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  مقدمه
احساسات، عواطف، هيجانات و  ،)عقايد(وجود آورنده باورها نفس ساحتي از وجود انسان است كه به

روح انسان جنبه جمعي . افراد ديگر است/گفتار و كردار آدمي و مايه تمايز فردي با فرد ،هاخواست
و  ،وجه شخصي كه شامل جسم و ذهن و نفس است :دانسان دو وجه دار به عبارتيهاست؛ انسان

مشترك سخن  ها يكي شوند و بتوانند با روحشود انسانكه باعث مي - يعني روح  - وجه مشترك 
ال ؤاما س .تواند با موجودات زيادي از قبيل خدا رابطه برقرار كندانسان مي ،با اين حساب. بگويند

رسد  نظر ميچيست؟ به البالغه نهجنسان و خدا در اصلي اين نوشته آن است كه ماهيت رابطه ا
طور دقيق مورد كه شايد تاكنون به باشد تواند ابعاد گوناگوني داشتهمي سؤالبررسي دقيق اين 

هايي بلكه بحران ،لئساز مساامروزه زمينه ،نهايت عدم توجه به آندر  كهبررسي قرار نگرفته باشد 
رفته ها رفتهشماري از انسان ،دم شناخت اصناف رابطه با خدابه اين صورت كه دراثر ع ؛شده است

 هايي از قبيل تنهايياند و اين امر آدميان را دچار بحرانشان حذف كردهرابطه با خدا را از زندگي
 نيز شدهو تحقيقات انجام كهاست؛ چنان معنايي ساختهبي و )97- 98، ص1390، قنبري :به بنگريد(
  .)1391، قنبري و همكاران: ك به.ر( ديد اين ادعا هستنؤم

سخن به ميان  »او«و  »من«ها حتي پيامبران و عرفا و اولياي الهي از رابطه وقت يبعض
نيست؛ زيرا اين نوع رابطه را در مقام  »تو«و  »من«معناي غفلت از رابطه اما اين به ؛آورندمي

در مقام معرفي خدا از ) ع(ضرت ابراهيمح ،عنوان مثالبه .بردندكار ميتوصيف و براي ديگران به
  ).78، شعراء( »يشْفينِ فَهو مرِضْت إِذا و يسقينِ و يطْعمني هو الَّذي و«: فرموداين رابطه استفاده مي

 در بيشتر موارد حتي ، بلكهآن طرح نشده -  نظام منتحت رابطه انسان و خدا  البالغه نهج در
اساسي  سؤالاما . تو طرح شده است -  اي هم نظام منوارد قابل مالحظهاو و در م -  نظام من - 

چگونه طرح و بررسي شده ) معرفتي -  عقيدتي(اين است كه رابطه انسان و خدا در ساحت باورها 
، رابطه جانشيني رابطه عبد و موال - انسان و خدا رسد اصناف چهارگانه رابطه نظر مياست؟ به

اما  ،انددر اين كتاب طرح شده -  و رابطه همكاري )عاشق و معشوق(ه ، رابطه عاشقان)خليفگي(
معناي همكاري انسان و خدا در مسير تعالي انسان معنا يافته است كه در اين رابطه همكاري به

 ،شايد نخستين اثري كه در اين زمينه به نگارش درآمده .مجال به كم و كيف آن خواهيم پرداخت
هاي مختلف رابطه مؤلف در اين اثر به گونه. هيكو ايزوتسو است يشته توشنو خدا و انسان در قرآن
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اما در عين حال به اصناف رابطه خدا و انسان در ساحت عقيدتي و معرفتي  ،خدا و انسان پرداخته
اين . البالغه نهجنه  ،ضمن اينكه حوزه تحقيق وي به قرآن مرتبط است ؛نكرده است ايهيچ اشاره

در برخي شروح  لبتها .است طور مستقل مورد توجه قرار نگرفتهبه البالغه نهجدر حوزه موضوع 
اما به  ،طوركلي اشاراتي به اين مبحث شدهميثم و شرح محمدتقي جعفري بهازجمله شرح ابن

معرفتي و با اصنافي كه راقم اين سطور درنظر دارد،  -  وجه مفهوم رابطه در ساحت عقيدتي هيچ
  .نگرفته است مورد بررسي قرار

  معرفتي  -  ماهيت رابطه عقيدتي
عقيدتي، احساسي،  گانههاي پنجدر ساحت 1طرف/از كاربرد واژه رابطه ميان اين دو موجود

مورد  البالغه  نهجشود كه در كتاب شريف مي/ارتباطي برقرار شده ،ارادي، گفتاري و كرداري
دهد كه موجبات ود انسان عملي انجام ميشل وقتي گفته ميامثعنوان به. است توجه قرار گرفته

 ايم؛در واقع از رابطه انسان و خدا در حوزه احساسات سخن گفته ،سازدخشنودي خدا را فراهم مي
شك . گيرنددر اين حوزه مورد توجه قرار مي ،و مفاهيمي از اين دست غضب زيرا خشنودي و

نيز وقتي از حمد . اندورد توجه قرار گرفتهغايت مهروابطي از اين دست ب البالغه نهجكه در نيست 
ايم؛ در واقع از رابطه انسان و خدا در حوزه گفتاري خبر داده ،آيدانسان نسبت به خدا سخن مي

آيد صورت بيان و گفتار درميبه طرف زيرا گفتار نوعي رابطه است كه طي آن اراده و خواسته
  .)169، ص114طبه، خ1384، البالغه نهج :به بنگريد(

 ،كندطرف معنا و مبنا پيدا نمي/رابطه ميان اين دو موجود ،شناختيدر هر نظام خدا و انسان
) ع(حضرت عليبا يك نگاه كلي به سخنان . آيدهاي خاصي اين تعامل پديد ميبلكه تنها در نظام

يا عدم  پي برد و براساس آن از امكان البالغه نهجشناختي توان به نوع نگرش خدا و انسانمي

                                                               
توان رابطه با خود را در صورتي مي تنها. ستقع نشده ااال وؤز در رابطه انسان با خود مورد ستصور دو طرف ج. 1

عنوان يك سوژه درنظر بگيرد و به خود شناخت تواند خود را به فرض كرد كه بپذيريم انسان تنها موجودي است كه مي
عنوان يك خود را به يحتو ) 5، ص1380، ديركس(  هاي پيشيني داشته باشدبلكه نسبت به خودش آگاهي ،پيدا كند

 .دو طرف را فرض گرفت ،توان رابطه با خود را پذيرفت و در درون خود از اين طريق مي .سوژه مورد بررسي قرار دهد
او از خودش  ،االمرزيرا در حقيقت و نفس ؛غيريت رابطه انسان با خود امري مبتني بر غيريت اعتباري است ،عالوهبه

