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 عقاید خاص شیعه

 حجت االسالم و المسلمین دکتر فرمانیان استاد:

 

 آموزشیار: حجت االسالم والمسلمین رضایی  
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 مقدمه
پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین )ع( ذوات نورانی هستند که قبل از روایاتی که در درس گذشته مطرح شد،  طبق

رخی مانند شیخ مفید و سیدمرتضی این روایات را از قبیل اخبار آحاد و مضمون آن را اند. بآفرینش مادی، موجود بوده

 اند. اند، این روایات را پذیرفتهکه کسانی که گرایش عرفانی داشتهاند. در حالیمخالف ادلۀ عقلی دانسته

! این 1فان مطرح گردددر درس حاضر سعی بر این است که برخی از مفاهیم مرتبط با حقیقت محمدیّه در نگاه عار

 مفاهیم عبارتند از:

 . انسان کامل1

 . کون جامع2

 خلیفۀ اهلل. 3

 . روح عالم4

 . حافظ و مبقی عالم.5

                                                           
 ش( گرفته شده است.1831نوشته امداد توران )قم: مرکز جهانی علوم اسالمی،  قیقت محمدیه و افراد انسانح. بسیاری از مباحث این درس از کتاب  1
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 انسان کامل. 1

شناسی ابن عربی، تعیین نسبت بین دو مفهوم اساسی یعنی انسان شناسی و جهانهای فهم انسانترین عقبهاز جمله مهم

رسد که انسان کامل مفهوم عامی دارد که شامل اندیشه ابن عربی است. به نظر میکامل و حقیقت محمدیه در 

شود و حقیقت محمدیه مفهوم خاصی دارد و همان طور که پیش از این اشاره های بسیاری، اعم از انبیا و اولیا میانسان

ها تم االنبیاء بود. وجود همه انسانترین مظهر آن خاشد، به حقیقت وجودی ذومراتبی اشاره دارد که در عالم مادی کامل

به جهت تطابقی که بین انسان و عالم هستی برقرار است، ذومراتب است و از عرش تا فرش گسترده است؛ اما آن 

وجودی که در همه عوالم بر همه موجودات دیگر برتری دارد، حقیقت محمدیه است. بر این اساس هر وصفی که ابن 

ترین انسان کند؛ چون او کاملتردید در مورد حقیقت محمدیه نیز صدق میکند، بیمی عربی برای انسان کامل ذکر

بدان که جایگاه انسان کامل در عالم، »گوید: می فتوحاتاست و همه اوصاف کمالی انسان را دارد. از این رو او در 

تر وجود ندارد و او کامل نظیر جایگاه نفس ناطقه است در انسان؛ پس انسان کامل همان کاملی است که از او

نظیر  -تر استکه درجه آنها از این کمال که غایت عالم است، پایین –های کامل محمد)ص( است و جایگاه انسان

تر است، نظیر جایگاه قوای روحی انسان است. و ایشان همان انبیاء هستند و منزلت افرادی که کمالشان از انبیاء پایین

 1«اند که خداوند از ایشان راضی باد.ن است. و ایشان وارثانمنزلت قوای حسی در انسا

های کامل با او در آن شریک نیستند؛ مثالً حقیقت محمدیه در مقابل، حقیقت محمدیه اوصافی دارد که دیگر انسان

ء و همان گونه که خداوند به حقیقت محمدیه که اصل انشا»گوید: سرمنشأ خلقت است. ابن عربی در عنقاء مغرب می

اول ابتداء )خلقت( است، اشاره کرده و فرموده است: ام الکتاب نزد اوست. پس ما کتاب آشکارتریم و او مادر اعلی 

 2«است.

و همین طور »گوید: همچنین حقیقت محمدیه با عقل اول در اصطالح فیلسوفان برابر است. ابن عربی در این باره می

یقت محمدیه است و به تعبیر دیگران، عقل اول است و او همان قلم اعلی است آن ساخته ابداعی که به تعبیر ما، حق

اگر بخواهیم شأن حقیقت محمدیه را در عالم خلق خالصه کنیم، باید او را در  3«است که خداوند او را از عدم آفرید.

