
چکيـده
محور تمامی مباحث عرفانی، وحدت شخصيه وجود است؛ به اين بيان که هستی حقيقی 
در ذات حق، خالصه می شود و کثرت های مشهود، تجلی های اوست. بنابراين، اگر عرفا از 
چينش مراتب هستی سخن می گويند، منافاتی با وحدت وجود نداشته، بلکه اين مراتب 
انسان کامل که مظهر اسم جامع اهلل  اين مراتب،  متعدد، شئون حق می باشد. در ميان 
است، با جمع تمامی حقايق الهی و کونی  در خود و ويژگی های منحصر به فردش، نسبت 
به ساير مراتب، جايگاه ويژه ای دارد؛ به گونه ای که در ارتباط تمامی ذره های هستی با 
حق، نقش برجسته ای دارد. ارتباط حق با مراتب کثرت از دو راه سلسلة ترتيب و وجه 
ارتباط  الهی بوده و وجه خاص،  از سلسلة ترتيب، وسايط فيض  خاص می باشد. منظور 
بی واسطه با حق است که حقيقت انسان کامل با هر دو مسير ارتباط حق با خلق، مرتبط 
است؛ چرا که از يك سو، در واقع در سلسلة ترتيب، تنها واسطه فيض الهی اوست و بقيه 
وسايط، بازوان وی می باشد و از سوی ديگر، با نظر به وجه خاص که ارتباط حقيقت هر 
شیء با حق است، علت ارتباط انسان کامل با وجه خاص، روشن می شود؛ زيرا حقيقت 
انسان کامل با جامعيّتش، حقيقت کّل هستی است و در پرتوی قرب به وی، قرب حق و 
وجه خاص او با هر شیء نيز درك می شود. اين پژوهش، به دنبال بررسی تحليلی جايگاه 

عرفانی انسان کامل در ارتباط بين حق و خلق است.

واژه هاي کليدي: انسان کامل، کون جامع، وجه خاص، مسير سّر.
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مقدمه
در نگرش عرفانی به عالم هستی، خداوند متعال که تنها حقيقت هستی است، همه وجود 
را پر کرده و با تک تک ذره های هستی که مظاهرش هستند، ارتباطی عميق و بی واسطه 
دارد؛ ارتباطی که با تنّزل وی در مراتب متعدد هستی حاصل شده و قوام بخش آنهاست. با 
این وجود، به جهت تعالی و عظمت مقام ذات حق سبحانه، مراتب برتر که به سبب قّوت 
استعدادشان در ظهور نور الهی، به کمال بيشتری رسيده اند، واسطه دریافت فيض حق برای 
مراتب پایين می شوند، البته وسایطی که حقيقتًا خود حق تعالی در آنها نقش دارد. در ميان 
این مراتب، انسان کامل که مظهر اسم أعظم الهی است، ویژگی های منحصر به فردی دارد 
که باعث متمایز شدن وساطت او از دیگران می شود. آیا بر اساس مبانی عرفانی، جایگاه 

انسان کامل در ارتباط بين حق و خلق، قابل تبيين است؟
با  تعالی،  حق  و  ممکن ها  بين  ارتباط  در  کامل  انسان  جایگاه  بررسی  به  نوشتار،  این 
رهيافت هستی شناختی عرفانی می پردازد؛ با این اميد که در پرتوی شناخت نقش وی در 
این ارتباط، علت برتری و محوریت والیت الهی انسان کامل بر خلق در ميان تمامی اصول 

اعتقادی اسالم، تا حدودی روشن شود.

مفهوم شناسی و مبانی بحث
الف. مفهوم رابطۀ موجودهای ممکن و حق

وجودی  احاطة  امکانی،  عوالم  تمامی  بر  است،  نامتناهی  و  وجود صرف  که  تعالی  حق 
دارد و همين احاطة قيومی وی، نشانگر وجود ارتباطی عميق بين او و ممکن ها، در عالم 

هستی است.
این پژوهش، به بررسی جایگاه انسان کامل در این ارتباط هستی شناسانه بين موجودهای 
ممکن و حق تعالی می پردازد، ارتباطی که همواره در عالم واقع، وجود داشته و شناخت و 
معرفت انسان، در اصل آن تأثيری ندارد، اگر چه تالش انسان در درک حضوری و رسيدن 
به باطن این رابطه، کمال حقيقی و قرب از سوی او به حق را نيز به دنبال دارد. چنانچه در 
لحظه های دعا و نيایش، به هنگام راز و نياز مستقيم با خداوند متعال که وسایط امکانی، مورد 

غفلت واقع می شود، این ارتباط بسيار نزدیک، به خوبی برای انسان جلوه می نماید.
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ب. پيشينه موضوع
با نظر به اینکه منظور از جایگاه انسان کامل در ارتباط حق و خلق، نقش هستی شناختی وی در 
این رابطه است، درک حقيقت این جایگاه نيز با سير باطنی و شهود حقيقت، ممکن می شود. 
چنان که عرفای الهی نيز در راستای طلب حقيقت و در مسير سير باطنی و قرب به حق تعالی، 
در پرتوی کم کردن از قيدها و تعلق های امکانی خویش و با نزدیک شدن به حقيقت واالی 
انسان کامل، با شهود نقش بی بدیل وی در وساطت دریافت فيض الهی برای ممکن ها، به این 
مطلب پی برده اند. بنابراین، می توان گفت که اّولين بحث ها دربارۀ جایگاه انسان کامل و نقش 
وی در عالم هستی، به بزرگان اهل معرفت باز می گردد که به دنبال کشف و شهود حقيقت امر 
در این بحث، به تبيين و تحليل آن پرداخته اند که از آن جمله می توان به آثار ابن عربی، شيخ 
اکبر که به حق، پدر عرفان نظری نام گرفته، توجه نمود که در آنها به خصوص در بيان مراتب 
عالم، به تفصيل به تبيين ویژگی های انسان کامل و جایگاه واالی وی در نظام هستی پرداخته 
و به دنبال او، شارحان و پيروان مکتب عرفانی اش، از جمله قونوی، جندی، قاسانی و قيصری 

نيز با ارائة تحليل های متعدد از مباحثش، روش وی را در پيش گرفتند.  

