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مراتب وجود در عرفان با نیم نگاهی به فلسفه
زهرا

کاشانیها 1

چكیده:
در بین حکمای الهی تقسم عوالم وجود به سه عالمِ ماده ،مثال و عقل مطرح است و بعضی غیر از این سه
عالم ( ماده ،مثال ،عقل) ،عالم الهوت را نیز به عوالم مذکور افزودهاند .در معر فت دینی با عنوان ناسووووت،
ملکوت ،جبروت و الهوت تعبیر شووده اسووت و در عرفان ،مرتبه ای بر این عوالم افزوده شووده که جامه همه
عوالم ا ست که به کون جامه یا «ان سان کامل» معرفی شده ا ست .در دیدگاه عرفانی به جای ا صطالح عالم،
اکثراً اصوطالح حضورت به کار رف ه ارا که جهان هسو ی از دیدگاه عرفان ،مضضور اداسوت لذا اهل عرفان،
عوالم وجود را به طور کلی در پنج حضرت معرفی کرده اند که به حضرات امس مشهور است و در این میان
ح ضرت کون جامه که همان ان سان کامل ا ست از ویژگی اا صی براوردار ا ست .این مقاله بر آن ا ست که
واکاویی داش ه باشد از م راتب وجود در عرفان تا نضوه ارتباط این عوالم با حضرت حق تبیین گردد.

کلید واژهها:
انسان کامل ،مراتب وجود ،کون جامه ،عرفان ،حضرات امس.

 -1دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییzkashaniha@yahoo.com .

پیشگفتار
م راتب وجود پنج مرتبه ماده ،مثال ،عقول ،عالم ربوبی و مرتبه جامه یا انسووان اسووت که در م ون
عرفانی با عنوان حضرات امس نامیده شده است.
در عرفان ا سالمی ،الق و ایجاد به معنای ظهور و تجلی ا ست به عبارت دیگر ،هر جا در عرفان
ا سالمی سخن از الق و ایجاد میبا شد ،منظور فعل یا کاری ا ست که سبب می شود موجودات از
ذات اداوند م عال م جلی شده و به صورت تَعَیُّنات و تجلیات ظهور و بروز پیدا کنند.
در عرفان نظری اع قاد بر این اسووت که موجوداتِ م عدد و م مایز و کثیری در جهان هسوو ی و
عالم واقه وجود دارد که کثرت شان مربوط به اصل وجود آنها نمیشود بلکه این تعدد و کثرت ،در
تجلیات و ظهورات مخ لف آن وجود واحد ازلی و آن ذات یک ای الهی است.
اولینِ این حضووراتِ کلیه ،حضوورت غیب مطلق اسووت و عالَم آن ،عالمِ اَعیانِ ثاب ه در حضوورت
علمیه است .پایینتر از آن ،حضرتِ غیبِ مضاف است که به دو بخش تقسیم میشود :یکی آن بخش
که به ح ضرتِ غیبِ مطلق نزدیک ا ست و عالَم آن عالم ارواح جبروتی و ملکوتی ،یعنی عالَم عقول
و نفوس مجرد ،ا ست (ح ضرت دوم)؛ و دیگری آن بخش که به عالم شهادت مطلق نزدیک ا ست و
عالمش عالم مثال ا ست و عالم ملکوت هم نامیده می شود (ح ضرت سوم) .ح ضرت اهارم شهادت
مطلق است و عالم آن عالم مُلک است .حضرت پنجم ،که جامه و مظهر همه حضرات و عوالم قبلی
است ،انسان کامل است( .قیصری ،1375 ،ج )۹۰ :1و (جرجانی ،1845 ،ج)۹3 :1
صدر الدین قونوی این مطلب را انین بیان کرده است :اولین حضرت حضرت غیب مطلق است
و در مقابل آن عالم شهادت مطلق قرار دارد .غیب مطلق و ضد آن شهادت مطلق .حال این م سئله
مطرح ا ست که مرتبهای الزم ا ست که جامه و در بردارنده این هر دو مرتبه با شد که از آن به مرتبه
انسان یا انسان کامل تعبیر می شود .بین این مرتبه جامه و حضرت غیب مطلق حضرتی واقه شده که