تحت سیطره آن بدانیم.  هر مرتبه از مراتب خلقت در باالترین مرتبه قرار دهیم و همه موجودات دیگر را ناشی از آن و

تر است و هر چه کمال به های کامل، انسانی وجود دارد که از همه کاملدر عالم انسانیت نیز چنین است. در میان انسان

 ترین انسان خاتم االنبیاء است. رسد از اوست و کاملهای دیگر میانسان

Sco1: 0::6 

                                                           
 .131، ص 8. ابن عربی، الفتوحات المکیه، بیروت: دارصادر، ج  1

 .49، ص 1. ابن عربی، الفتوحات المکیه، ج  2

 .11 -16ی، تهران: انتشارات الزهراء، ص . ابن عربی، فصوص الحکم، التعلیقات علیه بقلم ابوالعالء عفیف 8
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 کون جامع.2

شناسی ن جامع است. کون جامع بودن انسان به چه معناست. در اصطالحترین صفات انسان کامل کویکی از مهم

شود. در میان اکوان تنها انسان کون جامع است. کون عرفانی ابن عربی، کون و جمع آن، اکوان به ما سوی اهلل اطالق می

 ند: جامع بودن انسان در عرفان ابن عربی دارای سه معناست که در واقع سه بعد از معنای واحد هست

بعد اول: ابن عربی معتقد است انسان در تمام اسماء و صفات با خداوند شریک است؛ جز وجوب بالذات. او برای 

کند که هر آنچه حادث است، ممکن الوجود است و هر ممکن الوجودی اثبات این مطلب در گام نخست بیان می

کند که حادث به اقتضای ذات واجب الوجود، از ید مینیازمند واجب الوجود بالذات است. در گام دوم بر این نکته تأک

گیرد که خداوند در انسان کامل به صورت خود ظاهر شده است. پس انسان او وجود گرفته است و چنین نتیجه می

 1متصف به جمیع اسماء الهی است.

د بالذات است؛ بلکه بعد دوم: جامع بودن انسان فقط به این معنا نیست که متصف به همه صفات الهی به جز وجو

عالوه بر آن معنای دوم جامع بودن انسان این است که انسان جامع حقایق عالم و مفردات عالم است. یعنی هر آنچه در 

عالم است در انسان نیز هست. شارحان کالم ابن عربی عبارت حقایق و مفردات عالم را در کالم ابن عربی، به ترتیب، 

اند؛ یعنی انسان با عین ثابت خود جامع اعیان ثابته ات و وجود خارجی موجودات دانستهاشاره به اعیان ثابته موجود

همه موجودات است و در حقیقت آن اعیان ثابته تفصیل عین ثابت انسان هستند. وجود خارجی انسان، جامع همه 

  2وجودات خارجی است و این وجودات، تفصیل آن وجود هستند.

به سومی نیز دارد که در واقع جامع دو وجه قبلی است و آن عبارت است از جامعیت بعد سوم: کون جامع بودن جن

انسان نسبت به صفات متقابل الهی؛ از جمله همه صفات فاعله ربوبی همانند رضا و غضب و جمال و جالل که در 

ا چهار صفت ربوبی برابر آنها صفات قابله عبودی قرار دارند؛ همانند رجاء و خوف و انس و هیبت که به ترتیب ب

؛ پس انسان کامل هم حق و هم «فهو الحق الخلق»کند: مذکور تناظر دارند. به همین جهت ابن عربی صراحتاً اظهار می

  3خلق است.

 خلیفه خدا. :

حال که انسان کامل یا حقیقت محمدیه کون جامع است و مظهر همه اسماء و صفات الهی است و جامع حقایق عالم 

که مخلوقات عالم از او بخواهند در خود دارد، پس او خلیفه خداوند است. در بحث خالفت انسان است و هر چه 

های کامل . خالفتی که به تک تک انسان1یک کرد: کامل از خدا نیز همانند بحث قبل باید بین دو گونه از خالفت تفک

ترین انسان که همان حقیقت محمدیه است تعلق دارد. خلیفه . خالفتی که به کامل2یعنی انبیا و وارثان آنها تعلق دارد؛ 

                                                           
 .68. ابن عربی، فصوص الحکم، ص  1
 .214، ص 1. قیصری، شرح فصوص الحکم، تحقیق حسن زاده آملی، قم: بوستان کتاب، ج  2

 .66. ابن عربی، فصوص الحکم، ص  8
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ین تراند. انسان الکل )کاملهای کامل دیگر خلفای این خلیفهترین انسان است و انسانمستقیم خداوند همان کامل

شوند. هر کدام از این انسان( که انسان اصلی نیز نام دارد، رو به انوار تجلی الهی دارد که از هر جانب بر او وارد می

ای از او ساطع شود و این سایه در واقع همان شود که سایهشود، موجب میانوار یا تجلیات که بر انسان اصلی وارد می

های کامل به تعداد تجلیاتی است ها یعنی انسانن اصلی است. تعداد این سایهانسان کامل عنصری است که خلیفه انسا

 شود. که بر انسان اصلی وارد می

Sco2: 13:51 

 روح عالم. 4
همان طور که جسم فرد انسان دارای روح است، کل عالم نیز بدون انسان کامل  1داند.ابن عربی انسان را روح عالم می

