جایگاه عرفانی انسان کامل ،در ارتباط بین حق و خلق
چکیـده

زهرا محمدعلی میرزایی

*

محور تمامی مباحث عرفانی ،وحدت شخصیه وجود است؛ به این بیان که هستی حقیقی
در ذات حق ،خالصه میشود و کثرتهای مشهود ،تجلیهای اوست .بنابراین ،اگر عرفا از
چینش مراتب هستی سخن میگویند ،منافاتی با وحدت وجود نداشته ،بلکه این مراتب
متعدد ،شئون حق میباشد .در میان این مراتب ،انسان کامل که مظهر اسم جامع اهلل
است ،با جمع تمامی حقایق الهی و کونی در خود و ویژگیهای منحصر به فردش ،نسبت
به سایر مراتب ،جایگاه ویژهای دارد؛ به گونهای که در ارتباط تمامی ذرههای هستی با
حق ،نقش برجستهای دارد .ارتباط حق با مراتب کثرت از دو راه سلسلة ترتیب و وجه
خاص میباشد .منظور از سلسلة ترتیب ،وسایط فیض الهی بوده و وجه خاص ،ارتباط
بیواسطه با حق است که حقیقت انسان کامل با هر دو مسیر ارتباط حق با خلق ،مرتبط
است؛ چرا که از یک سو ،در واقع در سلسلة ترتیب ،تنها واسطه فیض الهی اوست و بقیه
وسایط ،بازوان وی میباشد و از سوی دیگر ،با نظر به وجه خاص که ارتباط حقیقت هر
شیء با حق است ،علت ارتباط انسان کامل با وجه خاص ،روشن میشود؛ زیرا حقیقت

انسان کامل با جامعیّتش ،حقیقت ّ
کل هستی است و در پرتوی قرب به وی ،قرب حق و

وجه خاص او با هر شیء نیز درک میشود .این پژوهش ،به دنبال بررسی تحلیلی جایگاه
عرفانی انسان کامل در ارتباط بین حق و خلق است.
واژههاي كليدي :انسان کامل ،کون جامع ،وجه خاص ،مسیر س ّر.

* دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه باقرالعلوم
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مقدمه

در نگرش عرفانی به عالم هستی ،خداوند متعال که تنها حقیقت هستی است ،همه وجود
را پر کرده و با تک تک ذرههای هستی که مظاهرش هستند ،ارتباطی عمیق و بیواسطه
دارد؛ ارتباطی که با تن ّزل وی در مراتب متعدد هستی حاصل شده و قوامبخش آنهاست .با

این وجود ،به جهت تعالی و عظمت مقام ذات حق سبحانه ،مراتب برتر که به سبب ق ّوت
استعدادشان در ظهور نور الهی ،به کمال بیشتری رسیدهاند ،واسطه دریافت فیض حق برای
مراتب پایین میشوند ،البته وسایطی که حقیقت ًا خود حق تعالی در آنها نقش دارد .در میان
این مراتب ،انسان کامل که مظهر اسم أعظم الهی است ،ویژگیهای منحصر به فردی دارد
که باعث متمایز شدن وساطت او از دیگران میشود .آیا بر اساس مبانی عرفانی ،جایگاه
انسان کامل در ارتباط بین حق و خلق ،قابل تبیین است؟

این نوشتار ،به بررسی جایگاه انسان کامل در ارتباط بین ممکنها و حق تعالی ،با

رهیافت هستیشناختی عرفانی میپردازد؛ با این امید که در پرتوی شناخت نقش وی در
این ارتباط ،علت برتری و محوریت والیت الهی انسان کامل بر خلق در میان تمامی اصول
اعتقادی اسالم ،تا حدودی روشن شود.

مفهومشناسی و مبانی بحث

الف .مفهوم رابطة موجودهای ممکن و حق

حق تعالی که وجود صرف و نامتناهی است ،بر تمامی عوالم امکانی ،احاطة وجودی

دارد و همین احاطة قیومی وی ،نشانگر وجود ارتباطی عمیق بین او و ممکنها ،در عالم
هستی است.

این پژوهش ،به بررسی جایگاه انسان کامل در این ارتباط هستیشناسانه بین موجودهای

ممکن و حق تعالی میپردازد ،ارتباطی که همواره در عالم واقع ،وجود داشته و شناخت و

معرفت انسان ،در اصل آن تأثیری ندارد ،اگر چه تالش انسان در درک حضوری و رسیدن
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به باطن این رابطه ،کمال حقیقی و قرب از سوی او به حق را نیز به دنبال دارد .چنانچه در
لحظههای دعا و نیایش ،به هنگام راز و نیاز مستقیم با خداوند متعال که وسایط امکانی ،مورد

غفلت واقع میشود ،این ارتباط بسیار نزدیک ،به خوبی برای انسان جلوه مینماید.

جایگاه عرفانی انسان کامل ،در ارتباط بین حق و خلق
ب .پیشینه موضوع

با نظر به اینکه منظور از جایگاه انسان کامل در ارتباط حق و خلق ،نقش هستیشناختی وی در

این رابطه است ،درک حقیقت این جایگاه نیز با سیر باطنی و شهود حقیقت ،ممکن میشود.
چنان که عرفای الهی نیز در راستای طلب حقیقت و در مسیر سیر باطنی و قرب به حق تعالی،
در پرتوی کم کردن از قیدها و تعلقهای امکانی خویش و با نزدیک شدن به حقیقت واالی

انسان کامل ،با شهود نقش بیبدیل وی در وساطت دریافت فیض الهی برای ممکنها ،به این

مطلب پی بردهاند .بنابراین ،میتوان گفت که ا ّولین بحثها دربارۀ جایگاه انسان کامل و نقش
وی در عالم هستی ،به بزرگان اهل معرفت باز میگردد که به دنبال کشف و شهود حقیقت امر

در این بحث ،به تبیین و تحلیل آن پرداختهاند که از آن جمله میتوان به آثار ابن عربی ،شیخ

