
 

 

 
                  

                  

  يپژوهش -نامه علميدوفصل                           

 1398 بهار و تابستان، 41 ، شمارهشانزدهمسال 

 مجتمع آموزش عالي شهيد محالتيصاحب امتياز: 

 العابدين نجفيزين ول:ئمدير مس

 اسحاق طاهري سردبير:

 جاللوند بهزاد :اجراييمدير 

 زينب صالحي ويراستار:

  پورسجاد فرخيانگليسي: مترجم 

 اسحاق طاهريويراستار انگليسي: 

 معاونت پژوهش ناظر چاپ:

 نسخه 600 شمارگان:

 :ب الفبا(ي)به ترت ت تحريريهئهي

 دانشگاه تهران  استاد .................................................................................................. احمد بهشتي

  يد محالتيشه يار مجتمع آموزش عاليدانش. ....................................... يصادق يعبداهلل حاج

 تربيت دبير شهيد رجايي  دانشگاه استاد ............................................................ اهلل خادميعين

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي  استاد ...........................................عبدالحسين خسروپناه 

  يمحالتد يشه يار مجتمع آموزش عالياستاد ...................................................... يعياحمد شف

  شهيد محالتي عالي آموزش مجتمع استاد ........................................................ اسحاق طاهري

 دانشيار دانشگاه تهران  ....................................................................................... اهلل طاهريحبيب

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي دانشيار  ...................................................نيا عليرضا قائمي

  دانشگاه تهران استاد ....................................................................................... محمد محمدرضايي

 دانشگاه باقرالعلوم)ع( دانشيار .................................................................................. حسن معلمي

 



 

                                                                                              

 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 

 شود:يه مير نمايز يهاگاهيدر پا ينيد يپژوهنامه انساندوفصل
 

  www.isc.gov.ir  علوم جهان اسالم يگاه استناديپا

 www.srlst.com  رساني علوم و فناورياي اطالعمرکز منطقه

 www.SID.ir  يجهاد دانشگاه يگاه اطالعات علميپا

 www.magiran.com  ات کشوريبانک اطالعات نشر

 www.noormags.com  نور يگاه مجالت تخصصيپا

 http://raj.smc.ac.ir  ينيد يپژوهه انسانينشر ياختصاص وبگاه

 

 
 

    
1 
 
 
 
 
 

  ،مـر، بعد از دانشگاه قـيغدبلوار  ،مـي: قـننشا
 مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي

        37185-646ص.پ: 

     025 -31124421 دورنگار:        025 -31124424تلفن:  
 http://raj.smc.ac.ir  اينترنتي: سامانه

کص. پ. يالکترونص. پ. 

 D_MAHALLATI@YAHOO.COM:يکيالکترون

ص. پ.   D_MAHALLATI@Y:ي

D_MAHALLATI@YAHOO.COMAHOO.CO:يکيالکترون

M 

 

 يات علمينشر يون بررسيسيکم 15/11/90خ يتار 233405/3بر اساس مجوز شماره 

                         به  يپژوهش -ي(، رتبه علميقات و فناوريکشور )وزارت علوم، تحق

 د.ياعطا گرد ينيد ينامه انسان پژوهدوفصل

http://www.isc.gov.ir/
http://www.srlst.com/
http://www.sid.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.noormags.com/
http://raj.smc.ac.ir/


 

 

 فهرست مطالب
 

 صفحه                               عنوان    
 

 5  سيناخانواده در نظام حکمت عملي ابن -
 سيد مهدي امامي جمعه – آباديمجيد صادقي حسن – منصوره بخشي

 

 25   بررسي تأثير مباني انسان شناسي صدرا در مسئله دعا -
 ليال پوراکبر – عبداهلل صلواتي -عين اهلل خادمي – مروه دولت آبادي

 

  43 رئاليسم انتقادي يشناختانسانحليل بُعد ت -
  حميد پارسانيا – نيره بصيرتيم

 

  55 «قدم نفس»با تعابير روايي ناظر بر « حدوث جسماني نفس»تالئم سخنان صدرا درباره  تحليل -
 اعلي توراني –غزاله رفيعي  –محسن طاهري صحنه 

 

  71بررسي نظريه انسان کامل در کالم امام صادق -
 رضا طباطبايي عميد –قدرت اهلل خياطيان 

 

 93 حلي مسئله تجرد نفس از ديدگاه سيد مرتضي و عالمه -
 سعيد پاشايي – سيد محمدعلي ديباجي

 

 117 بررسي هستي شناسي قوه خيال از منظر حسن زاده آملي -
 زادهفاطمه حسن –زاده حسين حسن

 

 135 الگوي سالمت نفس نزد نصيرالدين طوسي -
 هاشم قرباني – فرشته ابوالحسني نيارکي

 

 161 روش شناسي مطالعه انسان در حکمت متعاليه -
 فهيمه شريعتي

 

 179 تبيين فلسفي رابطه غذا با روح و انديشه با نگاهي به متون ديني -
 گلياحمد شه

 

 197 حقوق سياسي انسان در حکومت اسالمي از منظر نهج البالغه -
  مصيب صيادي –احمد عابدي آراني  – محمدتقي آقايي

 

 221 زبان فارسينمود کمال طلبي انسان در زبان با تأکيد بر زبان عبري و  -
 يونس حمامي الله زار –عبدالرضا مدرس زاده  – سيروس شميسا – مهدي رضازاده قزاآن



 

 

  کامل در کالم امام صادقانسان بررسی نظریه

*اهلل خیاطیانقدرت

**رضا طباطبایی عمید

دهیچک
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 مقدمه

است. عرفان بر مبنای سه مبحث اصلی « شناسیانسان»ها بینیارکان جهان نیترمهمیکی از 

 نکهیاکامل به دلیل  است. انسان بنا نهاده شده« شناسیانسان»و « خداشناسی»، «شناسیجهان»

و  ،خالیق است( و هدف غایی خلقت زمره در)البته انسان خود نیز بوده واسطه بین حق و خلق 

کامل یکی از  انسان هینظر. دقادر به شناخت خدا، جهان و خود است اهمیت بسزایی دار

 ترین مباحث عرفان و حکمت اسالمی است.محوری

عربی، همچون ابن امااند؛ عربی بیان کردهکامل را قبل از ابن محققان پیدایش موضوع انسان

د. شارحان و کراستفاده « کامل انسان»و از اصطالح  ،سایر مباحث عرفان نظری، آن را تدوین

 دند.کرو ابعاد آن را تکمیل  دادند تابعان وی این بحث را ادامه

صورت تحلیل ه ، بصادق امامعربی، در کالم کامل ابن انسان هینظردر این پژوهش، 

کامل  هایی که تاکنون حول محور انساناست. کلیه مقاالت و پژوهش محتوا بررسی و تبیین شده

 یاین موضوع، پژوهش کامل دربارهباره بوده و  انجام شده تبیین نظریات عرفای مختلف در این

 صورت نگرفته است.

 االهیاسمای 

حقیقت حق، که ذات احدیت نام دارد، چیزی جز وجود صرف نیست. آن وجود بحت، منزه از 

توان نمی «خدا»ماء و صفات است. نه نعتی دارد، نه اسمی و نه رسمی. مطلق حقیقی را حتی اس

ذات خداوند در اطالق خود نیست؛ بلکه در تعیّن آن است.  دارندهنیز محدّد  «اهلل» کلمهنام نهاد. 

راز  ؛است. او تا ابد یک راز خواهد بود پذیرناکه حق در اطالق خود باقی بماند شناخت تا جایی

 .(45: 1392 )ایزوتسو،رازها 

شود از  در ذات و صفات خدا اختالف دارد؟ گفته یند چرا آدمیفرمود: اگر گو صادق امام

تواند و فروتر آن را یابد و نمیقت آن را دریه خواهد حقکدر شناخت او،  یاوکنجکو  یفهمکوته

 :1385 )مجلسی، قتش را نداندیحق یول ،جهان بتابده ند بیه بکد ین خورشیهم نتواند، مانند هم

 .(153: 2ج

ست. اوصاف یا اسمای ا دربرگیرنده و جامع ذات، صفات، افعال و همه چیزها االهیحضرت 

کسب معرفت خدا و  لهیوس کنندهفراهماند. اسماء برزخ و واسط میان جهان و ذات حق االهی

 .(95: 1395 )چیتیک،ند اجهان
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در آن است معرفت خالق است تعالی شأنه، به دالیل و شواهدی که آنچه صالح دین او )انسان( 

کند بر وجود صانع، علم، قدرت، حکمت، لطف، عدالت، در خلق اشیا ظاهر گردیده، که داللت می

 .(45: 1379 ،مفضل بن عمر)رحمت و مغفرت او 

گویند و چنانچه وصف در آن معتبر نباشد « صفت»اگر موجودی با وصف اعتبار شود به آن 

گویند؛ اما در اصطالح عرفان، ذاتِ اعتبار شده با صفتی معین از تجلیات وجود را « اسم»به آن 

گویند مانند رحمان و رحیم، و آن صفتِ ذات را که به تجلی از تجلیات معتبر است، « اسم»

 .(12: 1384زاده آملی، )حسنگویند « صفت»و علم،  همچون رحمت

ند. دلیل آنکه هر دوی ااسم و مسمایش به یک مفهوم یکی و به مفهومی دیگر با هم متفاوت

استثنا به حق اشاره دارند از آن جهت که بی االهیاسمای  همهآنها یک چیزند این است که 

نبه یا صورتی خاص از حقِّ متجلی است. چیزی جز خود مسما، یعنی ذات حق نیستند. هر اسم ج

. (117: 1392 )ایزوتسو، یابدالنسب یا ارتباطاتی هستند که حق با جهان میحقایق االهیاسمای  همه

توان آنها را به توانند به طور مستقل از ذات در نظر گرفته شوند؛ به عبارتی میاین اسماء می

این جهت هر اسم حقیقتی از خود دارد که این عنوان صفات مستقل متعددی در نظر گرفت؛ از 

(؛ لذا هر اسم به دو حقیقت داللت دارد: ذات 118 )همان:کند اسم را از اسمای دیگر متمایز می

تعالی است؛ ، ذات حق«رحمان»و « حیّ»و صفات مختص به ذات. مشارالیه صفاتی چون  االهی

روشن است؛ اما  کامالًاسمای متضاد  بارهربودن او مانند قادربودنش نیست. این مطلب داما حیّ

هر  «ییمح»و  «ممیت»باید به یاد داشته باشیم که این اسماء هرگز مستلزم دو حقیقت نیستند. 

