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هاي امام خمينيبررسي انسان كامل با تاكيد بر انديشه
هاي غربي و ديدگاه

1 رحيميعبداهللا

:چكيده
ـ  عالم از اعتبـار و اهم      ي اجزا ري نسبت به سا   يانسان، در فرهنگ اسالم    برخـوردار   ي خاصـ  تي 

.  دانسته شده اسـت     فرشتگان عالم باال   ي عالم، حتّ  ي اجزا ري كه مقامش واالتر از سا     ياگونهاست؛ به 

 و انسان كامل، پس از بحث از وحـدت وجـود، بـه         ان بحث از انس   ،ي در عرفان اسالم   لي دل نيبه هم 

 در بـاره  ،ي عمده مباحث عرفان اسالميعنيرد؛يگي عرفان، در رتبه دوم قرار ميعنوان موضوع اصل 

. انسان استيعني،  مخلوقاتني در بيدي و صاحب مقام توحيقي و شئونات آن، و موحد حقديتوح

 كـه دربـاره     يهـاي متفكرانـ   شناسي از ديـدگاه   كند كه موضوع انسان   لذا ضرورت ايجاب مي   

باشد از اين رو هدف اين مقاله اين مي       .  مورد بررسي قرار گيرد    ،كنندانسان و انسان كامل بحث مي     

نـسبت بـه   ) ره(نيكه ديدگاههاي مختلف درباره انسان از بعد غربي و تفاوت آن با نگرش امام خمي 

 سعي شده است از طريق روش توصيفي تحليلـي  در اين مقاله.انسان كامل مورد بررسي قرار گيرد

نتـايج و دسـتاورد مقالـه    . پاسـخ داده شـود   اينترنتي به اين سـؤاالت –و استفاده از منابع كتابخانه اي   

. كه وابسته به ذات ابدي مي باشداينكه امام انسان را فراتراز ماديات دانسته و به انسان جايگاه فطري 

 كه نگاه غربي به انسان اومانيسمي و مستقل و بـدون اتـصال بـه خـدا قـرار                    يدر حال است  قرار داده   

.داده اند

: واژگان كليدي

عرفان، انسان شناسي، انسان كامل، اومانيسم، انسان

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كميجان- ١

                            The Research Quarterly Ofپژوهشي–  فصلنامه علمي 
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:طرح مسأله
انيـ جه مذاهب، مكاتب، اد    او، همواره مورد تو    يشناخت انسان و توجه به ابعاد وجود      

منسوب بـه سـقراط، در      » خودت رابشناس «جمله معروف   .  گوناگون بوده است   يو فرهنگها 

 مـورد  گـر ي مختلف دري با تعابزي از سقراط وجود داشته و پس از او نشي پ،يهاشهيآثار و اند 

ونـان يه  مختلف تا فلسفيها و مذاهب و فرقهي مكاتب متنوع هند از.  قرار گرفته است   ديتأك

 از ،ي اسـالم لي اصـ يهـا شهيـ  تـا اند يحي مـس ي قـرون وسـطا  شمندانيـ و روم، از تفكرات اند 

ي نظـام هـست  نشيـ  او در چگـاه ي جا ي انسان و معرف   ييرنسانس تا عصر حاضر، همواره شناسا     

 او، كرامتهـا،    تيـ  و فعال  ي زنـدگ  ن، خلقـت انـسا    تيبحث از هدف و غا    .  داشته است  تياهم

 و ي فكـر يستمهاي مورد نظر و توجه همه ساد،ي زاي كم ييفاوتها با تاتش،يصفات و خصوص 

. و ملل و نحل بوده استيدتيعق

يسيـ انـد و هـم حـضرت ع        از انسان و انسان كامل سخن گفتـه        وس،يهم بودا و كنفوس   

اديـ يكـ ي بـه ن ي و هم زرتـشت از انـسان متعـال     آلهوهيعلاهللاي و حضرت محمد صل    السالمهيعل

 و ماركس به شناخت انـسان برتـر و ابـر انـسان          چهيطون و ارسطو؛ هم ن    كرده است و هم افال    

 از  شي در پـ   كـور ي اپ ي فلسفه اخالقـ   ايياند و هم متصوفه و عارفان؛ هم حكمت عمل        پرداخته

 و  ي بـر لـزوم همـدل      ي او سخن رانده و هم مكتب رواق       ري در باره انسان و سعادت و خ       الد،يم

يكـ ي و ن  لتي فـض  يعنـ ي به كمال    دني رس يدش برا  خو عتي انسان با طب   ي و هماهنگ  يهمدرد

. كرده استهيتك

 را بـه عنـوان انـسان نمونـه،     ي خود، انـسان ينيب و جهاندگاهي براساس د ناني از ا  كيهر  

ـ  است انـسان كامـل را از بعـد مـاده و ماد             دهي كوش يكي. اند كرده يفرهمند و برتر معرف    اتي

 نـام  ي اخالقـ لي از انسان متخلّق به فضايكي؛اتي و معنوتهاي نهاي در ب  يگريمطرح سازد و د   

 بـر  يگـر ي كـرده اسـت و د      هيـ  بر قلـب و دل تك      يكيم؛ي از انسان عالم و حك     يگري د وبرده  

ي انـسان بدهـد و انـسان كامـل را انـسان          تيـ  تا اصالت را به فرد     دهي كوش يكيشه؛يعقل و اند  

يآن بعـد اجتمـاع   اصـالت را از  يگـر ي اسـت و د دهي رسـ يي به شـكوفا ي وتيبداند كه فرد 

. دارد نه خودري دانسته است كه توجه به غي خود را انسانآلدهيانسان دانسته و انسان ا
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:سئوالهاي مقاله
 در  يي مطرح شده دربـاره انـسان كـدام اسـت و چـه نـوع تالشـها                 ي اساس يسؤال ها •

 سؤال ها صورت گرفته است؟ني اي به پاسخ مناسب برايابيجهت شناخت انسان و دست

 از  ياري هماننـد بـس    ايـ  آ ست؟ي شناخت انسان چ   ي وقفه بشر برا   ي تالش ب  يل اصل عام•

 همــه نيــ اهيــ و توجنيــي تبي بــرايي بــه تنهــا،ي كنجكــاوزهيــ وجــود غرگــر،ي دي هــانــهيزم

ياتيـ  بـود و از نقـش ح  يگـر ي  عوامـل د ي در جستجودياي آن كه اي است  ي كاف يكاوشگر

ي و زنـدگ ينـ ي و د  ي علمـ  لي مـسا  ني تـر  يادين با ب  ا و ارتباط محكم آنه    يمسائل انسان شناخت  

 آورد؟اني سخن به مدي انسان باي و آخرتييايدن

 دارد ؟ي بحران چه ابعادني و استي معاصر چيمقصود از بحران در انسان شناس•

 و نيـ  معاصـر وجـود دارد؟ د  ي از انسان شناس  يي بحران زدا  ي برا ي اساس ي راه حل  ايآ•

 كند؟ي مفاي اينقش خصوص چه ني در ايني ديانسان شناس

:وهشژروش پ
 تحليلي و اسـتفاده از منـابع       - در اين پژوهش سعي شده است از طريق روش توصيفي           

.هاي آماري به اين سؤاالت پاسخ داده شود        اينترنتي  در صورت لوزم از داده       –كتابخانه اي   

:تاريخچه انسان شناسي
آحـاد جـنس بـشر اطـالق         بـشر آمـده اسـت و بـه           ي انسان در كتب لغت بـه معنـا        واژه

 چـشم  ياهي خـود سـ  ايـ شـود ي مدهي چسم دياهي است كه در س   يزي چ نيانسان الع «. شوديم

 را  فيـ  تعر نيـ  ا ،يدر فرهنـگ اصـطالحات فلـسف      ).98، ص 1986فرهنـگ المنجـد     (» .است

 نـاطق اسـت كـه    وانيـ و انـسان ح   .... بوده است  انيس كلمه ان  نياصل ا «:انددرباره انسان آورده  

 در  ب،يـ  ترت نيبـه همـ   ).17ص،1366باي صـل  ليـ جم(».و و ناطق فـصل اوسـت       جنس ا  وانيح