ج. نگاهی به مبانی هستی شناختی عرفانی
با توجه به اینکه این پژوهش، در صدد بررسی جایگاه هستی شناسانة انسان کامل در ارتباط 
بين حق و خلق است، اشاره ای کوتاه به مبانی هستی شناختی در عرفان نظری، به عنوان 

مقدمة ورود به بحث، ضروری به نظر می رسد.
به طور کّلی، می توان گفت که تمامی مباحث عرفان نظری در سه مطلب اساسی وحدت 
شخصية وجود، چينش نظام هستی و انسان کامل خالصه می شود. البته در نگرشی دقيق تر، 
بيان که  این  به  است؛  عرفانی، وحدت شخصية وجود  مباحث  تمامی  در حقيقت، محور 
هستی مطلق و حقيقی، منحصر در وجود واحد حق تعالی بوده و غير او بهره ای از وجود 
حقيقی ندارد. پس از شرح وحدت شخصية وجود حق تعالی، در تبيين جایگاه کثرت های 
امکانی که مظاهر و شئون وجود واحد حق سبحانه هستند، بحث از مراتب چينش نظام 
هستی و به دنبال آن، مسئله انسان کامل به عنوان خالصة این مراتب و عصارۀ خلقت، مطرح 
می شود. نگاهی به ویژگی های انسان کامل، نشان دهندۀ نقش برجسته وی در ارتباط تک تک 

ذره های هستی با خداوند متعال است که در ادامه به این مطلب پرداخته می شود.
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مقام انسان کامل در چينش نظام هستی
حق تعالی به اعتبار اطالق ذاتی و عدم تناهی اش، واحد حقيقی و تنها حقيقت هستی است 
و کثرت های مشهود که با نظر به اختالف استعدادشان، متفاوت شده  اند، ناشی از ظهور نور 
الهی، مراتب کثرت -که مراتب  بيان عرفای  حق در تعيّن ها و مجالی خویش هستند. در 
کّلی متعيّن نظام هستی را دربرمی گيرد- شامل دو حضرت علمی تعيّن اول و دوم در عالم 
إله و سه حضرت خلقِی عقل، مثال و ماده در عالم کون، به عالوه کون جامع می باشد که 
انسان کامل است و با توجه به اینکه دو تعيّن علمی صقع ربوبی، یک مرتبة کّلی شمرده 
می شود، مراتب متعيّن هستی، در پنج حضرت کّلی منحصر می شود. البته اهل معرفت، به 
خاطر إحصای ویژگی های اطالقی ذات حق  تعالی، با بيان مقام بی تعيّن ذات حق در کنار 
این مراتب متعيّن، مطلق مراتب را شش مرتبه می دانند )قونوی، 1374، ص106؛ ابن ترکه، 
1360، ص147(. اما سبب ظهور حق در این مراتب متعّدد، کمال اطالقی اوست؛ به عبارت 
دیگر، کمال هر شيء امري است که وجود آن برایش ضروري می باشد و حق  تعالي که عين 
وجود است، نهایت کمال و عين کمال بوده و با ادراک کمال ذاتي اش، مبتهج به خویش و 
بي نياز از غير مي باشد. الزمة کمال اطالقي حق، عالوه بر کمال ذاتي، ظهور آن به صورت 
کمال اسمائي و مشاهدۀ صورت خویش در مجالي ممکن ها است؛ بنابراین، حِبّ به ظهور 
کمال اسمائي در حق  سبحانه، سبب گسترش کثرت از وحدت و بروز کنز مخفي او در 
ممکن ها مي شود. چنان که در حدیث شریف قدسي آمده است: »کنُت کنزاً مخفيًا فأحببُت أن 

أعرف، فخلقُت الَخلق لَِکي أعَرف«.
به همين جهت است که هر یک از مظاهر خلقي، محّل تجّلي اسمي از اسماء الهي و بروز 
صفتي از صفت های بي پایان اوست. کمال پيدایي و نهایت جالء و استجالء حق  تعالي، با 
نمود کوني از اکوان که به وحدت ظّليه اش جامع تمامي تعيّن های الهي و خلقي است، ممکن 
مي گردد و به این ترتيب، انسان که کون جامع و مظهر تمامي اسماء الهي است، به عرصة ظهور 

قدم مي نهد )جامی، 1370، ص90؛ آملی، 1386، ص159؛ قيصری، 1375، ص735(.
ویژگي هاي منحصر به فرد این مظهر کامل الهي، او را گل سرسبد آفرینش و غایت اصلي 

ظهور تجلي های خلقي کرده است که برای نمونه به چند مورد اشاره مي شود:
و  ملکوت  و  ملک  است، جامع همه حضرت های  »الل«  اسم جامع  مظهر  که  انسان  ـ 
جبروت و الهوت و برزخ بين تمامي حقایق وجوبي، حّقي، امکاني و خلقي و به عبارت 
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دیگر، بشر ملکي و ملک بشري است که علم اسماء الهي را به طور کامل دارد، چنان که 
حق تعالی مي فرماید: »َو َعلَّم آدَم السماَء کلَّها« )بقره، 31؛ امام خمينی، 1374، ج2، ص7؛ ابن 