ن سب ش به غیب شدیدتر و تمامتر ا ست که از آن به عالم ارواح یا ک اب لوح مضفوظ تعبیر می شود،
همانین بین این مرتبه وسط و عالم شهادت نیز عالمی واقه شده که نسب ش به عالم شهادت شدیدتر
و کاملتر اسوووت که از آن تعبیر به عالم مثال میگردد  .بنابراین مجموع عوالم ،پنج عالم کلی اواهد
بود( .قونوی)1۰ :1381 ،
طرح مسأله
در مباحث فلسوووفی و عرفانی از عوالم وجود و تقسووویمات آن مثالً عالم الهوت و جبروت و
ملکوت ،ملک و ناسوووت یا تقسوویمهای دیگری مانند عالم عقل و عالم مثال مطرح شووده اسووت .در
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بع ضی تق سیمات دیگر از عوالم دیگری یاد می شود .سؤالی که مطرح ا ست اینکه ویژگیهای این
عوالم ایست و ارتباط بین عوالم وجود اگونه است؟ انسان کامل در این عوالم وجود اه جایگاهی
دارد؟
پیشینه تحقیق
در مورد وجودشناسی و مراتب هس ی مقاالتی وجود دارد و مقالهای که مراتب وجود را در نگاه
فلسفی و عرفانی مقایسه کند و در آن جایگاه انسان کامل مورد بررسی قرار گیرد ضروری مینمود.
عوالم وجود از نگاه عرفان
همانطور که ا شاره شد در عرفان نگاه اا صی به عوالم وجود شده ا ست که در این ق سمت به
تفصیل بیش ری به بیان این عوالم پرداا ه میشود:
این پنج حضرت عبارتند از:
 -1غیب مطلق که وجود مضض ا ست و مقام ال تعیین ا ست و مقام ال ا سم له و ال ر سم له بوده
و کنز مخفی است .این حضرت را دارای دو تعین دانس هاند :احدیت و واحدیت .نام دیگر این مرتبه
که با بیانی دیگر مرتبه «عماء» ا ست همانان که از پیامبر سوال شد :ادا قبل از القت در کجا بود
فرمودند در عماء( .امینی)2۹ :1376 ،
 -2جبروت یا عالم مجردات صرف
این مرتبه که از آن به حضوورت لوح المضفوظی و عالم ارواح مجرده تعبیر شووده اسووت که همان
مرتبه مفارقات تام در اصطالح حکمت اسالمی است.
 -3ملكوت یا عالم مثال
حضرت سوم مرتبه عالم مثال است که مرتبه ظهور حقایق مجرد و لطیف با آثار و عوارض مادى
نظیر شکل و مقدار است .از این مرتبه به «ایال منفصل» و در لسان شرع به «برزخ» تعبیر شده است.
این عالم واسطه عالم ارواح و عالم ماده و اجسام است.
قونوى علت ایجاد و ظهور و بروز عالم مثال را انین بیان کرده است« :عالم ارواح تقدم وجودى
و رتبى بر عالم اج سام دارد و وا سطه ر سیدن فیض حق بر اج سام ا ست؛ اما از آنجا که میان ارواح و
اجسووام ،به جهت ترکیب و بسوواطت آنها ،مباینت ذاتى برقرار اسووت و سوونخی ى با یکدیگر ندارند،
اداوند عالم مثال را الق نمود که برزخ و جامه و حدّ فاصوول میان عالم ارواح و اجسووام اسووت تا
واسطه ارتباط میان دو عالم شده ،فیض حق و تدبیر او از طریق ارواح به عالم اجسام برسد» (قونوى،
شرح الضدیث)143 :
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 -4ناسوت یا عالم ماده
اهارمین حضرت ،مرتبه عالم ماده است که همان حضرت شهادت مطلق یا عالم اجسام و مرتبه
حس و مضسوسات است .موجودات این عالم از حیث ترکیب در نهایىترین حالت هس ند .این عالم
که مشهود اهل ظاهر است قشریترین مرتبه از عوالم وجود است.