يشناسـ در علم روان  . ارائه شده است   يگري د فيتعار»انسان« مدخل لي ذ گر،ي د يهانامهلغت

اريـ  اساس آن، انـسان مع     ر است كه ب   ي مفهوم »ينيبانيانسان م « ، اصطالح  »يشناسانسان«شاخه

در علـوم  .  امر عالم اسـت نيتر مهميعني قرار دارد،  آن كه در مركز عالم اي است   زهايهمه چ 

ي گونـاگون  في آن علوم، تعـار    يهايريگ و جهت  يشناسها و روش   بسته به هدف   ز،ي ن گريد
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.درباره انسان شده است

: از انسان ارائـه كـرده اسـت   باي جامع و ز اري بس يري تصو ر،ي ز اتي در آ  م،ي قرآن كر  اما

وس،ي و كنفوسـ نامـد يمـ » ارهات«بودا او را  : اند كرده ادي گوناگون ي انسان كامل به نامها    از

افالطـون او  . برنـد ينام م» انسان آزاده« از او با عنوان زي ن ي و بهاكت  وگايينهاييآ»  تسو ونيك«

، و عرفـان و تـصوف   »ابـر انـسان   «چـه ي، ن»انـسان بزرگـوار  « و ارسـطو  خوانـد ي مـ  لسوفيرا ف 

،ياالقطـاب، غـوث اعظـم، روح كلـ     چند؛ قطـب يات از آن به عبارات و اصطالح    زي ن يماسال

. آورده استريتعب...  اللّه وفةيكون جامع خل

 عـالم از اعتبـار و       ي اجـزا  ري عرفان، نـسبت بـه سـا       ژهي و به و   ي در فرهنگ اسالم   انسان،

ـ  ي اجـزا ري كـه مقـامش واالتـر از سـا     ياگونه برخوردار است؛ به   ي خاص تياهم ي عـالم، حتّ

،ي در عرفـان اسـالم  لي دلنيبه هم. و فرشتگان عالم باال دانسته شده استي مالء اعل انيكروب

ي كامـل، پـس از بحـث از وحـدت وجـود، بـه عنـوان موضـوع اصـل             انبحث از انسان و انس    

 و ديـ  در بـاره توح ،ي عمـده مباحـث عرفـان اسـالم      يعنـ يرد؛يگيعرفان، در رتبه دوم قرار م     

و .  انسان است  يعني مخلوقات،   ني در ب  يديح و صاحب مقام تو    يقيشئونات آن، و موحد حق    

ا،يـ ت، امامـت، رسـالت، نبـوت، اول       يـ  وال ني تحت عنـاو   عتي كه در شر   گري مسائل د  ياريبس

. بحث داردني با امي مستقونديمطرح است، رابطه و پ... خاصان و مقربان درگاه خداوند و

ايـ 261. ف (يسطام بـ ديـ زي از با  ،ي بحث در قلمرو عرفان اسالم     ني ا نهيشي اشاره به پ   در

،ي بــسطامديــزيبا. شــودينــام بــرده مــ.) ق309. ف(و پــس از او از منــصور حــالّج .) ق264

 اسـت و  دهي رسـ ي معنوي به كار برد كه به مقام وااليرا در باره انسان» الكامل التام«اصطالح  

وه بـر  انـسان را عـال    »  صـورته  يان اهللا خلق آدم عل     «ي نبو ثي استناد به حد   اپس از او حالّج ب    

بيـ  ترتنيبد. استي اشگري در دي دانست كه ساري جنبه الهوت ي دارا ،ي و حس  يجنبه ناسوت 

البتـه  . ديـ  مخصوص گردان يبه شرف داشتن صورت االه    .  عالم ي اجزا ري سا انيانسان را در م   

 و مظهر كمال صـفات      مودهي مراتب كمال را پ    عي كه جم  ت سخن گف  يحلّاج با آنكه از انسان    

 وحـدت   ي رو چي حال به هـ    ني شده، با ا   لي به مقام و مرتبه اناالحق نا      ي و حت   شده است  يااله

پـس از حلّـاج،   .  و عدم وحدت آنها قائـل بـود  تي بلكه به ثنو   رفت؛يالهوت و ناسوت را نپذ    
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 معنـا  ي از آدم معنـا و حـوا      اق،ي سـ  ني در همـ   ،يلي شاعر معروف اسماع   ،يانيناصر خسرو قباد  

، كه بـه طـور   )21 ـ  2ص، ص1371،يمطهر( است ي عربسخن گفت و ظاهراً پس از او ابن

 آورد و پـس  انيـ  سخن به م   يمشخص از مقام و مرتبت انسان و انسان كامل در عرفان اسالم           

ني در نخـست يعربـ ابـن .  نمودنـد نيـي  و تب  رياز او، شاگردان و اتباعش كالم او را شـرح، تفـس           

 او  نكهيو ا » انسان كامل «ح   از اصطال  ،يآدم فصوص الحكم، در فص    سش،يفصل از كتاب نف   

،ابـن عربـي   ( كـرد    اديـ  است   ي خالفت االه  سته،ي عالم و تنها شا    ي و جزئ  ي كلّ يقيجامع حقا 

).54ص ،1375

 در ضي فـ نيـ  اي تجلـ تيفي و كي االه ضي ف ي در بحث از گستردگ    ي آمل ي جواد استاد

:سدينويقوابل مختلف م

 قوابـل، تنهـا     اني و در م   پردازدي م ي االه ضي خود به ارائه ف    تي قابل در محدوده قابل    هر

 جالل و   ياي شده، مجمع دو در    دهي آفر ي آنكه به دو دست جمال و جالل االه        ليانسان به دل  

ـ    ي و مـرآت بـرا     ي كـون  قي و حقـا   ي اسماء االه  عِي جامع جم  جهيجمال و در نت     و  ي احكـام كُلّ

ان بـه حـسب      انـس  ،ي جـواد  اهللاتيـ  نظر آ  به ).668ص  ،1371آملي،  جوادي (باشدي م يجزئ

 از توجـه بـه حـق از         ي خـاص و حتـ     قيـ  عال عي از جم  نكهي به سبب ا   يعنياش،ي جمع تياحد

تمـام  .  مخـصوص آزاد اسـت  ي اسملهي تمسك به حق متعال به وساي خاص و  ي اعتقاد قيطر

. باشدي مي االهي اسماء حسناعي جمي را در برگرفته و مظهر برايقياوصاف حق

گونـه كـه    ـ خـود را آن  ي است كه حق ـ سبحانه و تعـال  ي اعظمي كه انسان، تجلميگفت

ي ـ خو و كماالت اسـمائ  ي است كه حق ـ سبحانه و تعال يانهي و بسان آنديبيهست در آن م

 اسـت كـه   ي دو گفتـار، سـخن   ني باالتر از ا   يا مرتبه دي و شا  گري د انيب. نديبيخود را در آن م    

ثي حـد  نيـ در ا . نـد يگوي مـ  آلـه وهيعلاهللاي صل  اكرم امبري از پ  يثي به حد  اداهل معرفت با استن   

 در  ري ضـم  نكـه يا... .  صـورته  يخلق اهللا آدم علـ    :  فرمود آلهوهيعلاهللاي اكرم صل  امبري پ ف،يشر

 عارفـان  شتريـ  بي هرچند مورد اختالف است، ولـ ،ي به اهللا تعالايگردديبه آدم بر م  » صورته«

ــ بـر قــول دوم   اكــرم امبريــ از پيگـر ي دتيــاول، بــه روا دفــع احتمـال  ي بـرا يانـد و ابــن عرب

يبه هر رو  .  صورة الرّحمن  يان اهللا خلق آدم عل    : ديفرماي استناد جسته كه م    آلهوهيعلاهللايصل
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 همه آنچـه از اسـماء در صـورت          ،ي ابن عرب  ري است و به تعب    يانسان، مخلوق بر صورت االه    

).50 ص،1375،ابن عربي(وستي ظهور پبهي بود، در منشأ انسانيااله

: خطاب به انساني به قول شبسترو

ي كه خواهيزي هر چشي بجو از خوي تو نسخه نقش االهيي تو

)310، ص1371،يجياله(

ايـ  اسـت  قـت ي و اطالق صورت بر خداونـد حق     ستي منظور از صورت چ    نكهي باره ا  در

