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پیشکش به:
روح پاک و مطهر حضرت ختمی مرتبت .برترین مخلوق الهی و اشرف مخلوقات ،رسول خاتم حضرت محمد
مصطفی صلی اهلل علیه و آله و سلم و دخت گرامی او حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و همچنین
امام العلیا واالولیا حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم و ارواح طیبه معصومین صلوات اهلل علیهم ساحت مقدس
خاتم االولیاء علی االطالق حجّت ابن الحسن العسکری ولیعصر و امام زمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف و
همچنین بر روح پاک امام خمینی قدس سره و شهدای انقالب اسالمی و شهدای مدافع حریم اهل البیت علیهم
السالم و سید الشهدای مدافعین حرم شهید سردار بزرگ اسالم حاج قاسم سلیمانی عزیز و همچنین تقدیم به رهبر
انقالب حضرت آیت اهلل سید علی حسینی خامنه ای دام ظله العالی.

ج

تشکر و قدردانی:
نگارش این پایان نامه را مرهون الطاف مسئوالن مدرسه علمیه عالی نواب ارشاد های علمی و کاربردی استاد معظم
جناب حجّت االسالم و المسلمین آقای فیض آبادی و همچنین مرحمت استاد دکتر جوارشکیان و هدایت ایشان
برای راهنمایی و مشاوره نسبت به این موضوع و تحصیل و شاگردی خدمت در محضر این اساتید باعث خرسندی
اینجانب می باشد که از زحمات این عزیزان کمال قدردانی را دارم همچنین توفیقات خداوند را نسبت به اساتید
این مدرسه علمیه از خداوند مسئلت دارم.
همچنین کمال تشکر را از زحمات بی دریغ پدر و مادر و بستگان خانواده ام و همسر اینجانب که با تحمل و صبر
و حوصله فراوان اینجانب را در مقاطع متعدد تحصیلی به خصوص در مرحله نگارش این رساله یاری کرده اند
کمال قدردانی را دارم و توفیقات روز افزون آن را از خدای سبحان خواستارم.

د

چکیده:
یکی از مسائلی که ازگذشته های دور مورد توجّه بوده ،امکان تصرّف انسان در موجودات پیرامون خود است.
در این پایان نامه برآنیم که ،نه تنها امکان تصرّف تکوینی انسان در همه اشیاء (جمادات،نباتات وحیوانات) را ثابت
کنیم ،بلکه می خواهیم نقش انسان را در پدید آوردن و خلق اشیاء  ،با ادلّه عقلی نظیر :قاعده الواحد ،سنخیت بین
علّت و معلول و قاعده امکان اشرف و اخسّ و همچنین ادله نقلی نظیر :تصرفات تکوینی انبیاء و امامان و اولیاء
خدا در قرآن و روایات به ثبوت برسانیم؛
از آن روکه انسان ،به عنوان اشرف مخلوقات ،تنها موجودی است که به مقام تعلیم اسمای الهی نائل شده است.
که مقام تعلیم اسمای الهی مقامی است که انسان رابه حقایق اکوان واشیا نایل میکند وهرفردی به مقدارسعه وجودی
خود میتواندازآن بهره عینی ووجودی بگیرد و حتی قدرت تصرف تکوینی وخلق اشیا رابدست آورد واین مطلبی
است که ازقرون پیشین دغدغه بشر بوده و انسانها دراین علوم غورداشته که این علوم االن به عنوان غریبه نام برده
میشود اما بشرپیشین دنبال این علوم بوده اندکه دراین پایان نامه به ذکربرخی ازاین رشته های علوم درفصل آخر
نام برده خواهدشد.
کلید واژه ها :انسان کامل .خلیفه اللهی.ولی اهلل.والیت تکوینی.تصرفات تکوینی.
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فصل اول :کلیات
 0-0-0بیان مساله:
یکی از مباحث مهم انسان شناسی ،بیان جایگاه انسان در نظام هستی (عالم طبیعت و عوالم فراتر ازآن) است .اندیشمندان مسلمان
و غیرمسلمان (از حکیمان یونانی و پیش از آنان) از دیرباز ،در قالب مکاتب فلسفی به این مساله پرداخته اند.
ازآن جا که مرتبه وجودی انسان از سایر موجودات باالتر است ،قدرت تسخیر او گسترده تر است.
انسان برخالف سایر موجودات که حد تکاملی معیّن و محدودی دارند ،همواره درحال تکامل برای تصرّف بیشتر
در طبیعت است .به ویژه آن که "حرکت جوهری" که برای همه اشیاء ثابت است ،نسبت به انسان به گونه خاصّی
نمود دارد ،و تحوّل و دگرگونی او را ،از مرحله خاکی تا رسیدن به مقام خالفت الهی و تعلیم اسماء نشان می دهد.
افزون بر این ویژگی اختیار انسان است .مطالب یاد شده به خوبی از برخی آیات قرآن به دست می آید.
اگر چه انسان در عالم طبیعت ،دارای جسمی محدود است ولی با همین جسم پیشرفت ها و تصرّفات زیادی در
عالم طبیعت انجام داده است ،جایگاه انسان در عالم طبیعت حدی معین و مقامی معلوم نیست .او دائماً در حال
پیشرفت به سوی کمال و تصرّفات بیشتر در جهان هستی است .ازسوی دیگر سایر موجودات دارای حد خاص و
معیّنی می باشند ،با توجّه به اصل حرکت جوهری در عالم تکوین ،انسان نیز به عنوان یک موجود تکوینی ،دائماً
در حال حرکت و تحول است و قرآن کریم در موارد متعددی به این امر اشاره کرده است" :لقد خلقنا االنسان فی
احسن تقویم" "،یا ایّها االنسان انّک کادح الی ربک کدحا فمالقیه"" ،0فکان قاب قوسین اوادنی"،2
"ونفخت فیه من روحی""، 9واذقال ربّک للمالئکة انّی جاعل فی االرض خلیفه""، 0اولئک کاالنعام بل هم اضل
سبیال""، 5ثمّ رددناه اسفل سافلین"