اکبر که به حق ،پدر عرفان نظری نام گرفته ،توجه نمود که در آنها به خصوص در بیان مراتب
و به دنبال او ،شارحان و پیروان مکتب عرفانیاش ،از جمله قونوی ،جندی ،قاسانی و قیصری

نیز با ارائة تحلیلهای متعدد از مباحثش ،روش وی را در پیش گرفتند.
ج .نگاهی به مبانی هستیشناختی عرفانی

با توجه به اینکه این پژوهش ،در صدد بررسی جایگاه هستیشناسانة انسان کامل در ارتباط
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عالم ،به تفصیل به تبیین ویژگیهای انسان کامل و جایگاه واالی وی در نظام هستی پرداخته

بین حق و خلق است ،اشارهای کوتاه به مبانی هستیشناختی در عرفان نظری ،به عنوان

مقدمة ورود به بحث ،ضروری به نظر میرسد.
به طور ک ّلی ،میتوان گفت که تمامی مباحث عرفان نظری در سه مطلب اساسی وحدت
شخصیة وجود ،چینش نظام هستی و انسان کامل خالصه میشود .البته در نگرشی دقیقتر،
در حقیقت ،محور تمامی مباحث عرفانی ،وحدت شخصیة وجود است؛ به این بیان که

هستی مطلق و حقیقی ،منحصر در وجود واحد حق تعالی بوده و غیر او بهرهای از وجود

حقیقی ندارد .پس از شرح وحدت شخصیة وجود حق تعالی ،در تبیین جایگاه کثرتهای
امکانی که مظاهر و شئون وجود واحد حق سبحانه هستند ،بحث از مراتب چینش نظام
هستی و به دنبال آن ،مسئله انسان کامل به عنوان خالصة این مراتب و عصارة خلقت ،مطرح

میشود .نگاهی به ویژگیهای انسان کامل ،نشاندهندة نقش برجسته وی در ارتباط تک تک
ذرههای هستی با خداوند متعال است که در ادامه به این مطلب پرداخته میشود.
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مقام انسان کامل در چینش نظام هستی

حق تعالی به اعتبار اطالق ذاتی و عدم تناهیاش ،واحد حقیقی و تنها حقیقت هستی است

و کثرتهای مشهود که با نظر به اختالف استعدادشان ،متفاوت شدهاند ،ناشی از ظهور نور
حق در تعیّنها و مجالی خویش هستند .در بیان عرفای الهی ،مراتب کثرت -که مراتب
ک ّلی متعیّن نظام هستی را دربرمیگیرد -شامل دو حضرت علمی تعیّن اول و دوم در عالم
إله و سه حضرت خلقیِ عقل ،مثال و ماده در عالم کون ،به عالوه کون جامع میباشد که
انسان کامل است و با توجه به اینکه دو تعیّن علمی صقع ربوبی ،یک مرتبة ک ّلی شمرده
میشود ،مراتب متعیّن هستی ،در پنج حضرت ک ّلی منحصر میشود .البته اهل معرفت ،به
خاطر إحصای ویژگیهای اطالقی ذات حق تعالی ،با بیان مقام بیتعیّن ذات حق در کنار

این مراتب متعیّن ،مطلق مراتب را شش مرتبه میدانند (قونوی ،1374 ،ص106؛ ابن ترکه،

 ،1360ص .)147اما سبب ظهور حق در این مراتب متعدّ د ،کمال اطالقی اوست؛ به عبارت
دیگر ،كمال هر شيء امري است كه وجود آن برايش ضروري میباشد و حقتعالي كه عين
وجود است ،نهايت كمال و عين كمال بوده و با ادراك كمال ذاتياش ،مبتهج به خويش و

بينياز از غير ميباشد .الزمة كمال اطالقي حق ،عالوه بر كمال ذاتي ،ظهور آن به صورت
كمال اسمائي و مشاهدة صورت خويش در مجالي ممكنها است؛ بنابراينِ ّ ،
حب به ظهور
كمال اسمائي در حق سبحانه ،سبب گسترش كثرت از وحدت و بروز كنز مخفي او در

فأحببت أن
«كنت كنزاً مخفي ًا
ممكنها ميشود .چنان كه در حديث شریف قدسي آمده است:
ُ
ُ

أعرف».
أعرف،
ُ
فخلقت الخَ لق لِ َكي َ

به همين جهت است كه هر يك از مظاهر خلقيّ ،
محل تج ّلي اسمي از اسماء الهي و بروز

صفتي از صفتهای بيپايان اوست .كمال پيدايي و نهايت جالء و استجالء حق تعالي ،با
نمود كوني از اكوان كه به وحدت ظ ّليهاش جامع تمامي تعيّنهای الهي و خلقي است ،ممكن
ميگردد و به این ترتیب ،انسان كه كون جامع و مظهر تمامي اسماء الهي است ،به عرصة ظهور
قدم مينهد (جامی ،1370 ،ص90؛ آملی ،1386 ،ص159؛ قیصری ،1375 ،ص.)735
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ويژگيهاي منحصر به فرد اين مظهر کامل الهي ،او را گل سرسبد آفرينش و غايت اصلي

ظهور تجليهای خلقي کرده است كه برای نمونه به چند مورد اشاره ميشود:

ـ انسان كه مظهر اسم جامع «اهلل» است ،جامع همه حضرتهای ملك و ملكوت و
جبروت و الهوت و برزخ بين تمامي حقايق وجوبي ،ح ّقي ،امكاني و خلقي و به عبارت

جایگاه عرفانی انسان کامل ،در ارتباط بین حق و خلق
دیگر ،بشر ملكي و ملك بشري است كه علم اسماء الهي را به طور کامل دارد ،چنان كه

«و َع َّلم آد َم األسما َء ك َّلها» (بقره31 ،؛ امام خمینی ،1374 ،ج ،2ص7؛ ابن
حق تعالی ميفرمايدَ :