ه طـور قطـع منظـور از صـورت،           است كـه بـ     ني گفت ا  توانيمجاز؛ آنچه هر چند مختصر م     

بلكـه مـراد از     .  االجـسام  ي االّ علـ   صحيـ ذلك ال : ي چرا كه به قول جام     ست؛ي ن ئتيشكل و ه  

، جــامي (شــوندي بــدان معقــول مــهيــبيغ مجــرده و قي اســت كــه حقــايزيــصــورت، آن چ

 كه بتواند ظهور و     يزيهر چ .  است ءي به الش  ظهري ما   ز،يچكياساساً صورت   ). 96ص،1381

 هـستند و در  ي است و البته همه عالم جلوه حق تعـال   ءي باشد، صورت آن ش    ءي ش كيجلوه  

نيـ  و آن، ا   ستيـ  موجـودات ن   گري است كه در د    ياصهي صورت او؛ اما در انسان خص      جه،ينت

 ـ بتمامـه، اسـماء و    ي از حضرت حق است و حق ـ تبـارك و تعـال   يااست كه انسان خالصه

 تمام آنچه را در اسماء و صفات، نه ذات حـق  زيو انسان نصفات خود را در انسان بروز داده       

 خداونـد متعـال انـسان را اختـصاص بـه            ني كـرده اسـت و بنـابرا       ي در خود متجلـ    گذارد،يم

: سديـ نوي در شـرح فـصوص مـ   يخـوارزم ). 93، ص 1381جـامي، ( اسـت    دهصورت خود دا  

 جمعـا    و انـسان كامـل صـورت اوسـت         الً،ي اسـت تفـص    هيـ  عالم، صورت حضرت االه    عيجم

 چون عـالم و از جملـه انـسان مخلـوق بـر اسـماء                گر،ي د ريبه تعب ). 72ص  ،1368،  خوارزمي(

 و در آن جمـع     گـردد ي مـ  ر به اسـم جـامع اهللا بـ        ي ثان ني است و چون همه اسماء در تع       يااله

 تنهـا   ،ي اسم جامع به صورت كلّ     ني پس صورت حق، اسم جامع اهللا است و چون، ا          شود،يم

،يصريـ ق( آن اسـت يقـ ي حقي انسان مخلوق بر صورت حق بـه معنـا   نيابرادر انسان است، بن   

.)363، ص1375

 بـه او  ديـ  باي و حتـ نـد ي اواديـ  سـلطه و انق طره،ي تحت ساءي سبب هم، همه اش  ني به هم  و

همـه  .  اسـت ي انسان به حكـم عكـس ذات و صـفات ـ االهـ     زي نيبه نظر شبستر. سجده كنند
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.كنندي به او سجده مكهيال و مندي و اطاعت اوادي تحت انقاءياش

كي تو مسجود مالياز آن گشتكي عكس معبود مالي بودتو

.)142، ص1371الهيجي،(

انسان كامل
 منطبـق   يكي:  است ني دو مصداق مع   ي دارا يدر فرهنگ اسالم  » انسان كامل «اصطالح  

 هـستند؛   نهـا ي ا يقي هستند و انسان كامل حق     هي شمس تياست كه صاحب وال   ) ع( و ائمه  ايبر انب 

)  آن حي صـح  ريبـا تفـس    (ي كه به مقام فنـا در ذات الهـ         يقي حق ي و عرفا  ايو دوم، منطبق بر اول    

 دو معنـا محـل      ني از ا  كيچي ه ميي بگو ميتوانياما م .  هستند هي قمر تي وال يارا و د  انددهيرس

 و  يع، مـشترك و مـورد تعـاط        اسـت كـه موضـو      ني بحث، بنابرا  ني در ا  راي ز ست،يبحث ما ن  

 بلنـد  ي معـان ني دست كوتاه تجربه به اد،ي و اسالم باشد و بدون ترد     ي روانشناس ني ب يگفتگو

.شودي واقع نمي و در تور تجربه علمرسدي نميعرفان

 و مـدار  ميپوشـ ي انسان كامل چـشم مـ  ي دو مرتبه باالني از اندهي در مباحث آ ن،يبنابرا

يا بلكـه مرتبـه  ست؛يـ  نتي انسانيبحث ما حد اعال. ميدهير قرار م فروت يابحث را در مرتبه   

البتـه نـه صـرفا       (ي علمـ  يارهـا ي اكثر مردم قابل دسترس باشـد و بـا مع          ي است كه برا   ترنييپا

كه مقصود از انسان كامـل در        مي باد متذكر شو   گرياز طرف د  .  باشد سري آن م  يبررس) يكم 

نيـ  در مباحـث روانـشناسان دربـاره ا        رايـ  ز ست؛ين  » 1ربهنجا «اي مقاله، انسان صرفا سالم      نيا

 اكنـون  ايـ  چـه بـوده   نكهي باشد؛ نه ا  تواندي است كه انسان چه م     نيموضوع، كانون توجه بر ا    

 روانـشناسان كمـال، سـطح مطلـوب كمـال و رشـد              نكـه يآنچـه روشـن اسـت ا      «. چه هـست  

 حـصول سـطح   يبـرا  كـه تـالش   كنندي و استدالل مدانندي مي بهنجاري را فراسو  تيشخص

 بـالقوه  ي اسـتعدادها ي از قـوه بـه فعـل رسـاندن تمـام      ايـ دني تحقق بخش  ي كمال، برا  شرفتهيپ

ي بـرا  شانه،يـ  روان پر  تـار  و نداشـتن رف    ي عاطف يماري از ب  ييصرفا رها .  است ي ضرور ،يآدم

.ستي ني كافمي مطلوب و سالم داشته باشيتي شخصنكهيا

 انسان ارفع، انـسان اول،    ،يقيحق چون انسان  يريب از انسان كامل با تعا     يدر عرفان اسالم  

1 .��(���)���
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ي معلّم الملَك در آسمان، حق مخلوق، كـون جـامع، تجلـ         ن،ي الحق در زم   بي نا ر،يعالم صغ 

نمـا، واسـطه     حق مخلوق، جام جهان    ،ي جامع صفات االه   نهيياعظم، صورت حضرت حق، آ    

 كلمـه  ،ي محمـد  قـت يق ح ،ي حق و خلق، حـادث ازلـ       اني مرد تمام، برزخ م    ن،ي امام مب  ض،يف

 حق در عـالم،     ي اصطرالب حق، واسطه تجل    ،ي االه مي رحمت عظ  ر،يفاصله جامعه، عالم صغ   

 روح عـالم، اصـل انـشاء، اول ابتـداء،           ،يعمد و ستون آسمان، كلمـه كـن، حامـل سـرّ االهـ             

. شده استادي خاتم و عبداللّه ي اللّه، ولي اللّه، ولفةي خل،يعلالكتاب، امام

 در ضي فـ نيـ  اي تجلـ تيفي و كي االه ضي ف ي در بحث از گستردگ    ي آمل ياستاد جواد 

 و  پـردازد ي مـ  ي االه ضي خود به ارائه ف    تيهر قابل در محدوده قابل    : سدينويقوابل مختلف م  

 شـده،  دهيـ  آفري آنكـه بـه دو دسـت جمـال و جـالل االهـ        لي قوابل، تنها انسان به دل     انيدر م 

 و ي كـون قي و حقـا ي اسـماء االهـ  عِيـ  جـامع جم  هجـ ي و جمـال و در نت      ل جال يايمجمع دو در  

 .)668، ص 1372جوادي آملي،(باشدي مي و جزئي احكام كُلّيمرآت برا

 از  نكـه ي بـه سـبب ا     يعنـ ياش،ي جمعـ  تي انسان به حسب احـد     ،ي جواد اهللاتيبه نظر آ  

 تمـسك بـه حـق     ايـ  خـاص و     ي اعتقـاد  قيـ  از توجه به حق از طر      ي خاص و حت   قي عال عيجم