کند، روح عالم، یعنی انسان مان طور که روح انسان مدبر بدن است و در آن تصرف میجسمی است که روح ندارد. ه

گیرد، کند. بر این اساس تمام تصرفات و اموری که در عالم صورت میکامل نیز جسم عالم را تدبیر و در آن تصرف می

گیرد، همگی تدبیر و ورت میاز گردش ستارگان و رشد گیاهان و جنبش حیوانات و هر تغییر و تحولی که در عالم ص

 دهد. تصرفی است که روح عالم در آن انجام می

 حقیقت محمدیه حافظ و مبقی عالم. 5

دهد. او برای جهان روح یا نفس ناطقه و قوای جسمی و قوای روحی وار ارائه میابن عربی از جهان تصوری انسان

تر از او وجود ندارد و او همان روح محمد)ص( که کاملدهد. روح یا نفس ناطقه عالم، انسان کاملی است تشخیص می

اند. شان مادون مرتبه محمد است، به منزله قوای روحانی عالمیا حقیقت محمدیه است. دیگر انبیای الهی که درجه

جسم انسان  اند. بنابراین همان طور کهتر است، به منزله قوای حسی عالمشان از انبیاء پایینوارثان معنوی انبیا که درجه

برای بقای خود به روح نیازمند است، عالم نیز برای بقای خود به روح خود یعنی انسان کامل نیازمند است. به عبارت 

توان عالم را بدون روح )انسان کامل( فرض کرد و اگر زمانی عالم از انسان کامل خالی شود از بین خواهد دیگر نمی

 رفت. 

دانند؛ اما از دیدگاه آنها امام علت غایی عه نیز وجود امام را در عالم ضروری میباید توجه داشت که متکلمان شی

آفرینش و هدف از خلقت است. بنابراین اگر امام در عالم وجود نداشته باشد، خلقت عالم بیهوده و عبث خواهد بود و 

 مام فرض کرد. توان عالم را بدون حجت و ادهد، نمیچون خداوند حکیم است و کار عبث انجام نمی

بنابر آنچه تا کنون مطرح شد، از دیدگاه ابن عربی و متأثران از او انسان کامل تجلی اسماء و صفات خداوند، روح عالم، 

حافظ و مبقی عالم و ... است. این در حالی است که همان طور که پیش از این گفتیم، متکلمانی مانند شیخ مفید، سید 

توان چنین گفت که ین محدثان امامیه این سخنان را قبول ندارند. در مجموع میمرتضی و پیروان آنها و همچن

                                                           
 .11، ص 2. ابن عربی، الفتوحات المکیه، ج  1
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ها در دیدگاه آنها نسبت به جایگاه ائمه در نظام عالم تأثیر بسیاری شناسی هر کدام از این گروهشناسی و جهانانسان

 دارد.

Sco3:13:43 
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 چکیده
شود و حقیقت محمدیّه مفهوم خاصی اعم از انبیاء و اولیاء میها . انسان کامل مفهوم عامی است که شامل همۀ انسان1

 است که به باالترین مرتبه در حقیقت وجودی ذو مراتب اشاره دارد.

 . حقیقت محمدیّه در اصطالح عرفان با عقل اوّل در اصطالح فلسفه برابر است.2

های کامل نیز انسانی وجود دارد یان انسانطور که حقیقت محمدیّه باالترین مرتبه از مراتب خلقت است، درم. همان3

االنبیاء کامل همان وجود مقدّس خاتم تر است. این انسانگیرد و از همه کاملکه تمامی کماالت از آن سرچشمه می

 حضرت محمد مصطفی )ص( است.

 شود و در میان این اکوان تنها انسان کون جامع است.. اکوان به ماسوی اهلل اطالق می4

 ن جامع در عرفان ابن عربی دارای سه معناست که در واقع سه بعد از یک معنای واحد است.. کو5

 این ابعاد عبارتند از:

 الف( اتصاف به جمیع اسماء و صفات خداوند، جز وجوب بالذات.

 ب( جامع حقایق و مفردات عالم.

 ج( جامع نسبت به صفات متقابل الهی.

-یازمند روح است، کل عالم نیز برای بقاء خود نیازمند به حقیقت محمدیه میطور که جسم برای بقاء خود ن. همان6

 باشد.

. در اندیشۀ ابن عربی، روح عالم هستی، حقیقت محمدیه است و انبیاء دیگر الهی به منزلۀ قوای روحانی این عالم 7

 شوند.هستند و وارثان انبیاء به منزله قوای حسی شمرده می
 