 -5مرتبه انسان کامل (کون جامع)
ح ضرت پنجم مرتبه ان سان کامل ا ست که جامه جمیه مراتب االهى و تمام تنزالت وجود ا ست.
از این مرتبه به «کون جامه» تعبیر مىشووود .در میان موجودات تنها انسووان اسووت که مىتواند تمامى
ح ضرات وجود را در ضمن یک وجود احدى در اود دا ش ه با شد و شامل جهات حقى و القى
گردد.
تو ضیح مطلب اینکه اولینِ این ح ضراتِ کلیه ،ح ضرت غیب مطلق ا ست و عالَم آن ،عالم اعیان ثاب ه
در ح ضرت علمیه ا ست .پایینتر از آن ،ح ضرتِ غیبِ م ضاف ا ست که به دو بخش تق سیم می شود:
یکی آن بخش که به حضوورتِ غیبِ مطلق نزدیک اسووت و عالَم آن عالم ارواح جبروتی و ملکوتی،
یعنی عالَم عقول و نفوس مجرد ،است (حضرت دوم)؛ و دیگری آن بخش که به عالم شهادت مطلق
نزدیک است و عالمش عالم مثال است و عالم ملکوت هم نامیده می شود (حضرت سوم) .حضرت
اهارم شووهادت مطلق اسووت و عالم آن عالم مُلک اسووت .حضوورت پنجم ،که جامه و مظهر همه
حضرات و عوالم قبلی است( .انسان کامل)
 -4-1ویژگی های عوالم وجود از منظر عرفان
عوالم وجود با هم مراتبی که دارا ست از یکدیگر جدا نی س ند ،بلکه عالم مثال باطن و ا صل عالم
مادی است که بر عالم مادی مضیط است .همانین باطن و اصل عالم مثال نیز همان عالم تجرد است
که بر عالم مثال مضیط ا ست .باطن و ا صل عالم تجرد نیز همان عالم ا سمای الهی ا ست الب ه در این
مرتبه کاملتر و م ناسب با قوانین احکام و آثار آن مرتبه می باشد .حقایق هس ی در عالمهای مخ لف
مراتبی دارند که جلوه گاه هس ی اداوند م عال است.
ارخ با این اا ران نغز و اوش زیباسووو ی

صوووورتی در زیر دارد آن ده در باالسووو ی

صوووورت زیرین اگر بووا نردبووان معرفووت

بر رود باال همان با اصووول اود یک اسووو ی

عوالم وجود از نگاه فلسفه
وجود حقیقی عین وجود حق اسووت و مابقی مظاهر آن میباشووند .مالصوودرا به عنوان یک حلیم
م أله با توجه به بضث تجلی و به تبه عرفا در مباحث پایانی علت و معلول به طرح مبضثی میپردازد
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که در آن برای وجود ،سه مرتبه قایل میشود
«اگر حقیقت وجود به این شورط ااذ شوود که ا یزی با آن نباشود ،نزد صووفیه به مرتبه احدیت
معروف ا ست و اگر به شرط شیء ااذ شود ،یا به شرط جمیه ا شیای الزمه آن وووو کلی و جزیی و
یعنی ا سما و صفات ااذ می شود که همان مرتبه الهیه ا ست که نزد این طائفه مرتبه واحدیه و مقام
جمه نامیده میشوود و این مرتبه به اع بار ایصوال به مظاهر اسوما که همان اعیان و حقایق هسو ند...
مرتبه ربوبیت نامیده می شود و اگر نه به شرط شیء ااذ شود و نه به شرط الشیء لضاظ شود ،این
مرتبه هویت ساری در تمامی اشیا نامیده شده است»( .صدرالدین شیرازی1۹81 ،م ،ج )31۰ :2
آنده مالصووودرا در این توضووویح به عنوان مراتب وجود مطرح کرد ،پذیرش وجود حقیقی برای
کثرات است .و مراتب در این جا مب نی بر اع باراتی نظیر بشرط ال ،ال بشرط و به شرط شیء است.