6

این آیات بر حرکت تکاملی انسان ،از طبیعت مادّی تا عوالم فوق مادّه و مرحله خلیفه اللّهی ،داللت دارد ،که اگر
انسان جایگاه خود را در عالم تکوین و نسبت خود را با عالم هستی مشخّص کند ،و با توجّه به مختاربودن ،می
 .0انشقاق آیه.6
 .2نجم آیه.1
 .9حجر آیه.21
 .0بقره آیه.91
 .5اعراف آیه.071
 .6تین آیه.5
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تواند هم مسیر صعود خود را در مراتب باالتر فراهم کند ،و هم راه نزول به پست ترین مرتبه هستی را برگزیند.
انسان کامل از مقام وحدت سعی برخوردار است ولی سایر موجودات زوج آفریده شده اند.
ویژگی کمال جویی نیز ،همان گونه که انسان را به باالترین مراتب هستی می رساند ،بگونه ای که می تواند در
همه هستی تصرّف کند و مجالی اسمای الهی باشد ،می تواند او را به پست ترین مرحله وجودی پایین بکشاند.
در این پایان نامه برآنیم که  :امکان و وقوع والیت تکوینی بر اشیا و مقام خلیفة اللهی انسان را ،که برگرفته از
حقیقت محمدیّه (صلّی اهلل علیه وآله و سلم) است ،و هم تنها باعث پیدایش همه اشیا است ،و تکاملی موجودات
نیز به او ختم می شود-که از آن تعبیر به قوس ادنی و اعلی میشود  -ثابت کنیم .البتّه ازآن جا که بنا به دالئل
عقلی و فلسفی صدور چند معلول از یک علت تامّه محال است حقیقت محمّدیه -که ائمه معصومین (علیهم
السالم) نیز از شئون وجودی این حقیقت می باشند  -به عنوان عقل اوّل ،واجد همه کماالت و معصوم از هرگونه
خطاست و مبدأ همه انبیاء و اولیاء و تابعین آنان می باشد .سایر موجودات در رتبه پس از این قرارمی گیرند.
هدف اصلی آن است که انسان سالک به مقام عبودیّت تامّه ( مقام "عبده")نائل شود ،که از ویژگی های پیامبر
بزرگوار و اهل بیت مطهّرش می باشد .این ویژگی که هدف اصلی خلقت انسان نیز هست ،انسان را مظهر اسمای
چهارگانه الهی (االوّل  ،اآلخر ،الظاهر ،الباطن) قرارمی دهد.