 .(99: 1395 )چیتیک،ند ادو یک ذات

باشند. از  که به صورت عینی تحقق یافته االهیای از اسمای عالم، چیزی نیست جز مجموعه

 حق با چیزی جز خودش ثابت نشده تنها دلیل بر وجود حق مطلق است، پسآنجا که این عالم 

 یهاصورتاست. حق خود دلیل بر خود است و خود علت انکارناپذیر خویش است. جهان کثرات 

نیاز است، یعنی مطلقًا اند. حق در ذات خود از اسماء بییافته تحققاند که بر مقتضیات اسماء حق

ند؛ پس آنچه به اسماء اندارد. این اسماء فقط جهت ارتباط حق با مخلوقات نیازی به عالم و اسماء

 .(119: 1392 )ایزوتسو،است عالم است نه حق  نیازمند

 :که استشده روایت  صادق از امام
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ه البد ندارد، بکتن و  ،لفظ ادا نشوده ندارد، ب یحرف یه صداکد یآفر یاسم یو تعال کتبار یخدا

او دور گشته،  و اضالع ندارد، حدود و اطراف از ابعادست، یخته نیآم یرنگه ب ه موصوف نشود،یتشب

 یدارا ،داد تمام قرار کلمه یکآن را  ی، خداپردهیب نهان استابد، یاو دست نه ب کنندهمتوهّ حس 

از یآن نه ه خلق بکست، سپس سه اسم آن را ین یگریش از دیپ کی چیهه ک ،چهار جزء مقارن

ست و آن ا نون و مخزونکاسم آن را نهان داشت و آن همان اسم م یکدا ساخت و یداشتند هو

 یهر اسم یسبحان برا یاست، و خدا یو تعال کتبار« اهلل»دا گشت ظاهرشان یه هوک یسه اسم

 30 ینک، سپس در برابر هر رشودیمن کر 12 جمعاً ه کن مسخر فرمود کن اسماء چهار ریاز ا

 ،یح مصور، ،بارئ ،، قدوس، خالقکم، ملیرح ،ه آنها، رحمانکد یآفر نداآنها منسوبه ه بکاسم 

م، مقتدر، قادر، ی، عظیبر، علکار، متز، جبّ یم، عزکیح ،ریع، بصیر. سمیم، خبیو عل خوابیبوم، یق

راننده، باعث، وارث ی، مکنندهزنده، م، رزاقیرکل، یجل ،عیرف ،عی، بدیمن، منشیسالم، مؤمن، مه

باشند و آن سه ین سه اسم میفروع ا ،امل شودکاسم  360تا  ااسماء با اسمای حسنن یا .باشدیم

 یاست معنا نیپنهان شده، ا گانهسهن اسماء یسبب اه نون مخزون بکاسم م یکند و آن اانکار

 یهامد نایدام را بخوانکد هر یا رحمان را بخوانید یبگو خدا را بخوان» :(110 :17) قول خداوند

 .(152: 1ج ،1369 )کلینی، «ستا اوو از یکن

 اند.ست که اسماء مخلوق و متعیّنا از این روایت پیدا

 عالم صغیر و جامعیت انسان

، سطح تکوینی است. در این سطح، انسان به نخستد. نکمیعربی انسان را در دو سطح لحاظ ابن

ه جهان است؛ چراکه ب هایترین هستیشود و هستی انسان کاملنامیده می« بشر»زبان عامیانه 

جهان بوده و روح کل جهان هستی است. در  عصارهکامل به این مفهوم  ست. انسانا صورت خدا

شود. از این منظر، میان می نظر گرفته سطح دوم، انسان عکس سطح اول به معنای فرد انسان در

ند و اکثریت با ابودنفقط گروهی از ایشان سزاوار کاملتفاوت درجه وجود دارد و  هاانسان

 .(232و  231 :1392، )ایزوتسوبودن فاصله دارند کامل

اسم جامع  «اهلل»شود. خوانده می« عالم صغیر»و « هستی جامع»انسان در سطح اول، 

است  االهیمتضمن تمامی اسمای  «اهلل»گردد؛ لذا خداوند است و تمامی اسمای دیگر به آن برمی

 .(53: 1392 )چیتیک،

د اللَّه از چه مشتق است؟ یراجع به اشتقاق اسماء خدا پرس صادق م از امامکح بن هشام

ر یالزم دارد، و نام، غ یسته پرستشیهشام! اللَّه مشتق از اله است و پرستش شده، شا یفرمود: ا

 یزیقت چیافر گشته و در حقک ه تنها نام را بدون صاحب نام پرستد،ک یسک .صاحب نام است
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 یسکده است و یز پرستیگشته و دو چ که نام و صاحب نام را پرستد، مشرک هر ده است وینپرست

ح یردم: توضک؟ عرض یدیهشام فهم ی، ایتاپرستیکست ا ه صاحب نام را پرستد نه نام را، آنک

 ید هر اسمیاگر نام همان صاحب نام باشد با .د، فرمود: خدا را نود و نه نام استیم دهیبرا یشتریب

ر یند و همه غک ن اسماء بر او داللتیه همه اک ستا یاگانهیاهلل ذات  یباشد، ول یاز آنها معبود

 .(155: 1ج ،1369 )کلینی،او باشند 

ذکر شد  اسم است و در حدیث دیگری که قبالً  99در این حدیث فرمودند خدای سبحان را 

در آیات قرآنی و روایات و کتب دعا و غیره به  االهیاسم ذکر فرمودند. عدد اسمای  360آن را 

ای از دلیل بر انحصار اسماء در مقدار معین نیست. پاره کدام چیهشمار گوناگون آمده است؛ لکن 

است. شئون غیرمتناهی وجود صمدی  اسمای لفظی به جهت تعلیم یا جهات دیگر به عبارت آمده

 .(27: 1380 آملی، زادۀ)حسنکنیم  توان به اسمای لفظی غیرمتناهی تعبیررا نمی

، موضوعاست. این  االهیاهلل انسان را به صورت خود آفرید؛ پس انسان جامع تمام اسمای 

 )چیتیک،« اسماء را به انسان آموخت همهخداوند »است بقره  سوره 30 هیآیکی از وجوه تفسیر 

ه شدانسانی پدیدار  نشئهوجود دارد در  االهی یهاصورتدر  االهیچه از اسمای  . هر(53: 1392

خداوند حجّت خود را بر  نیچننیااست. گشته و به همین سبب انسان حائز مقام احاطه و جمع 

 .(158: 1385عربی، )ابند کرمالئکه اقامه 

لَّهَا ثُمَّ عَرَضَُهمْ وَ هُمْ أَرْوَاٌح کأَسْمَاءَ حُجَجِ اللَّهِ  آدَمَ عَلَّمَ  یوَ تَعَالَ کِإنَّ اللَّهَ تَبَارَ الصَّادِقِعَنِ 

ْم کحِیالْأَرْضِ لَِتسْبِ یمْ أَحَقُّ بِالْخِلَافَةِ فِکأَنَّ «نَینْتُمْ صادِقِکبِأَسْماءِ هُؤالءِ ِإنْ  یفَقالَ َأنْبِئُونِ » ةِکالْمَلَائِ یعَلَ

 کقالَ اللَّهُ تَبَارَ «مُکیمُ الْحَیأَنْتَ الْعَلِ  کعَلَّْمتَنا إِنَّ ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما  کمْ ِمنْ آدَمَ قالُوا ُسبْحانَ کسِیوَ تَقْدِ

 یعِنْدَ اللَّهِ تَعَالَ  «مِ مَْنزِلَتِهِمْیعَظِ یا آدَمُ أَْنبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ فَلَمَّا أَْنبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ وَقَفُوا َعلَی» یوَ تَعَالَ

َبُهمْ عَْن أَبْصَارِهِمْ یِتهِ ثُمَّ غَیبَرِ یأَرْضِِه َو حُجََجهُ عَلَ یونُوا ُخلََفاءَ اللَّهِ فِیکبِأَنْ  رُهُ فَعَلُِموا أَنَّهُمْ أَحَقُّکذِ