عربی، بی تا، ج2، ص104 و 396 و ج3، ص398؛ آملی، 1386، ص135(.  
ـ انسان، مخلوق بر صورت حق  تعالي، یعني همان اسم جامع و وجود متعيّن به تمامی 
تعيّن ها است که مصدر تمامي حقایق عالم مي شود و به همين سبب، صالحيت خالفت حق 
بر خلق را مي یابد )امام خمينی، 1374، ج2، ص8؛ ابن عربی، بی تا، ج2، ص441 و ج3، 

ص281؛ شيرازی، 1981م، ج7، ص7(.
ـ اگر چه انسان به لحاظ مرتبه وجودي در آخرین رتبة هستي بالفعل مي شود، اما حقيقتًا 
مقصود اّول و حّق مخلوقٌ به است که با وجود او خلقت عالم به کمال مي رسد و بدون او، 
عالم مانند آیينة جال داده نشده اي است که صورتي در آن ظاهر نگشته و یا همانند جسد 
مسّواي انسان، بدون نفس ناطقه است )ابن عربی، بی تا، ج2، ص104 و ج3، ص151 و396؛ 

قونوی، 1385، ص130؛ جامی، 1370، ص96؛ ابن عربی،1370، ص37(.
ـ انسان، آیينة کاملي، در راستای حق  تعالي است که حق  سبحانه بر خالف سایر مجالي 
که در آنها خود را به قيد محل مي بيند، در انسان خود را بر اساس خودش و از تمام وجوه، 

مشاهده مي نماید )کاشانی، 1370، ص11و12؛ شيرازی، 1360، ص48(.
 نظري کرد ببيند به جهان قامت خويش        خيمه در آب و گـل مزرعۀ آدم زد

ـ  از آنجا که نسبت انسان به عالم مانند نسبت نفس ناطقه به انسان است، عالم بدون 
انسان، کامل نمي شود و از سوي دیگر، با مرگ وي از جهان مادي، تمام عالم به آخرت 
منتقل مي شود )ابن عربی، بی تا، ج3، ص186 و 419؛ ابن عربی،1370، ص50؛ قيصری، 

1375، ص360( .
ـ  انسان که مخلوق بر صورت حق است، به واسطة مشاهدۀ تمامي حقایق و معرفت 
کامل، عبد کامل الهي و به بيان روشن تر، تنها مألوه حقيقي و مطلق است، همچنان که حق 
بی تا، ج2، ص603 و ج3، ص250؛  )ابن عربی،  إله حقيقي و مطلق مي باشد  تنها  تعالي، 

قيصری، 1375، ص365(.
ـ باالترین رتبه هستي که بی نيازی از هر شيء است، فقط شایسته حق  تعالي است؛ اما 
باالترین رتبه در ميان ممکن ها، نياز به هر شيء است و این مقام فقط در انسان ظهور مي یابد 
و به همين جهت است که آسمان ها و زمين در پاسخ به نياز وي خلق شده و مسّخر او گشته 
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است )ابن عربی، بی تا، ج2، ص469(.
البته قابل بيان است که اگر چه تمامي انسان ها استعداد رسيدن به این کمال ها را دارند؛ 
ج3،  )همان،  نمي رسانند  فعليت  به  را  آن  خویش،  اختيار  سوء  واسطة  به  آنها،  بيشتر  اما 
ص266؛ همو،1370، ص37(. بنابراین، منظور از انسان در این بحث، انسان کاملي است که 
از راه کشف و شهود الهي و آگاهی بر تمامي حقایق هستي، بار امانت الهي و خالفت او بر 
عالم را به دوش کشيده  است )همو، بی تا، ج4، ص405( و بقيه انسان ها که تنها جزئي از 
صورت حق را دارند، در واقع حيوان ناطق بوده و نسبت شان به انسان کامل، مانند نسبت 

جسد انسان به اوست )همان، ج2، ص441 و ج3، ص296(.
حقيقت  که  کامل  انسان  حقيقت  که  است  این  باره،  این  در  دیگر  توجه  قابل  نکتة 
از  لحظه  در هر  دارد که  متعّددي  اما مصادیق  است؛  ناميده مي شود، واحد  محمدیه)ص( 
زمان، مصداقي از آن با بدن عنصري و مادي اش که ظهور وجود در آن به کمال مي رسد، 

حجت خداوند متعال بر خلق و واسطه فيض الهي بر ممکن ها مي باشد.

راه هاي ارتباط بين حق تعالي و موجودهای ممکن
پيش از بررسی جایگاه کون جامع در ارتباط بين حق و خلق، پرداختن به شرح چگونگی 
ارتباط حق با ممکن ها، ضرورت دارد. در تبيين نحوۀ ارتباط حق  تعالي و ممکن ها، با نظر 
به دو  جانبه بودن این رابطه، چگونگي ارتباط هر یک از دو طرف این نسبت با طرف مقابل، 
به صورت جداگانه  بررسي مي شود تا در پرتوی این تفکيک، وجوه تمایز و تفاوت بين آنها 

به خوبي روشن شود.