 2-0-0ضرورت تحقیق:
ضرورت تحقیق در شناخت انسان و حقیقت وجودی او که از عالم ماده و استعداد محض تا عوالم فوق ماده را در
برمی گیرد این مسئله و ضرورت آشنایی با جایگاه انسان و حقیقت ولی خدا و خلیفه خداوند و انسان کامل و
نحوه تصرفات او را ایجاب میکند که ما این جایگاه را تبیین و بازشناسی کنیم.
 9-0-0پیشینه تحقیق:
با توجه به این مسئله و ضرورت تحقیق و دغدغه داشتن خیل کثیری از حکماء پیشین مانند :افالطون و ارسطو و
حکماء عصر حاضر از جمله ابن عربی و عبدالکریم جیالنی و مالصدرا و عالمه طباطبایی و حسن زاده آملی بر
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این مهم تاکید داشته اند که مسئله انسان و جایگاه تصرفات او در عالم ماده و معنا در شناخت توحیدی او نسبت
به این جایگاه کمک کننده است .از جمله کتابهایی که می توان نام برد عبارتند از:
فتوحات مکیه محد الدین ابن عربی
االنسان کامل عبد الکریم جیالنی
مجموعه رسائل مالهادی سبزواری
جامع االسرار حاج حیدر آملی
مفاتیح الغیب و تفسیر القرآن الکریم مالصدرا
انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه عالمه حسن زاده آملی
مصباح الهدایه الی الخالفه امام خمینی
حقیقت حیات انسانی در قرآن کریم و تفسیر آیت اهلل جوادی آملی
و سایرکتب و مقاالتی که در این موضوع نگاشته شده است.
 0-0-0سوال اصلی تحقیق:
 آیا آموزه های عقل و نقل می تواند اثبات کننده والیت تکوینی انسان باشد؟
 5-0-0سواالت فرعی تحقیق:
 نقش انسان کامل و مقام خلیفه اللهی در مسئله چگونه است؟
 دیدگاه وحی درمورد والیت تکوینی انسان چیست؟


آیا از منظر وحی تصرفات تکوینی واقع شده است؟

 آیا از منظر عقل تصرفات تکوینی واقع شده است ؟
 آیا بین سعه وجودی انسان و تصرف تکوینی ارتباط وجود دارد؟
 آیا متعلق تصرفات تکوینی انسان عام و شامل عالم طبیعت و ماورای طبیعت است؟
 6-0-0فرضیّه های مطرح:
انسان می تواند مراتب کمالی خود را از ضعیف ترین مرحله (هیوالیا استعداد محض) تا باالترین آن  -که "قوس
صعودی" نامیده می شود – و اگر به عکس باشد ازآن به" قوس نزولی " تعبیر می کنند.
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با توجه به شرافت ذاتی و برتری انسان حتی بر مالئکه(عالم عقول) باید انسان از ویژگیهایی برخوردار باشد که به
جایگاه اصلی این شرافت که قدرتهای فراتر از عالم ماده و فراتر آن که عالم عقول و مالئکه است نائل آید و بر
این جایگاه که همان حد الیقفی انسان است شواهدی در قرآن و روایات ذکر شده است.
 7-0-0اهداف تحقیق:
 معرفت نفس و نقش آن در تصرّفات عالم تکوین.
 تبیین جایگاه انسان و نحوه تصرّفات او در نظام هستی.
 جایگاه اختیار انسان در این گونه تصرّفات.
 جایگاه انسان کامل در تصرّفات عالم تکوین.
 8-0-0روش تحقیق:
با توجّه به منابع موجود که در این رابطه وجود دارد از منابع کتابخانه ای و مقاالت علمی در این تدوین به کارگرفته
شده است ،این پایان نامه تحقیقی و توصیفی می باشد.
 1-0-0ساختار و سازماندهی تحقیق:
فصل اوّل :بررسی و واکاوی واژه های کلیدی :امکان ،والیت تکوینی ،مقام خلیفةاللهی ،تعلیم اسماء ،برتری انسان
بر فرشتگان و همه موجودات ،برتری مقام والیت بر مقام نبوّت ،انسان کامل.
فصل دوّم :تبیین مبانی فلسفی و عرفانی مرتبط با بحث :سنخیّت بین علت و معلول ،قاعده الواحد ،قاعده امکان
اشرف واخسّ ،وارتباط آن با نفس ناطقه انسان.
فصل سوّم :جایگاه وحی در اثبات وکیفیّت تصرّفات تکوینی ،آیات قرآن ،روایات ،زیارت جامعه کبیره ،ماهیتّ
معجزه ،کرامات وسحر.
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فصل دوم :مفهوم شناسی
 0-2-0واژه امکان:
در لغت :به معنای قادرگردانیدن بر چیزی یا کاری است.
در اصطالح :فلسفه به امری گویند که وجود یا عدم برای آن ضروری نباشد چندین تقسیم برای آن بر شمرده اند
از قبیل :امکان خاص ،امکان اخص ،امکان عام ،امکان ذاتی و....آن چه در این جا مورد نظر است امکان و قوعی
است یعنی وقوع آن مستلزم محال نیست.
انسان دارای موارد مختلف استعمال لغوی می باشد از جمله آنها میتوان این موارد ذیل را اشاره کرد:
االنسان که در مذکر و مونث یکسان است و به معنای جنس بشری گفته می شود.