 را در برگرفتـه و مظهـر        يقـ يتمـام اوصـاف حق    .  مخصوص آزاد اسـت    ي اسم لهيوسمتعال به   

 .)575، ص 1371جوادي آملي،(باشدي مي االهي اسماء حسناعي جميبرا

ي و برخـ   يالبته به نظر ابـن عربـ      .  است يپس انسان مظهر تام تمام؟ جمال و جالل االه        

رايـ  نشده است؛ زيدگانش متجل بني هرگز تنها در صفت جالل خود برا      يتعالتابعان او، حق  

.  او ـ جـلّ جاللـه ـ در جـاللِ جمـال اوسـت       يحضرت جالل را انوار محرقه است، بلكه تجل

صفت . كنندي م مي را به صفات جمال و صفات جالل تقس        ي صفات االه  عتبار ا كياصوالً به   

،يهـ جمـال اال .  و صفت جالل او، عدم عالم راكندي وجود عالم را طلب م  يجمال حق تعال  

 اسـم الظّـاهر اسـت و جـالل، سـتر و احتجـاب           ي كـه اقتـضا    قي و ظهور اوست در حقا     يتجلّ

  صفات جمال متعلق به لطـف، رضـا و   .  اوستطن اسم الباي اكوان كه اقتضا   ناتياوست با تع

.رحمت است و صفات جالل، مرتبط با قهر، غضب،عزّت، ستر، عظمت و نقمت

گونـه كـه    ـ خـود را آن  ي حق ـ سبحانه و تعـال   است كهي اعظمي كه انسان، تجلميگفت
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ي ـ خو و كماالت اسـمائ  ي است كه حق ـ سبحانه و تعال يانهي و بسان آنديبيهست در آن م

 اسـت كـه   ي دو گفتـار، سـخن   ني باالتر از ا   يا مرتبه دي و شا  گري د انيب. نديبيخود را در آن م    

ثي حـد  نيـ در ا . نـد يگوي مـ  آلـه وهيعلاهللاي اكرم صل  امبري از پ  يثياهل معرفت با استناد به حد     

 در  ري ضـم  نكـه يا... .  صـورته  يخلق اهللا آدم علـ    :  فرمود آلهوهيعلاهللاي اكرم صل  امبري پ ف،يشر

 عارفـان  شتريـ  بي هرچند مورد اختالف است، ولـ ،ي به اهللا تعالايگردديبه آدم بر م  » صورته«

 اكــرم امبريــ از پيگـر ي دتيــه روا دفــع احتمـال اول، بــ ي بـرا ي و ابــن عربــانـد ومبـر قــول د 

يبه هر رو  .  صورة الرّحمن  يان اهللا خلق آدم عل    : ديفرماي استناد جسته كه م    آلهوهيعلاهللايصل

 همه آنچـه از اسـماء در صـورت          ،ي ابن عرب  ري است و به تعب    يانسان، مخلوق بر صورت االه    

يو بـه قـول شبـستر     . )50، ص 1375ابـن عربـي،   (وستي به ظهور پ   ي بود، در منشأ انسان    يااله

:خطاب به انسان

ي كه خواهيزي هر چشي         بجو از خوي تو نسخه نقش االهيي             تو

).310، ص1371،يجي  اله(

ايـ  اسـت  قـت ي و اطالق صورت بر خداونـد حق     ستي منظور از صورت چ    نكهيدر باره ا  

ع منظـور از صـورت،       است كـه بـه طـور قطـ         ني گفت ا  توانيمجاز؛ آنچه هر چند مختصر م     

بلكـه مـراد از     .  االجـسام  ي االّ علـ   صحيـ ذلك ال : ي چرا كه به قول جام     ست؛ي ن ئتيشكل و ه  

، 1381جـامي، (شـوند ي بـدان معقـول مـ   هيـ بي و غ  مجـرده قي است كه حقا   يزيصورت، آن چ  

 .)96ص

 كـه بتوانـد ظهـور و جلـوه          يزيـ هر چ .  است ءي به الش  ظهري ما   ز،يچكياساساً صورت   

جـه، ي هستند و در نتي است و البته همه عالم جلوه حق تعالءياشد، صورت آن ش   ب ءي ش كي

 است كه   ني و آن، ا   ستي موجودات ن  گري است كه در د    ياصهيصورت او؛ اما در انسان خص     

 ـ بتمامه، اسماء و صفات خود  ي حق است و حق ـ تبارك و تعال حضرت از ياانسان خالصه

گـذارد، ي تمام آنچه را در اسماء و صفات، نه ذات حـق مـ  زينرا در انسان بروز داده و انسان  

 خداوند متعال انسان را اختصاص به صورت خود داده          ني كرده است و بنابرا    يدر خود متجل  

.است 
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انسان در نگاه غربي
اسـت مصطلحكهآنگونهغربتفكردرروشنگريعصرآنپيدرورنسانسدوران

نظـام تغييـر ديگـر جمعـي آمريكـا، كـشف ايعده. دادروينوزدهمتاپانزدهمقرنحدود

رنـسانس وقوعمشخصتاريخرا) م1453در (قسطنطنيهفتحديگرايعدهواروپاحكومتي

محـور غربدررنسانسپيازكهاستتفكريدارداهميتميانايندرآنچهاما. دانندمي

. اسـت شـده ترجمـه گراييانسانخودفارسييترجمهدراومانيسم. گيردميقرارچيزهمه

جملـه يـك دراومانيسم. استنارسابسيارواژهايندرمكتوممفهومرساندندرترجمهاين

.استزمينبهآسمانازهااصالتوهاارزشتمامدادنانتقال

 تعريف انسان از نظر انديشمندان معرف غربي–1جدول 

نوع تعريفنام انديشمندرديف

هايديگر1

ــ ــانسان دران ــامي ــابدني خــودشازرااصــالتش. اســتشــدهپرت

محـدود ادراكشندارد،خويشازبيرونبانسبتيهيچوگيردمي

نيـست يكـي هستواقعاًآنچهباكندميدركآنچهالزاماًواست

.خودبنيادمناوواستنفسهفيشيعالمكهچرا

.شودميچيزهادواليستينظامانسان اسيردريدا2

.شودميهضمقدرتساحتانسان درفوكو3

.شودميزبانيهايبازيانسان درگيرويتگنشتاين4

.شودميهانشانهازنظاميبهانسان بدلسوسوروپيرس5

يونـاني  » پروتـاگوراس »م . را در نيمـه قـرن پـنجم ق   يكي از اصول عمده انسانشناس

، مقدمـه تعـاليم   »خـودت را بـشناس  » سـقراط، اصـل   و» انسان معيار همه اشياست«: بيان كرد 

انسان، جهان و خدا، موضوعات عمده تفكر غربي را از آغاز تـاريخ مكتـوب             . خود قرار داد  

در قرون وسطي با الهام از انديشه مسيحي، پايگاه انسان عبـارت از            . داده است آن تشكيل مي  

ه و كـردار او چنـان سـامان يابـد        و بايد انديش  » انسان يكي از مخلوقات خداست    «اين بود كه    

دانـش انسانـشناسي گرچـه بـه صـورت مـستقل       . كه تفوق ارزشهاي ديني را مـنعكس نمايـد        

شـد و امكـان   كه در آن از سقوط و هبوط انـسان بحـث مـي         » كالم«نبوده، ولي در بخشي از      
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.كرد، قرار داشتمطرح مي) ع(نجات او را به توفيق الهي و از طريق فدا شدن مسيح

دوره رنسانس، انسان خود را از قيد و بندهاي تفكر يوناني و مسيحيت آزاد ساخت               در  

دو . تواند به كاميابيهـاي خـود افتخـار كنـد و بـه سـتايش خـود بپـردازد                  و مدعي شد كه مي    

در مقابـل تفكـر     (، بويژه براي اومانيـستها بـسيار گرانقـدر بـود            »عظمت«و  » شرافت«موضوع  

اومانيسم يا انسان مـداري، محـصول همـين دوره رنـسانس            . )در مسيحيت » وجدان گناهكار «

اين نهضت كه در سده چهاردهم در اروپا به وجود آمد، بيشتر حالت عصيان بـر ضـد               . است