عربی ،بیتا ،ج ،2ص 104و  396و ج ،3ص398؛ آملی ،1386 ،ص.)135

ـ انسان ،مخلوق بر صورت حق تعالي ،يعني همان اسم جامع و وجود متعيّن به تمامی

تعيّنها است كه مصدر تمامي حقايق عالم ميشود و به همين سبب ،صالحيت خالفت حق

بر خلق را مييابد (امام خمینی ،1374 ،ج ،2ص8؛ ابن عربی ،بیتا ،ج ،2ص 441و ج،3
ص281؛ شیرازی1981 ،م ،ج ،7ص.)7

ـ اگر چه انسان به لحاظ مرتبه وجودي در آخرين رتبة هستي بالفعل ميشود ،اما حقيقت ًا
ٌ
مخلوقبه است كه با وجود او خلقت عالم به كمال ميرسد و بدون او،
مقصود ا ّول و حقّ
عالم مانند آيينة جال داده نشدهاي است كه صورتي در آن ظاهر نگشته و يا همانند جسد
قونوی ،1385 ،ص130؛ جامی ،1370 ،ص96؛ ابن عربی ،1370،ص.)37

ـ انسان ،آيينة كاملي ،در راستای حق تعالي است كه حقسبحانه بر خالف ساير مجالي

كه در آنها خود را به قيد محل ميبيند ،در انسان خود را بر اساس خودش و از تمام وجوه،

مشاهده مينمايد (کاشانی ،1370 ،ص11و12؛ شیرازی ،1360 ،ص.)48
نظري كرد ببيند به جهان قامت خويش

خيمه در آب و گـل مزرعة آدم زد
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مس ّواي انسان ،بدون نفس ناطقه است (ابن عربی ،بیتا ،ج ،2ص 104و ج ،3ص 151و396؛

ـ از آنجا كه نسبت انسان به عالم مانند نسبت نفس ناطقه به انسان است ،عالم بدون

انسان ،كامل نميشود و از سوي ديگر ،با مرگ وي از جهان مادي ،تمام عالم به آخرت
منتقل ميشود (ابن عربی ،بیتا ،ج ،3ص 186و 419؛ ابن عربی ،1370،ص50؛ قیصری،
 ،1375ص. )360

ـ انسان كه مخلوق بر صورت حق است ،به واسطة مشاهدة تمامي حقايق و معرفت

كامل ،عبد كامل الهي و به بيان روشنتر ،تنها مألوه حقيقي و مطلق است ،همچنان كه حق

تعالي ،تنها إله حقيقي و مطلق ميباشد (ابن عربی ،بیتا ،ج ،2ص 603و ج ،3ص250؛
قیصری ،1375 ،ص.)365

ـ باالترين رتبه هستي كه بینیازی از هر شيء است ،فقط شایسته حقتعالي است؛ اما

باالترين رتبه در ميان ممكنها ،نیاز به هر شيء است و اين مقام فقط در انسان ظهور مييابد
و به همين جهت است كه آسمانها و زمین در پاسخ به نياز وي خلق شده و مسخّ ر او گشته
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است (ابن عربی ،بیتا ،ج ،2ص.)469

البته قابل بیان است كه اگر چه تمامي انسانها استعداد رسیدن به اين كمالها را دارند؛

اما بیشتر آنها ،به واسطة سوء اختيار خويش ،آن را به فعليت نميرسانند (همان ،ج،3

ص266؛ همو ،1370،ص .)37بنابراين ،منظور از انسان در اين بحث ،انسان كاملي است كه
از راه كشف و شهود الهي و آگاهی بر تمامي حقايق هستي ،بار امانت الهي و خالفت او بر
عالم را به دوش كشيده است (همو ،بیتا ،ج ،4ص )405و بقیه انسانها كه تنها جزئي از

صورت حق را دارند ،در واقع حيوان ناطق بوده و نسبتشان به انسان كامل ،مانند نسبت

جسد انسان به اوست (همان ،ج ،2ص 441و ج ،3ص.)296

نكتة قابل توجه ديگر در اين باره ،اين است كه حقيقت انسان كامل كه حقيقت

محمديه(ص) ناميده ميشود ،واحد است؛ اما مصاديق متعدّ دي دارد كه در هر لحظه از

زمان ،مصداقي از آن با بدن عنصري و مادياش كه ظهور وجود در آن به كمال ميرسد،

حجت خداوند متعال بر خلق و واسطه فيض الهي بر ممكنها ميباشد.
راههاي ارتباط بين حق تعالي و موجودهای ممكن

پیش از بررسی جایگاه کون جامع در ارتباط بین حق و خلق ،پرداختن به شرح چگونگی
ارتباط حق با ممکنها ،ضرورت دارد .در تبيين نحوة ارتباط حقتعالي و ممكنها ،با نظر

به د و جانبه بودن اين رابطه ،چگونگي ارتباط هر يك از دو طرف اين نسبت با طرف مقابل،

به صورت جداگان ه بررسي ميشود تا در پرتوی اين تفكيك ،وجوه تمايز و تفاوت بين آنها
به خوبي روشن شود.