7

مراد از جایگاه انسان فقط قابلیّت های مادّی و فیزیکی و اقتدار و بهره مندی انسان ،در مقایسه با دیگر موجودات
نیست ،بلکه قوّه و قدرتی که او را از بقیّه موجودات متمایز می کند ،که همان دفینه ها وگنجینه های عقلی است.
 2-2-0مفهوم شناسی تکوین:
تکوین مصدر باب تفعیل ،از مادّه کون به معنای  :به وجود آوردن شیئی است ،ایجاد شیء مسبوق به مادّه را نیز
تکوین گویند.

8

در اصطالح به معنای ایجاد شیء مسبوق به ماده می باشد و خارج شدن از عدم به مرحله وجود.

1

 9-2-0مفهوم شناسی والیت:
واژه "والیت" ازریشه وَلی به ساکن بودن الم به معنای قرب است.01
"وِالیة" به معنای سلطنت و حکومت و سرپرستی که کاری است که برعهده گرفته شده است ،واشعار به تدبیر و
قدرت برفعل را دارد.

00

"وَالیه" به معنای تولیّ امریا محبّت و نصرت و آزادی است.

02

.7سیاح ،احمد ،فرهنگ ابجدی عربی به فارسی ،ص770
 .8ابن منظور ،جمال الدین ،لسان العرب ،ج ،09ص 960طریحی ،فخرالدین ،ومجمع البحرین ،ج ،6ص910
 .9حسینی زبیدی سید مرتضی ،جواهر القاموس جلد  81ص 714
 .01همان ،ج ، 05ص055
 .00همان ،ج ،05ص016
 .02طریحی ،فخرالدین ابن محمد ،مجمع البحرین ،ج ،0ص055
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بعضی وجه مشترک این دو واژه را تولّی امر دانسته اند " ،وال" و"توالی" آن است که دو یا چند چیز ،به گونه ای باشند
که میان آنها فاصله نباشد .قرب می تواند یا مکانی باشد و یا معنوی .
اصل این مادّه "وقوع الشّی وراء شیء مع رابطه بینهما " است.

09

00

والیت دراصطالح متکلمین واجب الطّاعة شدن در مقابل ولیّ است.