.رفتار و سلطه اولياي دين قرون وسطايي داشت و انسان را واجد كمال اهميت دانست

شـانزدهم سـعي داشـت    از پيـشگامان انديـشه انسانـشناسي در قـرن     1ميشل دو مونتني«

گردد و انسانشناسي او به خود انسان باز مي. را تعريف كند «2شخص انساني«ماهيت اصلي 

وي كوشش كرد انسانيت را در ميـان كليـت   . دهد كه در باطن اوست    تقدم را به حقيقتي مي    

اي است كه محيط آن همـه جـا ومركـز آن هـيچ     هستي انسان به منزله دايره«: اشيا جاي دهد  

. نيستجا

پاســكال، دكــارت، اســپينوزا و مــالبرانش، هــر كــدام تــأمالتي فلــسفي در انسانــشناسي 

تـر چنـين   انگليـسي بـا مبـاني واقـع گرايانـه         » جـان الك  «. داشتند و اين انديشه را پيش بردند      

؛ يعني انـسان موضـوع      »انسان بايد خود را به عنوان ساكن خردمند اين جهان بشناسد          «: گفت

.ه شعور مجسمي است با همه نابسندگيها و محدوديتهاي واقعيت انسانيمطلقي نيست، بلك

اي از فلسفه شده بود كه با علوم        ، انسانشناسي شاخه  )قرن هجدهم (در عصر روشنگري    

كوشيد معلومات عيني جديد گرد آمده درباره انسان را بـا          انساني پيوند نزديك داشت و مي     

انسان جانوري در ميان جـانوران و  (اد ارتباط دهد دارزشهايي كه شعور انساني را تشكيل مي      

در سده نوزدهم با پيشرفت سريع و گسترده علـوم  ). در عين حال يك موجود فرهنگي است   

بيني و كلّي نگـري انـسان كـاهش         جهان. اجتماعي، انسان در محاصره تخصصها قرار گرفت      

1 .��(������!
2���*(�(��������
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م مربـوط بـه انـسان غافـل         زد و از ديگر علو    يافت و هر عالمي سنگ علم خود را به سينه مي          

.بود

اين نكته نيز در قرون پس از رنسانس قابل توجه است كه با شكستن تحريم 

، »آندراس وساليوس«در قرن شانزدهم، به وسيله پزشك بلژيكي » كالبدشناسي انسان«

قداست جسم انسان شكسته شد؛ ولي باز هم انسان را داراي روح و موجودي عقالني 

تا اينكه با . كردندگرايي روح و بدن پافشاري ميو بر توازي) ل و دكارتپاسكا(دانستند مي

، بتدريج مشابهتهاي آنها با انسان، از جهت )شمپانزه و اورانگوتان(نما كشف ميمونهاي آدم

تشريحي و زيستي فهرست شد و اين تمايز و تفاوت نيز از ميان رفت و انسان نيز موجودي 

ي شد، با اين تفاوت كه در زنجيره هستي داراي سابقه تكامل در ميان جانداران ديگر تلق

.بيشتري است و در نهايت، به عنوان حاصل اين تكامل پذيرفته شد

تأثير انقالب در طول قرن نوزدهم، چارچوب مادي و معنوي تمدن قديم، تحت

ك ماكس استيرنر، كركگور و نيچه، هر كدام ي. صنعتي و انقالبهاي سياسي در هم شكست

گيريجهتحديتاآنهانزداگرچه مفهوم شخص . نوع فردگرايي افراطي عرضه كردند

قرنفردگراييهمانازالهامبا (بيستمقرندرگراييشخصمفهوموليداشت،منفي

. بپيونددهمبهراانساندهندهتشكيلاجزايوباشدمثبتتصوريكوشدمي) نوزدهم

ازعبارتدهد،نمايشپيامبرانهاستثناييشمنيكبكوشدآنكهازبيش»شخص«

مهمتفاوتهايازيكيامرهمين. سازدميراانسانيهركهارزشهاستازايمجموعه

نوعيغالبافردي،وجودبرتأكيدشرقي،كشورهايدر. استغربوشرقانسانشناسي

ذاتدرنفساملكمحووفرديتانكاردرراآزادييانجاتوگرددميتلقيگناهوخطا

تنهاييبهشخصيتيككيفيت«: گفتميآلماني»گوته «مقابل،در. يافتتوانمينيستي

ارزشهاموضوعانسانيفردفلسفي،انسانشناسيدر. »كندتضمينراآدميانسعادتتواندمي

وماركس،چونافراديجمعِاصالتانديشهاشتراوس،ساختارگراييوليرود؛ميشماربه

تهديدرافلسفيانسانشناسيكههستندجرياناتيهمگيفرويدي،بيمارگونهپژوهيانرو

.كردند
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تركيباتموضوعومنفعلعنوانبهبلكهفاعل،عنوانبهنهانسانعلوم،ايندر

هركهداردتأكيدفلسفي،انسانشناسيمقابل،درولياست؛گرديدهعرضههاانديشه

مسلّمراخودوجودمسئوليتبايدـخارجيوداخليتأثراتمههرغمعليـانسانيموجود

شاگردشوآلماني»هوسرلادموند «ازكهمعاصر،پديدارشناسيدرعالئقاين. كندفرض

پيوستنازعبارتشخصيشعورآنها،نظردر. شودميديدهاستگرفتهالهام»شلرماكس«

مارتين «،»برديانف «،»ياسپرسكارل«وجوداصالت. استعينيحقيقتغايتواصلبه

بهشخصيشعوربراي،»سارترپلژان «و»پونتنيمولوموريس «،»مارسلگابريل «،»هايدگر

شودميقائلتقدمانسان،عينيتعهداتهمهمنشأعنوان

: شناسي در قرآنانسان
 را به دست ياري كماالت بستواندي است كه مي قرآن، انسان موجوددگاهي داز

ريخداوند در نهاد و فطرت انسان استعداد س.  دارديي جويآورد، چرا كه انسان استعداد تعال

: ديگوي خدا را قرار داده است و لذا در قرآن ميبه سو

ي وادخُلي عبادي في فَادخُلةي مرضةي ربك راضي الي النُفس المطمئنة ارجعتُهاي اَاي«

)30/29/28/27اتيسوره فجر، آ. (»يجنت

به ( مطمئن و دل آرام ي نفس قدسيا)  خطاب لطف رسد كهماني هنگام به اهل اآن

و او )  اوي ابديبه نعمتها( كه تو خشنود يامروز به حضور پروردگارت بازآ)  خداادي

ي و با خشنودي و در صف بندگان خاص من در آيبازآ. تو است) كياعمال ن( از يراض

.من داخل شو) رضوان(در بهشت 

 مراحل كمال را دارد، ني به واالتريابي آن است كه انسان استعداد دستانگري بهي آنيا

 كه هم او را از ي شود، موجودي ملكوتي برسد كه موجودي به چنان مقامتواندي ميعني

.خدا خشنود شود و هم خدا او را داخل بهشت و در كنارخاصان قرار دهد

 به سالمت نفس، تالش جهت شناخت يابي دستي كوشش برا،يي و خود شكوفارشد

دي و انسان شدن را باي به تعاللي و ميي و خودكفاتي خود، قبول مسئولتي و موجودتيهو

دكتر .(ميري جهان شمول بشر در نظر بگي متداول و حتّاري بسيهازهيبه عنوان انگ
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).111 ص ،1370شاملو،

 و به كجا يستي چ،يستي به كنتواي مي و تعمق در آنها، به خوبري زاتي آي بررسبا

شهيبندگانم را بگو كه هم) ص( محمد يوا«: 53هي آل،ي اسرائي برد، سوره بنيرفتن انسان پ

 به اري چه بسطاني كه شديي و هرگز حرف زشت مگوديبهتر را در مقام تكلّم به زبان آور

 واضح و ناي او با آدمي دشمنراي ززد،ي و فساد برانگي دشمنما شاني كلمه زشت مكي

» .آشكار است

: در قرآن انسانيارزشها
 ، اراده نديافري كه خواست او را بيروز.  استني خدا در زمءفهيانسان خل�

ي تباهني كه در زمينيآفري مي موجودايآ: آنها گفتند .  كرد  را به فرشتگان اعالمشيخو

/  بقره (ديداني نم كه شمادانمي ميزيمن چ:  ؟ او گفت ختيخواهد كرد و خون خواهد ر

 قرار داده تا شما را در مورد ني خود در زمينهاي انسانها را جانشااوست كه شم ).  30. 