الف .راههاي ارتباط موجودهای ممكن با حق سبحانه

در نگرشي ابتدایي ،عوالم امكاني به دو دستة عالم امر و عالم خلق ،تقسيم ميشود كه با

توجه به ویژگیهای متفاوت موجودهای اين عوالم ،راههاي ارتباط آنها با خداوند متعال نيز
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تفاوت دارد .به همين جهت ،با توصيف ويژگي موجودهای اين دو عالم ،چگونگي ارتباط
آنها با حق تعالي نيز روشن ميشود .در تفسير عرفاني ،عالم خلق كه عالم شهادت نيز
ناميده ميشود ،به خاطر تعدد جهتهای امكاني و دوري و تن ّزل از مقام ذات حقسبحانه،
پایينترين مرتبة ظهور وجود را به خود اختصاص داد ه است و همين تعدّ د جهتهای

جایگاه عرفانی انسان کامل ،در ارتباط بین حق و خلق
امكاني و بُعد از مقام وجوب ،نشان از وساطت اسباب حادث و كوني و شرايط مادي و
زماني در خلقت موجودهای اين عالم دارد (همان ،ص129؛ صلیبا ،1366 ،ص .)455البته با
توجه به تفاوت در تعداد و نوع وسايط ايجاد اين مخلوقها ،خود آنها نيز به لحاظ شرف و

پستی و ق ّوت و ضعف ،متفاوت بوده و درجههای متعدّ د و بيشماري دارند .به مجموعة این

اسباب و وسايط ،اعم از عقل ،قلم ،لوح ،عرش ،فلك ،آسمانها ،زمین ،طبيعت و غير آنها

(كه در مراتب وجود براي هر يك از موجودهای عالم خلق ثابت هستند) ،سلسلة ترتيب
گفته ميشود و اين سلسله كه واسطة نزول موجودهای خلقي به عالم شهادت است ،راه
رسیدن به عوالم برتر و برقراری ارتباط با خداوند متعال در سير باطني نفوس نيز ميباشد و

به جهت مشهود بودن تجربي و برهاني احكام و ويژگيهاي سلسلة اسباب و مسبّبها براي

بیشتر انسانها ،همه به وجود چنين راه ارتباطي بين خلق و حقسبحانه اقرار دارند .سالكان
کم کردن از جهتهای امكاني خويش ،قرب به حق تعالي و فنای الهي را طلب مينمايند.

ق سبحانه كه راههای متعدّ د به ميزان نفوس خالیق را در برميگيرد،
اين راه عام ارتباط با ح 
مانعهای سخت و حجابهای زیادی دارد و به واسطة دشواري كشف اين حجابها و

برطرف کردن اين مانعها ،تعداد بسيار كمي از سالكان و رهپويان بيشمار اين راه ،به مقصد

میرسند كه همان قرب الهي است (خوارزمی ،1368 ،ج ،1ص.)29
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مسير إلي اهلل نيز با گذر از همين وسايط امكاني و طي منازل و مقامهای گوناگون ،در پرتوی

از دیدگاه عرفاي الهي ،راه ارتباط بين خلق و خداوند متعال ،در سلسلة ترتيب منحصر

نبوده و تمامي مخلوقها ،عالوه بر ارتباط با حق از راه اسباب و وسايط كوني ،ارتباط
مستقيم و بدون واسطهاي نيز با حق سبحانه دارند كه هيچ يك از شرايط و اسباب در آن

نقش و تأثيري ندارد .اين راه بيواسطه و نزديك كه در اصطالح عرفاني به اسامي متعدّ دي،

سر هر موجود ممكن با
سر خوانده ميشود ،ارتباط باطن و ّ
همچون وجه خاص و راه ّ
رب خويش و به تعبیر دیگر ،ارتباط هر ممکن
خداوند متعال و رابطة حقيقت هر مربوب با ّ
از جهت عین ثابتش با حق تعالی است و هر شیئي از اين جهت ،مورد توجه ارادي قول
توجه
«كن» الهي قرار ميگيرد ،بدون اينكه هيچ سبب و واسطهاي از اسباب كوني در اين ّ
حق ،دخالتي داشته باشد .البته به تصريح بزرگان اهل شهود و عرفاي باهلل ،اگر چه ارتباط

مستقيم با حق سبحانه براي تمامي موجودهای ممكن ،ثابت است؛ اما به خاطر غلبة احكام

و ويژگيهاي امكاني راه سلسلة ترتيب و مسیر ،وجه خاص در بیشتر موجودها از سوي
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فلسفه و كالم اسالمي
خودشان بسته بوده و از آن بيخبرند و تنها اهل حق كه به فناء و قرب الهي رسیدهاند،
به آن علم دارند (قونوی ،1385 ،ص138؛ ابن عربی ،بیتا ،ج  ،4ص222؛ فناری،1374 ،
ص )310و به همين دلیل ،شرح اين ارتباط مستقيم و ارائه شاهد بر وجود آن ،به اين گروه
الهي منحصر است.

اما در توصيف بيشتر وجه خاص عرفاني و تفاوت آن با راه سلسلة ترتيب و اسباب

و مسبّبها ،ميتوان گفت که هر يك از موجودهای ممكن ،مجموعهاي از احكام وجوبي

و امكاني دارند؛ وجه امكاني آنها كه منشأ نقص و ضعف و وجود جهتهای كثرت در
آنهاست ،به وجوه امكان و نقص در اسباب و شرايط كوني و مادي آنها باز ميگردد كه به
ميزان دوری و تن ّزلشان از مقام وجوب ح ّقاني ،وجوه امكاني و نقص نيز در آنها بیشتر شده

است (قونوی1416 ،ق ،ص )153و با نظر به هر ممكن ،یعنی احكام و اوصافي كه در وي،
اشاره به وجه مناسبت و هماهنگي با اسباب دارد ،از اين راه نشأت ميگيرد ،چنانچه در

اوصاف و ويژگيهايي كه فرزند از پدر و مادر خود از راه وراثت به ارث ميبرد ،اين گونه
است .اما جهت وجوبي و ح ّقاني هر ممكن كه ناظر به باطن و وجه وحداني اوست و تمامي

اوصاف خاص و منحصر به فرد وي كه در غير او سابقه و الحقه ندارد و با خصوصيتهای

اسبابش نيز متفاوت است ،به اين جهت باز ميگردد ،شاره به وجه خاص الهي و ارتباط
بيواسطه و مستقيم وي با خداوند متعال است كه حق سبحانه از اين راه ،تمامي كمالهای
وجودي و علومي را كه در غير اين ممكن ،ظهوري نداشته و شيخ و مع ّلم نيز در تعليم