05

فصل سوم :مبانی فرضیّه
 0-9-0خالفت چیست و خلیفه کیست:
الف :مقام خلیفة اللهی انسان و ارتباط آن با والیت تکوینی:
خالفت و جانشینی دوگونه قابل تصوّر است:
اوّل :این که مثالً :فرزندی پس از درگذشت پدر جانشین او شود ،که بلحاظ رتبه و مقام نه تنها کمتر از او نیست،
بلکه شاید به مراتب از او باالتر باشد .این جانشینی اعتباری و قهری است ،و هیچ ارتباط حقیقی بین جانشین و
مستخلف عنه ،نیست.
دوّم :بین آن دو به لحاظ مرتبه وجودی تفاوت و تمایز اساسی باشد ،خلیفه مرتبه ای پایین تر از مستخلف عنه دارد
و توانایی خودرا مرهون اوست.
ازآن چه درآیه شریفه"انّی جاعل فی االرض خلیفة" گفته شد ،بدست می آیدکه :خلیفه باید همانند مستخلف عنه
ازسعه وجودی برخوردار باشد و تمامی کماالت او را دارا باشد ،نه صرفاً دو اسم از اسماء اهلل را دارا باشد ،بلکه
باید متخلّق همه اسماء اهلل باشد ،به قرینه آیه بعدی " :وعلّم آدم االسماءکلّها"
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از این رو خلیفه باید از هرکسی شبیه تر به مستخلف عنه باشد و ازکماالت وجودی او برخوردار باشد ،نه بدان
گونه که فرشتگان گمان می کردندکه :خداوند باید کماالت آنها را مالک قرار دهد ،یک مدیر باید شبیه ترین
افراد به خود را جانشین قراردهد نه شبیه ترین فرد به کارمندانش را.
 2-9-0رابطه بین خالفت انسان و والیت تکوینی:
در این راستا مناسب است به سراغ قرآن برویم وآیه شریفه" :انّی جاعل فی االرض خلیفة" را بررسی نماییم:
 .09راغب اصفهانی ،حسین ابن محمد ،مفردات الفاظ القرآن ،ج،0ص885
 .00مصطفوی ،حسن ،التحقیق فی کلمات القرآن ،ج ،09ص218-219
 .05موسوی بغدادی ،علی ابن حسین ،رسائل شریف ،مرتضی ،ج ،0ص092
 .06بقره ،آیه 99
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ذکر این مقدّمه بجاست که :تفاوت جمله فعلیّه با جمله اسمیّه درآن است که :در جمله فعلیّه زمان دخالت دارد،
از این رو داللت بر دوام ندارد ،به خالف جمله اسمیّه که داللت بر دوام و استمرار دارد .پس آیه شریفه داللت بر
استمرار خالفت انسان از سوی خداوند متعال دارد.
عالّمه حسن زاده آملی در رساله "انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه" می فرماید:
جمله "انّی جاعل فی االرض خلیفه" ،دالّ بر وصف دائمی است و جعل ،مقیّد به شخص خاص و زمان خاص
نیست ،چرا که با جمله فعلیّه نیامده است تا محدود باشد".
آیتاهلل جوادی آملی نیز در تفسیر تسنیم می فرماید:

07

08

آوردن ضمیر متکلم مفرد در کلمه ا"نّی" به جای ضمیر متکلم مع الغیر ،از این روست که  :در مواردی خدای
سبحان فعل را به صورت جمع می آورد ،که وسائطی در کار باشد ،مانندآیه شریفه ای که درباره خالفت حضرت
داوود آمده است" :یا داوود اناّ جعلناک خلیفه فی االرض" 01.در این گونه موارد ،خداوند فعل را با توجّه به وجود
وسائط به صورت جمع می آورد ،اما در مسئله خالفت انسان،که هیچ واسطه ای از فرشتگان در کار نیست ،بلکه
همه فرشتگان مخاطب این خطاب هستند ،جمع آوردن ضمیر متکلم وجهی ندارد .بلی! در مسئله توحید ضمیر
متکلم وحده است؛ زیراتعدّد و کثرت در آن تصوّر ندارد مانند آیه "انّی انااهلل".
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در ادامه می فرماید" :عدم وساطت فرشتگان مربوط به حقیقت جان خلیفه اهلل است،که اساس در مسئله خالفت
است و این مرحله از وجود خلیفه است که معلم فرشتگان است و ادراک آن مقدور آنان نیست ؛ از این رو نمی توانند درآن
واسطه فیض شوند ،وگرنه شکی نیست که فرشتگان در مراحل نازله خلیفه اهلل ،یعنی  :جسم و بدن وساطت دارند؛
لذا برخی از فرشتگان که از فرشتگان مهیّم و متحیّر بر اثر استغراق در شهود الهی ،و بقای در فنا ،و استمرار محو
بدون صحو هستند ،مشمول خطاب و محاوره نبوده و وساطتی در جعل خلیفه ندارند؛ چراکه در جوار امر به سجود
و در تعلّم از انواع و اخبار اسما حضور ندارند و به طریق اولی در جعل خلیفه نیز حضور و وساطت ندارند".

.07صمدی آملی ،داوود ،شرح انسان کامل ازدیدگاه نهج البالغه ،ص076
 .81جوادی آملی ،عبداهلل ،تفسیرتسنیم ،جلد ،9ص97
 .01سوره ص آیه26
 .21طه ،آیه00
.20جوادی آملی ،عبداهلل ،تفسیرتسنیم ،جلد ،9ص26
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