 .بخواهد با آن رابطه برقرار كند جدا نيست كه
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از . است تحقق رابطه ميان اين دو موجود سخن گفت؛ زيرا رابطه متفرع بر شناخت اين دو موجود
توان سهولت ميهب ،ات مورد توجه قرار گرفتهات و مرّكرّبه البالغه نهجاينكه رابطه انسان و خدا در 

يعني ؛ استوار موجودي متشخص و انسان) ع(عليحضرت  نتيجه گرفت كه خدا در تصوير
با وجود  .است تواند از ساير موجودات متمايز شود و داراي فكر، اراده و احساسموجودي كه مي

 تواند بر انسان خشم گيرد يا از او خشنود گردد، ميشودآنكه خدا بري از صروف حاالت شمرده مي
خوردار است داراي اوصافي است كه انسان هم از آنها بر همچنين خدا .)183- 184، ص1375، استيس(

تشويق و تنبيه يا  ،تواند خشنود يا عصباني شودمي) البته عاري از اوصاف امكاني(و مانند انسان 
منتها اين رابطه . پذير استايجاد رابطه كامالً منطقي و امكان ،براساس چنين نظامي. نمايد
تي و گاه عاشقانه و اشكال مختلفي پيدا كرده كه گاه خردورزانه و معرف ،بيان شد ترپيش كهچنان

ترين عميق ،پربسامدترين و رابطه عاشقانه ،البته رابطه بندگي و خدايي. گاه رب و مربوبي است
  .اندابط مطرح در اين كتابور

يد متشخص بودن خدا و توانمندي انسان در تحقق ؤم ،درباره خدا آمده البالغه  نهجآنچه در 
شود و حتي از استفاده مي »تو«ات از واژه كرّب به خدا بهخطا البالغه  نهجوقتي در . ستبا او رابطه

در  ماما. همه دال بر متشخص بودن خداست ،شوداو با عنوان جانشين مسافر در منزل ياد مي
 و اين دو صفت را با ،تويي همراه در سفر، و تويي جانشين در خانواده !خداوندا«: فرمايدمي يدعاي

 ،همراه نيست و كسي كه همراه است ،كه جانشين است هم كسي جز تو ندارد؛ زيرا كسي
فراوان  البالغه نهجاين موارد در نظير البته . )86ص ،46طبهخ ،1384 ،البالغه  نهج( »جانشين نيست

  . )389ص ،31؛ نامه349، ص227طبهخ ،همان: بنگريد به براي نمونه(است 
دانيم نش پديدارشناسي ميدا و براساس ،گوييم كه آگاهي داردوقتي از خدايي سخن مي

به اين  ؛متعلق داشتن مطرح است/ يعني قصد داشتن ،1كه در تمام علم و آگاهي حيث التفاتي
 ،1384، فورمن(معنا كه به تعبير گيل آگاهي همواره آگاهي از وجهه معيني از جهان است 

دا با همه موجودات كه خبيان شده  البالغه نهجدر جايي از . آگاهي متعلَقي دارد يعني ،)114ص
نيازتان را از «: تواند مانع اين رابطه شودازجمله فرد فرد آدميان همراه است و هيچ چيزي نمي

داري شما را از او او بطلبيد، و عطا و بخشش را از او درخواست كنيد؛ زيرا نه پرده و پرده
                                                               

1. Intentionality. 



  معرفتي انسان و خدا در نهج البالغه –رابطه عقيدتي 
  

 

147  

ا هر جن و انس همراه است ن و بآاو هرجا و هر . بازدارد، و نه دري از او به روي شما بسته باشد
سازد، و نمايد، و صدايي از صداي ديگرش غافل نميگردان نميكسي او را از ديگري روي... 

  .)309ص ،195طبه، خالبالغه نهج( »سازددادني او را از كيفري سرگرم نمي
 ضمن اينكه انسان نيز اوصافي دارد كه ؛مبناي خداشناختي اين رابطه است ،بنابراين آگاهي

 كهچنان ؛است در مواضع مختلف اين رابطه مطرح شده در قرآن. كنداي را توجيه ميچنين رابطه
را  »بسم اهللا الرحمن الرحيم«آيه اول بعد از  نظران به سوره حمد استناد كرده و سرّبرخي صاحب

نيز به  دانند و خدابيانگر رابطه عملي بنده با رب شخصي و آيات متأخر را درخواستي از خدا مي
تواند از من بخواهد مي ،اند و بنده من هرچه خواهداينها از آنِ بنده من :گويدزبان حال مي

  .)370، ص1384، كربن(

  مقام وجود معرفتي در - اصناف رابطه عقيدتي
معلولي و گاهي  -علي ) مقابل ارادي طبعي ،منسوب به قسر جبري اجباري( رابطه گاهي قسريِ

در هر اما . از سوي انسان و بلكه خدا آغاز شده باشد رابطه اخير مكن استكه م ،نيز ارادي است
يك بار رابطه به هويت شخصي انسان : اين رابطه در سه حوزه مختلف قابل طرح است حال

طور مشخص با يك فرد يا خدا به ،كندمربوط است؛ يعني فردي از انسان با خدا رابطه برقرار مي
آيد وجود ميارتباط به) هاتمام انسان(ها رد؛ يك بار هم با نوع انسانآوانساني ارتباط پديد مي

معلولي باشد؛ يعني خدا چون علت  -  و يك بار هم ممكن است اين رابطه علي ،)ارتباط نوعيه(
  .سازدبا انسان يا يكي از مخلوقات رابطه برقرار مي ،وجود آورنده مخلوقات استبه

ها سخن به ميان آمده و گاهي نيز از روابط »هست«ط ناظر به گاهي از رواب البالغه  نهجدر 
  :ناظر به  عقيده و در مواردي هم از روابط معطوف به وظايف سخن گفته شده است

  )عبد و رب(رابطه بندگي  .1
كاربرد زياد در فرهنگ عرب پيش از  رقبه؛ با= (ه كم به دو معناي برددر زبان عربي دست »عبد«

تر است؛ زيرا برده قابل خريد و كه وضعيت بنده نسبت به برده انساني ،رودار ميكو بنده به )اسالم
فراتر از معناي يادشده در  »رب«البته در فرهنگ قرآني . اما بنده چنين وضعي ندارد ،فروش بوده

هنده دبه اين معنا كه خدا هم سرور انسان و هم پرورش است؛ كار رفتهمفهوم پروردگي نيز به
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رابطه بندگي در . نه بردهاست، كار رفته معناي بنده بهبه »عبد« البالغه  نهجقرآن و  در. اوست
ا هصراحت از انساندر برخي از مواضع به. مورد توجه قرار گرفته است البالغه نهج در موارد زيادي

تَشْديد سلْطَانٍ و الَ لَم يخْلُقْ ما خَلَقَه ل«: ياد شده است »رب«عنوان و از خدا به »مربوب«با عنوان 

رٍ ونَافم دالَ ض رٍ وكَاثم الَ شَرِيك ثَاوِرٍ وم دلَى نانَةٍ ععتسالَ ا انٍ ومبِ زاقونْ عم فتَخَو ونَ ووبرْبقُ منْ خَالَئلَك 

هاي زمان و ياري جستن بر حريف مدابراي پشتوانه قدرت و بيم از پيش ،آنچه را آفريد؛ عباد داخرُونَ
و ) داراي رب(جو نيافريد، بلكه همه آفريدگان پرورده رزمجو و شريك فخرفروش و هماورد برتري

اين ارتباط در طرف خدا . )82، ص64، خطبه1389، البالغه نهج( »بندگاني سر به فرمان و خاضع اويند
مربوط به جالل، سلطه و قدرت و سرپرستي است كه دربرگيرنده تصورات ) رب(= پروردگار  عنوانبه

) عبد(= بنده عنوان كه اين ارتباط از طرف انسان به كهيحالدر ؛و در عين حال جنبه پرورشي اوست
خضوع و فرمانبرداري مطلق است   اي از تصورات است كه نماينده فروتني، ضعف،متضمن دسته

اينكه در ناحيه بشري، عبد نبايد اوصافي ضمن . شودكه معموالً تحقق آنها از بنده خواسته مي
نيازي داشته باشد كه انديشه ديني اسالم آنها را جزو اوصاف زندگي چون كبر، غرور و اظهار بي

ات انسان از اينكه كبر كرّهم به البالغه  نهجدر . )94، ص1381ايزوتسو، (شمارد در جاهليت مي
، انفطار( »الْكَرِيمِ بِرَبك غَرَّك ما« تفسير آيه شريفهذيل ) ع(امام علي. منع شده است شدتهب ،بورزد

ت يافتن بر خدا ئاما در عين حال باالترين درجه كبر را جراست؛ كيد كرده بر تواضع انسان تأ )6
 و ماو ما غَرَّك بِرَبِّك،  ...يّها الْإِنْسانُ أيا «: ارددداند و انسان را از افتادن در اين دام برحذر ميمي

كلَكَةِ نَفْسهب كچه چيز تو را بر پروردگارت دلير ساخت؟ و چه چيز باعث هالكت ...  !اي انسان ؛آنَس
شود كه از همين عبارت روشن مي. )344، ص223خطبه ،البالغه نهج(» شد كه به هالكتت خو گرفتي؟

شيطان  كه؛ چناننسان استعامل هالكت و تواضع در برابر او مايه نجات ا ،دليري بر خدا و تكبر
  . )286، ص192طبههمان، خ( خاطر تكبرش تحقير و خوار گشتهم به

  رابطه جانشيني .2
 ،يكي جانشيني خدا در جاي انسان :دو صورت بيان شده است بهجانشيني  رابطه البالغه  نهجدر 

بار ديگر  به اين معنا كه يك بار خدا جانشين انسان و ؛و ديگري جانشيني انسان در مقام خدا
با توجه  .كنيمجانشيني ياد مي/ كه از اين ارتباط با عنوان خالفت ،گرددانسان جانشين خدا مي
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تواند جانشين همه مسافران در منازل آنها مي ،جا حاضر و ناظر است به اينكه خداوند در همه
نزل و حل حفاظت از اهل م يمعناجانشيني خدا به ،)ع(حضرت عليبراساس اين فرمايش . باشد

  .ل و مشكالت آنهاستئو فصل مسا
 كهچنانشود؛ خدا به دو صورت عام و اختصاصي جانشين انسان مي البالغه نهجدر مواضعي از 

اين نوع خالفت . است موارديكي از اين منزل آدميان نيز  ،جا حاضر است خدا همهازآنجاكه 
ها هنگام مسافرت به خارج از نبلكه خداوند جانشين همه انسا ،مشروط به شرط خاصي نيست

منان ؤولي غيرم ،من به اين جانشيني واقف و بدان ايمان دارندؤهاي مالبته انسان. منزلشان است
از اين  تحاصربه البالغه نهجدر ) ع(عليحضرت . قبول نداشته باشند ممكن است چنين چيزي را

اين خالفت و جانشيني . )86، ص46طبهخ ،همان(رابطه ياد كرده و راجع به آن سخن گفته است 
خدا جانشين او در  ،معناي جانشين شدن است؛ به اين معنا كه اگر شخص به سفر بروددقيقاً به

تنها موجودي  ؛جا جمع شوندتوانند يكنمي ،بودن اهل سفرهمراه جانشين و  .بود منزلش خواهد
هم  خداوند از اين جهت .استخد ،دارد كه پرداختن به كاري او را از انجام كار ديگر بازنمي

در جنگ باشد و در عين حال جانشينش در منزل بوده و از اهل خانه ) ع(تواند همراه علي مي
 ،مطلق خدا بر جهان هستي  مقتضاي احاطه ،البالغه  نهجبه تعبير برخي شارحان  .حفاظت نمايد
احاطه، علم، نفوذ حكمت و  ،بنابراين مراد از اين جانشيني. )42ص ،16ج ،1368، جعفري( همين است

جا و همه چيز ازجمله خانه  كه بر همه )166ص ،3، ج1385، الحديدابيابن( قضا و قدر الهي است
  .تواند جانشين ساكنان آن باشد آدميان دارد و بدين ترتيب مي

به اين معنا كه يك بار از نوع انسان است؛ جانشيني اختصاصي در دو مرحله تحقق يافته 
كه در اين نظر مقام جانشيني به نوع انسان در برابر ساير انواع  ،شودخدا ياد مي هن خليفعنوابه

اين نوع خالفت به گروه خاصي  ،به تعبير ديگر. سان مدنظر نيستنداده شد و فرد خاصي از ا
افراد خاصي  يا اختصاص آن به فرد ،نوع ديگر اين خالفت .شامل همگان است و تعلق نيافته

اُولئك خُلَفاء «: از اين گروه با عنوان جانشينان خدا در زمين ياد كرده است) ع(علي امام. است

، البالغه نهج( »آنان جانشينان خدا در زمين و داعيان دين اويند ؛اَرضه، و الدعاةُ الى دينهي اللّه ف

معناي نه به - يعنوان خليفه الهدر جاي ديگر از خودش به آن حضرت. )497، ص147حكمت
البته اين . )57، ص1379زاده، ؛ حسن380، ص25همان، نامه( ياد كرده است -خالفت زميني و دنيوي 
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اند از خاليق، حق الهي موظف ،زننددسته از خلفاي الهي وقتي بر مسند خالفت زميني تكيه مي
  . )همان(مندرج در اموالشان را بستانند 

مسئول اعمال خويش و قيم و حافظ زمين است؛  وي، نزد عنوان خليفه خداانسان كامل به
مشروط بر اينكه خداگونه زندگي كند  ،و ارزاني داشته استازميني كه خدا حق تسلط بر آن را به 

به «): ع(عليحضرت به تعبير . و زمين است چنين انساني واسطه ميان آسمان )326، ص1380 ،نصر(
، 147، حكمتالبالغه نهج( »انشان به جهان برين متعلق استاند كه جهايي با دنيا همدم گشتهبدن

هاي حق واليت  ويژگي. دنروند تا وظايف محوله را به انجام رسانو در روي زمين راه مي )497ص
انسان كامل در . )47، ص2همان، خطبه( مخصوص آنان است، و وصيت و ارث پيامبر در ميان ايشان

ه خالي از چنين فردي باشد؛ زيرا او حجت خدا بر روي هر عصري حضور دارد و زماني نيست ك
اي  ثل ستارگان آسمان است، كه هرگاه ستارهم) ص(ثل آل محمدهش داريد كه م« :زمين است
  .)146، ص100طبههمان، خ(» كند اي ديگر طلوع مي ستاره ،غروب كند
كند و  يم   را بيان  لكام  يها انسان  يكل  اوصاف  ،البالغه نهجاز   در جايي  مؤمنان  امير

شان شان، و بيرونبردباري آنان شما را از علم. اند علم و ميراننده جهل  كنندهآنان زنده« :فرمايد يم
  نه با حق مخالفت ورزند و نه درباره. دهد شان خبر مي شان از گفتار حكيمانهسكوت شان واز درون

وسيله آنان به. هاي پناهندگي هستند پناهگاهند و اهاي اسالم آنان ستون. نظر دارندآن اختالف
، 239طبههمان، خ(» است كه حق به جايگاه خود بازگشت، و باطل از مسند خود بركنار گشت

درخشد و بر اهل  آفتاب وجودشان مي ،اينان كساني هستند كه اگر سخن هم نگويند. )357- 358ص
  .كنند طلب نورافشاني مي

  د حجابـوي ديگر بدرانـاز س    م آن آفتاب ـخامش كن رترسم ا
  تر شود كه زمن آن ميل افزون     خموشي گفت ما اظهر شوددر 

  )695- 696ص دفتر ششم، ،1363، مولوي(
 رو،است و ازاين  جوشيده شانيند، از درونخدا  ياوليا كه همان  كامل  يها انسان يو داناي  علم

  پس  .است   نهفته  شاندر درون  ،توليد علم  منبع «آنان  بلكه ؛دنندارشان با منبع علم  يا فاصله  هيچ
 اين رب. »دبينن  ينم بينا  با چشم  ديگران  بينند كه  يرا م  يچيزهاي  ي،باطن  از بصيرت يبا برخوردار

  : هاي انسان كامل را به قرار زير يادآور شد ويژگيتوان  مياساس 
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ه نخست به علم كشفي و عرفاني منصرف روشن است كه اين علم در مرتب .اند كننده علماحيا .1
 ،5طبهخ، نهج البالغه: به بنگريدعلم كشفي اطالع از براي ( شود و در مراحل بعدي شامل هر نوع علم نافع مي

   .)303ص ،193طبهخهمان، : به بنگريدعلم نافع اطالع از و براي  52ص
باط ناشي از آن است كه اين ارت. شان مؤثر است شان در علم و نگرشاند و حلم اهل حلم .2

شان حضوري بوده و اثر چنين علمي هم نقد و حاضر است و آثار وجودي آن در اخالق و علم
   .رفتارشان هويداست

به اين معنا كه چون از طريق قلب به وحدت  ؛شان هماهنگي وجود داردميان ظاهر و باطن .3
شان خبر در نتيجه ظاهرشان از باطن ،اند دروني و بيروني، بلكه به وحدت با جهان هستي رسيده

   .دهد مي
واسطه قلب از زيرا مرز بين سكوت و سخن را به ؛دهد شان خبر ميشان از سخنسكوت .4

  .اند اند و به يگانگي اين حالت انساني دست يافته بين برده
از اين جهت قوام هستي به ايشان استوار . اند بلكه مصداق و مدار حق ،با حق هماهنگ .5
  .دهد خورد و سامان خود را از دست مي هم مينظام هستي به بدون آنها است و

داعٍ «: اند از او پيروي كنند گري ديگران را دارد و ساير افراد موظفچنين فردي حق دعوت

تي، سرپرستي خواند و سرپرساي فرا كننده؛ دعوتدعا و راعٍ رعى فَاستَجِيبوا للداعي و اتَّبِعوا الرَّاعي
و   مرجع  آنان .)همان( »كننده را اجابت كنيد، و در پي سرپرست به راه افتيد پس دعوت .كرد

  يها و خواسته  االتؤس  به  يگويو پاسخ  راهنمايي  هرگونهاند و براي  طريقت  سالكان  تمام يمقتدا
سلُوني قَبلَ أَنْ  !أَيها النَّاس« :نندخوا اند و حتي بدان فرامي جويان، همواره آماده حق يو بيرون  يدرون

تَذْهب   في خطَامها وتَفْقدوني فَلَأَنَا بِطُرُقِ السماء أَعلَم منِّي بِطُرُقِ الْأَرضِ قَبلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجلها فتْنَةٌ تَطَأُ

 تواند  يم  كه  است  ژرف  يحدبه  انسان كامل ِ يدرون  بينش. )280، ص189طبههمان، خ( »بِأَحلَامِ قَومها
از    يسازد و حت  را فاش نآنا  يدهد و رمز و راز درون  خبر  شانجان  از عمق به جويندگان،

به خدا سوگند اگر بخواهم هريك از شما را به ورود و خروجش « :آگاه استنيز   آدميان سرانجام
  .)250، ص175طبههمان، خ( »خواهم توانست .و همه امورش خبر دهم
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 عاشقانه رابطه .3

اين رابطه . كنديي معنا و مبنا پيدا مي»تو - من« رابطه عاشقانه به بهترين شكل ممكن در ارتباط
. ماند و بسمي »تو«فقط  ،فاني شده »تو«در  »من« يابد و پس از آنتا زمان وصال استمرار مي

ن آن است كه وجود عاشق را جز معشوق پر نكند و مرادما ،گوييموقتي از رابطه عاشقانه سخن مي
و  اتكرّبه البالغه نهجچنين مفاهيمي در  .عاشق انتهاي محبت خويش را به معشوق نثار كند

گيري از واژگاني چون بلكه با بهره ،اما نه به لفظ عشق و عاشق و معشوق ،ات آمده استمرّ
همان  باز اما ،ژگان يادشده خبري نيستالبته برخي اوقات نيز از وا. محب، محبوب و محبت

عنوان مثال در مواردي براي بيان عشق محبان الهي به خدا از واژه به .استمعنا و مفهوم مدنظر 
 وهيجوا إِلى الْجِهاد فولّهوا اللّقاح ...أين الْقوم الّذين دعوا إِلى االسالمِ فقبِلُوه؟ « :استفاده شده است »وله«

مبناي اصلي اين محبت و عشق ريشه در آن داشت كه . )177، ص121طبههمان، خ( »الدهاأوالي 
آفريدگار در چشم  ؛عظُم الْخالقُ فى اَنْفُسهِم، فَصغُرَ ما دونَه فى اَعينهِم« :اندخدا را به بزرگي در دل نشانده

. )193، ص303همان، خطبه( »تك اسچرو هرچه جز اوست در نظرشان كوشان بزرگ است، و ازايندل
عشق  دهندهنشانتواند  تواند مهابت خدا نزد عارف را نشان دهد و در عين حال مي اين عبارت هم مي
شده و جز يك محبوب  به اين صورت كه دل او تنها از حضور و محبت خدا پر ؛سالك به خدا باشد

ع به تعبير يكي از شارحان در واق. كه در عشق هم يگانگي مطرح است و بس ،و معشوق ندارد
شوند و  هاي الهي در معرفت و محبت خدا متفاوت مي عظمت خدا بسته به جاذبه ،البالغه  نهج
 ،كند و به اندازه اين عظمت تصور عظمت خدا در نظر عارف فرق مي ،ميزان استغراق واسطهبه

 .)368- 369، ص3، ج1420، ميثم بحرانيابن( شوندماسواي خدا كوچك مي

 كهچنان -  كار رفتهبه البالغه نهج معناي منفي در وجود آنكه كلمه عشق يك بار و آن هم به با
هاي نفساني بر عقل چيره شود خواهشكند و باعث ميگوش را كر مي و دل را بيمار ،ديده را كور

اما  -  )160، ص109طبه، خالبالغه نهج(در نتيجه برده و بنده آن شود شده و و جان انسان شيفته دنيا 
 عالوهبه. دارند واژگان جانشيني نظير محبت و انس استفاده شده كه همين معنا را دربر ،جاي آنبه

دهخدا، ( كار رفتهگردانيدن به معناي مولع و حريصبه »استهتار«در برخي مواضع اين كتاب واژه 

 ال و«: عشق درنظر گرفتواژه هاي مهم  عنوان يكي از جانشينتوان آن را به كه مي) »م«ذيل حرف 
رْجِعي بِهِم تَارهتسبِلُزُومِ اال ،هتإِلَى إِال طَاع ادونْ مم رِ قُلُوبِهِمةٍ غَيعنْقَطنْ مم هائجر و مه؛ و شيفتگي به خَافَت



  معرفتي انسان و خدا در نهج البالغه –رابطه عقيدتي 
  

 

153  

او خالي  گاه از اميد و بيم هاشان كه هيچ هايي از دل سوي سرچشمهلزوم طاعت او آنان را جز به
  .)131، ص91طبه، خنهج البالغه( »دارد بازنمي ،نيست

. استكار رفته به دو صورت سلبي و ايجابي به البالغه نهجو مشتقات آن در  »انس«كلمه 
 يا خاطر احساس وحشتپس به ؛خدا نيازمند انس گرفتن با موجودي نيست ي سلبي،معنا در

، 186طبههمان، خ(آيد درصدد يافتن مأنوس برنميترس ناشي از تنهايي يا براي رهايي از ترس 

اما انس در حوزه معنايي ايجابي به خدا . شوندبلكه اساساً اين حاالت بر او عارض نمي ،)276ص
اللَّهم انَّك آنَس االنسينَ «: دوشميها ياد ترين مأنوسعنوان مأنوسو از او به شده نسبت داده

كيائلاما برخي مفسران  ؛عبارت فوق دقيقاً عاشقانه و عرفاني است .)349، ص227طبههمان، خ( الَو
جاي تفسير شهودي، عظمت خدا را به چشم دست داده و بهكالمي به -  تفسيري كامالً عقالني

الوجود بالذات و متصف به جميع صفات كمال است و مابقي اند؛ زيرا او واجبعقل ديده
 ،البالغه نهجالبته در جاي ديگر از  .)77، ص1385مجلسي، (موجودات به نقص امكان مبتاليند 

همگان و حتي انسان مغرور گناهكار را به انس گرفتن با خدا از طريق ذكر ) ع(عليحضرت 
 . )344، ص223طبهخ، البالغه نهج( »بِذكْرِه آنساً... كُنْ  و« :دكندعوت مي

انسان دقيقاً به  ،شودخاطر وحشت با كسي مأنوس نمياگر خدا به ،برخالف نكته ذكرشده
چه اگر وحشت حاصل از غربت و تنهايي او را  ؛همين دليل خواستار مأنوس شدن با خداست

همان، (يابد ياد خدا مأنوس شده، در نتيجه از تنهايي و رنج غربت رهايي مي با ،سازدرنجور مي

بلكه  ،كندنوس ياد نميأعنوان متنها از خدا به البالغه نهجدر ) ع(امام علي. )349، ص227طبهخ
همان، ( كندعنوان عامل وحشت انسان ياد ميعنوان مونس و از باطل بهها از حق بهبعضي وقت

تواند ولي مرگ به خودي خود نمي ؛مرگ است ،در مواردي هم متعلق انس .)188ص، 130طبهخ
متعلق انس بنده  ،عنوان عاملي براي دستيابي به وصال الهيبلكه مرگ به ،امر مطلوبي باشد
  . تلقي شده است

هرچند نقش خدا  است؛گاه خدا و گاهي نيز انسان  ،آغازگر رابطه مبتني بر انس و محبت
عنوان به) ع(عليحضرت در عبارت ذيل اين رابطه از سوي . ملحوظ است د كامالًدر هر دو مور

؛ به خدا اُمه آنَس بِالْموت منَ الطِّفْلِ بِثَدىِ طالبواللّه الَبنُ اَبى« :انسان عاشق خدا مطرح شده است
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همان، ( »ستتر اطالب به مرگ از كودك شيرخواره به پستان مادرش مأنوسپسر ابي ؛سوگند

  .)91، ص55طبهخ ؛52، ص5طبهخ
و برحذر ماندن از دنيا و  1آمادگي براي تحمل بار عظيم فقر ،ازجمله وظايف عاشقان الهي

  .)127، ص110طبههمان ، خ( است در دل گرفتن حب آن
  رابطه همكاري .4

ست كه خدا گاهي منظور از همكاري آن ا. توان معاني مختلفي را اراده كرداز مفهوم همكاري مي
آيند تا كار ناقص جهان را به انجام برسانند؛ زيرا هردو به طور مشترك درصدد برميو انسان به

بدون چنين  و همكاري يكديگر در انجام چنين كاري يا در بسامان كردن اوضاع جهان نيازمندند
 ،زمينمشرقمكاري انسان و خدا در اديان اين تلقي از ه. يابدين امور تحقق نميا ايهمكاري

چنين نگرشي راجع به  البالغه نهجاما در  )2، ص1385الئودزو، ( ويژه دين دائو مطرح استبه
تواند شريك يا همكار خدا نمي چراكه هيچ موجودي است؛ همكاري انسان و خدا مطرح نشده
كه در طول او واقع  ،بلكه تمام موجودات نه در عرض خدا ،در ساختن جهان محسوب شود

كه  شايد همكاري طولي انسان و خدا به اين معنا باشد. )127ص ،91طبه، خالبالغه نهج(ند اشده
 ،محمد(كريم  قرآن در. هاي خدا گوش فرادهد و با خدا در اين امر همكاري كندانسان به توصيه

باد اللّه الَيه انَّ منْ اَحب ع«: آمده است از ياري انسان به خدا سخن به ميان آمده البالغه  نهجو  2)7

هلى نَفْسع اللّه داً أعانَهبترين بندگان نزد خدا كسي است كه او را بر مهار نفس ياري داده ؛ از گراميع
طور مساوي از هر دو طرف هرچند كه اين همكاري دقيقاً به. )118، ص87طبه، خالبالغه نهج( »باشد

  . شمار آمدبهن را جزو مصاديق همكاري انسان و خدا توان آاما در عين حال مي ،گيردصورت نمي

  معرفتي -  شناسي رابطه عقيدتيوظيفه
   .قابل بررسي است »بايد«و  »سته«در دو مقام  البالغه نهجرابطه انسان با خدا در 

                                                               
 .)488، ص112، حكمتنهج البالغه( »منْ أَحبنَا أَهلَ الْبيت فَلْيستَعد للْفَقْرِ جِلْباباً«. 1

2 .»كُمامأَقْد تثَبيو رْكُمنصي رُوا اللَّهنُوا إِن تَنصينَ آما الَّذها أَيي« 
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 ،معرفتي ميان انسان و خدا وجود دارند - در حوزه رابطه عقيدتي  البالغه نهجوظايفي كه در 
  :اندقابل بياندر دو بخش 

  وظايف عام .يك
را به انجام  آنبخشي به رابطه ناچارند عينيت طور عموم درها بهكه انسان ي هستندمراد وظايف

كه تحقق آنها در تمام روابط چهارگانه مدنظر بوده و سالك در ايجاد هريك از آنها  ،رسانند
نيازمند  ،كند و عبد برقرار مي موظف به انجام اين وظايف است؛ هم فردي كه با خدا رابطه رب

هايي كه  ؛ البته با تفاوتكندبرقرار مي انجام اين وظايف است و هم كسي كه رابطه عاشقانه
  .هم داشته باشند ممكن است در حين عمل با

  نيايش .1
 البالغه نهجطور عموم در نيايش مفهوم عامي است كه تمام شقوق پرستش خدا را دربر دارد و به

و  ،هاي مشروط به ورد و ذكرنيايش: شودر متون ديني به دو دسته كلي تقسيم ميساي همانند
خمس  و دسته اول شامل نماز، ذكر، دعا و دسته دوم نظير روزه، زكات. هاي صرفاً عملينيايش

چنين عبادتي را حتي به فرض فقدان ) ع(از اين نظر حضرت علي .)199طبهخ ،همان( باشدمي
يتَوعد اللّه على  لَو لَم«: داندنظام پاداش و جزا امري الزم و واجب ميبهشت و جهنم و نبود 

،هتيصعهلَ ممعنصى شُكْراً لعاَنْ ال ي جِبباز  ،داداش وعده كيفر نميخاطر نافرماني؛ اگر خداوند بهكانَ ي
اين  .)527، ص290حكمت همان،( »هايش او را نافرماني نكنندهم واجب بود كه براي شكر نعمت

در  ،دارند البالغه نهجشوند كه به ترتيب اهميتي كه در هاي مختلف عملي ميها در قالبنيايش
  .گيرندمورد بررسي قرار ميادامه 
جاي آنكه تنها كلمات انسان به. تنزيه و تقديس عميق خداي متعال است ،نماز :نماز .1- 1

فت كند، مأموريت و دستور مؤكد يافته است كه احساس صورت انفعالي درياو آيات خدا را به
صورت وسيله انجام دادن يك سلسله اعمال بدني بهتقديس و تنزيه خود را به شكل مثبت به

 مهم است، در نماز آنچه. اند، آشكار سازدفردي يا همراه با كساني كه با او در اين احساس شريك
اوراد  اذكار و .ن بايد قواعد و قوانين نماز رعايت شودآبه اما براي دستيابي  ؛تحقق رابطه با خداست

در متون ديني  .آورددنبال مياند كه تقرب به خدا را بههمه در خدمت تحقق اين رابطه ،خاص
 .)316، ص199طبههمان، خ(نماز وسيله قرب الهي دانسته شده است  ،البالغه نهج و ازجمله قرآن
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از . گذاردشود و هم درد دل خود را با او در ميان ميغول ميسالك در نماز هم به وصل خدا مش
اين نظر است كه نماز در ايجاد رابطه با خدا از اهميت وااليي برخوردار بوده و از آن با عنوان 

  .)422، ص47، نامه1384، البالغه نهج( پايه دين ياد شده است
معنا  ايهر نظام الهياتي ه دراز اصناف رابطه با خداست ك ،معناي طلبدعا به :دعا .2- 1
كند كه خدا را مبنا پيدا مي الهياتي معنا و و هاي فلسفيبلكه دعا در آن دسته از نظام ،دهدنمي

دعا محلي از اعراب  صورتدر غير اين ؛بدانند )واجد صفات اخالقي(وار موجودي متشخص و انسان
عنوان مثال در اين كتاب به .رفي شده استخدا با چنين اوصافي مع البالغه نهجدر . نخواهد داشت

كه يك صفت اخالقي است  )513، ص259همان، حكمت( در برخي موارد خدا با وفاداري توصيف شده
ان محدود سنهايت بودن و در انهرچند اين صفت در خدا مشروط به بي .و در انسان هم وجود دارد

در عبارات اين  ،عالوهبه. شودده ميشمر در عين حال جزو اوصاف اخالقي خدا آغشته به نقص،
صراحت ذكر شده كه خدا خود مجوز دعا را صادر كرده است؛ زيرا او كسي است كه بهكتاب 

، 435همان، حكمت(بندد اجابت آن را نمي هرگز درِ ،دعا را به روي بندگانش باز كرده چون درِ

  .)356، ص230طبه؛ خ494، ص134؛ حكمت553ص
منزله ايجاد رابطه از سوي خدا با انسان است، ساخت با وحي كه به دعا در واقع از لحاظ

در دعا نيز همچون وحي . گيرددعا از سوي انسان به طرف خدا صورت مي باشد؛ اماميمتناظر 
العاده قرار يابد كه انسان در وضعيت فوقدعا زماني تحقق مي. آيندكار ميشناختي بهم زبانعالئ

بيند، رواني غيرعادي و تحت فشار مي -  ه شخص خود را در حالت روحيبگيرد؛ يعني هنگامي ك
در  يقينبه. دهدطور مستقيم مورد خطاب قرار ميكند كه به نقطه انفجار رسيده، خدا را بهفكر مي

بلكه به موجودي برتر  ،اش باقي بماندتواند در حالت متعارف انسانيچنين وضعي، انسان ديگر نمي
ناميده  »دعا«شناختي در يك وضع غيرعادي غير روزانه مد زباناين پيشا. شوداز خود بدل مي

گونه نيست كه ابتكار عمل در دعا با البته هميشه و همواره اين. )249، ص1381ايزوتسو، (شود مي
بلكه در مواردي اين خداست كه انسان را براي دعا  ،آغازگر دعا باشد بوده و او هميشهانسان 
اما در واقع ايجاد  ،اي ايجاد شودالعادهدر دعا حالت فوقالزم نيست  همواره ،عالوهبه .خواندفرامي

  . سازدكننده را دگرگون ميست كه حالت دعايك نظام نوين كالمي در ايجاد رابطه با خدا
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كه به  ،قوع خطر مرگ باشدوتقواي ژرف نسبت به خدا يا احتمال  ،دعاممكن است سبب 
و چون انسان را آسيبي برسد، ما «: شوندزمان حتي مشركان نيز اهل دعا ميدر اين  قرآن تعبير

 ،اش را برطرف كنيمخواند، و چون گرفتاريمي -  به پهلو، خوابيده يا نشسته يا ايستاده - را
  .)12- 13 ،يونس( »اي كه به او رسيده، نخوانده استرود كه گويي ما را براي گرفتاريچنان مي
 نيز غير در بعضي مواردولي نتيجه آن گاهي شفاهي و  ،شودي انجام ميشفاه صورتبه دعا

 اجابت شفاهي ،آنگاه كه دعاكننده از خدا جواب شفاهي را بطلبد ،به تعبير ديگر. شفاهي است
  .يابداما در ساير موارد اجابت دعا در قالب اقدامي از جانب خداوند تحقق مي ،است

  
  

  
  

  

ذكر . كه بين زبان و دل او هماهنگي باشدطوريبه ،ياد خداوند است ،ذكرمنظور از  :ذكر .3- 1
با عنايت به متعلَقش مورد توجه قرار  در بيشتر موارد ،عالوه بر معناي يادشده البالغه نهجدر 

ترين متعلَق اين ذكر عالي. رود كه ذاكر بخواهد از متعلق آن يادي كندكار ميگرفته و در جايي به
، 110طبه، خالبالغه نهج( »اللّه اَفيضُوا فى ذكْرِ«: ورزدبر كثرت آن تأكيد مي) ع(عليحضرت  خداست كه

همان، ( »اُذْكُرْنا عنْد ربك«: تا ما را نزد خدا ياد كنندكرد توان از ديگران درخواست حتي مي. )163ص

توان فردي اين دنيا هم مي بلكه در ،اين يادآوري باواسطه تنها در آخرت نيست. )355ص ،235خطبه
ام اندازم كه نامهو من خدا را به ياد كسي مي ؛كتابى هذا منْ بلَغَهاَنَا اُذَكِّرُ اللّه « :را به ياد خدا انداخت

  . )466، ص57، نامه1389، نهج البالغه( »به او برسد
در عبارتي به برخي ) ع(عليحضرت  آورد كهبار مينتايج زيادي به البالغه نهج ياد خدا در

  )342، ص222طبههمان، خ(: از نتايج اصلي و اساسي آن اشاره كرده است
  ها؛صيقلي دل -
  فعال شدن قواي نفساني؛ - 

 )شفاهي(دعااستجابت

انسان

خدا
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 أَزمانِ في و اَلْبرْهةِ بعد اَلْبرْهةِ في آالَؤُه عزَّت للَّه برِح ما و« :گفتگوي متقابل عقالني با خدا - 

اي از ؛ و خداي بخشنده را همواره در هر برههعقُولهِم ذَات في كَلَّمهم و فكْرِهم في نَاجاهم عباد تاَلْفَتَرَا
، و در بندگاني است كه با آنان در فكرشان راز گفته ،هاي خالي از پيامبرانزمان، و در دوران

  . )همان( »عمق خردشان سخن رانده است
  :بخشي از دستاوردهاي ذكر استنمودار زير بيانگر 

    

  
 قوس صعود                            قوس نزول

  

  وظايف خاص . دو
آن دسته وظايفي كه به تناسب هريك از اصناف رابطه بايد رعايت عبارت است از وظايف خاص 

  : پردازيمبه آنها مي ، كه در ادامهشوند
د كه انسان در مقام بنده و خدا در مقام رب كنتأكيد مي) ع(علي حضرت :رابطه عبد و رب .1

بيني بنده به ؛ زيرا خوشفَإِنَّ الْعبد إِنَّما يكُونُ حسن ظَنّه بِرَبِّه علَى قَدرِ خَوفه منْ ربِّه«: است
اين رابطه در مواضع . )384، ص27همان، نامه( »پروردگارش به اندازه خوف او از پروردگارش است

، 94حكمت همان، :به بنگريد براي نمونه( از اين كتاب شريف مورد توجه قرار گرفته است بسياري

  . )329، ص212طبه؛ خ484ص
خواهد كه از مقام و موقعيت جانشيني خدا از آدميان مي) ع(علي حضرت :جانشيني .2

ضمن  ؛ندتنزل نكنند و خود را همواره در آن مقام ديده، به تناسب آن تعامالتشان را تنظيم كن
و الزم  )497، ص147، حكمتهمان(ها در مقام جانشيني خاص خداوند هستند اينكه برخي انسان

است تا بتوانند اوصاف آنان را  جانشينان خاص خداونداست وظايفي را انجام دهند كه در شأن 
 آموزي در سطح عالي و در عين حال همراه باعلم ،ازجمله وظايف اينان. در خود محقق سازند

در علم رسوخ  ،رسندهايي كه به مقام خالفت خاص الهي ميانسان. معرفت و بصيرت است

ــش و آرامـــ
 بخشيآرامش

وصال حق

ذكر

انسان

ساحت قرب الهي

جالي قلب
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زاده، حسن(كرده، دارنده و نگهدارنده علم لدني و احياكنندگان عقل و امانتداران امين خداوندند 

چنين خلفايي بايد به صفت مستخلف عنه متصف گردند تا بتوانند در  ،باالتر اينكه. )59، ص1379
  .گرددچنين مقامي در ايشان محقق نمي در غير اين صورت ؛م او باشندحك

توان گفت كه مي روازاين .رابطه عاشقانه است ،ترين رابطه با خداعميق :رابطه عاشقانه .3
كه در  ست،سلوك عرفا و عمل به همه وظايف مربوط به سير ،الزمه محقق ساختن اين رابطه

  . از آن ياد شده است 193و  87هاي ويژه خطبههب البالغه نهجهاي مختلف خطبه
همكاري در مبارزه با نفس  ،ترين مصاديق همكاري خدا و انسانيكي از اساسي :همكاري .4
 مرتكب نبايدتمام اقداماتي كه بايد براي مبارزه با نفس انجام دهد،  در انساناز اين نظر . است

س مراتبي دارد كه آخرين مرتبه آن دستيابي به همكاري با خدا در مبارزه با نف. كوتاهي نشود
اعانه خدا بر . در مواضعي به آنها اشاره كرده است) ع(عليحضرت كه  ،درجات عالي عرفاني است

انسان در مبارزه با نفس شامل حزن و خوف اختياري، خالي كردن دل از اغيار، از تن درآوردن 
از مصاديق همكاري انسان و خداست  ،اوجامه شهوت، اعراض از غير خدا و متمركز شدن به 

  .)118، ص87طبهخ ،همان(

  معرفتي -  رابطه عقيدتي شناسيغايت
هدف نهايي ايجاد رابطه با خدا  يا پردازد كه نتيجهال ميؤشناسي رابطه به بررسي اين سغايت

بد و ؛ وقتي رابطه عاستتفاوت مخدا در اصناف چهارگانه آن با يكديگر  با نتايج رابطه ؟چيست
 عنوانبه. ابط متصور نيستوساير رآيد كه در آثاري پديد مي ،رب ميان انسان و خدا برقرار باشد

را خدايي  ،چراكه بنده ؛اي استمندي از رحمت خدا از نتايج محتوم چنين رابطهبهره ،لامث
د شد؛ توان از آن نااميناپذير دارد كه نميرحمتي زوال«: سراسر رحمت است كه كندعبادت مي

 ،همان(» اش جايي براي يأس نگذاشته استشود و بخششهمواره نعمتش بر بندگان ارزاني مي

رود كه انسان طالب ايجاد رابطه با خدا حال با چنين تصويري از خدا انتظار مي. )85، ص45طبهخ
براي بيان چنين ) ع(عليحضرت . جايي رسد كه چيزي جز پاداش و جزاي او مهم نباشد به

همدم و فغان راهبان وارسته استفاده كرده، ناله كبوتران بيي از تمثيل گريه شتر فرزند گمنگرش
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كند كه اگر انسان بسان اينان ناله و شكوه سر دهد تا بتواند خود را نجات دهد، كرده و بيان مي
  .)89- 90، ص52طبههمان، خ(تواند بر پاداش و كيفر خدا پيشي گيرد هرگز نمي

 هايترين درجه عبوديت در ساحتدستيابي به عالي ،در حوزه رابطه رب و عبد دستاورد انسان
جز به خدايي  ،ايعاطفي و ارادي است؛ يعني او پس از تحقق چنين رابطه -عقيدتي، احساسي

. )39، ص1طبه، خهمان(بلكه عبوديت را به اوج اخالص خواهد رساند  ،واحد اذعان نخواهد داشت
 -دا در حوزه يادشده باعث خشيت قلبي انسان در ساحت احساسيتحقق رابطه انسان با خ

غايت  .)65، ص23طبههمان، خ(شود عاطفي و انجام عمل خالص براي خدا در ساحت عمل مي
تحقق اين رابطه آن است كه انسان در سايه آن به جايگاهي نزد خدا و در عالم آخرت دست 

   .انديابد كه شهدا، سعادتمندان و انبيا رسيده
اي ميان خود و خدا در حوزه رابطه عاشقانه بايد گفت كه اگر فردي بتواند چنين رابطه

عارف «اگر اين رابطه استمرار يابد و شخص به درجه  .تواند محبوب خدا شودمي ،وردآ وجودهب
رسد و اگر او در اين عرفان او به كمال مي ،هاي موجوددر آن صورت با رفع كاستي ،برسد »باهللا
دنبال كند و بهنظر مياز طبقات پيشين عرفان صرف ،ر بتواند به حب و وجد عالي دست يابدمسي
گردد و خود را تنها با ميمنسلخ  اتكامالً از ساير موجود  سوي اهللا نيز اعراض كرده، از تمام ما ،آن

از خود  در اين مرتبه يو .گذاردبيند و بدين ترتيب آخرين مراحل عرفان را پشت سر ميخدا مي
در اين مرحله  .بينددهد و تنها خدا را ميكند و شعور به خود را نيز از دست مينظر مينيز صرف

با توجه به . )366- 367ص، 6ج ،1385الحديد، ابيابن(يابد به درجه اتحاد و وحدت با خدا دست مي
ي است كه صفات اتحاد صفاتي و فعل/وحدت ،مراد از وحدت با خدا ،البالغه نهجمكتب توحيدي 
  . )87طبهخ :به بنگريدعنوان نمونه به(آمده است  البالغه نهجمختلف  هاييادشده در خطبه

   نتيجه
چنين  ،البالغه نهجمعرفتي ميان انسان و خدا در  -  در يك نگاه فراگير و عميق به رابطه عقيدتي

، وم در معناي متأخرشعدم كاربرد اين مفه ا وجودآيد كه در مبحث معناشناسي رابطه ببرمي
توجه به ايجاد آن ميان انسان و خدا از مفاهيمي چون انس، محبت و ابزارهايي چون نماز،  براي

مفهوم ايجاد  همچنين. است ذكر، دعا و ساير اصناف نيايش در يك گفتمان معنايي استفاده شده
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داري عارفانه در ي كه تمام ديناگونهبهاست؛ از جايگاه وااليي برخوردار ) نه لزوماً واژه آن(رابطه 
حسب استقرا چهار نوع احصا شده كه سه به رابطه نيز ناياصناف  .گردددستيابي به آن خالصه مي

در ) ع(عليحضرت اند و آمده البالغه نهجصراحت در به - عبوديت، خالفت و عشق  -  صنف از آن
براساس  -  همكاري - ارم رابطه صنف چه. بر رابطه عاشقانه تأكيد بسيار كرده استاين ميان 

توان زمين ميشرقماما در تفسيري غير از تفاسير اديان  ؛مبناي خداشناختي امكان طرح نداشت
ها اشاره كرد و به همكاري انسان و خدا در بهتر كردن وضعيت جهان و اخالق و منش انسان
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