سر وي تج ّلي مينمايد و از همين وجه باطني است كه قرب
آنها نقشي ندارند ،بر باطن و ّ
بيبديل حق با هر شيء ،ثابت ميشود .به عبارت روشنتر ،تفاوتهاي اساسي وجه خاص

با راه سلسلة ترتيب ،همين مطلب است؛ چرا كه تمامي اسباب و شرايط كوني كه واسطة
فيض الهي است ،از شيء ممكن ،انفصال وجودي دارد؛ در حالي كه وجه خاص كه سبب
الهي در هر موجود ممكن است ،بر همراهی شيء با باطن او داللت دارد كه تعيّن علمياش
در علم حق تعالی است (ابن عربی ،بیتا ،ج ،3ص260؛ فناری ،1374 ،ص)412-410؛
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همراهیای كه حقيقت آن از وجه عينيت است .همين ويژگي اين راه الهي ،موجب امتياز و

برتري آن نسبت به راه سلسلة اسباب و مسببها شده و عرفاي بزرگوار ،وجه خاص را كه
راه اهل جذبه به سوي حق است ،نزديكترين و كممخاطرهترين راه به حق سبحانه ميدانند؛

سر خويش است.
چرا كه حقيقت آن ،تنها بازگشت به باطن و ّ

جایگاه عرفانی انسان کامل ،در ارتباط بین حق و خلق
در تكميل شرح دو راه ارتباط بين موجودهای ممكن و حق تعالي ،شواهد متعدّ دي از

آيات قرآن كريم و روايات ائمه اطهار(ع) بر مطلب ارائه شده است .از آن جمله ،در روايت

معروفي ،پيامبر اكرم(ص) به وجه خاص خود با حقتعالي اشاره ميفرمايد كه هيچ سبب
ديگري از فرشته ،نبي و غير آنها ،در آن وجه ،حضور ندارد .در سخن حضرت چنين آمده

وقت اليسعني فيه ٌ
مقرب و ال ٌ ٍِ
مرسل» (فناری ،1374 ،ص.)93
است« :لي مع اهلل ٌ
نبي َ
ملك ّ

از آيات قرآن كريم (كه به اعتقاد اهلاهلل ،به دو راه ارتباط با خداوند متعال اشاره دارد)،

ميتوان این دو مورد را بیان نمود:

 .1در آياتي از سورة مباركة قيامت ،در توصيف دريافت وحي الهي توسط رسول گرامي

قرأنه
إن علينا جم َعه و قُرءانَه فاذا
عج َل به ّ
ُ
اسالم(ص) چنين آمده است« :و ال ت ََح ّرك به لِسانك لِ َت َ

ُرءانه» (قیامت.)18-16 ،
فا ّت ِب ْع ق َ

الهي است ،پيش از اينكه وحي وي به اتمام رسد ،قرآن را تالوت ميفرمودند كه اين امر،
نشانگر آن است که حق تعالی از راه ديگري غير از راه اسباب و فرشتگان و از مسيري كه

هيچ فرشتهای به آن علم ندارد و همان وجه خاص حضرت رسول(ص) با حق است ،پيامبر

خويش را تعليم وحي مينموده و فرشته نازل وحی ،تنها واسطه و حجابي در اين امر بوده
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بزرگان اهل معرفت در تفسير اين آيات شريفه ،بيان ميكنند كه پيامبر اكرم(ص) در
هنگام دريافت وحي از حضرت جبرئيل(ع) كه مع ّلم انبياء و فرشته واسط در گرفتن وحي

است كه خداوند متعال به خاطر حفظ ادب در حضور استاد ،به حضرت فرمان صبر تا اتمام
تالوت وحي توسط جبرئيل امين(ص) را ميدهد (ابن عربی ،بیتا ،ج ،3ص.)400

اشكرلي و لِوالديك» (لقمان ،)14 ،دو راه برقراري ارتباط با حق
 .2در آية شريفة «أن
ُ

تعالي در حمد الهي به چشم ميخورد :بخش ا ّول آيه ،به سبب الهي و شكر از راه وجه
خاص اشاره دارد كه ارتباط مستقيم با حق سبحانه است .بخش بعدي ،لزوم تشكر از والدين

را مطرح مينمايد كه به عنوان اسباب و وسايطي در دريافت فيض الهي ،به حق ،وضع شده

است (همان ،ص.)171

از نكتههای بسيار مهم در بررسي راههاي ارتباط مخلوقها با خداوند متعال و بیان این

دو راه در اين باره ،چگونگي نسبت بين اين دو راه است ،آيا اين دو راه ارتباط با حق تعالی،
در عرض همديگر و كام ً
ال مستقل از يكديگر است ،يا اينكه هر دو راه به يك راه برگشت
داده ميشود و يا اينكه يكي از اين دو راه ،مسیر اصلي ارتباط و ديگري راه فرعي است؟
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فلسفه و كالم اسالمي
مح ّققان اهل معرفت ،در اشاره به راههای ارتباط با حق سبحانه ،از اين مطلب اساسي ،غفلت
ننموده و در تحليل این دو مسير ،بدين امر پرداختهاند .در بيان ايشان ،با اثبات وجه خاص و

ارتباط مستقيم هر شيء با خداوند متعال ،روشن ميشود كه اگر چه اسباب و شرايط كوني
بيهوده آفريده نشده است؛ اما علل حقيقي و يا حتي وسايط حقيقي در رسيدن اثر حق تعالی

به مخلوقها نيست ،بلكه با توجه به اينكه مفيض علي اإلطالق حق تعالی است كه خود،
بدون هيچ واسطهاي با هر شيئي مرتبط ميباشد ،این اسباب و وسايط ،فقط مقدمههایی
است ،كه موجودهای ممكن را براي پذيرش اثر حق سبحانه ،آماده ميکند و آنچه مس ّلم
است اينکه از جهتي كه خود اين اسباب و شرايط ،از دایرۀ موجودهای ممكن ،خارج نيست،

در هر كدام از آنها نيز خود خداوند متعال است كه با وجه خاص آنها و به اسم رب در هر
موطن ،حاضر است.