این اع بارات اوالً و بالذات در عرفان مطرح ،و با شهود عارف کشف شده است و در حکمت م عالیه
از این اع بارات از طریق مفهومسازی ابر داده شده است( .همو)
اولین اع بار در وجود ،اع بار وجود ب شرط ال ا ست .یعنی حقیقت وجود به شرط آنکه ایزی با
آن ااذ نشوووود و این اع بار را اهل معرفت ،احدیت می نامند .در این اع بار از حقیقت وجود ،همه
مراحل وجودی به نضو بسوواطت و بدون ام یاز مصووداقی یا مفهومی ،حضووور و ظهور دارند .اع بار
نخست در وجود مقام جمه الجمه ،حقیقة الضقایق ،عماء و احدیت نام گذاری شده است.
از نظر حکما وجود به شوورط ال و مقام احدیت ،تمام حقیقت واجب اسووت( .همو) اما عرفا تمام
حقیقت واجب را وجود به شرط ال نمی دانند زیرا در این صورت به دلیل آنکه ب شرط ال ن سبت به
تعینات اا صه و وجودات عینی ا ست ،االی از مضدودیت نمیبا شد .به همین دلیل از دیدگاه ای شان
ذات الهی که مطلق از همه قیود ا ست ،فوق این مقام ها ست از نظر ای شان حقیقت وجود حق ،وجود
ال بشوورط مقسوومی اسووت یعنی مطلق از همه قیدها که ح ی قید اطالق و تنزیه از تقییدها نیز قید آن
نمیباشد( .جوادی آملی ،1372 ،ج )53۹-537 :2
حالت دیگر آن است که حقیقت وجود ،بشرط شیء مورد لضاظ قرار گیرد .الب ه بر مبنای وحدت
شخ صی وجود ،شرطی که با وجود لضاظ می شود ،وجود دیگری نی ست ،بلکه ظهور آن ا ست .اگر
حقی قت وجود همراه با ظهورات آن مورد ل ضاظ قرار گیرد ،به آن م قام وا حد یت ،الوه یت و ع ما
گویند .یعنی وجود به لضاظ ات صافش به همه صفات و اع بارات ،مرتبه واحدیت را ت شکیل میدهد.
پس مقام واحدیت مقام ظهور ذات ،در مالبس اسما و صفات است( .صدرالدین شیرازی1۹81 ،م ،ج
)551 :2
با وجود آنکه کثرت از مقام واحدیت نیز نفی میشووود اما کثرت مفهومی و نسووبی که ریشووه و
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اساس کثرت اارجی است ،در مقام واحدیت تضقق دارد ،اما در مقام احدیت هیچ نضوه کثرتی ح ی
مفهومی وجود ندارد .کثرت مفهومی در مقام واحدیت به معنای آن اسووت که جمیه حقایق در آن به
لضاظ مصداق وحدت دارند ولی آن حقایق به لضاظ مفهوم غیر از یکدیگر میباشند.
سومین اع بار وجود ،به نضو ال ب شرط ق سمی ا ست .اگر وجود ب شرط ال و یا ب شرط شیء ااذ
ن شود بلکه ن سبت به آن دو شرط ،ال ب شرط مالحظه شود ،آن را الب شرط ق سمی مینامند .وجود ال
ب شرط ق سمی را که م شروط به اطالق ا ست ،وجود منب سط و نفس رحمانی میگویند .وجود منبسط
همان تجلی ساری در اشیا و رابطه میان ادا و ممکنات است( .مدرس زنوزی)364 :1376 ،
 -5-1ویژگی های عوالم وجود از منظر فلسفه
مالصوودرا عالوه بر اینکه وجود را امری بسوویط و دارای مراتب تشووکیکی میداند ،مع قد اسووت
ان سان نیز هوی ی واحد دارد که در عین ب سیط بودن ،دارای مراتب و مقامات م عدد ا ست .از نظر وی
مراتب نفس آدمی با مراتب ادراکی او و مراتب هسووو ی در ارتباط اسوووت .در ن یجه هر ادراکی از
ادراکات آدمی با مرتبهای از هس ی مرتبط است.