بَ السَّماواِت َوالْأَرْضِ وَ َأعْلَُم یأَعْلَُم غَ  یمْ ِإنِّکلَمْ أَقُلْ لَأَ»تِهِْم وَ مَحَبَّتِهِمْ وَ قالَ لَهُْم یوَاسْتَعْبَدَهُمْ بِوَلَا

 همهآدم ه ب یو تعال کخداوند تبار است: روایت شده صادقاز ؛ «تُمُونَکْنتُمْ تَکما تُبْدُونَ وَ ما 

ه کبر مالئ ،صورت روح بودنده ب که یحالدر آنان را سپس  ؛را آموخت االهی یهاحجّت یاسما

شما آیا  ؟دییگویاگر راست م مرا خبر دهیدنها یا یاسمااز » سپس فرمود:عرضه داشت و 

 :گفتند .«؟دینکیه مک یسیح و تقدیواسطه تسبه ب ،دین هستیخالفت در زمه از آدم ب ترستهیشا

تو دانا همانا  ؛یاکردهم یما تعله ه تو بک یمقدار همان بهم جز یندار یما علم ،یا تو منزهیخدا»

آدم از اسمای آنان به  چون و مرا خبر ده! ننایا یاسمااز  آدم!» :خداوند فرمود .یم هستکیو ح
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ه ک پس دانستند ؛شدندآگاه نزد خدا  و منزلتشانمقام فرشتگان بر بزرگی  فرشتگان خبر داد،

 .ترندستهیشاتش باشند، اخداوند بر مخلوق یهاحجّتو اینکه ن یخالفت در زمه ب االهی یهاحجّت

 آنها فرمود:ه رد و بکشان یت و محبت ایوال بندهشان پنهان نمود و آنها را یا دهیدآنها را از  سپس

 دیاکردهار که شما آشکرا  آنچهدانم، ین را میآسمان و زم یهانهفتهه من کشما نگفتم ه مگر ب»

 .(145: 11ج ،1403)مجلسی،  «!دانمید میداشتیرا پنهان م چهآنو 

در آفرینش جهان در حق مطلق واقع نشد؛ بلکه مشیت  االهیگوید مشیّت عربی میابن

ای درونی و جوهری بود که در اسماء و صفات نیک وجود داشت. حق در آفرینش به دلیل سائقه

ست و به خودی خود و برای خود طالب هیچ نوعی از عمل آفرینش ا ذات خود در استغنا مرتبه

ند و این تقاضا، اقتضای طبیعت امخلوقهستند که خواهان دنیای  االهینیست. اسمای حسنای 

 .(233 و 232: 1392 )ایزوتسو،از طریق موجودات عینی است صرفاً ست؛ زیرا تحقّق آنها ا آنها

جهان ببیند و او  نهیآعربی آن است که مشیّت خداوند این بود که خود را در منظور ابن

د. جهان دارای وجود است و این وجود مطلق کنیت خود را در جلوات صفاتش رؤخواست می

است؛ اما این وجود  گوناگون تحدید و متعیّن شده یهاصورتنیست و وجودی اضافی است که در 

وجود  ،هر چقدر هم محدود و مقید شده باشد باز هم بازتابی از وجود مطلق است. به عبارتی

ین مفهوم جهان پرده یافته باشد. به اتعینات اضافی بازتاب  نهیآاضافی وجود مطلق است که در 

کنز »دارد. منظور از راز، اعماق نهان و نادیدنِی وجودِ مطلق است و معادل عبارت میاز راز حق بر

حقیقی « شدنبیرونی» واسطهبه  فقط. صفات (233: همان)در حدیث مشهور قدسی است  «مخفی

که خود را در غیر ببیند. هدف از آفرینش اغیار نیز همین است که  دیآیمشوند و بر حق الزم می

 .(234 )همان:یت کند ؤشده این اغیار رصورت بیرونیخداوند خود را در 

این سخنی بسیار مهم در تعیین جایگاه تکوینی انسان است. جالی آینه نماد ضمیر آگاه 

. در دارداه است وحدت حقیقی نفاقد ضمیر آگ چونواحد است؛ اما  انسان است. جهان قطعاً

تجلی را که در سرتاسر جهان هستی پراکنده است، در خود  یهاصورت همه تنهانهانسان  ،مقابل

بلکه به این جامعیت نیز آگاهی دارد. این دلیل آن است که احدیتِ جامع انسان  ،جمع کرده

 .(235)همان: مشابه احدیتِ حق است 
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مکن است. انسان روح عالم است و عالم بدون روح م دهشخلقت بر مبنای انسان استوار 

ایُّهَا  یا»ر تفسیر عبارت د صادق خلقت خداوند مخصوص انسان است. امام ،نیست. بنابراین

 فرمایند:می خصوصنساء در همین  سورهاول  هیآاز « النّاس

التغفلوا عن اهلل. فمن عرف ای کونوا من الناس الذین هم الناس و « یا ایها الناس»قال جعفر فی قوله: 

حتی  ةانّه من االنسان الذی خصّ خلقته بما خصّ به، کبرت همته عن طلب دنی المنازل و سمت به الرفع

و سمّو همته ممّا خص به من االختصاص من التعریف « وان الی ربک المنتهی»یکون الحق نهایته 

نان که اهل انس ایعنی از مردمان باشید، هم»فرمود: « ای مردمان» هیآ دربارهجعفر ؛ واالوهام

کس بداند که او انسانی است که خداوند خلقتش را به او  هستند، و از خدا غافل مباشید. پس هر

گرداند که منازل پست را طلب کند و همتش را اختصاص داده است، همتش را بلندتر از آن می

و بلندهمتی « و همانا غایت تو، پروردگار تو است»شود حق غایتش می، تا جایی که گرداندیمعالی 

 1.(26: 1388صادق،  )امام استتعریف و الهام به کلمه ناس روشن « لا»انسان از اختصاص 

و در  ست که منظور امام انسانی است که متصل به حق بودها خوبی پیداهاز عبارت آخر ب

 .استکامل  همان انساند، که به عبارتی کنجوار وی زیست می

 مقام خالفت

تجلی . است عربی. این اصلی مهم برای ابناندمشغولتمام چیزها در عالم به تسبیح خداوند 

یم، رنگبمخلوقات  جنبهست. اگر به این مطلب از ا ظرفیت آنها اندازهخداوند بر مخلوقات به 

کمال  دهند. این تجلیمتنوع تجلی می یهاصورترا در  االهیتوان گفت مخلوقات کمال می

س عربی تسبیح و تقدیگیرد، برای ابنهر چیز به صورت خاص خویش انجام می درکه  االهی

: 1392 )ایزوتسو،ند ادنیا به تسبیح و تقدیس حق مشغول است. به عبارت دیگر، تمام موجوداتِ

الجدار هو  کل شیء یسبّح بحمده و انّا لنری أن تنقّض»: که نقل است . در روایتی از امام(243

یوار دبینیم که شکست گوی اویند، و ما میی همه چیزها با حمد خداوند تسبیحیعن ؛«حهایتسب

 .(177: 57ج ،1403)مجلسی، تسبیح آن است 

                                                             
 کلی رد شده و نه اثبات. در این پژوهش از روایاتی که با اصول شیعه منافات ندارد استفاده شده است.این منبع نه به .1
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 کنند. مردم او را به عنوان پروردگارشناسند تسبیح میای که خدا را میمخلوقات به اندازه

 کنند؛ خواه تسبیح را به زبان آورند و خواه نیاورند؛ پس هرآمال و آرزوهای خویش تسبیح می

اسماء  همهکه او را با  اندکامل یهاانسانکند. فقط تسبیح می االهیکس او را با اسمی از اسمای 

با تسبیحات عالم است؛ پس انسان خدا را  همه رندهیدربرگکنند. این تسبیح کامل تسبیح می

 .(58: 1392 )چیتیک،کند جمیع تسبیحات عالم تسبیح می

 رمود:ف صادق امام

من غیر ریح و  حرکتهاو تسبیح الشجر  زلزالهابکاء السماء احمرارها من غیر غیم و بکاء االرض 

 هیگر ؛ظّله یسبّح اهلل ضاًیاتسبیح البحار زیادتها و نقصانها و تسبیح الشجر نموه و نشوؤه و قال 

آن است و تسبیح درخت جنبش آن  یهالرزشزمین  هیگرابر، و شدن آن است بیآسمان سرخ

اش نیز خدا را تسبیح و نیز فرمود: سایه ؛ستا است بدون باد، و تسبیح دریاها فزونی و کاستی آنها

 .(177: 57ج ،1403)مجلسی،  گویدمی

 :بن عبدربه گفت شهاب

ه کرسالت و محل رفت و آمد مالئ گنجینهنبوت و  شجرهفرمود شهاب! ما یدم میشن صادقاز 

از نور اطراف عرش  درخشانیما صفوف  .مییخدا و حجّت او یهاعهیودما  .مییمان و تعهد خدایو پ

 یسوه تا ب نمودندیمح یح ما تسبیاز تسب هاآسماناهل  .میردکیح میرا تسب یما خدا .بودیم

مشغول  حیتسبح ما به ین از تسبیاهل زم .میرا نمود یح خدایز تسبیما ننجا یدر ا م.ین آمدیزم