به تعبير ديگر ،خداوند متعال به وسيله و يا با واسطة اسباب و شرايط ،فعل خود را انجام

نميدهد؛ بلكه در همه جا در نزد اسباب است و با وجه خاص هر ذ ّره ،در هر منفعل ،فقط

إذن و ارادة او مؤثر بوده و تأثير اسباب ،تنها در ظاهر تكوين است (همان ،ج ،2ص 471و
 653و ج ،3ص558؛ فناری ،1374 ،ص .)554با اين بيان ،روشن ميشود كه همه اسباب و

وسايط كوني ،در واقع حجابهاي بارگاه الوهيت حق و تنها محلهايي است كه در صورت
توجه استقاللي ننمودن به آنها ،بلكه به صورت پ ّلههاي نردبان عروج به سوي حق تعالی
ّ
ديدن آنها ،انسان را به سوي حق ،رهنمون ميکند؛ در غير اين صورت ،با توقّف در آنها و

منشأ اثر دانستنشان ،نتیجهاي جز هالكت ابدي براي انسان ندارد (ابن عربی ،بیتا ،ج،2

ص 653و ج ،3ص.)416

مجردي،
موجودهای عالم امر كه همان عالم ارواح ،ملكوت و غيب است ،موجودهای ّ

مانند عقول و نفوس كاملهاي میباشند كه به خاطر بلندی مرتبه و نزديكي به عالم إله ،از
مبرا و من ّزه بوده و هيچ سبب و واسطة
وجوه تركيب و كثرت و تعدد جهتهای امكاني ّ
كوني ،مقدّ م بر آنها نيست؛ به عبارت دیگر ،ميتوان گفت که در ظهور اين موجودهای
120

مجرد ،جنبة ترتيب بين اسباب و مسببها مطرح نبوده ،بلكه بدون وساطت وسايط حادث
ّ

و شرايط و اسباب مادي و زماني و به طور مستقيم ،امر «كن» الهي به آنها تعلق گرفته و به
عرص ة ظهور قدم مينهند .با بيان اين ويژگي موجودهای عالم امر ،روشن ميشود كه غير از
راه وجه خاص و ارتباط مستقيم و بدون واسطه با خداوند متعال ،مسیر ديگري در ارتباط

جایگاه عرفانی انسان کامل ،در ارتباط بین حق و خلق
با حق تعالی براي آنها متص ّور نيست؛ چرا كه سلسلة ترتيبي در حقّ آنها وجود ندارد تا به
واسطة آن با حق سبحانه مرتبط شوند (صلیبا ،1366 ،ص455؛ قونوی ،1374 ،ص32؛ ابن

عربی ،بیتا ،ج ،4ص222؛ فناری ،1374 ،ص.)295

نكتة قابل توجه در اين باره ،رابطة اصطالح «امر» با وجه خاص عرفاني است .در

اصطالح عرفاني و در بيان عرفا ،واژة «امر» ،عالوه بر اينكه در مورد عالمي ويژه به كار
مجرد بوده و جنبة ترتيب بين اسباب و مسببهای كوني در
ميرود که موجودهای آن،
ّ
سر هر
موردشان به هيچ وجه مطرح نيست .در برخي موارد ،با وجه خاص عرفاني و راه ّ

موجود مساوي است ،اعم از موجودهای خلقي و يا امري به معناي بیان شده .در اين كاربرد،
«امر» به معناي ارتباط بيواسطه با حق تعالی است و وجهي در هر ممكن كه به اين ارتباط

مستقيم و بدون واسطه با خداوند متعال ناظر است و هيچ سبب خلقي در آن نقشي ندارد،
هر موجود ممكني ،بهرهاي از عالم امر دارد و از وجهي عالم امر است ،خواه جنبة خلقي و
ارتباط با حق از راه اسباب و وسايط در مورد وي مطرح باشد و خواه مطرح نباشد (قونوی،

 ،1374ص32؛ ابن عربی ،بیتا ،ج ،2ص 59و .)423
ب .ارتباط حق سبحانه با موجودهای ممکن
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امر ناميده ميشود .به اين ترتيب ،با اثبات وجه خاص براي تمامي موجودهای ممکن ،ذات

چنان كه در بررسي راههاي ارتباط موجودهای ممکن با خداوند متعال روشن شد ،صرفنظر
از راه وجه خاص و ارتباط مستقيم و بيواسطه با حق تعالی كه براي تمامي ممکنها حاصل

است ،راه ديگر ارتباط كه عبارت از سلسله ترتيب و راه اسباب و مسببها است ،تنها

در مورد ممکنهایی قابل تصور است كه وجوه كثرت و جهتهای تركيبي در موردشان
مح ّقق است؛ چرا كه از نظر جهتهای كثرت كه ناشی از وجوه نقص امكاني و تركيب
وجوديشان است ،دريافت فيض حق تعالی بدون وساطت وسايط متعدّ د امكاني ،برايشان
ِ
بساطت کامل حق سبحانه باز ميگردد كه
امکانپذیر نيست و اين امر به وحدت مطلقه و

فيض او نيز وحداني است .چنانچه در شرح چگونگي ارتباط موجودهای عالم امر با حق
تعالی روشن شد ،غلبة جهتهای وحدت و دوري از احكام كثرت در آنها ،دليل انحصار

سر است .اما دربارۀ راه ارتباط
راه ارتباطيشان با حق ،در راه وجه خاص و نسبت از جهت ّ
حق تعالی با ممکنها ،همۀ این بحثها ،نشان ميدهد که در ذات مقدس حق سبحانه ،تع ّقل
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جهتهای زیاد و متعدد به هيچ وجه ممكن نيست ،بلكه به وحدت ح ّقة حقيقيهاش ،تمامي

كثرتهای مقابل را در برميگيرد .ارتباط با ممکنها ،منحصر در يك وجه ،يعني همان وجه
سر حق تعالی با هر ممكن است و تج ّلي الهي در اعيان
خاص و ارتباط مستقيم است كه ّ
ممکنها ،از راه اين وجه صورت ميگيرد.