الف. راه هاي ارتباط موجودهای ممکن با حق سبحانه
در نگرشي ابتدایي، عوالم امکاني به دو دستة عالم امر و عالم خلق، تقسيم مي شود که با 
توجه به ویژگی های متفاوت موجودهای این عوالم، راه هاي ارتباط آنها با خداوند متعال نيز 
تفاوت دارد. به همين جهت، با توصيف ویژگي موجودهای این دو عالم، چگونگي ارتباط 
نيز  عالم شهادت  که  عالم خلق  عرفاني،  تفسير  در  مي شود.  نيز روشن  با حق  تعالي  آنها 
ناميده مي شود، به خاطر تعدد جهت های امکاني و دوري و تنّزل از مقام ذات حق  سبحانه، 
تعّدد جهت های  همين  و  است  داده   اختصاص  به خود  را  وجود  ظهور  مرتبة  پایين ترین 
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امکاني و بُعد از مقام وجوب، نشان از وساطت اسباب حادث و کوني و شرایط مادي و 
زماني در خلقت موجودهای این عالم دارد )همان، ص129؛ صليبا، 1366، ص455(. البته با 
توجه به تفاوت در تعداد و نوع وسایط ایجاد این مخلوق ها، خود آنها نيز به لحاظ شرف و 
پستی و قّوت و ضعف، متفاوت بوده و درجه های متعّدد و بي شماري دارند. به مجموعة این 
اسباب و وسایط، اعم از عقل، قلم، لوح، عرش، فلک، آسمان ها، زمين، طبيعت و غير آنها 
)که در مراتب وجود براي هر یک از موجودهای عالم خلق ثابت هستند(، سلسلة ترتيب 
گفته مي شود و این سلسله که واسطة نزول موجودهای خلقي به عالم شهادت است، راه 
رسيدن به عوالم برتر و برقراری ارتباط با خداوند متعال در سير باطني نفوس نيز مي باشد و 
به جهت مشهود بودن تجربي و برهاني احکام و ویژگي هاي سلسلة اسباب و مسبّب ها براي 
بيشتر انسان ها، همه به وجود چنين راه ارتباطي بين خلق و حق  سبحانه اقرار دارند. سالکان 
مسير إلي الل نيز با گذر از همين وسایط امکاني و طي منازل و مقام های گوناگون، در پرتوی 
کم کردن از جهت های امکاني خویش، قرب به حق  تعالي و فنای الهي را طلب مي نمایند. 
این راه عام ارتباط با حق  سبحانه که راه های متعّدد به ميزان نفوس خالیق را در برمي گيرد، 
این حجاب ها و  به واسطة دشواري کشف  مانع های سخت و حجاب های زیادی دارد و 
برطرف کردن این مانع ها، تعداد بسيار کمي از سالکان و ره پویان بي شمار این راه، به مقصد 

می رسند که همان قرب الهي است )خوارزمی، 1368، ج1، ص29(.
از دیدگاه عرفاي الهي، راه ارتباط بين خلق و خداوند متعال، در سلسلة ترتيب منحصر 
ارتباط  کوني،  وسایط  و  اسباب  راه  از  با حق  ارتباط  بر  مخلوق ها، عالوه  تمامي  و  نبوده 
مستقيم و بدون واسطه اي نيز با حق سبحانه دارند که هيچ  یک از شرایط و اسباب در آن 
نقش و تأثيري ندارد. این راه بي واسطه و نزدیک که در اصطالح عرفاني به اسامي متعّددي، 
با  باطن و سّر هر موجود ممکن  ارتباط  راه سّر خوانده مي شود،  همچون وجه خاص و 
خداوند متعال و رابطة حقيقت هر مربوب با رّب خویش و به تعبير دیگر، ارتباط هر ممکن 
از جهت عين ثابتش با حق تعالی است و هر شيئي از این جهت، مورد توجه ارادي قول 
»کن« الهي قرار مي گيرد، بدون اینکه هيچ سبب و واسطه اي از اسباب کوني در این توّجه 
حق، دخالتي داشته باشد. البته به تصریح بزرگان اهل شهود و عرفاي بالل، اگر چه ارتباط 
مستقيم با حق سبحانه براي تمامي موجودهای ممکن، ثابت است؛ اما به خاطر غلبة احکام 
و ویژگي هاي امکاني راه سلسلة ترتيب و مسير، وجه خاص در بيشتر موجودها از سوي 
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خودشان بسته بوده و از آن بي خبرند و تنها اهل حق که به فناء و قرب الهي رسيده  اند، 
به آن علم دارند )قونوی، 1385، ص138؛ ابن عربی، بی تا، ج 4، ص222؛ فناری، 1374، 
ص310( و به همين دليل، شرح این ارتباط مستقيم و ارائه شاهد بر وجود آن، به این گروه 

الهي منحصر است.
اما در توصيف بيشتر وجه خاص عرفاني و تفاوت آن با راه سلسلة ترتيب و اسباب 
و مسبّب ها، مي توان گفت که هر یک از موجودهای ممکن، مجموعه اي از احکام وجوبي 
و امکاني دارند؛ وجه امکاني آنها که منشأ نقص و ضعف و وجود جهت های کثرت در 
آنهاست، به وجوه امکان و نقص در اسباب و شرایط کوني و مادي آنها باز مي گردد که به 
ميزان دوری و تنّزلشان از مقام وجوب حّقاني، وجوه امکاني و نقص نيز در آنها بيشتر شده 
است )قونوی، 1416ق، ص153( و با نظر به هر ممکن، یعنی احکام و اوصافي که در وي، 
اشاره به وجه مناسبت و هماهنگي با اسباب دارد، از این راه نشأت مي گيرد، چنانچه در 
اوصاف و ویژگي هایي که فرزند از پدر و مادر خود از راه وراثت به ارث مي برد، این گونه 
است. اما جهت وجوبي و حّقاني هر ممکن که ناظر به باطن و وجه وحداني اوست و تمامي 
اوصاف خاص و منحصر به فرد وي که در غير او سابقه و الحقه ندارد و با خصوصيت های 
اسبابش نيز متفاوت است، به این جهت باز مي گردد، شاره به وجه خاص الهي و ارتباط 
بي واسطه و مستقيم وي با خداوند متعال است که حق سبحانه از این راه، تمامي کمال های 
وجودي و علومي را که در غير این ممکن، ظهوري نداشته و شيخ و معّلم نيز در تعليم 
آنها نقشي ندارند، بر باطن و سّر وي تجّلي مي نماید و از همين وجه باطني است که قرب 
بي بدیل حق با هر شيء، ثابت مي شود. به عبارت روشن تر، تفاوت هاي اساسي وجه خاص 
با راه سلسلة ترتيب، همين مطلب است؛ چرا که تمامي اسباب و شرایط کوني که واسطة 
فيض الهي  است، از شيء ممکن، انفصال وجودي دارد؛ در حالي که وجه خاص که سبب 
الهي در هر موجود ممکن است، بر همراهی شيء با باطن او داللت دارد که تعيّن علمي اش 
فناری، 1374، ص410-412(؛  بی تا، ج3، ص260؛  )ابن عربی،  تعالی است  در علم حق 
همراهی ای که حقيقت آن از وجه عينيت است. همين ویژگي این راه الهي، موجب امتياز و 
برتري آن نسبت به راه سلسلة اسباب و مسبب ها شده و عرفاي بزرگوار، وجه خاص را که 
راه اهل جذبه به سوي حق است، نزدیک ترین و کم مخاطره ترین راه به حق سبحانه مي دانند؛ 