مان خدا وفا یعهد و په ب ،ندکمان ما وفا یعهد و په ه بکهر  م.یحون هستون و مسبّ ما صافّ  .شدند

 .(76: 2ج ،1363 ،انهم)است  ردهک یشکنمانیپبا خدا  ،ندک یشکنمانیپه با ما کرده و هر ک

. هستوجود کمال است، واجد تمام کماالت نیز چون عربی، وجودشناسی ابنمبنای نظام  بر

داند؛ چراکه موجودات و حتی فرشتگان می همهعربی جایگاه انسان را برتر از به همین دلیل ابن

این  جسمانی است و برکه طبیعت انسان روحی روحی است، در حالی کامالًطبیعت فرشتگان 

است. این دلیل جایگاه بشر است  ،چه دانی و چه عالی ،کیفیات هستی، مشتمل بر تمامی اساس

 .(243: 1392 )ایزوتسو،

 ،دهشاست و تمامی حقایق در او محصور  االهیپس چون انسان مستجمع جمیع اسمای 

است و این استخالفی است که  االهیخدا بر روی زمین است. او حافظ تمامی خزاین  فهیخل

 االهی خزانهکامل در عالم باشد این  است. مادامی که انسان هکردطا پادشاه هستی به انسان ع

 .(523و  522: 1385 عربی،)ابنمحفوظ خواهد ماند 
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بر روی  االهی فهیخللقت را مختص به انسان و او را خ امام ،شدطور که گفته همان

را. انسانی مستحق خالفت خداوند است که از  هاانسان همهداند؛ اما نه زمین و عالم تکوین می

به سمت خداوند کند، موافق با را فقط هواهای نفسانی و پیروی از آنها دوری کند و روی خویش 

قال الصادق، رض: من استأنس ثمر »او باشد و بداند که این دنیا و متعلقات آن گذرا و فانی است: 

 .(112: 1392 صادق،)امام  «و عنداهلل ملکا ةه صار فی الدنیا خلیفهواه فقد خالفه و عزل عن خالفته، و من وافق

، سه نوع است (55)نور: « الْأَرْض یسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِیلَ»آن حضرت در بیان دیگری که تفسیر عبارت 

او،  انابتِخلفای خداوند در روی زمینِ  االهید: مشتاقان کنخلیفه برای خدا در سه ارض بیان می

منان خلفایِ خدا بر روی زمینِ صلحِ او هستند. آنان ؤو م ،در زمینِ کرامتِ او االهیعارفان خلفای 

ند، ااین خالفت خارج رهیدادورند و رعایایی که از  هند از فراق خداوند باکه رعایای این سه خالفت

 اند.بریده از خداوند و در نابودی

ه فی أرض الخالفاء ثالثة: المشتاقون خلفائو «الْأَْرض یسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِیلَ»منات ؤمنین والم: وعد المؤقالو 

ه فی ارض الصلح؛ فمن کان رعیتهم کان آمنا عن ئمنون خلفاؤلما، وةه فی ارض الکرامئ؛ ولعارفون خلفاةاالناب

 .(217: 1392)امام صادق،  والزوال ةفراقه، و من لم یکن رعیتهم فالبد لهم من القطیع

 حقیقت محمدیه

 همه ،عربیعربی حقیقت محمّدیّه است. در نظر ابنمفاهیم فلسفی در کالم ابن نیترمهماز 

ای جایگاه ویژهدر این میان ، محمّدند؛ اما حضرت اکامل انسان شهیاندپیامبران تجسمی از 

پیامبر اسالم آن است که او قبل از آنکه در فترتی خاص از تاریخ به پیامبری  بارهدر همم نکته. دارد

است. او این برداشت را از حدیث مشهوری از حضرت اخذ داشته برانگیخته شود هستی جهانی 

که آدم میان آب و  در زمانی»: اندفرمودهکید که ایشان بر هستی تکوینی خویش تأ است کرده

هستی  محمدی، خت. از لحاظ وجودشنا(402: 16ج، 1403)مجلسی، « دمگل بود، من پیامبر بو

ای از هستی مرتبه ؛است ثابتهای از اعیان مرتبه ندهینماکه از ازل وجود داشته و است  ایجهانی

که نه موجود است و نه ناموجود؛ برزخی است میان حق مطلق و جهانی که تجلی ظاهری حق 

لحاظ بعد انسانی حقیقت محمّد است و در همان حال در سطح کونی  ازمیانی  مرحلهاست. این 

 .(248: 1392 )ایزوتسو،کامل است  انسان
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؛ تَ مِنْهُمْ فِراریهِمْ لَوَلَّیلَوِ اطَّلَعْتَ عَلَ» در تفسیر آیۀ هجدهم سورۀ کهف حضرت امام صادق

این مرتبه از هستی و به « گریختیشدی، از آنان روی برتافته و میاگر بر آنان آگاه می

  فرماید:جایگاه انسان کامل اشاره می

لو اطلعت علیهم من حیث الحق لشاهدت فیهم لفررت و انت ثیحقال جعفر: لو اطلعت علیهم من 

شدی، از آنان آنان آگاه می جعفر فرمود: اگر از حیث خودت بر؛ ةوالربانی ةمعانی الوحدانی

یقین در ایشان معانی وحدانیت و ربانیت یافتی، بهو اگر از حیث حق از آنان اطالع می یختیگریم

 .(40: 1388 صادق، )امام کردیرا مشاهده می

شود. این در نهایت چیزی هم خوانده می الحقایقةحقیقی ختلحاظ وجودشنا ازحقیقت محمّدیّه 

اطالقی؛ بلکه در اولین صورتی است که حق به آن متجلی  مرتبهجز حق نیست، لیکن نه حق در 

لحاظ کالمی اولین  ازحق است و  نکامل در سطح کونی اولین تعیّ شود. محمد به عنوان انسانمی

فرمودند:  . این مطلب برداشتی از حدیثی معروف است که پیامبر(249)همان: ست ا مخلوق خدا

 ،1380، یحنف ی)قندوز« من بود )روح( نور آفریده خدا ک یزیچ اوّل ؛)روحی( ینور ق اهللما خل أوّل»

به این ، و وجود بگذارد، وجود داشته عرصه. این نور قبل از اینکه هر مخلوق دیگری پا به (45: 1ج

یعنی  ،به خاتم آنکهدر پیامبران جلوه کرده تا  متوالی از حضرت آدم طور بهمفهوم قدیم است و 

همان عقل اول یا ضمیر  ؛رسیده است. این نور اساس آفرینش جهان است ،حقیقت تاریخی خود

 جنبهآن برای خود در مقام احدیت متجلی کرد. این نور در  لهیوساست که خداوند خود را به  االهی

 .(249: 1392 )ایزوتسو،است  محمد، حقیقت حضرت اشفردی

 «ها و زمین استخداوند نور آسمان؛ الْأَرْضوَاللَّهُ نُورُ السَّماواتِ »همچنین در قرآن آمده است: 

 .(35 نور:)
نور التذکر، ثم  ثمنور حفظ القلب، ثم نور الخوف، ثم نور الرجا،  اوّلها: مختلفهامحمّد: االنوار  بن قال جعفر

، ثم نور ةواالیمان، ثم نور االسالم، ثم نور االحسان، ثم نور النعم ةالنظر بنور العلم، ثم نور الحیاء، ثم نور حالو

، ةنور الحیر ثم، ة، ثم نور الهیبةالفضل، ثم نور اآلالء، ثم نور الکرم، ثم نور العطف، ثم نور القلب، ثم نور االحاط

، ةم نور الجالل، ثم نور القدر، ثة، ثم نور العظمة، ثم نور الطمأنینة، ثم نور االنس، ثم نور االستقامةثم نور الحیا

ثم  ة،، ثم نور الدیمومیة، ثم نور السرمدیة، ثم نور االبدیةالفردانی ، ثم نورة، ثم نور الوحدانیةثم نور االلوهی

و لکل واحد من هذه االنوار اهل و له حال و محل و  ة، ثم نور الهویة، ثم نور البقاء، ثم نور الکلیةنور االزلی
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و لکل عبد من عبیده مشرب من النور « اللَُّه نُورُ السَّماواِت وَالْأَْرض»ذکر اهلل تعالی  یلتاحق کلها من انوار ال

اهلل علیه  و لن تتمّ هذه االنوار الحد االّ للمصطفی صلوات و من ثالثةهذه االنوار و ربّما کان له حظّ من نورین 

 بن جعفر؛ . فهو نور و هو من ربّه علی نورةوالمحبّ ةو سالمه النّه القائم مع اهلل تعالی بشرط تصحیح العبودیّ

اولین آن نورِ حفظ قلب، سپس نورِ خوف، سپس نور امید، سپس  ؛ندامحمد فرمود: انوار مختلف

نور تذکر، سپس بنگر به نور علم، سپس نور حیا ... بعد نور هویت است و برای هر نوری از این 

که خداوند متعال فرموده است:  همان ،اندانوار، اهلی است و حالی و محلی و همه اینها از انوار حق

اص ای از بندگانش مشربی از این انوار اختصو به هر بنده «و زمین استها خداوند نور آسمان»

این انوار مختص احدی نیست  همهای از دو یا سه نور باشد؛ اما ای بهرهبسا برای بندهدارد و چه