مال صدرا ،بر این اع قاد ا ست که در ح صول علم ،عالم با معلوم م ضد می شود؛ انان که با عقل
فعال نیز اتضاد مییابد .پس از این اتضاد ،تمامی موجودات ،اجزای ذات او می شوند و ن سبت ان سان
به آنها ،همانند نسوووبت روح به بدن میگردد .از این رو میتوان گفت که آدمی در هر مرتبه ادراکی،
همان مرتبه از هس ی را داراست و عالَم او همان مُدرَکات او هس ند.

در فلسفه اسالمی کثرت در هس ی امری بدیهی تلقی می شود .فیلسوفان مشایی بر این باورند که
موجودات ،م باین از یکدیگرند و میان بعضووی از آنها رابطه علّی و معلولی برقرار اسووت؛ مثالً عقل
اول ،علت عقل دوم ا ست و این دو عقل ،دارای دو وجود م س قل و جدا از هماند( .ابن سینا:14۰4 ،
)4۰2
هر یک از این مراتب وجود ،عالَمی از عوالم هس ی است؛ اما فیلسوفان ،هس ی را به عوالم کلی
تق سیم کرده اند تا تضت ح صر درآید .مثالً تمام اج سام با اینکه اجناس و انواع م عددی ه س ند ،یک
عالم به شومار میروند؛ زیرا هیچ نوعی از این انواع و هیچ جنسوی از این اجناس ،احاطه وجودی بر
انواع و اجناس دیگر ندارد و از این روسووت که از نظر فیلسوووفان ،تمام موجودات طبیعت در عرض
یکدیگر به شمار میروند ،نه در طول هم( .مطهری ،1386 ،ج)1۰57 :6
در تعبیری دیگر که مالصوودرا آن را از عارفان وام گرف ه اسووت ،هس و ی دارای سووه مرتبه اسوت:
وجود حق ،وجود مقیّد و وجود مطلق( .قیصوری ) 172 :1375 ،مرتبه اول وجودی اسوت که تعلق به
غیر اود نداش ه و مقید به هیچ قیدی نیست .این مرتبه همان وجودی است که شایس گی مبدأ بودن
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برای سوایر موجودات را دارد .مرتبه دوم وجودی اسوت که تعلق به غیراود داشو ه و شوامل عقول،
نفوس ،طبایه مواد و اج سام می شود؛ سومین مرتبه وجود «وجود منب سط» ا ست که در ا صطالح اهل
عرفان «نَفَس رحمانی» نام دارد .وجود منب سط ،نخ س ین صادر از علت نخ س ین بوده و ا صل عالم
آفرینش و حیات و نور ساری در تمام آ سمان ها و زمین ا ست و در هر موجودی به ح سب ا س عداد
آن جریان مییابد( .شیرازی ،1382 ،ج)7۰ :1
مالصوودرا همانند ابن عربی تمامی موجودات را از «مراتب تجلیات ذات اداوند» میداند( .همو،
 ،1۹81ج  ) 117 :1از دیدگاه وی فعل اداوند ،تجلی صوووفات او در مجالی و ظهور اسووومای او در
مظاهر اسوووت( .همان ) 335-336 :1363 ،مجالی و مظاهر که در عرفان ابنعربی «اعیان ثاب ه» نامیده
می شوند ،همان ماهیاتاند که مجعول نیس ند و در تعبیر مشهور عرفا ،رایضهای از وجود به مشام آنها
نرسیده است« :األعیان الثاب ة ما شمت رائضة الوجود»( .قیصری)162 :1375 ،
اداوند هنگام ایجاد مخلوقات ،وجود اود را که همان ذاتش ا ست ،بر اعیان افا ضه میکند؛ زیرا
اعیان تنها دارای صفت مظهریت هس ند؛ یعنی آینههایی برای وجود حقاند و بدیهی است که در آینه
ایزی جز وجود و صورت مرئی ظاهر نمیشود .بنابراین ،مخلوقات صورتهای تفصیل حق هس ند؛
یعنی هریک از آنها مظهر صف ی از صفات الهیاند .اما آدمی به تنهایی مظهر جمیه صفات الهی است؛
زیرا اداوند او را به صورت اود آفریده ا ست« :أنه تعالی الق آدم علی صورته و اإلن سان مجموع
العالم»( .ال شیرازی ،1۹81 ،ج  )181 :7از اینرو ست که مال صدرا صورت ظاهری ان سان را صورت
عالَم  -از عرش تا فرش با بسایط و مرکباتی که در آن است  -و حقیقت باطنی انسان را الیفه الهی
میداند( .همو)1۰۹ :136۰ ،
عالمه حسوونزاده آملی نیز دراین باره تصووریح میکند :بدن مرتبه نازله نفس اسووت و نفس ،تمام
بدن و بدن ،تج سد روح و تج سم آن و صورت و مظهر آن و مظهر کماالت آن ا ست؛ در حالی که
قوای آن در عالم شهادت است ،بدون آنکه از طرفین تجافی باشد( .حسنزاده آملی)215 :1385 ،
بدین ترتیب ثنویت نفس و بدن از بین میرود و میتوان گفت که حقیقت انسوان ،نفس اسوت یا
حقیقت انسان بدن است؛ زیرا بدن ایزی غیر از نفس نیست .اما نفس با حرکت جوهری میتواند به
تجرد تام برسد؛ لذا وجود نفس ،عرض عریضی را تشکیل می دهد که در یک سوی آن ماده جسمانی
و در سوووی دیگر عقل مفارق قرار دارد و از انین وجود دارای مراتبی ،ماهیت نفس ان زاع میشووود.