چرا که حقيقت آن، تنها بازگشت به باطن و سّر خویش است.
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در تکميل شرح دو راه ارتباط بين موجودهای ممکن و حق  تعالي، شواهد متعّددي از 
آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار)ع( بر مطلب ارائه شده  است. از آن جمله، در روایت 
معروفي، پيامبر اکرم)ص( به وجه خاص خود با حق  تعالي اشاره مي فرماید که هيچ سبب 
دیگري از فرشته، نبي و غير آنها، در آن وجه، حضور ندارد. در سخن حضرت چنين آمده 

است: »لي مع اهلل وقٌت اليسعني فيه ملٌک مقّرب و ال نبٍيٌِِِ مرَسل« )فناری، 1374، ص93(.
از آیات قرآن کریم )که به اعتقاد اهل الل، به دو راه ارتباط با خداوند متعال اشاره دارد(، 

مي توان این دو مورد را بيان نمود:
1. در آیاتي از سورۀ مبارکة قيامت، در توصيف دریافت وحي الهي توسط رسول گرامي 
اسالم)ص( چنين آمده است: »و ال َتَحّرک به لِسانک لَِتعَجَل به إّن علينا جمَعه و ُقرءانَه فاذا قرأنُه 

فاّتِبْع ُقرءانَه« )قيامت، 18-16(.
پيامبر اکرم)ص( در  بيان مي کنند که  این آیات شریفه،  بزرگان اهل معرفت در تفسير 
هنگام دریافت وحي از حضرت جبرئيل)ع( که معّلم انبياء و فرشته واسط در گرفتن وحي 
الهي است، پيش از اینکه وحي وي به اتمام رسد، قرآن را تالوت مي فرمودند که این امر، 
نشانگر آن است که حق تعالی از راه دیگري غير از راه اسباب و فرشتگان و از مسيري که 
هيچ فرشته ای به آن علم ندارد و همان وجه خاص حضرت رسول)ص( با حق است، پيامبر 
خویش را تعليم وحي مي نموده و فرشته نازل وحی، تنها واسطه و حجابي در این امر بوده 
است که خداوند متعال به خاطر حفظ ادب در حضور استاد، به حضرت فرمان صبر تا اتمام 

تالوت وحي توسط جبرئيل امين)ص( را مي دهد )ابن عربی، بی تا، ج3، ص400(.
2. در آیة شریفة »أن اشکُرلي و لِوالديک« )لقمان، 14(، دو راه برقراري ارتباط با حق 
تعالي در حمد الهي به چشم مي خورد: بخش اّول آیه، به سبب الهي و شکر از راه وجه 
خاص اشاره دارد که ارتباط مستقيم با حق سبحانه است. بخش بعدي، لزوم تشکر از والدین 
را مطرح مي نماید که به عنوان اسباب و وسایطي در دریافت فيض الهي، به حق، وضع شده  

است )همان، ص171(.
از نکته های بسيار مهم در بررسي راه هاي ارتباط مخلوق ها با خداوند متعال و بيان این 
دو راه در این باره، چگونگي نسبت بين این دو راه است، آیا این دو راه ارتباط با حق تعالی، 
در عرض همدیگر و کاماًل مستقل از یکدیگر است، یا اینکه هر دو راه به یک راه برگشت 
داده مي شود و یا اینکه یکي از این دو راه، مسير اصلي ارتباط و دیگري راه فرعي است؟ 
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محّققان اهل معرفت، در اشاره به راه های ارتباط با حق سبحانه، از این مطلب اساسي، غفلت 
ننموده و در تحليل این دو مسير، بدین امر پرداخته اند. در بيان ایشان، با اثبات وجه خاص و 
ارتباط مستقيم هر شيء با خداوند متعال، روشن  مي شود که اگر چه اسباب و شرایط کوني 
بيهوده آفریده نشده است؛ اما علل حقيقي و یا حتي وسایط حقيقي در رسيدن اثر حق تعالی 
به مخلوق ها نيست، بلکه با توجه به اینکه مفيض علي اإلطالق حق تعالی است که خود، 
اسباب و وسایط، فقط مقدمه هایی  این  با هر شيئي مرتبط مي باشد،  بدون هيچ واسطه اي 
است، که موجودهای ممکن را براي پذیرش اثر حق سبحانه، آماده مي کند و آنچه مسّلم 
است اینکه از جهتي که خود این اسباب و شرایط، از دایرۀ موجودهای ممکن، خارج نيست، 
در هر کدام از آنها نيز خود خداوند متعال است که با وجه خاص آنها و به اسم رب در هر 

موطن، حاضر است.
به تعبير دیگر، خداوند متعال به وسيله و یا با واسطة اسباب و شرایط، فعل خود را انجام 
نمي دهد؛ بلکه در همه جا در نزد اسباب است و با وجه خاص هر ذّره، در هر منفعل، فقط 
إذن و ارادۀ او مؤثر بوده و تأثير اسباب، تنها در ظاهر تکوین است )همان، ج2، ص471 و 
653 و ج3، ص558؛ فناری، 1374، ص554(. با این بيان، روشن مي شود که همه اسباب و 
وسایط کوني، در واقع حجاب هاي بارگاه الوهيت حق و تنها محل هایي است که در صورت 
توّجه استقاللي ننمودن به آنها، بلکه به صورت پّله هاي نردبان عروج به سوي حق تعالی 
دیدن آنها، انسان را به سوي حق، رهنمون مي کند؛ در غير این صورت، با توقّف در آنها و 
منشأ اثر دانستن شان، نتيجه  اي جز هالکت ابدي براي انسان ندارد )ابن عربی، بی تا، ج2، 

ص653 و ج3، ص416(.
موجودهای عالم امر که همان عالم ارواح، ملکوت و غيب است، موجودهای مجّردي، 
مانند عقول و نفوس کامله اي می باشند که به خاطر بلندی مرتبه و نزدیکي به عالم إله، از 
وجوه ترکيب و کثرت و تعدد جهت های امکاني مبّرا و منّزه بوده و هيچ سبب و واسطة 
این موجودهای  به عبارت دیگر، مي  توان گفت که در ظهور  نيست؛  آنها  بر  مقّدم  کوني، 
مجّرد، جنبة ترتيب بين اسباب و مسبب ها مطرح نبوده، بلکه بدون وساطت وسایط حادث 
و شرایط و اسباب مادي و زماني و به طور مستقيم، امر »کن« الهي به آنها تعلق گرفته و به 
عرصة  ظهور قدم مي نهند. با بيان این ویژگي موجودهای عالم امر، روشن مي شود که غير از 
راه وجه خاص و ارتباط مستقيم و بدون واسطه با خداوند متعال، مسير دیگري در ارتباط 
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با حق تعالی براي آن ها متصّور نيست؛ چرا که سلسلة ترتيبي در حّق آنها وجود ندارد تا به 
واسطة آن با حق سبحانه مرتبط شوند )صليبا، 1366، ص455؛ قونوی، 1374، ص32؛ ابن 

عربی، بی تا، ج4، ص222؛ فناری، 1374، ص295(.
در  است.  عرفاني  خاص  وجه  با  »امر«  اصطالح  رابطة  باره،  این  در  توجه  قابل  نکتة 
اینکه در مورد عالمي ویژه به کار  بيان عرفا، واژۀ »امر«، عالوه بر  اصطالح عرفاني و در 
مي رود که موجودهای آن، مجّرد بوده و جنبة ترتيب بين اسباب و مسبب های کوني در 
موردشان به هيچ وجه مطرح نيست. در برخي موارد، با وجه خاص عرفاني و راه سّر هر 
موجود مساوي است، اعم از موجودهای خلقي و یا امري به معناي بيان شده. در این کاربرد، 
»امر« به معناي ارتباط بي واسطه با حق تعالی است و وجهي در هر ممکن که به این ارتباط 
مستقيم و بدون واسطه با خداوند متعال ناظر است و هيچ سبب خلقي در آن نقشي ندارد، 
امر ناميده مي شود. به این ترتيب، با اثبات وجه خاص براي تمامي موجودهای ممکن، ذات 
هر موجود ممکني، بهره اي از عالم امر دارد و از وجهي عالم امر است، خواه جنبة خلقي و 
ارتباط با حق از راه اسباب و وسایط در مورد وي مطرح باشد و خواه مطرح نباشد )قونوی، 

1374، ص32؛ ابن عربی، بی تا، ج2، ص59  و 423(.

ب. ارتباط حق سبحانه با موجودهای ممکن
چنان که در بررسي راه هاي ارتباط موجودهای ممکن با خداوند متعال روشن شد، صرف نظر 
از راه وجه خاص و ارتباط مستقيم و بي واسطه با حق تعالی که براي تمامي ممکن ها حاصل 
تنها  است،  اسباب و مسبب ها  راه  و  ترتيب  از سلسله  عبارت  که  ارتباط  دیگر  راه  است، 
در مورد ممکن هایی قابل تصور است که وجوه کثرت و جهت های ترکيبي در مورد شان 
محّقق است؛ چرا که از نظر جهت های کثرت که ناشی از وجوه نقص امکاني و ترکيب 
وجودي شان است، دریافت فيض حق تعالی بدون وساطت وسایط متعّدد امکاني، برایشان 
امکان پذیر نيست و این امر به وحدت مطلقه و بساطِت کامل حق سبحانه باز مي گردد که 
فيض او نيز وحداني است. چنانچه در شرح چگونگي ارتباط موجودهای عالم امر با حق 
تعالی روشن شد، غلبة جهت های وحدت و دوري از احکام کثرت در آنها، دليل انحصار 
راه ارتباطي شان با حق، در راه وجه خاص و نسبت از جهت سّر است. اما دربارۀ راه ارتباط 
حق تعالی با ممکن ها، همة این بحث ها، نشان مي دهد که در ذات مقدس حق سبحانه، تعّقل 
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جهت های زیاد و متعدد به هيچ وجه ممکن نيست، بلکه به وحدت حّقة حقيقيه اش، تمامي 
کثرت های مقابل را در برمي گيرد. ارتباط با ممکن ها، منحصر در یک وجه، یعني همان وجه 
خاص و ارتباط مستقيم است که سّر حق تعالی با هر ممکن است و تجّلي الهي در اعيان 

ممکن ها، از راه این وجه صورت مي گيرد.
وجودي  احاطة  عبارتي،  به  و  ارتباط  نزدیک ترین  در  همواره  متعال  خداوند  بنابراین، 
نسبت به همه ذّره های عالم هستي، قرار دارد و توجه و علم یا عدم علم موجودها به این امر، 
هيچ  گونه تأثيري در ارتباط عميق، ازلي و ابدي حق سبحانه با تک تک مظاهر وجودي اش 

به ویژه انسان ندارد )قونوی، 1385، ص139؛ ابن عربی، بی تا، ج2، ص304(.

نقش انسان کامل در ارتباط موجودهای ممکن و حق تعالی
از اساسي ترین مباني عقيدتي در دین مبين اسالم که حقيقت آن در فرهنگ واالي تشيّع، 
تبلور یافته است، بحث والیت الهي انسان کامل بر تمامي موجودهای عالم هستي، به ویژه 
به ميزاني است که در حدیث  تفّکر اسالمي  این رکن در  انسان هاست. اهميت و جایگاه 
شریفي از امام صادق)ع(، اعتقاد حقيقي به تمامي ارکان دین اسالم در هر فردي، مشروط 
به پذیرش و التزام حقيقي به این رکن مهم معرفي شده است؛ چرا که این اصل، کليد بقيه 
اصول بوده، در هيچ شرایطي از انسان، ساقط نمي شود و بدون آن، هيچ یک از اعمال و 
عقاید وي، مقبول درگاه خداوند متعال واقع نمي گردد. در این روایت شریف چنين آمده 
است: »بُنَي اإلسالُم علي َخمس:  إقام الصلوة و ايتاء الزکاة و حِجّ البيت و صوم شهر رمضان و الَوالية 
لنا أهل البيت. ُيجَعل في أربع منها ُرخصه و لَم ُيجَعل في الَوالية رخصه... و الَوالية صحيحًا کان أو 

مريضًا أو ذاماٍل أو المال له، فهي الزمه واجبه« )شيخ صدوق، 1362، ج1، ص278(.
این تعابير، نشانگر جایگاه واالی انسان کامل در نظام عالم و تأثير اساسي وي در تمامي 

امور هستي است.
اکنون، پرسشي که در بررسي ارتباط بحث انسان کامل با مسئله چگونگي ارتباط خلق، 
به ویژه انسان ها با خداوند متعال، مطرح مي باشد، این است که با توجه به جایگاه اساسي 
انسان کامل در عالم خلقت، نقش وي در رابطه بين موجودهای ممکن و حق تعالي چيست؟ 
آیا او نيز، واسطه اي همانند دیگر اسباب سلسلة ترتيب بوده و در کنار آنها در مسير ارتباط 
خلق با حق به وسيله وسایط، قرار دارد یا اینکه سببي ویژه و متمایز از بقيه اسباب است و 
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یا حتي در تحليلي، به وجه خاص الهي، یعني ارتباط مستقيم و بي واسطة موجودها با حق 
سبحانه، مرتبط مي شود؟

برای پاسخ به این پرسش ها، ابتدا یادآوري برخي از ویژگي هاي انسان کامل و مروري 
بر ویژگی هایی که وي را کون جامع و گل  سر سبد آفرینش کرده است، سودمند به نظر 
هستی  نظام  در  کامل  انسان  مقام  شرح  در  نوشتار،  این  دوم  بخش  در  چنانچه  مي رسد. 
گذشت، کمال جالء و استجالء حق تعالي در عالم هستي، با ظهور انسان کامل که جامع 
تمامي تعيّن های الهي و کوني است، محّقق مي شود و تنها آیينه اي که با استعداد فراوان عين 
ثابتش، قدرت ظاهر کردن تمامي صفت های جمالي و جاللي حق را به طور کامل دارد، 
انسان کامل است. عالوه بر این، چنانچه بيان شد، انسان کامل، بر صورت حق سبحانه، یعني 
همان اسم جامع »الل« که منشأ ظهور تمامي حقایق عوالم علمي و عيني است، خلق شده 
و به همين جهت که حّقاني شده، خالفت حق تعالي بر خلق را برعهده گرفته است. اسرار 
نهفته است،  انسان کامل یعني مظهریت براي اسم اعظم »الل«  این ویژگي  بسياري که در 
موجب تمایز و برتري وي نسبت به همه ذره های عالم وجود شده و او را در باالترین رتبة  
هستي، پس از ذات مقّدس حق تعالي قرار داده است؛ به گونه اي که تمامي موجودها، از 
عرش تا فرش عالم، براي رسيدن به کمال های وجودي شان، از او کمک مي گيرند و بدون 
)قيصری، 1375، ص117،  نمي ماند  باقي  از موجودهای عالم هستي،  ذّره اي  حضور وي، 
118 و 365(. علت این مطلب، با توّجه به چگونگي گسترش مظاهر متکثّر از ذات مقّدس 
و واحد حق سبحانه، به خوبي روشن مي شود؛ به این بيان که ذات متعالي حق که واحد به 
وحدت حّقة حقيقيه است، با نظر به ضرورت صدور واحد از واحد، فقط یک تجّلي دارد 
که مقام احدیّت جمع اوست و در این تعيّن علمي، همه حقایق هستي، به گونه جمعي قرار 
دارند. حق تعالي در پي این تعيّن و به اعتبار این تجّلي، اسم واحدي در حضرت واحدیّت 
دارد که همان اسم جامع »الل« بوده و به اعتبار این اسم نيز تنها یک مظهر دارد که آن مظهر 
یا همان حقيقت محمدیه)ص(  انساني  عبارتي، حقيقت  به  و  کامل  انسان  ثابت  عين  تام، 
ثابت همة  اعيان  تمامي حقایق هستي مي باشد؛ چرا که  منشأ  این حقيقت واحد،  است و 
موجودها، در عالم علم الهي و به تبع آنها اعيان خارجي شان در عوالم عيني و خارجي، از 
وي ظهور مي یابند. بنابراین، حقيقت واحد انساني که در هر لحظه از زمان، مصداقي از آن 
با بدن عنصري اش، مقام امامت و والیت الهي بر خلق را دارد، تنها واسطة حقيقي فيض 
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الهي بوده، فيض حق سبحانه براي هر موجودي از کانال وجودي وي، به او مي رسد و سایر 
اسباب و وسایط از عقل، قلم، عرش و حتي طبيعت و ماده نيز، از بازوان و جنود وي در این 
فيض رساني به شمار مي آیند. البته باید توجه داشت، با توجه به اینکه عين ثابت انسان کامل، 
حقيقت تمامي عالم بوده و صور عالم، مظهر اوست، وجود او، جداي از عالم نيست؛ بلکه 
به سریان حق تعالي در تک تک مظاهر الهي، سریان وجودي دارد و به تعبيري اوست که با 
اسماء الهي در اعيان ثابت موجودهای عالم و به تبع آن، در صور اعيان خارجي شان، تنّزل 
نموده و در سایه هستي حّقاني اش، او نيز به وحدت حق، کّل هستي است. سخنی از ولي 
مطلق الهي، اميرالمؤمنين، امام علي)ع( نيز گواهي بر این مطلب است که مي فرماید: »أنا نقطُة 
باء بسم اهلل، أنا جنب اهلل الّذي فرطتم فيه و أنا القلم و أنا اللوُح المحفوظ و أنا العرش و أنا الُکرسي و 
أنا الَسموات الَسبع و الرضون« )قيصری، 1375، ص118-121و 294 و 359؛ خمينی، 1376، 

ص30-31 و 35 و 57 و 84( .
جایگاه  به  توجه  با  و  کامل  انسان  ویژگي هاي  و  اوصاف  در  دقيق  تأملي  با  بنابراین، 
بي بدیل وي در عالم آفرینش، مي توان گفت که حقيقت انسان و ولي مطلق الهي بر خلق، 
با هر دو راه باواسطه و بي واسطة ارتباط انسان ها، با خداوند متعال مرتبط است؛ چرا که از 
یک طرف با نظر به ارتباط انسان با حق از راه سلسلة ترتيب و اسباب و مسبب ها، روشن 
مي شود، نه تنها انسان کامل، شأني متمایز و بسيار برتر از تمامي آنها دارد؛ بلکه در مقایسه با 
آنها، در واقع انسان کامل، تنها واسطة فيض الهي و بقيه بازوان وي هستند و از طرف دیگر، 
در نگاهي به وجه خاص الهي، به ویژه تحليلي از آن که به عين ثابت اشياء، مرتبط است و 
این راه را ارتباط هر ممکن از حيث عين ثابتش که حقيقت او در صقع ربوبی و عالم علم 
الهی است، با حق معرفی می کند، سّر ارتباط انسان کامل با وجه خاص و رابطه مستقيم با 

حق تعالي، به خوبي روشن می شود.
و حق  انسان ها  بين  کامل  انسان  وساطت  جنبه،  این  از  و  نگرش  این  با  حقيقت،  در 
سبحانه، وساطت حقيقت انسان بين او و حق است؛ چرا که حقيقت اعيان ثابت همه اشياء 
انسان کامل و همان حقيقت محمدیّه)ص( است و چنانچه  ثابت  انسان ها، عين  از جمله 
هر انساني با رسيدن به مرتبة عين ثابتش که سّر و حقيقت اوست، وجه خاص خویش را 
مي یابد، بدون شک، ارتباط حقيقي با انسان کامل نيز که حقيقت هر انسان است، وجه خاص 

و مسير سّر وي را برایش روشن می کند. 
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نتيجه گيری
با بررسی جایگاه انسان کامل در ارتباط موجودهای ممکن با حق تعالی در هستی شناختی 

عرفانی، نکته هایی روشن می شود، از آن جمله:
- حقيقت انسان کامل، حقيقت همه ماسوی الل است و به تبع، همراهی قيّوميه حقيقيه 
حق تعالی با هر یک از ذّره های هستی، وی نيز با آنها همراهی قيّوميه ظّليه و ارتباط مستقيم 
دارد. اما همان طور که بيشتر انسان ها به خاطر غلبة احکام و قيدهای امکانی، از وجه خاص 
الهی خود با حق بی خبرند، به همين سبب، نقش انسان کامل در مسير سّر و ارتباط وی با 
هر شیء را نيز درک نمی کنند؛ بنابراین، درک این مطلب همانند درک وجه خاص الهی، تنها 

در پرتوی کم کردن از قيدها و تعّلق های امکانی، امکان پذیر است. 
با  انسان ها  به ویژه  ارتباط مستقيم ممکن ها،  در  کامل  انسان  برجستة  نقش  تبيين  با   -
خداوند متعال که مرتبط با وجه خاص و مسير سّر آنها با حق می باشد، سّر توحيد و فنای 
ولّي مطلق و انسان کامل در حق، روشن شده و این مطلب نشانگر آن است که ارتباط با 
ولّي حق و امام معصوم)ع( در فرهنگ تشيّع، هيچ منافاتي با توحيد نداشته و اتهام شرک را 

به هيچ وجه برنمي تابد.
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