تعالی است به شرط صحت عبودیّت و محبّت. پس او که او قائم با حقچرا؛ یمصطفجز برای 

 .(45و  44: 1388 )امام صادق، پروردگارش بر نور است نور است و او به واسطه

بِالْأُفُِق »مع المولی. فاسفره اهلل  ةالخلو ةحبیب اهلل تعالی اذا عمد بنوره الی السّماء لیل« النَّجم: »الصادققال 

ذَبَ کما »یعنی فناجا مع ربه ما ناجا، « یأَدْننِ أَوْ یانَ قابَ قَوْسَک»حتی « یثُمَّ دَنا فَتَدَلَّ»و رفع االستتار « یالْأَعْل

 ةمزیّن ةاذ صارت السدر« یعِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَه»المصطفی  یرأیا اهل الشقاء علی ما « * أَ فَتُمارُونَهُیالْفُؤادُ ما رَأ

به نور حق در شب  چراکهدوست خداوند متعال است، « ستاره»فرمود:  صادق؛ المولی بنور

ها را کنار برد و حجاب« به افق اعلی»خلوت با موالیش به آسمان برآمد و در پی آن خداوند او را 

؛ «دو کمان یا کمتر از آن گشت اندازهاش به فاصله»تا اینکه « تر شدسپس نزدیک و نزدیک»زد، 

آیا با او به »، «ه را دل دیددروغ نگفت آنچ»یعنی با پروردگارش نجوا کرد، آنچه را که نجوا کرد 

دید؟ و هنگامی« المنتهیةسدربه کنار »آنچه که مصطفی  ای اهل شقاوت بر .«خیزید؟مجادله برمی

 .(326و  325: 1392، انهم) گردید که سدره مزیّن به نور موال 

باشند  نیشناخت آنکهد. نِسَب بدون کناشیا را مشخص می همهچارچوب معقول  الحقایقةحقیق

آیند. موجود متمایزی نیست، از طرفی غیرخدا و از طرفی غیر از جهان است. وجود میه از آن ب

ست که بر آنها محیط است. اای و اعیان ثابته االهییعنی اسمای  ،دارای اوصاف اشیا الحقایقةحقیق

 .(274: 1395)چیتیک، اند نسب بین ظاهر و باطن آنهااسماء و اعیان موجود حقیقی نیستند، 

، برترین خلق هاانسانرا صاحب باالترین جایگاه میان  محمّدحضرت  ،صادق امام

 :داندمی االهینزد خداوند، مجاور حق و نور 

الی ربّه حتی أن اهلل صار الیه مشتاقاً فاخرجه من الدنیا علی نوره و جاوز  ة: الرسول بلغ من مرتبالصادققال 

فقال: یا حبیبی و صفیی و أنیسی و مشتاقی، جئت عبدا  ةبه علی انواره حتی قربه الی ربوبیّته ثم لقّنه تلقین الکرام
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راجیا الی غفرانک، خائفا من أم جئت ملکا فتحیر الرّسول فی جوابه ثم قال: جئت عبدا سامعا لقولک طائعا ألمرک 

و »عنک، فکن آمن من عذابی و من قطیعتی، اال تری الی قوله:  ةعذابک، فقال له المولی: لک، و رفعنا العبودی

؛ و من دخل مع المولی فی بساط قربه کان آمنا عن فراقه و قطیعته (97 :آل عمران)« مَن دَخَلَُه کانَ آمِناً

ویش به سمت پروردگارش باال رفت تا اینکه خداوند به او مشتاق فرمود: رسول از مرتبه خ صادق

گشت، و سپس او را از دنیا با نور خود خارج نمود و او را بر انوارش گذرانید تا اینکه او را به سوی 

کرد؛ آنگاه تلقین کرامت را به او آموخت؛ سپس فرمود: ای دوست و برگزیده و  کینزدربوبیّتش 

 بنده؟ رسول در جوابش متحیّر گشت! سپس پاسخ داد: پادشاهی یا مونس و مشتاق من، بنده آمد

 شنوایِ قول تو آمدم، مطیع امر توام و امیدوار به بخشایشت، ترسنده از عذابت؛ پس به او فرمود: موال

ای است و ما عبودیت را از تو برداشتیم، پس تو از عذاب و جدایی من ایمن باش، مگر ندیدهبرای تو 

از  ،وارد شود کس در بساط قرب موال و هر« و هر کس وارد آن شود در امان است»: االهیفرمایش 

 .(44: 1392 صادق، )امام از او در امان استدوری و جدایی 

 مقام والیت

گونه هیچ ،. از لحاظ وجودیداشتمراتب مختلف خواهند  لحاظ شونداگر در سطح فردی  هاانسان

افراد انسانی به یک اندازه از این جامعیت وجودی  همهتفاوتی میان افراد انسان وجود ندارد؛ لیکن 

 )ایزوتسو،این جامعیت در وجودشان متغیر است  از هاانسانخود آگاهی ندارند. درجات آگاهی 

موجب دوری  االهیست. هر معرفتی بیرون از توحید ا علوم حقیقی از جانب خدا همه. (260 :1392

 حوزهدر  ،اشیا همهارتباط درونی با  واندتصاحب معرفت توحیدی می فقطست. ا انسان از خدا

معرفت حقیقی و مفید، شناخت خدا یا  ،کند. بنابراین ای که الوهیّت مرکز آن است، پیداگسترده

. مردم در (295: 1392 )چیتیک،و اشاره به او باشد  االهیاست که نشانگر آیات  یایناسشجهان

 دارند. یشناخت خداوند و راز هستی مراتب متفاوت

، و للرسول مقام العیان، ةقال جعفر: الخلق مع اهلل علی مقامات شتّی. من یجاوز حدّه هلک. فلالنبیاء مقام مشاهد

. هذا ة، و للکفار مقام الطرد والغفلةمقام التوب ة، و للعصاةللمؤمنین مقام الدنو والخدم، و ة مقام الهیبةو للمالئک

است.  ؛ جعفر فرمود: مقامات خلق نزد خداوند متفاوت«وَ ما مِنَّا إاِلَّ لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ»بمعنی قوله تعالی 

برای رسول مقام عیان، گردد. برای انبیا مقام مشاهده و کس از حدش تجاوز کند، هالک می هر

منان مقام نزدیکی و خدمت، و برای عاصیان مقام توبه، و برای مالئکه مقام هیبت و برای مؤ و

و مقام هر کس نزد ما معلوم »برای کفار مقام طرد و غفلت است. این معنای کالم خداوند است: 

 .(51: 1388صادق،  )امام (164 :صافات) «است
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انسان قادر است  ،او دهیعقداند. به را مترادف با فناشدن عارفانه در خدا می «ذکر»عربی ابن 

 )ایزوتسو،وحدت ذاتی با خدا برسد  مرتبهعرفانی خویش در ذکر چنان اوج بگیرد که به  تجربهدر 

کسی است که فانی در حق و باقی به حق باشد و از مقام فنا رسته  «ولی» ،؛ بنابراین(263: 1392

شده و صفات  و به مقام بقا رسیده باشد. جهات بشری و صفات امکانی او در وجود ربّانی فانی

 .(110: 1387)صادقی، شده باشد  االهیبشری وی مبدّل به صفات 

 :فرمایدمیذکر و والیت درباره  ،قریب به همین مضمون، صادق امام

و  ة، الذین قاموا هلل بالذکر والوالیالصادققال  .(191آل عمران: )« قُعُوداًاماً وَ یرُونَ اللََّه قِکذْینَ یالَّذِ»

، یتفکّرون فی بساطه فان ةالربوبی ةطلبا بمن ةو بسطوا جنوبهم علی قرار الذمیم ةالهدای ةقعودوا علی بساط بمن

رب الباسط. فحینئذ بسط اهلل علیهم رأفته و آمنهم فی غیبه عن میدان الباسط ال یکون باطال فکیف یکون 

فرمود:  صادق ؛«کنندآنان که خداوند را در حالت ایستاده و نشسته یاد می»؛ شقوته و جفوته

نشینند و و بر بساط او به منت هدایت او میکنند آنان که برای خداوند به ذکر و والیت قیام می

، در بساط خداوند تفکر گسترانندیربوبیت م منتطلب ایگاه پستی به بر جپهلوهایشان را 

پس چه رسد که خداوند باسط کار باطل انجام دهد؟ پس  ،کندباسط کار باطل نمی پس ؛کنندمی

در این صورت خداوند رأفتش را بر آنان گسترانید و ایشان را در غیب خود از میدان شقاوت و 

 .(66: 1392صادق،  )امام جفا در امان داشت

نوعی ارتباط بین آنها و همچنین خصوصیات  «والیت»و  «ذکر»با بیان کلمات  امام

ذیل نیز حضرت  عبارتکند. در می بیانرا  االهیوالیت و قرارگرفتن در دایره والیت و ربوبیت 

 :کندیمتبیین ثیر ذکر و اتحاد ذاکر و مذکور را أت

ه لقلبه، و قلبه لروحه، و روحه لربه ئ: من سجد اعضاالصادققال  .(153 :نساء)« الْکتابأَهْلُ  کسْئَلُی»

کلهم لروحه، و من سجد لمعبوده فالمعبود یرفع حشمته و حجابه حتی یری حبیبه لحبیبه فی  ةسجدت المالئک

فرمود: اعضای هر کس برای قلبش سجده  صادق ؛«پرسنداهل کتاب از تو می»؛ محتویات ذکره

 کنندمالئکه برای روحش سجده می همهکند، و قلبش برای روحش، و روحش برای پروردگارش، 

دارد میکند و حجابش را برو آن کس که برای معبودش سجده کند، معبود حشمتش را افزون می

: 1392 )امام صادق، بیندمی ،گویدذکر می عنوان بهحبیبش در آنچه  به خاطرتا اینکه حبیبش را 

86.) 