بنابراين ،خداوند متعال همواره در نزديكترين ارتباط و به عبارتي ،احاطة وجودي

نسبت به همه ذ ّرههای عالم هستي ،قرار دارد و توجه و علم يا عدم علم موجودها به اين امر،

هيچگونه تأثيري در ارتباط عميق ،ازلي و ابدي حق سبحانه با تك تك مظاهر وجودياش

به ویژه انسان ندارد (قونوی ،1385 ،ص139؛ ابن عربی ،بیتا ،ج ،2ص.)304
نقش انسان کامل در ارتباط موجودهای ممکن و حق تعالی

از اساسيترين مباني عقيدتي در دين مبين اسالم كه حقيقت آن در فرهنگ واالي تشيّع،
تبلور يافته است ،بحث واليت الهي انسان كامل بر تمامي موجودهای عالم هستي ،به ويژه
انسانهاست .اهميت و جايگاه اين ركن در ّ
تفكر اسالمي به ميزاني است كه در حديث

شريفي از امام صادق(ع) ،اعتقاد حقيقي به تمامي اركان دين اسالم در هر فردي ،مشروط
به پذيرش و التزام حقيقي به اين ركن مهم معرفي شده است؛ چرا كه اين اصل ،کلید بقیه
اصول بوده ،در هيچ شرايطي از انسان ،ساقط نميشود و بدون آن ،هيچ يك از اعمال و
عقايد وي ،مقبول درگاه خداوند متعال واقع نميگردد .در اين روايت شريف چنين آمده

الواليۀ
ني اإلسال ُم علي خَ مس:إقام الصلوۀ و ايتاء الزكاۀ و ِّ
حج البيت و صوم شهر رمضان و َ
است« :بُ َ

الواليۀ صحيح ًا كان أو
الواليۀ رخصه ...و َ
لنا أهل البيتُ .یج َعل في أربع منها ُرخصه و لَم ُيج َعل في َ
ٍ
ذامال أو المال له ،فهي الزمه واجبه» (شیخ صدوق ،1362 ،ج ،1ص.)278
مريض ًا أو

اين تعابير ،نشانگر جايگاه واالی انسان كامل در نظام عالم و تأثير اساسي وي در تمامي

امور هستي است.

اكنون ،پرسشي كه در بررسي ارتباط بحث انسان كامل با مسئله چگونگي ارتباط خلق،
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به ویژه انسانها با خداوند متعال ،مطرح ميباشد ،اين است كه با توجه به جايگاه اساسي
انسان كامل در عالم خلقت ،نقش وي در رابطه بين موجودهای ممکن و حق تعالي چيست؟
آيا او نيز ،واسطهاي همانند ديگر اسباب سلسلة ترتيب بوده و در كنار آنها در مسير ارتباط
خلق با حق به وسیله وسايط ،قرار دارد يا اينكه سببي ويژه و متمايز از بقیه اسباب است و

جایگاه عرفانی انسان کامل ،در ارتباط بین حق و خلق
يا حتي در تحليلي ،به وجه خاص الهي ،يعني ارتباط مستقيم و بيواسطة موجودها با حق

سبحانه ،مرتبط ميشود؟

برای پاسخ به اين پرسشها ،ابتدا يادآوري برخي از ويژگيهاي انسان كامل و مروري

بر ویژگیهایی كه وي را كون جامع و گل سر سبد آفرينش کرده است ،سودمند به نظر
ميرسد .چنانچه در بخش دوم اين نوشتار ،در شرح مقام انسان کامل در نظام هستی

گذشت ،كمال جالء و استجالء حق تعالي در عالم هستي ،با ظهور انسان كامل كه جامع
تمامي تعيّنهای الهي و كوني است ،مح ّقق ميشود و تنها آيينهاي كه با استعداد فراوان عين
ثابتش ،قدرت ظاهر کردن تمامي صفتهای جمالي و جاللي حق را به طور کامل دارد،

انسان کامل است .عالوه بر این ،چنانچه بيان شد ،انسان كامل ،بر صورت حق سبحانه ،يعني

بسياري كه در اين ويژگي انسان كامل يعني مظهريت براي اسم اعظم «اهلل» نهفته است،
موجب تمايز و برتري وي نسبت به همه ذرههای عالم وجود شده و او را در باالترين رتبة
هستي ،پس از ذات مقدّ س حق تعالي قرار داده است؛ به گونهاي كه تمامي موجودها ،از
عرش تا فرش عالم ،براي رسيدن به كمالهای وجوديشان ،از او کمک ميگيرند و بدون
حضور وي ،ذ ّرهاي از موجودهای عالم هستي ،باقي نميماند (قیصری ،1375 ،ص،117
توجه به چگونگي گسترش مظاهر متكثّر از ذات مقدّ س
 118و  .)365علت این مطلب ،با ّ
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همان اسم جامع «اهلل» كه منشأ ظهور تمامي حقايق عوالم علمي و عيني است ،خلق شده
و به همين جهت كه ح ّقاني شده ،خالفت حق تعالي بر خلق را برعهده گرفته است .اسرار

و واحد حق سبحانه ،به خوبي روشن ميشود؛ به اين بيان كه ذات متعالي حق كه واحد به
وحدت ح ّقة حقيقیه است ،با نظر به ضرورت صدور واحد از واحد ،فقط يك تج ّلي دارد
كه مقام احديّت جمع اوست و در اين تعيّن علمي ،همه حقايق هستي ،به گونه جمعي قرار
دارند .حق تعالي در پي اين تعيّن و به اعتبار اين تج ّلي ،اسم واحدي در حضرت واحديّت
دارد كه همان اسم جامع «اهلل» بوده و به اعتبار اين اسم نيز تنها يك مظهر دارد كه آن مظهر