اداوند هنگام ایجاد مخلوقات ،وجود اود را که همان ذاتش اسوووت ،بر اعیان افاضوووه میکند؛ زیرا
اعیان تنها دارای صفت مظهریت هس ند؛ یعنی آینههایی برای وجود حقاند و بدیهی است که در آینه
ایزی جز وجود و صورت مرئی ظاهر نمیشود .بنابراین ،مخلوقات صورتهای تفصیل حق هس ند،
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یعنی هریک از آنها مظهر صف ی از صفات الهی اند .اما آدمی به تنهایی مظهر جمیه صفات الهی است؛
زیرا اداوند او را به صورت اود آفریده ا ست« :أنه تعالی الق آدم علی صورته و اإلن سان مجموع
العالم» ( .شیرازی ،1۹81 ،ج  ) 181 :7از این رو ست که مال صدرا صورت ظاهری ان سان را صورت
عالَم  -از عرش تا فرش با بسایط و مرکباتی که در آن است  -و حقیقت باطنی انسان را الیفه الهی
میداند( .همو)1۰۹ :136۰ ،
سبزواری بر این اع قاد است که نفس در وحدت اود که ظل وحدت حقه واجب الوجود است،
در مقام کثرت در وحدت و وحدت در کثرت ،تمامی قواست و فعل قوا در فعل نفس منطوی است؛
یعنی در واقه نفس ا ست که م وهم و م خیل و ح ساس و مضرک و م ضرک ا ست و نفس ا ست که
اصل مضفوظ در قواست و قوام تمام قوا به نفس است( .سبزواری ،1422 ،ج)181-182 :5
بنابراین از نظر مال صدرا و پیروانش قووووووای نفس دارای وحدت حقه ظلّیه ا ست؛ یعنی دارای
شئون و اطوار و مظاهر مخ لفی ا ست .به تعبیر دیگر ،نفس در عین دانی بودن ،عالی ا ست و در عین
عالی بودن ،دانی ا ست.مال صدرا در ا سفار بر ابن سینا در مورد نفس و قوای آن و اینکه قوا جدای از
نفس ان سانی و ابزار و آالت نفس ه س ند و هیچ یک از این قوا ،نفس ان سانی نی ست ،بلکووووه نفس
ایووزی است کووه دارای ایون قوواست ،ایراد میگیرد و نظرش را اینگونه بیان میکند:
«نفس انسانی تمام این قوا (حسی ،وهمی ،ایالی و عقلی) است و هرکه عارف به حقیقت وجود
و اطوار آن باشد ،این مطلب دقیق را اواهد فهمید»( .شیرازی ،1۹81 ،ج)82-84 :۹
 -6جایگاه انسان کامل در مراتب وجود
جایگاه ان سان کامل در نظام ه س ی جایگاه واالیی ا ست که در تمام عالم امکان تنها ان سان کامل
ا ست که مرآت کامل حق سبضانه تعالی میبا شد .یکی از عرفا در اینباره مینوی سد :اون حقیقت
مضمدی به اصطالح اهل معنا ،عبارت است از ذات احدیت به لضاظ تعیّن اول و مظهر اسم جامهاهلل
است و اهلل اسم ذات ،و همه اسماء و صفات در تضت اسم اهلل مندرج است؛ زیرا هر اسمی از اسماء
را که در نظر بگیرید ،عبارت از ذات به اع بار صووف ی از صووفات اواهد بود به لضاظ قدرت و امثال
آن .به االف اسم اهلل که ذات به اع بار جمیه صفات و به بیانی اسم اعظم الهی است و جمله شریفه
«اهلل اکبر» نیز همان معنا را میر ساند .پس همان گونه که ا سم شریف اهلل در حقیقت و مرتبه بر همه
ا سماء مقدّم و بر جمیه ا سماء تجلّی نموده ا ست ،ان سان کامل نیز که مظهر این ا سم جامه ا ست بر
همه مظاهر دیگر الهی مقدّم بوده و میتواند به طور کامل آینه حقنما باشد.