شوند. در این شود، شاهد و مشهود یکی می نائلچون عارف به باالترین درجات عرفانی 

کند؛ بلکه حق است که مشهود حق است. دیگر قلب انسانی نیست که حق را شهود می ،مرحله
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آنان وقتی ند فرمایمی صادق امام خصوص،در این  .(272و  271 )همان:والیت است  مرحلهاین 

منین منه ؤو لیبلی الم»شود: فنایافته می یهانفساز نفوس خویش فانی شوند، خداوند جایگزین این 

 )امام« قال جعفر: ان یفنیهم عن نفوسهم؛ فاذا افناهم عن نفوسهم کان هو عوضا لهم عن نفوسهم« »بال حسنا

 .(30: 1388 صادق،

 آنچنان است؛ قرب خلق به حق جانیادر  «والیت»به معنای قریب و نزدیک است. منظور از  «ولی»

انتهای حق د. هر چه کمال بر خلق مترتب است ناشی از کماالت بیشوقربی که خلق با حق متحد می

شنود. این حق است که در این بیند و میست که میا در حقیقت اوشنود بیند و میاست. اگر می

است. حق در تمامی شئون کمالی خلق وجود داشته  مظاهر و مجالی خود را بروز داده و متجلی شده

 .(43: 1389آملی،  صمدی)ن و حقِّ متموِّج است ئو حاضر است؛ به عبارتی خلق، حقِّ متش

هی  ةالحیا ؛«کماذ دعاکم لما یحیی»لتحیا بها قلوبکم.  ةقال جعفر: اجابوا الی الطاع ؛«استجیبوا هلل و للرسول»

جعفر فرمود:  ؛«خداوند و رسول را اجابت کنید»؛ «ةطیب ةفلنحیینّه حیا» باهلل و هو معرفته؛ کما قال: ةالحیا

تا به شما  خواندکه شما را فرا می هنگامی»زنده شود.  تانیهاقلبطاعت را اجابت کنید تا بدان 

پس »که فرمود: است، چنان حیات همانا حیات به خداوند است که آن معرفت او ؛«حیات بخشد

 .(31: 1388 )امام صادق،« داریماو را به زندگانی پاکی زنده می

 االهیضمن اینکه در اینجا بر بقای عارفِ واصل به حیاتِ  نکته مهم این است که امام

 کند.کید میأخداوند تکامل و  اشاره دارد، بر یگانگی معرفت انسان

انند خداوند ابدی و ازلی است. هرچند این اسم مختص به است و هم االهیاسمی  «ولی»

رسد استحقاق داشتن این که معرفت انسان به باالترین درجه می اما هنگامی حضرت حق است،

اتفاق  گاهچیهاسمی مشترک میان خدا و انسان است و  «ولی»کند. لذا باید گفت اسم را پیدا می

ترین ترین و اساسیعمومی «ولی». (276: 1392 )ایزوتسو،افتد که والیت وجود نداشته باشد نمی

، معرفت کامل به حقیقت «والیت»مفهوم  نیترمهمکامل است. اولین و  یهاانسان همهخصلت 

آید  لنائوالیت  مرتبهغایی در خصوص حق، خلق و ارتباط بین حق و خلق است. انسانی که به 

ای از جلوات حق بوده و لذا در گوهر با او یکی شده و در نهایت وضوح آگاه است که او جلوهبه

دست ه تر هم بیان شد، او این علم به وحدت را از راه فنا بکه پیش طورهمانخود حق است. 

نجا با دهد و حقیقت همه چیز را از آآورد. وی از طریق فنا، خویش را به باطن حق پیوند میمی

 .(277)همان: ذوق مباشر خواهد دید 



 کالم امام صادقبررسي نظريه انسان کامل در  

 

 

85 

جعفر: سقاهم التوحید فی السرّ فتاهوا عن جمیع ماسواه فلم یفیقوا  قال ؛(21انسان: ) «طَهُوراًوَ سَقاهُمْ َربُّهُمْ شَراباً »

و حصله فی  ةو رفع الحجاب فیما بینهم و بینه و اخذ الشراب فی ما اخذ عنه فلم یبق علیه منه باقی ةاال عند المعاین

جعفر فرمود:  ؛«نوشاندو پروردگارشان به ایشان شرابی پاک می»؛ ةالقبضالحضور ومیدان السرور و

نوشاند، پس از جمیع ماسوا بریدند و بیدار شدند جز در هنگام معاینه و خداوند در سرّ به ایشان می

او گرفته شد؛ پس از در عوض آنچه از  ،حجاب بین ایشان و حق برطرف شد، و از حق شراب گرفت

 .(60: 1388 )امام صادق، آن چیزی باقی نماند و در میدان سرور و حضور و قبض پروردگار آسایند

و اسم  باید گفت مقام والیت مساوق با نیل به توحیدِ صمدیِ قرآنی است ،بر این اساس 

دارد « الباطنواآلخر والظّاهر و لهو االوّ»و « الصمد»ارتباط تنگاتنگی با اسم شریف  «ولی»شریف 

 .(46: 1389آملی،  صمدی)

علی معرفته و یجعلهم ملوکا  : و عنده مفاتیح الوالیةالصادقو قال  (؛59)انعام:  «بِیوَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَ»

کلیدهای و »؛ لیوم رؤیته و ذکره حتی جعلهم مربوبا بالسعادةآالئه و کرمه و ینشر علیهم اوراق منّه  فی بحور

ایشان را ست و ا فرمود: و کلیدهای والیت بر معرفتش نزد او و صادق ؛«ستا غیب نزد او

داده و بر ایشان اوراق کرامت و ذکرش را نشر داده، تا  دریاهای نعماتش و کرمش قرارپادشاه بر 

 .(107: 1392 )امام صادق،«  است یافته به سعادت قرار دادهنکه آنها را در روز دیدارش پرورشای

 است. شدهمطرح  تارتباط بین ذکر خداوند و والیت و قرب به ربوبی ،اخیر عبارتدر 

 خاتم اولیا

خاتم اولیا؛ خاتم رسل  .2خاتم رسوالن؛  .1است:  بحث واقع شده حلدر دو عنوان م «خاتم»واژه 

ما »قرآن نیست. ایشان به حکم نّص صریح  محمددر اسالم کسی جز وجود نورانی حضرت 

است و  االهیخاتم انبیای  (40احزاب: )« نییالنَّبِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ کمْ وَ لکانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِک

مطرح خاتم اولیا نظر صریحی  درباره عربیمطلقاً امکان ظهور پیامبری پس از او وجود ندارد. ابن

ای دیگری از نوشتارهای هبخشده و در کرعنوان خاتم اولیا معرفی ه است. در جایی خود را ب هکردن

 1.ده استکرخود افراد دیگری را برای این منصب معرفی 

                                                             
که  ،در جایی مدعی است که با ختم والیت خاصوی  .روشن نیست چندانختم والیت  درباره عربیابن. سخنان 1

 (.198و  197: 1385 ،عربیابن) در شهر فاس مالقات داشته است ،مردی عرب است
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اما عموم شارحان پس از وی، حتی  داند،می محمدعربی خاتم اولیا را برتر از حضرت ابن

شناسند و بر آن اتفاق میرا خاتم اولیا  محمّدست حضرت ا کاشانی، که از تابعان و شاگردان او

پیامبر  آنچه. (284-281: 1392 )ایزوتسو، یستندن قائلنظر دارند و برای کسی مقامی برتر از او 

، شرافت و مکانت نفس نفیس آن کردهمزیّن  االهی مطلقهرا به مرتبه خاتمیّت والیت  اکرم

اگر می ،به عبارتی است.امکان ، اکمل نوع انسانی و قطب عالم االهیحضرت است که مظهر اتمّ 

ای گوییم مقام ختم والیت مطلقه به ایشان اختصاص دارد، مراد آن نیست که پس از ایشان ولیّ

است که چون آن حضرت به حسب اعتالی وجودی و ارتقای نفسانی  آمد؛ بلکه مقصود آن نخواهد

نیز محیط و حاکم  مقام والیت او طهیحتعالی است، موجودات به حق نیترمقربو  نیترکینزد

« اعطیت جوامع الکلم»او به نحو اتم مفتخر به ندای  فقطکه  آنچنانست، ا هاجامع بر جمیع والیت

وساطت فیض وجود، فاعلیّت و  رتبهترین او از کامل فقطاست، و در میان کلمات وجودی عالم، 

یک  پس از وی هرمند است و اعطای کمال کل اهل عالم، که اقتضای صادر نخستین است، بهره

 مطلقهبه اعتباری صاحب والیت ( یمهدعلی، فاطمه، حسن، حسین الی ) از اولیای محمدییّن

 امبریپو منبع علم آنان با وراثت از مأخذ علم « او ادنی»آنان مقام  مرتبهاند و مقام و واسطهبی