تام ،عين ثابت انسان كامل و به عبارتي ،حقيقت انساني يا همان حقيقت محمديه(ص)
است و اين حقيقت واحد ،منشأ تمامي حقايق هستي ميباشد؛ چرا كه اعيان ثابت همۀ
موجودها ،در عالم علم الهي و به تبع آنها اعيان خارجيشان در عوالم عيني و خارجي ،از

وي ظهور مييابند .بنابراين ،حقيقت واحد انساني كه در هر لحظه از زمان ،مصداقي از آن

با بدن عنصرياش ،مقام امامت و واليت الهي بر خلق را دارد ،تنها واسطة حقيقي فيض
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الهي بوده ،فيض حق سبحانه براي هر موجودي از كانال وجودي وي ،به او ميرسد و ساير
اسباب و وسايط از عقل ،قلم ،عرش و حتي طبيعت و ماده نيز ،از بازوان و جنود وي در اين

فيضرساني به شمار ميآيند .البته بايد توجه داشت ،با توجه به اينكه عين ثابت انسان كامل،

حقيقت تمامي عالم بوده و صور عالم ،مظهر اوست ،وجود او ،جداي از عالم نيست؛ بلكه

به سريان حق تعالي در تكتك مظاهر الهي ،سريان وجودي دارد و به تعبيري اوست كه با
اسماء الهي در اعيان ثابت موجودهای عالم و به تبع آن ،در صور اعيان خارجيشان ،تن ّزل
نموده و در سايه هستي ح ّقانياش ،او نيز به وحدت حقّ ،
كل هستي است .سخنی از ولي
مطلق الهي ،اميرالمؤمنين ،امام علي(ع) نيز گواهي بر اين مطلب است كه ميفرمايد« :أنا نقطةُ

اللوح المحفوظ و أنا العرش و أنا ُ
الكرسي و
باء بسماهلل ،أنا جنب اهلل الّذي فرطتم فيه و أنا القلم و أنا
ُ

السبع و األرضون» (قیصری ،1375 ،ص121-118و  294و 359؛ خمینی،1376 ،
السموات َ
أنا َ

ص 31-30و  35و  57و . )84

بنابراين ،با تأملي دقيق در اوصاف و ويژگيهاي انسان كامل و با توجه به جايگاه

بيبديل وي در عالم آفرينش ،ميتوان گفت که حقيقت انسان و ولي مطلق الهي بر خلق،

با هر دو راه باواسطه و بيواسطۀ ارتباط انسانها ،با خداوند متعال مرتبط است؛ چرا كه از

يك طرف با نظر به ارتباط انسان با حق از راه سلسلة ترتيب و اسباب و مسببها ،روشن
ميشود ،نه تنها انسان كامل ،شأني متمايز و بسيار برتر از تمامي آنها دارد؛ بلكه در مقايسه با
آنها ،در واقع انسان كامل ،تنها واسطة فيض الهي و بقیه بازوان وي هستند و از طرف ديگر،
در نگاهي به وجه خاص الهي ،به ويژه تحليلي از آن كه به عين ثابت اشياء ،مرتبط است و

این راه را ارتباط هر ممکن از حیث عین ثابتش که حقیقت او در صقع ربوبی و عالم علم
سر ارتباط انسان كامل با وجه خاص و رابطه مستقيم با
الهی است ،با حق معرفی میکندّ ،

حق تعالي ،به خوبي روشن میشود.

در حقيقت ،با اين نگرش و از اين جنبه ،وساطت انسان كامل بين انسانها و حق

سبحانه ،وساطت حقيقت انسان بين او و حق است؛ چرا كه حقيقت اعيان ثابت همه اشياء
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از جمله انسانها ،عين ثابت انسان كامل و همان حقيقت محمديّه(ص) است و چنانچه
سر و حقیقت اوست ،وجه خاص خويش را
هر انساني با رسيدن به مرتبة عين ثابتش که ّ
مييابد ،بدون شك ،ارتباط حقيقي با انسان كامل نيز كه حقيقت هر انسان است ،وجه خاص

سر وي را برايش روشن میکند.
و مسیر ّ

جایگاه عرفانی انسان کامل ،در ارتباط بین حق و خلق
نتیجهگیری

با بررسی جایگاه انسان کامل در ارتباط موجودهای ممکن با حق تعالی در هستیشناختی

عرفانی ،نکتههایی روشن میشود ،از آن جمله:

 حقیقت انسان کامل ،حقیقت همه ماسویاهلل است و به تبع ،همراهی قیّومیه حقیقیهحق تعالی با هر یک از ذ ّرههای هستی ،وی نیز با آنها همراهی قیّومیه ظ ّلیه و ارتباط مستقیم
دارد .اما همان طور که بیشتر انسانها به خاطر غلبة احکام و قیدهای امکانی ،از وجه خاص
سر و ارتباط وی با
الهی خود با حق بیخبرند ،به همین سبب ،نقش انسان کامل در مسیر ّ

هر شیء را نیز درک نمیکنند؛ بنابراین ،درک این مطلب همانند درک وجه خاص الهی ،تنها
در پرتوی کم کردن از قیدها و تع ّلقهای امکانی ،امکانپذیر است.
 -با تبیین نقش برجستة انسان کامل در ارتباط مستقیم ممکنها ،به ویژه انسانها با

ولّي حق و امام معصوم(ع) در فرهنگ تشيّع ،هيچ منافاتي با توحيد نداشته و اتهام شرك را

به هيچ وجه برنميتابد.
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سر توحيد و فنای
سر آنها با حق می باشدّ ،
خداوند متعال که مرتبط با وجه خاص و مسیر ّ
ولّي مطلق و انسان كامل در حق ،روشن شده و اين مطلب نشانگر آن است كه ارتباط با
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