امام امینی با تبیین جایگاه انسان کامل در نظام هس ی میگوید :اون نشئه انسانی عمومیّت دارد
و شامل همه شئون اسمایی و اعیان عالم است ،میتواند آینه شهود تمام حقایق هس ی بشود و ادای
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سبضان عالم را از روزنه وجود او م شاهده نماید ،همانطور که ان سان با ا شم اود جهان و جهانیان
را تماشا میکند.
یکی دیگر از حقایق در عالم هس ی اینکه انسان کامل ،مقام االفت الهی را داراست .بزرگان اهل
معرفت در باب االفت انسان ،معارف و مطالب بسیار عمیقی مطرح کردهاند از جمله اینکه :االفت
مرتبه جامه جمیه عالم هسوو ی اسووت ،الجرم آدم را آینه الهی گردانیده ،تا قابل ظهور جمیه اسووماء
با شد و این مرتبه برای ان سان کامل بالفعل و برای سایرین بالقوه وجود دارد ،او قطب ا ست و همه
گرد او مضور اویند.
به لضاظ این که انسان کامل مظهر همه اسماء و صفات حق سبضانه است ،دارای مقامی است که
هیچ موجودی از موجودات امکانی در ردیف او نیسووت و این مظهر که همان انسووان کامل اسووت،
عهدهدار االف ت الهی بر عالم و آدم است.
ااصوی نصویبی از االفت دارند،
ّ
الب ه از دیدگاه برای بزرگان و عارفان ،همه انسوان ها به لضاظ
اه افراد ناقص و اه کامل ،و هر کدام به اندازه ظرفیت وجودی اود مظهری از صفات حق هس ند،
اما االفت عظمی تنها از آن انسان کامل است .یکی از حقایقی که درباره جایگاه انسان کامل در نظام
عالم مطرح شوووده ،هماهنگی و تطابق او به عنوان ک اب تکوین الهی با ک اب تدوین حق ،یعنی قرآن
کریم است .براساس این هماهنگی از انسان کامل به عنوان وجوه عینی قرآن کریم یاد میکنند .عالمه
حسوونزاده آملی در اینباره مینویسوود :این در ک اب تدوین و تکوین ،هر دو مطابق هماند و انسووان
کامل هم با هر یک از آنها مطابق ا ست آنانان که عالم را و یا ان سان را در یک کفه ترازو و قرآن را
در کفه دیگر آن قرار دهیم ،می بینیم که سر مویی تفاوت ندارد ،لذا ان سان کامل ،عالَم ا ست و ان سان
کامل قرآن است.