دایره،  سعهبه حسب  اند؛ زیرا والیت آنانالوهیت است، و از جهتی دارای والیت خاصه مرتبهو 

 (.119 و 118: 1389آملی،  صمدی)است  محمدمضاف به والیت حضرت 

جا کآقا شما از  :گفت[ صادق ]به امامهه یبر ]...[ گفت (ههیث بریدر حد)م کح بن هشام

مثل خود آنها  ،دهیما رسه ارث به ب نهایافرمود:  ؟دیاآوردهرا  ایانب یهاکتابل و یتورات و انج

 یزیه از او چکدهد ین قرار نمیزم یدر رو یم خداوند حجّتییگویم و چون خودشان میخوانیم

 .(131 :4ج ،1363 )مجلسی، دانمینمد یبپرسند بگو

ذات  لهیوس بهرا در تمامیت کامل و با حفظ اعتدالی که  االهیاسمای  همهاولیای محمدی 

ماهیت آنان را متعین « مقامی»اسم، کمال و  شود، واجدند؛ لذا هیچخود وجود برقرار می ناشناخته

سازند. ایشان همانند ذات خدا، از حیث نفوس کند. آنان حقیقت نهایی وجود را ظاهر مینمی

 )چیتیک،ند؛ اگرچه سرشار از خیر قابل تصوری هستند انیافتنیو دست ناپذیرباطنی خود، شناخت

 .(38و  37: 1392

ند و اعمال ایشان در ارتباط با حیات این جهان ابه این جهانبند پای نبوت و رسالت شدیداً 

 حاضر است. االهیادوار ولی  همهاست؛ اما والیت زمانمند نیست و در 
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 ییاز حجّت دانا ین هرگز خالیفرمود زمیدم میشن صادقاد گفت از حضرت یحسن بن ز

، )مجلسی ستین یاچارهن صالح و یهمان حجّت است و مردم را جز اه ن بیزم یدوام و بقا .ستین

 .(23: 1ج ،1363

 ءمقام انشا

است که در ذهن خود  ییهاصورتیکی از کماالتی که برای نفس انسان متحقّق است انشای 

را که در ذهن خود تصور کرده در مقام  ییهاصورتاست  کامل قادر ده است. انسانکرتخیّل 

در هر را این استعداد حق، و  ،هر انسانی نیست خشد. این نعمت از آنبخارج از خویش عینیت ب

و  47: 1389آملی،  صمدی)شود می هاانسان؛ چراکه سبب اختالل در زندگی کندکسی شکوفا نمی

حسب خصلت  طبیعی دارد و بر کامل نوعی قدرت مافوق توان گفت انسانمی ،. بنابراین(48

العاده ست. این قدرت خارقا ای برخوردارتطوریافته العادهخارقوجودی خویش از نیروی روحانی 

چنانچه  ،عربییافته روحی است. طبق نظر ابنخواند. هّمت نیروی تمرکزمی «همت»عربی را ابن

با تمرکز نیروی روحی خود بر آن تحت تأثیر قرار دهد؛ یا  صرفاًتواند هر چیز را عارف بخواهد می

است تمام چیزها را مسخّر  او قادر ،وجود کند. به عبارتیاست چیزهای ناموجود را م حتی قادر

در قرآن ما را به  «تسخیر» واژهاست.  دهکرعطا را حضرت حق به او خود کند. این نیروی تسخیر 

 اندازد. این لطف خاص خداوند بود که به نحو خاصی به او عطا شدهمی یاد حضرت سلیمان

دهد؛ اگر خداوند به کامل حقیقی، خود را در دست خدا قرار می . انسان(287: 1392 )ایزوتسو،بود 

عمال ست؛ وگرنه از اِا کرد؛ چراکه حجّتی بر رسالت او او امر کند، او همت خود را اعمال خواهد

هم  محمدیعنی  ،ترین رسول از میان رسوالنحتی کامل ،بنابراین کرد. آن خودداری خواهد

 .(294و  293)همان: عمال همت نکرد اِ

 یراللسؤال واالنفاق و لکن اذا سألتم ال  ةعیسی هو ان اهلل لیس یمن المائد ةفی مائد ة: الحکمصادققال 

اال و هی عذاب علیکم وعظه الولیایی من بعدکم والعذاب وجب علیهم ما قدموا علیها  ةأن ارسلها علیکم حقیق

 ؛(1کوثر: )« وْثَرکالْ کنایإِنَّا أَعْطَ» حیث قال: ةاهلل مائدبغیر استحقاقه، وعظه لنا بما اخبرنا عن السؤال فاعطاه 

فرمود:  صادق ؛برضوان، القاعدون علیها اولیایی، فرضی بذلک المصطفی و رضینا به ئةمائدتک المهی

 دهد؛ لکن هنگامیو انفاق قرار نمی سؤالعیسی این بود که خداوند مائده را بر منت  مائدهحکمتِ 

بود، جز عذاب برای ایشان  کردید حقیقت آنچه را که برای شما ارسال شدهکه شما درخواست 

و چیزی جز آنچه  ساختبرای اولیایم بعد از شما، و عذاب را بر ایشان واجب  یاموعظهندیدم، و 

داد، پندی برای ما بود؛  به ما خبر سؤال دربارهاستحقاق داشتند بر آنها تقدیم نگشت، و آنچه 



 1398بهار و تابستان ، 41 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

88 

تو در  مائده .«ما به تو کوثر عطا نمودیم»که فرمود: را به او اعطا نمود؛ چنان مائده پس خداوند

پس مصطفی به آن راضی است و ما از او  .اندسر آن نشسته ست، که اولیای من برا رضوان مهیا

 .(100: 1392 صادق، )امام راضی هستیم

 اهللمقام حجّت

کامل، دلیل و راهنمای حق در نظام هستی است؛  ست. انسانا به معنای دلیل و راهنما «حجّت»

اهلل خالی از حجّت گاهچیهعنصری عالم طبیعت  نشئهبلکه دلیل و برهان کل عالم وجود است. 

طور حتم ه عنصری ب نشئهشوند. در هر کامل محروم نمی زمانی از انسان و مردم در هیچ شودینم

ند و او دلیل و راهنمای مردم به جانب حق است. کبا بدن عنصری زندگی می االهیحجّتی از حجج 

برند و از آن کامل بهره می ت عقلی و مثالی انسانآترتیب همچنان که عوالم وجودی از نشئبدین

 نشئهجسمانی نیز باشد؛ چراکه طبیعت به برکت این  نشئهکامل باید صاحب  کنند، انسانارتزاق می

چه و کامل با بدن عنصری در میان مردم حاضر باشد،  انسانیابد؛ چه کامل بقا می جسمانی انسان

 انسان ،ند. به بیانی دیگرشوو فقط آحادی از مردم به زیارت جمال وی مشرف  اشددر حالت غیبت ب

ای کامل در هر نشئه بودن انسان اهللةحجّ اما است؛ اهللةخلیفچه در تمامی عوالم وجودی کامل اگر

 .(302: 1389آملی،  صمدی)موقوف بر آن است که او در آن نشئه زندگی کند 

 ، فلما قال:و الیقبل من نفسه الدعوی بغیر حجة،  لم یقبل من أحد دعوی بغیر الحجة: إن اهللالصادقو قال 

السماوات واالرض و جمیع االشیاء حتی صحّ دعواه و لزم حجّته  خلق ؛(18آل عمران: )« هُوأَنَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ »

فرمود: خداوند جز از حجّت ادعایی  صادق؛  ... علی غیره، فمن ادّعی فعلیه بحجه مع حجه المولی

پس چون فرمود:  پذیرد؛نمی کند و از جانب خود از شخصی به غیر از حجّت ادعایی رارا قبول نمی

اشیا را خلق کرد تا اینکه ادعایش  همهو زمین و  هاآسمان«. همانا غیر او هیچ معبودی نیست»

ست حجّتی با ا صحیح باشد و وجود حجّت بر دیگران الزم آید؛ پس هر کس ادعایی کند، بر او

 .(47: 1392 )امام صادق، حجّت موال

 بن نیپدر بزرگوارش از حس ه آن جناب ازکرد کنقل  صادقاعمش از حضرت 

 فرمود: یعل
 یدچهرگان و موالیسف ن و رهبریان و سرور مؤمنیم و حجّت خدا بر جهانیمسلمانان یشوایما پ

ه ستارگان موجب امان اهل ک طورهمان ،نیزم یم در رویش مردمیما موجب امان و آسا ن.یمؤمن

اذن و اجازه او و ه مگر ب ؛زدینر ن فرویبر زم هکداشته  واسطه ما آسمان را نگهه خداوند ب .نداآسمان

ه و رحمت ب باردیمواسطه ما ه باران ب .ان ندهدکه اهلش را تکداشته  ن را نگهیله ما زمیوسه ب
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 از خانواده ییاگر نباشد راهنما ند.کیخود را خارج م یهانعمتن یابد و زمییواسطه ما گسترش م

 یا حجّتی ،نبود یاز حجّت خال یزمان ،دیه خداوند آدم را آفرک یزماناز  .بردیمن اهلش را فرو یزم ما،

ن نبود خدا یاگر چن ؛نخواهد بود یامت از حجّت خالیو تا روز ق ،ب و مستوریا غایار و مشهور و کآش