 . )165/ .  انعام ( قرار دهد شي كه داده است در معرض آزماييهاهيسرما

 مخلوق ممكن استكي است كه ييتهاي ظرفني انسان بزرگتري علمتيظرف�

آنگاه از ) .  آشنا ساخت قيء حقااو را به همه( ا به آدم آموخت تمام اسماء ر.داشته باشد

ما جز : گفتند  . ستي چديي را بگونهاي اينامها : ديپرس ) يموجودات ملكوت( فرشتگان 

 ما از راه ي باشاموختهي به ما نماي را تو مستقآنچه ( ميداني نمياته به ما آموخمايآنچه تو مستق

 ده ي را آگاهنهاي و ااموزي بنهايتو به ا!  آدم يا: خدا به آدم گفت ) .  آموخت ميكسب نتوان

نگفتم كه من از :  داد ، خدا به فرشتگان گفت ي و آگاهدي آدم فرشتگان را آموزاننكهيهم. 

 آنچه دانميو هم م ) ديداني را كه حتمانميزي چدانميم(  آگاهم نيزم آسمانها و ينهانها

 ) 33 . -31/ بقره ( ؟ ديداري منچه را پنهان و آديكنيرا شما اظهار م

 دارد ي آگاهشي در عمق وجدان خوشي خويبه خدا.  خدا آشنا داردياو فطرت�

 همان اي انسان ي اصل است از سرشتيي و انحرافهاهايماري ، بدهايء انكارها و تردهمه. 

) ستند و خواهند بود و ه(  بوده شيهنوز كه فرزندان آدم در پشت پدران خو. فطرت انسان 

 دادند يآنها را بر وجود خودش گواه گرفت و آنها گواه ) نشيبا زبان آفر( خداوند 
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 است و ييدار ، همان كه سرشت خدا نگهني ديء خود را به سوچهره ). 172/ . اعراف (

 ). 43/ . روم (ء مردم را بر آن سرشته است همه

 وجود دارد واني و حاهي در جماد و گ كهيدر سرشت انسان عالوه بر عناصر ماد�

 ، عتي طبي و ماوراعتي است از طبيبيانسان ترك.  وجود داردي و الهي ملكوتي، عنصر

آن كه .   انسان انسان استي مادري بعد غگرروحيبه عبارت د.  ، جسم و جان يماده و معن

ءرهيسل او را از ش انسان را از گل آغاز كرد ، سپس ننشي و آفردي آفركوي نديهر چه را آفر

دي در او دمشي و از روح خواراستي پست است قرارداد ، آنگاه او را بي كه آبيادهيكش

 ). 9 . - 7/ سجده (

ي موجودانسان . ستي ني حساب شده است ، تصادفينشي انسان، آفرنشيآفر�

تي را هدا و اورفتياش را پذ و توبهديخداوند آدم را بر گز.  است دهيانتخاب شده و برگز

 ). 121/ . طه (كرد 

 دارد ، تي مستقل و آزاد دارد ، امانتدار خداست ، رسالت و مسؤوليتياو شخص�

 از دو يكي را آباد سازد و با انتخاب خود نياز او خواسته شده است با كار و ابتكار خود زم

همانا .  اوستتي انسانالزمه مسئولاري و اختيآزاد.  كنداريراه سعادت و شقاوت را اخت

 آن امتناع رشي، همه از پذميها عرضه كرد و كوهني و زمسمان را بر آشيامانت خو

 . رفتي و آن را پذدي را به دوش كش ، اما انسان بار امانتدندي و از قبول آن ترسدنديورز

 مركب و ممزوج ياما انسان را از نطفه ).  72/ . احزاب (همانا او ستمگر و نادان بود 

همانا راه را به  . مي قرار دادناي ، پس او را شنوا و بمي دهقرارشيا او را مورد آزما تميديآفر

 خواهد مي راه راست را كه نموداي. (  كافر نعمت اي سپاسگزار است و اي ، او خود مياو نمود

 ). 3/ . دهر  (گرددي كفران نعمت كرده ، منحرف ماي و ديرفت و به سعادت خواهد رس

رسديمي و به خودشناسكنديم خود را درك و احساسي واقعشتنيواو آنگاه خ�

 و دنائتها و اسارتها هاي كرامت و شرافت را در خود درك كند و خود را برتر از پستنيكه ا

 آدم يهمانا ما بن.   شودي انساندرمكتب اسالم متبلور ميارزش واقع.  بشمارد هايو شهوتران

 از ياري و بر بسميمسلط كرد) خشك و تر  ( ايرا و در را بر صحآنان و ميديرا كرامت بخش
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 ) 70/ . اسراء ( مي دادي برترشيمخلوقات خو

 را باي زشت و زي فطري برخوردار است ، به حكم الهامي اخالقياو از وجدان�

(  را به او الهام كردهاي و پاكهايسوگند به نفس انسان و اعتدال آن ، كه ناپاك. كنديدرك م

  ) . 9. و 8/ شمس 

 است ، به تي نهاي او بيخواستها . رديگي آرام نمگري دزي خدا با چادياو جز با �

" . ونددي خدا بپتي حد و نهاي ب مگر آنكه به ذاتشودي و دلزده مريهر چه برسد از آن س

شي پرورد گار خويتوبه سو!  انسان يا ) 28/ . رعد  (رديگي او دلها آرام ماديهماناتنها با

 ). 6/ . انشقاق ( كرد ي خواهداري و عاقبت او را دي كوشنده هستاريبس

 به ادراسالميرابطه انسان و دن.  شده است دهي انسان آفري براني زمينعمتها�

 / . ةيجاث (دي شما آفري است براني همانا اوست كه آنچه در زم". شده استفي تعريدرست

 او حق پس( خر او قرار داده است  است مسنيآنچه در آسمانها و آنچه در زم ). 13

.  را دارد نهايء ا مشروع همهيريگبهره

 او را  را پرستش كند و فرمانشي خوي كه تنها خدادي آفرني اياو را برا�

ي مگر براميديافري همانا جن و انس را ن". اطاعت امر خداست اشفهيپس او وظ. رديبپذ

. ) 56 / . اتيذار(  مرا پرستش كنند نكهيا

 ،و اگر ابديي او خود را نمادي و جزبا شي خوياو جز در راه پرستش خدا�

ي و براستي ك كهداندي و نمكندي را فراموش كند خود را فراموش مشي خويخدا

 كه خدا را فراموش كردند و ديهمانا از آنان مباش.  برود دي كند و كجا بادي و چه باستيچ

 ). 18/ . حشر  (د خودشان براديخداوند خودشان را از

 دور ء جان استء تن كه حجاب چهره جهان برود و پردهني از انكهياو هم�

همانا پرده .   آشكار گرددي كه امروز بر او نهان است برودهي پوشقي حقايافكنده شود ، بس

 ) . 22/ . ق ( است  زي تاتدهي ، اكنون دميرا كنار زد

ي زندگي مادجي محرك او حواگانهي ، كندي كار نمي مسائل مادي او تنها برا�

او ممكن است كه  . جوشدي و مجنبدي مي بس عليي هدفها و آرمانهاي برااناياو اح. ستين
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 و ي ماديازهاين.  نداشته باشد گري دي ، مطلوبنندهي آفرياز حركت و تالش خود جز رضا

همانا به  ! افتهي نفس آرامش يا.   شوند ي انسانمجموعاً موجب حركت انسانها ميمعنو

 . 28/ . تو از او و او از تو خشنود  فجر :  متقابل ي پرورد گارت باز گرد با خشنوديسو

 خداوند ،  از طرفدهي است برگزيبنابر آنچه گفته شد از نظر قرآن انسان موجود

،  خدا آشنا ، آزاد ي فطرتي ، داراي مادمهي و ني ملكوتمهي ، نني او در زمني و جانشفهيخل

 و آسمان ، ملهم ني و زمعتي و جهان ، مسلط بر طبشتنيمستقل ، امانتدار خدا و مسؤول خو

ري قوت و كمال سي و به سوشودي آغاز مي ، و جودش از ضعف و ناتوانر و شريبه خ

 و ي علمتي ، ظرفرديگي او آرام نمادي و جز با ي اما جز در بارگاه الهرودي و باال مكنديم

شي هازهي انگاناي ، اح بر خوردار استي ذاتيمحدود است ، از شرافت و كرامت نا اشيعمل

 خدا به او داده ي مشروع از نعمتهايري ندارد ، حق بهره گيعي و طبي گونه رنگ مادچيه

. دار استفهي خودش و ظي در برابر خدايشده است ول

 اسالم، ي و متعالي انسان كامل، عاليي در جهت شناسازي ني رابطه دكتر مطهرني ادر

 اصل ي كه همه آنچه براشودي گفته ميي در جاءي شكيي برا"تمام": ديگوي منيچن

امدهي به وجود نزهاي از آن چي اگر بعضيعنيوجود آن الزم است ، به وجود آمده باشد، 

 گفت، وجودش كسر تواني كه مي خودش ناقص است، به طورتي در ماهي شنيباشد، ا

ي وقت،ي را در جهت افق"تمام" و كنندي ماني بي را در جهت عمود"مالك"دارد،يبرم

ءي كه شي تمام شد، و زمانند،يگوي و حد آخر خود برسد، متي به نهاي در جهت افقءيش

.افتي كمال ند،يگوي باالرود، ميدر جهت عمود

يدها همه استعداني انسان باداشتن ايعني كمال انسان در تعادل و توازن اوست، 

ي باشد ـ آن وقت انسان كامل است كه فقط به سوخواهدي كه ميگوناگون ـ هر استعداد

ايدر.  كردهي تشباي به جذر و مد درتواني را مشي گرانيا.  نكندداي پشي استعداد گراكي

 و شودي مدهي از آن طرف كشي طرف و گاهني از ايدائما در حال جزر و مد است، گاه

 را داراست و دائما خروشان اي دري حالت جز و مدني ازيروح انسان ن. دائما خروشان است

 كه دينيبي را مي شما افراد،يعني طور است ني انسان هم همي انساني ارزشهايحتّ. است
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يهاشي از گراشيا گركي در جهت ي است، اما گاهي انسانشي گراششان،يواقعا گرا

 فراموش گري دي كه همه ارزشهاي به طورد،شوي مدهي و كشكندي مداي پ"مد" ، يانسان

ي فساد انسانها مورد بررساي در مورد منشأ اصالح تواندي است كه ميا نكتهني و اشوديم

).43 ص ،1372ي،مطهر( رديقرار گ

: از ديدگاه امام خميني شناسيانسان

. كامل  اين مقاله برآنيم كه ديدگاههاي حضرت امام خميني را تنها در مورد انسان در

.نشانه هاي آن مطالعه كنيم

 كامل به حسب اين دو مقام، يعني شهادت و ظهور به رحمانيت و مقام غيب و انسان

). 4، ص1378امام خميني،(ظهور به رحيميت تمام دايره وجود است

دگاهي متأثر از دي ويني و جهان بي شناسي به تبع هستيني امام خميانسان شناس

 است او يي واالاري بسگاهي و جاتي اهميانسان در مكتب اسالم دارا.  است شاني ايديتوح

فتبارك اهللا احسن  «هي كه خداوند بعد از خلقت او آياشرف مخلوقات عالم بوده به طور

ني كه آسمانها، زمي است و بار امانت الهني زمي خدا بر روفةياو خل.  نموداني را ب»نيالخالق

او هدف خلقت تمام عالم است و . تند بر دوش گرفت حمل آن را نداشييو كوهها توانا

. او خلق شده است ي به تبع او و برايكل جهان هست

يهو الذ«:  كند كه ي ماني سورة بقره به صراحت ب29ةي قرآن در آنهي زمني در هم

ي سبع سموات و هو بكل شهني السماء فسوي الي ثم استوعاًي االرض جميخلق لكم ما ف

 به سعادت و وصول به كمال دني و آسمان رسني خلقت انسان و زميياهدف نه » ميعل

ي مبنايدر تفكر اسالم.  استي از دستورات الهيروي اطاعت و پقي از طرشيمطلوب خو

 انسان از اري نقش اراده و اختنهي زمني است و در اانسانيجهان، تحوالت و تبادالت اجتماع

ني فرد در همتير سرشت انسان ، فطرت و انسان اسالم بديتأك.  برجسته تر است زيهمه چ

.  شودي ميابيراستا ارز

 دارد و ي تنگاتنگوندي است كه با جهان خارج پي چهارچوب درون انسان جهاننيدر ا

يكه م) ع  (ي حضرت عليباي زري گذرد و تعبيراه شناخت جهان از درون انسان م
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ي آن است كه انسان دارانيمب» م االكبر العالي انطوكي و فرياتزعم انك جرم صغ«: نديفرما

ي جامعه به اقتضاي ولستي نشي بيري جرم صغنكهي بوده و با وجود ايي باالاري بستياهم

 اصالة االنسان ي برون انسان نوعو درون اني موندي نحوة پنيا.  شودي بنا مري عالم صغنيا

ر اساس آن شناخت انسان  كند كه بيرا مطرح م ) ي و فطرت الهي خدادادعتيانسان با طب(

من عرف  «في شرثي شناخت خدا و جهان را دربردارد و حدري عالم صغكيبه عنوان 

. باشدي و مفهوم مي معننيناظر بر هم» نفسه فقد عرف ربه 

 ، برآمده از ي متفكر اسالمكي به عنوان زي نيني امام خمياس اساس انسان شنني بر ا

يتي و اهمگاهي همان جاشاني انسان در نظر اتيا اهملذ.  است ي و الهيدي توحينيجهان ب

 انسان را مخلوق خداوند شاني اساس اني است و بر ادهي گردانياست كه در اسالم ب

ني كه در اندي وجود اويلي طفي هستم داند كه كل جهان و عالي مني زمي او بر روفةيوخل

 او به دني رسانتي و در نهاي به انسان الهيعي انسان طبلي هدف از خلقت انسان تبدانيم

ي منهي زمني در اشانيا.  استزالي وصول به رحمت القيسعادت و كمال مطلق از طر

:نديفرما

 است و ي و حسي و مثاليني است كه جامع همه مراتب عي كه انسان تنها موجودبدان

.  و نهان است دهيچي و شهادت و هر چه در آنهاست در وجود انسان پبيتمام عوالم غ

فةيپس انسان خل... »خداوند همه نامها را به آدم آموخت «: دي فرماي مي تعاليچنانكه خدا

متصرف در بالد خداست و .  شده است دهي آفريخداست بر خلق او و بر صورت اله

 ملك و ملكوت او نفوذ ي هانهي را دربر كرده و در گنجي اسماء و صفات خداونديخلعتها

 است از ملك و ملكوت ي شده ظاهرش نسخه ادهيبر او دمهيروحش از حضرت اله. دارد

ني بود از اهي الههي كوني و چون جامع همه صورتهاموتي الي خداي هانهيو باطنش گنج

 بود و بر همه رسمها و طي كه به همة اسماء و صفات محي اسم اعظمتيرو در تحت ترب

. حكومت داشت قرار گرفتنهايتع

نسان  بودن ايتناهي و التيجامع-1
: ندي فرماي بودن انسان ميتناهي و التي سحر در مورد جامعي در شرح دعايني خمامام
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 و بي است و تمام عوالم غي و حسي و مثالين جامع همة مراتب عي…بدان كه انسان «

ي مي تعاليچنانكه خدا.  و نهان استدهيچيشهادت و هر چه در آنهاست در وجود انسان پ

، ) ع  (ي ما و همة موحدان، عليو موال»  آدم آموخت بهها را خداوند همة نام: ديفرما

:فرمود

 در نهاد تو نهان است يجهانيري جرم صغني همي پندارتو

از  . ي جبروتاني و با جبروتي ملكوتاني است و با ملكوتي ملكاني با ملكي آدمنيبنابرا

يبدان كه صورت انسان«: ده كه فرمودند شتيروا) ع (آن حضرت و حضرت امام صادق 

 آن را با ي تعالي است كه خداي است بر خلقش و او همان كتابي الهي حجتهانيبزرگتر

 نموده و شي است كه آن را با حكمت خود بنايكلي هاندست خود نوشته است و او هم

هد  شايبي از لوح محفوظ و او بر هر غاي و اوست مختصرانياوست مجموعه صورت جهان

 بهشت و اني است كه در مي و همان راهيكي و نرياست و اوست راه راست به هر گونه خ

.» شده است دهيدوزخ كش

 بودن انسان ي بعددو-2
 و عالم عتي بعد او با طبكي شود كه ي شناخته مي دو بعدي نظر امام انسان موجوداز

 رشد و تكامل او ريمس .  خورده استوندي پعهي الطبي آن به عالم ماوراگريماده و بعد د

:ندي فرماي مشاني انهي زمنيدر ا.  است يعي الطبي به بعد ماورايعي از بعد طبدنيرس

ي كه ما احساسش مي حواس موجودني جثة موجود، و اني موجود، اكلي هني اانسان

نيهمه ا.  هستنديهمه ماد.  و انسان مثل هم هستندواناتي معنا حنيبه ا . ست ني…ميكن

 موجود ني بعد انسان عبارت از اكي. ادي كم و زي قدركيمنتها ] دارند [يادراكاتنحو 

 اصالً به آن توجه نشده گرشي دي خواص هست، بعدهايرا حواس و داني اي كه دارايفعل

).216: 11 ج 1379صحيفه نور،(  كم شده استاياست و 

خودش باشد و  كه انسان فقط ستي ننطوريا:ندي فرماي امام مفةي در صحنيهمچن

 كه رفته سراغ آن مرتبه يآن كس. انسان مراتب دارد.  نداشته باشدي و مرتبه اعتي طبنيهم

 است به دهي كه چسبيآن كس. غافل شده ، اشتباه كرده ] يماد[  مراتب ني انسان و از ايباال
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ه كرده  هم اشتباني است ، اعتي طبي و غافل از ماورادهي را دعتي عالم ماده، و مرتبة طبنيا

).9: 4 ج 1379صحيفه نور،است 

 كند، بلكه هر ي به انسان را رد مانهي گراي مادكردي اساس امام نه تنها روني همبر

. ردي پذي نمد،ي توجه نماي معنوايي بعد انسان اعم از مادكي را كه به يكرديگونه رو

: كنند كه ي مدي خصوص تأكني در اشانيا

كه ] است [ي مكتب مادكيد،ياسالم كه مالحظه كن مكتب ي را به استثناي مكتبهر

 است دنيهمان خوردن و خواب] كارش[ موجود كه كي تصور كرده است، وانيانسان را ح

 ، دني هم مشتركند با ما در خوردن و خوابواناتيح. دني، منتها بهتر خوردن و بهتر خواب

 هست واناتي حريمثل سا هم ني اند از انسان كه اكرده ادراك نطور اي… مكتبهانيلكن ا

ي زند، در امور مادي دور مي كه دارد در همان ادراكات ماديي و رشدهازهايكه تمام چ

ني عبارت از هميني كنند كه امر عي ماليخ. »ينيامور ع«اسم آن را گفته اند .  زنديدور م

نطوريا...  ادراكش نكرده اندنهاي هست كه ايگري است ، و حال آنكه عوالم دعتيعالم طب

 نداشته باشد انسان مراتب ي و مرتبه اعتي طبني كه انسان فقط خودش باشد و همستين

).9: 4 ج 1379صحيفه نور،( دارد

)ره( نشانه هاي انسان كامل از ديدگاههاي امام خميني-2جدول 

نشانه هاي انسان كاملرديف

انسان كامل مخاطب كالم خدا در مرتبه واحديت1

معجزه2

 اعظماسم3

نداشتن حد يقف 4

مقام عبوديت5

عقل كل و روح كل6

مقام قاب قوسين7

ظهور و تجلي حق متعال در انسان كامل8

انسان كامل داراي مقام تدلي مي باشد9
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مقام اوادني يا قلب وسيع10

 .62-72: 1384برگرفته؛ عابدي، : منبع

ري است در ابتدا مثل ساي موجودكيسانان: بعد معتقد استني بر اساس وجود اامام

ي شود كه باالتر از مالئكة اهللا مي مي موجود روحانكياگر رشد بكند، .  استواناتيح

(  پست تر استواناتي است كه از همه حي موجودكيو اگر طرف فساد برود، . شود

).446: 10 ج 1379صحيفه نور،

 توان در نظر گرفت كه ي مياوت متعدد و متفي انسانها مراتب وجودي برانيبنابرا

. است ني حد آن سقوط به اسفل السافلني حد آن اتصال به ذات حق و پست ترنيباالتر

:گيرينتيجه
 مقام ني ادر.  افراد هستگري دي براياري از انسان كامل ـ كه الگو و معامام خميني

ديدگاه امام  به سراغ ماًي مستقي غربي انسان شناسدگاهي مفهوم انسان كامل از داني ببعد از

 و مي شناسي را مي شمارد، وي انسان كامل برمي كه برايي هايژگيرفته و در قالب و

 آن ني مهم تريافت ولي توان ي مي فراواني هايژگي انسان كامل ويبرا. مي كني مفيتعر

: استريها به قرار ز

 انسان ي هايژگي وني و انس به خداوند سبحان از برجسته ترعالقه: انس با خدا. 1

 عبادت زاني به مي عملچي او هي است و برايكامل است كه تمام وجودش مستغرق ذات اله

ري او است و غادي و در همه حال ـ خلوت و جلوت ـ به شهيخداوند لذّت ندارد و هم

 را دوست دارد ني و دانشمندان و مؤمناي اگر اولي و پوچ است حتچيخداوند هر چه باشد ه

 روست كه آن ها را به حق ني را دوست دارد، از اشي خود و فرزندان خونيوالد اگر ايو 

.ردي پذي امتثال فرمان حق متي آن ها را به ني و دوستندي بيمنتسب م

 كامل به آنچه خداوند انجام آن را دوست دارد، انسان: التزام به فرائض و نوافل. 2

يو ازتمام حركات و سكنات خدا را م شمارد يملتزم است و انجام آن را بر خود فرض م

 حق ي وصل به محبوب و لقاي گردد و چون در پي به حق واصل مقي طرني و از اديجو

. زندياست از درون او شوق به عبادت و انجام فرائض موج م
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 را به قي كامل تمام حقاانسان:ي و معالم ربوبي و علوم رباني الهقيعالم به تمام حقا. 4

. شودي داند و هرگز در آن ها دچار شك نميم و برهان نيقي

 عالى و مهم هستند و آن هم عبارت است از اري نكته بسكيانگري بري تعابني اهمه

. دل مؤمن در هستى و در نزد پروردگارعي رفگاهيجا

ني به چندني كه با رسنديگو جهت قلب عالم امكان مىني انسان كامل را از ادل

 دگرگونى و تصرف در عالم امكانى را به جاديند متعال، قدرت ا خداوقت،ياى از حقرتبه

 به خاطر ظهور و تجلى اسماى حق م،ي مقام قدرتى به طور مستقنيو چن. دينما مىتياو عنا

طهي عرصه دل در حاري تمام عتي معنى از ملكني انيهمچن. اوستتعالى در عرصه دل 

: قرار استنيز ا معروفى مطرح شده كه اتي خداوند، در رواتيمالك

 مكتب افتگانيتي و تربعىيدهد كه چرا عرفاى بزرگ ش نكته به خوبى نشان مىنيا

ني ااز.شمارند الهى مىتي مرتبه واحدهي ، مرتبه قلبى انسان را ساالسالمهمي علتياهل ب

 و اي اشهي خود خداست و بققت،يروست كه مركز و محور گردش كائنات، در حق

اش  جاذبه عشق و بندگى او، به دور خال هستىدانيمه، در گستره مموجودات، همه و ه

 است نائل شاني او كه كمال آرزومندانه اكىي گردش و چرخش به نزدنيگردند تا از امى
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