صدر ال م ألهین که به حق صدر حکما و شیخ عرفای الهی است ،در اسفار میگوید :قرآن کریم از
جانب حق تعالی با هزار حجاب به سوی الق نازل شده و اگر به فرض تنها «باء» ب سم اهلل با همان
عظم ی که در لوح مضفوظ اسووت بر عرش نازل میشوود ،عرش از ش ودّت نور آن ذوب میشوود ،اه
رسوود به آسوومان دنیا ،امّا من می گویم :ک اب تکوین الهی و قرآن ناطق با هف اد هزار حجاب از عالم
غیب نازل شووده تا قرآن تدوین را با اود حمل کرده و بشوور را هدایت کند و اگر این ک اب مقدس
تکوین (انسان کامل) با یک اشاره ای حجاب نوری از اهره بردارد و بر آسمان و زمین و یا فرش های
مقرّب الهی ب ابد ،ارکان آسووومان و زمین از هم فرو ریخ ه و هسووو ی مالئکه مقرّب در هم کوبیده
میشود.
پس این ک اب تکوین الهی ،یعنی انسان کامل که پیامبر اسالم و اوصیای آن حضرت باشند ،همه

 /346فصلنامه عرفان اسالمی * سال پانزدهم * شماره  * 58زمستان 97

آنان ک اب های آسمانی بوده و از نزد ادای حکیم و علیم نازل شده و حامل این قرآن تدوینند و غیر
آنها هیچ کس توان حمل احکام و حقیقت معارف قرآن را ندارد.
انسووان کامل ،به جهت اتّضاد با اسووم اعظم ،بر همه مظاهر و تعیّنات ،احاطه دارد .تجلّی اول این
حقیقت در مقام الق ،وجود عقل اول ا ست و از تجلّیات «عقل اول»« ،عقل دوم» و «لوح مضفوظ» و
سووایر حقایق ،تضقّق اارجی پیدا می نمایند؛ به همین جهت ،تمامی موجودات از عقل اول تا هیوالی
اولی ،تعیّنات انسان کاملند و تعیّن آن حقیقت ،بر تمامی تعیّنات ،مقدّم اس اینکه از رسول اکرم(صلّی
اهلل علیه و آله و سلّم) وارد شده است« :اول ما الق اهلل نوری» و یا «اول ما الق اهلل العقل» بر مراتب
و تجلّیات و تنزّالت وجودی ،حمل می گردد و این با افا و بطون اصووول ذات و حقیقت او منافات
ندارد.
حقیقت انسووان کامل به اع بار وجود جمعی عقلی ،آینه تمامنمایی اسووت که حقایق اشوویاء در آن
شوهود می گردد و به اع بار بدن و قوای جسومانی ،حقایقی را که در عا لم ناسووت موجود اسوت ،در
برابر دارد .وجود او دارای ن سخه ظاهر و باطن ا ست بر این ا ساس ،ان سان کامل به ح سب صورت،
مرتبه آار عالم وجود و به ح سب مرتبه ،مقدّم بر همه مراتب ا ست .ان سان کامل ،دارای مقام غیب و
صووورت تفصوویلی فرقانی (مجموع عالم از عقل اول تا هیوالی اول) و ص وورت احدی قرآن اسووت،
مق صود بالذات و ا صل آفرینش ا ست و عالم وجود ،مقام ظهور تف صیلی او ست؛ به ح سب حیطه و
احاطه وجودی ،تمام ترین موجودات اسووت که عالوه بر داشوو ن مرتبه امکان که مشوو مل بر تمامی
ممکنات ا ست ،بر جمیه ا سماء و صفات نیز م ش مل ا ست ،و هر موجودی که مخلوق بر صورت
الهی با شد جامه جمیه ا سماء و صفات اواهد بود؛ عالم وجود نیز مقام ظهور تف صیلی او ست زیرا
که حقیقت مضمدی در تمامی مراتب هس ی تجلّی و سریان دارد و به اع بار سریان و تجلّی ،عین هر
ایز ا ست ،و ا صل وجود عالم ا ست .و بدین جهت ا ست که عالم و ان سان کامل ،از جهت حقایق
کلی ،مطابق یکدیگر هس ند.
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قم.
 -12قیصری ،داوود بن مضمود ،)1375( ،شرح فصوصالضکم ،ج ،1تهران :ااپ جاللالدین آش یانی.
 -13مدرس زنوزی ،آقا علی ،)1361( ،بدایه الضکم ،قم ،نشر الزهراء.
 -14مطهری ،مرتضی ،)1386( ،مجموعه آثار ،ج  ،6چ  ،11تهران :صدرا.