ب یردم چگونه مردم از حجت غاک عرض صادقحضرت ه مان گفت: بیسل .دیگردیپرستش نم

برند ید بهره میه از خورشک یطورفرمود همان ؟برندیمشوند و استفاده یم مندبهرهو مستور 

 .(6و  5: 1ج ،1363)مجلسی،  ابر پنهان است یهاپردهه در پس ک یهنگام

 االهیمشیّت  وکامل  انسان

قصص چنین آمده است:  سوره 68 هیآدر روی زمین است. در  االهیکامل محل مشیّت  انسان

است. هیچ قدرت  االهیدر باب مشیّت  هیآاین  .«رَةُیانَ لَهُمُ الْخِکخْتارُ ما یشاءُ وَ یخْلُقُ ما ی کوَ رَبُّ»

امور و تصرف مطلق در عالم هستی  دادنخداوند متعال را از انجام کهای را یارای آن نیست قاهره

کند. از دیدگاه تشریع و تکوین برابر مشیّت خویش عمل می جنبهبازدارد. خداوند متعال در دو 

. (60: 1387)صادقی، د شواهلل و محل مشیّت االهیتواند مظهر این اسم کامل می انسان ،اهل معرفت

 همهبلکه محل تجمع  ،تنها مظهر جامعیّت اتم تمامی کلمات وجودی عالم استکامل نه انسان

 هکه خداوند متعال هر فعلی را که بخواهد در نظام هستی جام آنجااست؛ تا  االهیاسمای حسنای 

دهد؛ البته نه از آن حیث کامل انجام می اساس اراده، خواست و مشیّت انسان عمل بپوشاند بر

 انسان ارادهبلکه مشیّت و  ،تعالی باشدکامل جدای از اراده و مشیّت حق که اراده و مشیّت انسان

تعالی آن را واقع کامل بخواهد حق انسان آنچهاست و  االهی ارادهو کامل، مظهر اتمّ مشیّت 

وَ ما تَشاؤُنَ إِالَّ أَنْ »گزیند؛ چیزی برنمی االهیکامل جز خواست و مشیّت  گرداند؛ لیکن انسانمی

 .(420و  419: 1389آملی،  صمدی) (30انسان: )« ماًکیحَماً یانَ عَلِکشاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ ی

بنفسها ثم خلق  ةخلق اهلل المشیّ »: که فرمود است شدهنقل  صادق از امام اصول کافیدر 

موجود نیست و همین  االهی مطلقهیعنی در مراتب هستی چیزی غیر از مشیّت  ؛«ةاالشیاء بالمشیّ 

 تعالی است.حقیقیه حق حقّهای از وحدت ظلّی است که جلوه حقّهمشیّت است که دارای وحدت 

ست، متجلّی شده و عکس انوار تجلیات ا او فهیخلکامل که  دل انسان نهیآحق در  ،راینبناب

کامل در عالم باقی است از تجلیّات ذاتی حق  گردد. تا انساندل او بر عالم فایض می نهیآاز 

ماند؛ پس هیچ معنای و عالم با این استمداد و فیضان تجلیات محفوظ می کندمیاستمداد 

 .(62: 1387 )صادقی،کامل  آید، مگر به حکم انسانبه ظاهر نمی اییباطن
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الصادق: اوقف عباده تحت مشیّته ان شاء عذبهم و ان شاء عفا عنهم و ان شاء قربهم و ان شاء بعدهم  قال جعفر

 واالیمان و ذلک قوله ةوالمعرف ةالمخصوصین بالمحب ةله ال غیره ثم اظهر لطفه لعباد ةلتکون المشیئته والقدر

صادق فرمود:  ؛ جعفرةوالوالی ةالذین سبقت لهم منه العنای ةلعباد .(100یوسف: )« شاءیفٌ لِما یلَطِ یرَبِّإِنَّ »

کند و اگر داشت، اگر بخواهد ایشان را عذاب می خداوند بندگانش را تحت مشیت خویش نگه

کند، کند و اگر بخواهد، ایشان را دور مینزدیک می بخشد، و اگر بخواهد، آنان رابخواهد آنان را می

محبت، معرفت و  واسطهست و برای غیر او نیست؛ آنگاه لطفش را به ا قدرت و مشیت از آن او

همانا پروردگارم »ایمان بر برخی بندگان خاصش ظاهر کرد و این قول خدای تعالی است که: 

ندگانی که عنایت و والیت از جانب حق بر ایشان ؛ برای ب«کندبرای آنچه بخواهد با لطف رفتار می

 (.35: 1388)امام صادق،  سبقت گرفته است

 نتیجه

 :صادق از منظر امام

 .استو معرفت خالق از روی اسما و صفات او ممکن  ناشناختنیذات خداوند . 1

 است. االهیخداوند جامع تمامی اسمای دیگر  «رحمان»و اسم  «اهلل»اسم . 2

است و خلقت خداوند بر آفرینش انسان اختصاص  االهیکامل جامع تمام اسمای  انسان. 3

 است. یافته

 گوی حق سبحانه هستند.تمامی موجودات تسبیح. 4

 .استاست، خلیفه خداوند بر روی زمین  االهیانسان چون مستجمع تمامی اسمای . 5

 االهیور حق و نور کامل، برترین خلق نزد خداوند، مجا مظهر انسان حضرت رسول. 6

 هستند.

 دارند. یمردم در شناخت خداوند و راز هستی مراتب متفاوت. 7

ی نیل به توحید اکسی است که فانی در حق و باقی به بقای حق باشد و این به معن «ولی». 8

 صمدی قرآنی است.

حالت اند و در باالترین را به ارث برده محمّدعلوم و فضایل اخالقی  االهیاولیای . 9 

 اند.گزیده امقامی سکنبشری، یعنی مقام بی

 کنند.عمال آن خودداری مید؛ اما از روی ادب از اِء هستناولیای خداوند حائز مقام انشا. 10
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 االهیگاه از حجّت کامل، حجّت و راهنمای حق در نظام هستی است و عالم هیچ انسان. 11

 اند.های خدا بر روی زمینحجّت و ائمه اطهار رسولخالی نخواهد شد. حضرت 

 است. االهی ارادهکامل مظهر اتمّ مشیّت و  انسان ارادهاست و  االهیکامل محل مشیت  انسان. 12

 منابع

 .قرآن کریم 

 کارنامه، چاپ ششم. :محمدعلی و صمد موحد، تهران :ترجمه، فصوص الحکم ،(1385بن علی ) عربی، محمدابن 

 به ، التفسیر ابوعبدالرحمن سلمی از حقایق ییهابخش :تفسیر عرفانی ،(1388) بن محمد صادق، جعفر امام

 . 1سسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، جؤم نصراهلل پورجوادی، تهران: :کوشش

 تفسیر عرفانی منسوب به امام صادق ،(1392) ــــــــــــاصغر مهدی تدین و علی :، تصحیح

 سخن. فرد، تهران:میرباقری

 ( 1392ایزوتسو، توشیهیکو)، روزنه، چاپ پنجم. : محمدجواد گوهری، تهران:ترجمه، صوفیسم و تائوئیسم 

 هرمس، چاپ ششم. :قاسم کاکایی، تهران :، ترجمهعوالم خیال ،(1392) .چیتیک، ویلیام سی 

 جامی، چاپ سوم. :مهدی نجفی افرا، تهران :ترجمه، طریق عرفانی معرفت ،(1395) ـــــــــــ 

 بوستان کتاب، چاپ چهارم. :، قمکلمه علیا در توقیفیت اسماء ،(1380آملی، حسن ) زادهحسن 

 ـ ــــــ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  :، تهرانالهمم در شرح فصوص الحکم ممد ،(1384)ـــ

 اسالمی، چاپ دوم.

 ( 1387صادقی، محمدامین)، بوستان کتاب، چاپ سوم. :، قمعارفان مسلمانو  کامل از نگاه امام خمینی انسان 

 آملی، قم: روح و عالمه حسن زاده  البالغهکامل از دیدگاه نهج انسان رسالهشرح  (،1389) صمدی آملی، داود

 ریحان.

 ( 1380قندوزی حنفی، سلیمان بن ابراهیم)، سید علی بن جمال اشرف حسینی،  :، محققلذوی القربی ةینابیع المود

 انتشارات اسوه سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ دوم. :قم

 1اسالمیه، ج :سید جواد مصطفوی، تهران :ترجمه، اصول الکافی ،(1369بن یعقوب ) کلینی، محمد. 

  11، جالعربی تراثال ءاحیا دار :جمعی از محققان، بیروت :، به کوششاالنوار بحار ،(1403)مجلسی، محمدباقر. 

 ای، محمدباقر کمره :ترجمه، االنوار کتاب االسماء والعالم بحار ترجمه :آسمان و جهان ،(1385)ـــ ـــــــــ

 .2اسالمیه، ج :تهران

 5-1اسالمیه، ج :موسی خسروی، تهران :ترجمه، االنوار بخش امامت بحار ترجمه :امامت ،(1363)ـــــ ــــــ. 

 عالمه محمدباقر مجلسی، گردآورنده ناصر  ، ترجمۀتوحید مفضل و اخالق(، 1379عمر، ابو محمد، )بنمفضل

 .باقری بیدهندی، پاورقی عالمه سیدمحمدحسین طباطبایی، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی


