
 ی ابن عرب شهی بر اند دی شرور، با تأکدر دفع  انسان کامل تکوینی  چگونگی تصرفات بررسی
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هان طبیعت که گزیری از پدیده های شرآمیز در آن وجود ندارد، همواره فکر و خاطر بشر را در جستن چااره ج:  چکیده

دین و توسا    ربستکای  ونگبه چگمعطوف    یم ها را بایدبرخی از این ببرای غلبه بر شرور به خود مشغول داشته است.  

دانست. اینکه از منظر عرفانی چگونه می توان با توس  به انسان کاما  بار   شرور و بیماری هابه اولیای الهی در مقابله با  

مده پرسشی اساسی است که این نوشتار درصدد پاسخ آن بر آ  ،فائق آمد  شر و بدی هاصدمات روحی و جسمی ناشی از  

بر پایه آرای ابن عربی، دخالات هاای است که    افتهیدست    جهینت  نیبه ا  ،یلیتحل  یفیتوص  یدورآ  یرونگارنده در  است.  

مای در طبیعات  انسان کام  در عالم طبیعت محدود بوده و تا زمانی که از جانب الهی ماذون نباشد، ناه اعماال تفارفی  

اظهاار  مسایر قلی اش درحادا  اترفتف  م، ازدر فرض تفرف هحتی  و    نماید و نه باید از او انتظار خارق عادتی داشت.

را باید آرامش بر آمده از ایمانی دانست کاه باا آن   و توس   مهمترین کارکردهای معنویت خداسو  زاد.  جویدین بهره می  

 .غلبه نمودها   بدیمی توان بر صدمات ناشی از شرور و 
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 لهمسا   بیان  -1

 از نقا   گریز  همچنان که.  استبر آن سرشته شده    هر انسانیحس کمال خواهی را باید از قوی ترین امیالی دانست که  

از یکی  انسان دید. برابر با این بیان، پدیده شرور    این گرایشات فطریی  ادامه  در  را نیز می توان  و فرار از کاستی و کمی  

جهان طبیعات کاه گزیاری از اساسا  است.بوده  روگردانآن بیزار و در حیاتش از  سانی  ه هر انک  است  یاستی هایهمان ک

مشاغول  شارور غلباه بار ، همواره فکر و خاطر بشر را در جستن چاره بارایوجود ندارددر آن  این پدیده های شرّ آمیز  

ساته کاه او ب به خدایی دل انی سنا ینچنزیرا ؛ دانست افزونتراست. این دلمشغولی را باید در انسان باورمند به خدا   داشته

همواره به این پرسش آزار دهنده  و این انسان. بی قید و شرط  حکیم  همقادر مطلق و    هم  ،می داند  خیرخواه مطلقهم  را  

از مای یرحبا حوادث ب اومخلوق محبوب و ضعیف رضایت می دهد تا ی چگونه خدایی با چنین اوصاف»که    هدیمی اندیش

های  حماایتی از هام ستم ستم پیشه گاان گوویاز شاود و او   و بیماری و جنگ و غارت و  لهلزو زطبیعت چونان سی   

از شر به مثابه پناهگاهی بارای  آمده که. این شبهه چنان بر برخی گران !«آفریده اش در برابر این نامویمی ها نداشته باشد

تا در تعارضی منطقی، تنافی میان  ه اندودنمش حتی توو برخی دیگر  (kung,1997: 431) الحاد خود بهره جسته اند.

باا  عاده ای هام (see: Mackie,1987:18)صفات سه گانه پیش گفته در خدای ادیان را با آفرینش شر نشان دهناد. 

 (james,1996: 310-311)  .محدود ساختن علم و قدرت الهی، به خیالشان مساله را مرتفع ساخته اند

عادمی چاون  پاسخ هااییاین تعارض توش نموده اند تا با   مواجهه بایر اسومی در  غ  و  میاندیشمندان اسو  ،مهین هبا ا

بودن شر، نسبی بودن شر، توزم شر با عالم طبیعت، توزم آن با اختیار انسان، شکوفایی اساتعدادها و... از خادای ادیاان 

، 1383و 416: 1404،  نایابان سا ؛49: 1413 ،یابفاار؛ 204 :1379پترسون   ه بنگرید:)در این بار  آسمانی به دفاع برخیزند.

؛ 467:  1356،  رداماادیم  ؛187  :13  ج  و  102  :1ج    ،1417ی،  طباطباائ  ؛30ی، بی تاا:  لح؛  494، بی تا:  مونیابن م  ؛313:  3ج

ز د امسااله شار نبایاپاسخ به    بین و در  اما در این  (199  :1374  ،گانیپونت  ؛48:  1362،  روبارب  ؛447  :1، ج1368،  کاپلستون

معنا و رویکرد معناوی در انساان از ظرفیات هاای بای عالم  شد. اساسا توجه به    فیت معنویت خداسو در انسان غاف ظر

آسایب هاای و  آیدبدیلی است که انسان با کسب آرامش برآمده از آن به نیکی می تواند بر صدمات ناشی از شرور فائق 

از معنویات  در مواجهه با بسیاری از بیماری هاانی دنیا  های درماک  ینکل  امروزه درویژه اینکه    هببرساند.  آن را به حداق   

. فارغ از تحلی  فلسفی این اتفاق و اینکه انسان چگونه با معنویت خداسو می تواند بر مشاکوت شوداستفاده می    درمانی

تفسایر چهاارچوب  ماینر هد را نیز بایادامام معفوم  سان کام  و  فائق آید، آموزه توس  به انخود    دنیویزندگی  و آالم  

را و توس  به آنان اکسیر اعظمی است که ناه تنهاا آراماش انساان  انسان کام در فرهنگ اسومی، اعتقاد به والیت .  نمود

. به ویژه اینکه جامعیت و جمعیت انسان کام  نسبت باه اسامای از مشکوت می شودنجات    تامین می کند بلکه موجب

 بارای اودر نتیجاه  و    جریاان یاباد  عاالمباه    وی  فیض الهی از مجارای  ،  رش شودمسخان  هجداده تا  به او توانشی    الهی



در برداشت   گاه کژتابی هایی  1است،  قاب  فهمکه به نیکی از متون نقلی ما    باوراین  .  حاص  شوددر تکوین  تفرفی کام   

بیت عترت و طهارت باید به    اهبه  سک  توس  و تم  با  دهکنن  توس   که توگویی  کردهاز این آموزه ی مهم ایجاد    ،عمومی

، انساان کاما  مجااز باه هار تفارفی در عوامانه نگاه ر اساس این. بیابدتمام خواسته های خود در مواجهه با شر دست  

. آیاد ئقفاااسته های خود خو و اکسیرهای اعظم می تواند بر شرور طبیعی عالماین  تکوین بوده و هر انسانی با توس  به  

ینی به نیکی می توان فهمید که چنین انتظاری اساسا ناصواب بوده و به رغام جایگااه واالی انساان ن دمتور  ه دمداق  اما با

ساه  یریناپا   ییبر جادا دینگارنده با تاک خود دارد.محدودیت هایی در تفرفات تکوینی  او نیزهستی،  منظومه  کام  در  

صاائب تار دانساته و  ینیاز متون د شان فهم عمق  یدل بهله مسا نیاانش عرفا را از فان و قرآن«، خو»برهان و عر  یگانه  

سرشاار  تیااز ظرف ،یابان عربا اندیشاه درتفرفات تکوینی او چگونگی و  انسان کام  جایگاه  یتوش نموده تا با تحل

ت ساان آ این نوشاتار یش اصلبردارد. ل ا پرساز آن پرده  یناش تدر مواجهه با شر و کاهش صدماکام     انسانبه  توس   

نائا   آسیب های شارور دفع بر تفرفات تکوینی انسان کام در خفوص  یابن عرب یبر آرا  دیتوان با تاک  یم  چگونه  که

را در علت انتخاب اندیشه او در این پژوهش به جا نمی   ابهامیعرفان اسومی  متفکر  ابن عربی به عنوان بزرگترین    ؟  آمد

عرفاان از منظر هستی شناسی عرفانی باه ویاژه    عالمانسان کام  در  یگاه  به جاا  دمساله، ابت  قیدق  نییاز تب  شیپ  ل ا  گ ارد.

در  .می گماریمهمت    های این تفرفاتادامه به محدودیت    دایره تفرفات تکوینی او و درپرداخته و سپس به  ابن عربی  

 .پرداختخواهیم   یمبان نیبا نظر به ا  سوال تحقیقبه ح    ،نیز  انیپا
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ث عرفان نظری را در یک نگاه کلی می توان به دو بخش اصلی توحید و موحد تقسیم نمود. ماراد از توحیاد مباح  اساسا

آن بخشی است که به وجود خداوند و شئون و ظهورات او می پردازد. مراد از موحد نیز آن بخشای از مباحاث عرفاانی 

موضوعاتی چاون والیات و   بخش  همیندر ذی     و  ردگما  همت میهستی    او در  جایگاهانسان کام  و  تبیین  است که به  

باه لحاات تااریخی بایاد ابان عربای را اولاین واضاع  .می دهادمورد گفتگو قرار را خوفت و رسالت و نبوت و امامت 

انساان همچون  دیگری اصطوح انسان کام  در اشاره به باالترین مقام انسانی دانست. اگرچه او در آثارش از اصطوحات

به نظر می رسد مراد او از انسان کاما ، انساانی اما  ،( نیز بهره برده است405  :4ج    ابن عربی، بی تا،کم  )ام  ایا کاکم   

در هماه زماان و از جهت رتبی ها و انسان اکم ، کاملترین انسان   داشتهدر زمان خود بر همنوعانش برتری  تنها  است که  

 
می گشايد و  با شما خداوند  ؛وَ بِكُمْ يُنَفِّسُ الْهَمَّ وَ يَكْشِفُ الضُّر إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ بِكُمْ يُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ مْ يُنَزُِّل الْغَيْثَوَ بِكُ  كُمْ َفتَحَ اللَّهُ وَ بِكُمْ يَخْتِمُب .1

رف می کند.  تی ها را برط، با شما غم ها را می زدايد و سخه  می داردنگ بر روی زمين با شما و به اذنش فرستد و آسمان را باران را فرو می  ختم می کند، با شما

السالم(   همي)عل تياهل ب یرا برا نيمالئكه أخبار آسمانها و زم نشان می دهدامده که لی مستق باب  ذيل کتاب الحجه،  فیدر کا  (615: 2، ج 1413)ابن بابويه، 

-95، 1404)صفار،  برای اهل بيت داللت دارد:جن و انس   مسخر بودنکه بر  وارد شدهت مستفيضی همچنين روايا (394و  393: 1، ج 1407) کلينی،  .آورندیم

و جايگاه آنها در  الم  ن معصوم عليهم الس اتكوينی امامباب به انواع تصرفات  21در جزء دوم کتاب بصائرالدرجات، در  ( . گفتنی است که 394همان:  ؛ کلينی،  103

 ( 114-56فار، همان: ) صشده است.ه هستی اشارنظام 



ی که بر حقایق کشافی و معاارف الهای مسالش باشاد ساست کد  تقمعهمچنین    . ویاست  محمدیهحقیقت    با مفداقها  

ماومن خاود هرچند  ؛و کسی که پایین تر از این دو مقام باشد نه کام  است و نه اکم  کاملو نازل تر از او  کامل اکمل

 ،دخاو عاامدر کاربرد  گر واز جهت دیالبته دور از ذهن نیست چنین اصطوحی  1(همان). یا صاحب عق  و اندیشه باشد

اتب وجودی مختلف را نیز شام  شود. به عباارتی در یاک کااربرد وسایع با مر  )از اکم  تا کام (  ان های کام انس  همه

انساان کاما  را   ،پایین تر از او اطوق شود. ل ا شیخ اکبر  کام ِبه  هم به انسان اکم  و هم    ،ممکن است واژه انسان کام 

حضرت ختمای مرتبات  بهاو از و  ندارد یاملی می داند که اکملاست، کعالم    روح  کالبد بیبرای    طقهنا  که به منزله نفس

 2(186 :3ج همان،). یاد می کندمحمد مفطفی صلوات اهلل علیه و آله 

تباه در مر و را به نهایت رسااندهاش سلوکی سفرهای چهارگانه که  دانستانسانی  را بایدمراد از انسان کام     با این همه،

ساایر چهاارده معفاوم علایهم الساوم   ساپساطوق می شاود و    اهلل علیه و آلهصلوات  طفی  فمحمد  ل به حضرت ماو

ت ابن عربی دیده مای شاود، با بیان پیش گفته و تنوع تعابیری که در کلما بنا بر این به این وصف نام می گیرند.اجمعین  

؛ چراکاه انساان کاما  در معناای ادنام د  کام انسان  نیز  و گاه    گاه به حضرت ختمی می توان انسان اکم  یا کام  مکم 

   وسیعش شام  کام  مکم  هم می شود.

 ضرورت انسان کامل -3

را بحاث  می توان ایان    با دو نگاه  ابن عربی،  از منظر  به ویژهدر هستی شناسی عرفانی  در چرایی و ضرورت انسان کام   

 . پی گرفت

 :یان است  بقابنگاه اول با این مقدمات  :  الف

اسات کاه باا  عرفانی با محوریت وحدت وجود، عالم، مظهر و آینه حق بوده و این ذات اقادس اهللی  شناس  یهست  . در1

 شئون و تجلیات مختلف خود جلوه گری می کند.

در   کماالتش را به تففی  در خارج به ظهوراضیت علی االطوق او اقتضاء دارد  از کماالت و فی  خدای سبحان. آکندگی  2

در آینه غیر است. به عبارتی حاق تعاالی   ،خود را  ،یات عرفانی، استجوء یا دیدن خداونددر ادب  دمهمقن  ن ایآورد. برگردا

. و اساسا مقفاود از خلقات تماشا نشیند  بهتجلی  ی  در آینه  از فرط کمال و ظهور  اراده کرده تا کماالت اسمایی خود را  

در کنار واژه استجوء، جوء عبارت از ظهاور  .نمودو تججس غیر هآیندر دیدن  همان    استجوء یاباید در همین  نیز  عالم را  

 
هذه المرتبة فهو الكامل و ما عدا هذين فامّا مؤمن أو صاحب نظر عقلى ال    »قال من وقف على الحقائق کشفا و تعريفا الهيّا فهو الكامل األکمل و من نزل عن  .1

 ل لهما فى الكمال فكيف فى األکمليّة«.دخو 

 « -صلى اللّه عليه و سلّم  -لكامل الّذى ال أکمل منه و هو محمدة النّفس الناطقة من االنسان فهو ا»و اعلم انّ مرتبة االنسان الكامل من العالم مرتب .2



. به بیانی دیگر، چنانچه حق سبحان به تماشای ذات خود بدون است  و تجلی ذات حق تعالی برای خودش و در خودش

ول ین ا. تعاصقع ربوبی است دو تعین اول و ثانی درکه رهاورد آن  رخ می دهدگیری از تعینات خلق بنشیند، جوء    بهره

بدون اینکه هیچیاک از کمااالت اسامایی او باه   گیردشک  می    ،لم حق به خودظهوری است که پس از ع  ان تعین ومه

 ،در مقابا   (158  :1374فناری،  )  ارچه و بی نهایت است:  تففی  در آمده باشد. خداوند در این تعین، حقیقتی مطلق، یکپ 

ظهور علمی حق برای خود و علام او باه ذاتاش باه نحاو   ربت،  اس  ندخداوتجلی علمی  ل،  او  چونان تعینتعین ثانی که  

کاه باه اعتباار آن، متعلّاق ادرا  و   -ا و عیناعلم  -امّا وى را مراتب تنزّالت است»  تففیلی و غیر مندمج اطوق می شود:

ن تنازّل از آ  و بعاد  ...ی)تعین اول(کلتنزّل وى است به شأنى    -علماٌ  -گردد؛ و اوّل مراتب تنزّالت وىکشف و شهود مى

 (35-34  :1383)جامی، «د...را تعیّن ثانى گوین آن  کهاین شأن کلّى    ؛است به تفاصی  وى

لیاقات تجلای هماه انساان تنهاا نسبی اسمای الهی را جلوه  گری می کنناد،   یصورت به    کهر ی. در بین موجودات که  3

ان مظهر جامع اساماء و صافات دیگر؛ انس سخنی و به (49: 1ج ،1946بی، ابن عر) و صفات الهی را در خود دارد.  ءاسما

   1(.42:  1362،  )قونوی  .دندارسراغ  برای صفاتش   مجویی اتم و اعظم از انسان  الهی بوده و خداوند  

 و این انسان است که اساتجوی حاق را باه کااملترین نبودهکمال استجوی حق بدون وجود انسان کام  ممکن ؛  بنابراین

 ابان عربای:) حان می تواند خود را در آینه او بدون هی  کاستی و نقفای بنگارد.ق سبو ح  دار می سازهمو  شک  ممکن

  همان(

که باه ساان  جستجو نموددر چرایی وجود انسان کام  را باید در نکته مقوم بودن انسان نسبت به جهان نگاه دوم اما  :  ب

انساان دیگار،  یباه ساخن( 355 :1375،  ی)قیفر  ابد.بوبیت می یم  رانسان کاتدبیر بدن با نفس، کالبد جهان نیز با روح  

بار هماان اساساا   .و انساان روح آن  ،چراکه عالم همچون کالبدی اسات  ؛انسان استبدن  نفس ناطقه برای  کام  به مثابه  

شاده یاده برچ جهانیز صورت می بندد، با قطع ارتباط انسان کام  از عالم نمرگ    بدن،صورتی که با قطع ارتباط روح از  

انساان وجاود در تقریاب چرایای ن ابرخی محققا 2(67 :2ج ابن عربی، بی تا،). دگردمت کبری فراهم می می قیامینه  و ز

کام ، از ادبیات عل  اربعه در فلسفه اسومی استفاده می کنند که گویا حق تعالی از میان علا  چهارگاناه فلسافی، علات 

این نگااه بایاد   یشترتففی  بدر    (606  :1389پناه،    زدانیت. )ن اسلت مادی آم، عو عالانسان کام     ،علت صوری  ؛علیفا

رفته و به صقع ربوبی دست می   فراتراز ساحت خلقی  تنها موجودی است که  در بین اعیان خارجی  انسان  نظر داشت که  

مای  نیازحقای لقی و خ هتج دو شام که  نمی دهدجهت خلقی خود را از دست نه تنها یابد. او با این تعالی و صعود، 

 
 ت.مائه و صفانّما کان اإلنسان الكامل هو المراد بعينه دون غيره، من أجل أنّه مجلى تام للحق، يظهر الحق به من حيث ذاته و جميع أسا  .1

ظرت فی العالم وحده دون  نسان روح العالم و العالم الجسد فبالمجموع يكون العالم کله هو اإلنسان الكبير و اإلنسان فيه و إذا ن فهو للعالم کالروح من الجسد فاإل   .2

 سان منفوخ فی جسم العالم فهو المقصود من العالم جسد بالروح و اإلناإلنسان وجدته کالجسم المسوی بغير روح و کمال العالم باإلنسان مثل کمال ال



انتقال می   یخلقجانب  و به    می کند  واسطه ای عم  می کند که فیض وجودی را از حق سبحان دریافت  چونانل ا  ود.  ش

  )بنگرید: یزدان پناه: همان(  ازد.می سو علت صوری آن ت که او را روح عالم و این همان سری اس دهد.
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در هستی شناسای عرفاانی، جهاان مظهار ان »حضرات خمس« دانست.  تو  را میعرفان اسومی    ربردپرکایکی از واژگان  

یکای از اسامای الهای ظهاور حق تعاالی و  ی اش،به فراخور سعه وجود  در هر موجودی  که  ستاالهی  ء و صفات  اسما

 را تااس فراوانی حضرات اسا ینمحضر یا حضرت الهی اند و بر هم ،همه موجودات ،حضور دارد. از این روی  و یایافته  

عرفای مسلمان در تقسیمی جامع و کلی، شمار این حضارات را باه عادد   ،. با این همهشمارش نمودوان  بی نهایت می ت 

حضارت دوم: عاالم عقا ؛  ؛حضارت اول: تعاین اول و ثاانی تعبیر مای کنناد.  «حضرات خمس»و از آن به  پنج رسانده  

از بین   (30  :1370جامی،  )ان کام  یا کون جامع.  : انسماده؛ حضرت پنجم  عالم:  حضرت سوم: عالم مثال؛ حضرت چهارم

ی تعین اول و ثانی نیز به جامعیات تکه حبوده   پیشیناین حضرات، حضرت پنجم یعنی انسان کام  جامع چهار حضرت  

وجاودی را در خاود اتب  رامتداد انسان از حضرت اول آغاز شده و تا نازل ترین مبه یک معنا    او نمی رسد! از همین رو

خلقی بوده و هماه ایان حقاایق را در خاود باه صاورت   -واجد حقایق حقی  ،حقیقت انسان  پایه،  این  رب  .دهد  ای میج

دو دسات خلقای و  تشاریف انساان  به جهاتخداوند    ابن عربی در این باره چنین می نگارد:  است.  احدی، جمع نموده

آن نیسات جاز جماع  جده نمی کنی؟ وآفریدم سدستم برابر آنچه با دو در  ااو بخشید و ل ا به ابلیس فرمود: چرحقی به  

 1  )55 :1ج  ،1946ابن عربی،  ) دو صورت حقی و خلقی در او که هر دو دو دست حقند.

و احدی را نمی توان با آنهاا قیااس  ر برخی از نق  ها نیز آمده که اه  بیت علیهم السوم برزخ بین ربوبیت و عبودیتندد

هی  انسانی با ماا قابا   .صفات بشری و خلقی را از ما دور می کنیددر عین حالی که    ،اریدبوبیت منزه بداز ر  را  ام:  نمود

 .هستیم  در اجساد خاکی  مخلوق ربانی ناطقنیز  و  بشری    مقایسه نیست؛ چراکه ما اسرار الهی به ودیعت گ اشته در ظاهرِ

اده می شود، انسان کاما  ن عربی استفژه اببه وی عرفای اسومی وت ماآنچه از کلهمچنین  2(394: 5، ج1425)حرعاملی،  

اهلل کاه مهایمن و محایش باه ساایر  به سبب مظهریتش نسبت به اسم اعظم اهلل، خود نیز جامع بوده و چونان اسام جاامعِ

ر د  رشمجوی اوست، صاحب مقام جمعی است و تمام مراتاب را از عارش تاا فا  که مظهر و  هماسمای الهی است، او  

   .در بر داردخود 

 
قْتُ بِيَدَیَّ«؟ و ما هو إال عين جمعه بين الصورتين: صورة العالم و صورة  ا جمع اللَّه آلدم بين يديه إال تشريفاً. و لهذا قال إلبليس: »ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَفم .1

 الحق، و هما يدا الحق 

الناطقه ِفی االجساد   هي كَلِمَةُ الربانوَ اَلْ هيالمودعه ِفی اَلْهَيَاکِلِ البشر ه ي بِنَا احد مِنَ الناس. َفإِنَّا االسرار االلهيُقَاسُ ... فاَلَهيو ارفعوا عنا حُظُوظَ البشر ه ي الربوبنزِّهُونَا عَنِ  .2

 ... هيالتراب
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فاور ت  دبنیااتحلی  عمیقای ارائاه مای دهاد کاه در عالم طبیعت،    انبیا و اولیای الهیتفرف  چگونگی    بیانابن عربی در  

 عالم یاد می کند، مانع اصالی در همتاعمال ه از این موضوع به . وی کمی کشانددر این خفوص به چالش را  همگانی  

در ف  لوطی آنجا که از سرگ شت حضرت لوط نبی و قومش ساخن می شمارد. او  ر  ب  طیفدر نکته ای لال را  عما  ینا

لی بکم : »لو انّ دارد  شدتقوت و    تمنای  به میان می آورد، آیه ای را نق  می کند که در آن حضرت لوط در برابر قومش

روحای   بلندایان الهی با آن  یامبرن است پیامبری از پمکم  نهچگو. سپس در پاسخ به این توهم تقدیری که  (80هود/قوّه«)

صاحب کشف و کرامات و   ،در مکانتی به مراتب پایین تر  اوحال آنکه پیروان سالک    .کندقوت و همت    ، تمنایو معنوی

تعاالی   اریتفرف انسان کام  در طبیعت را باید در معرفت واالی او به ذات بمی افزاید: مانع اساسی  .  تفرف در عالمند

این ابعاد در تحلی  او  ابد تفرفش کمتر می گردد.رفت تکام  ینسبتی معکوس، هر چه این مع  که درپی جست آن چنان  

 به دو وجه تعیین کننده اشاره می کند.   معرفت

ر قام عبدیت و فروریختن کوه منیت او از یک سو و ضعف و عجزی کاه دانسان کام  به جهت نی  به م  :اول اینکهوجه  

اساساا ند؛ به ویاژه اینکاه نیاک مای داناد عالم نمی بیگر سو، وجهی برای تفرفش در  از دیقت طبیعی خود می یابد  لخ

)ابان  .دارد، از این شئون بهاره ای نانیازمندبنده عبد ضعیف و و    بودهاز شئون ربوبیت    و اعمال همت  فاعلیت و تفرف

 1(128 :1ج  ،1946،  عربی

تفااوتی میاان تفارف کنناده و و    راه یافتهجمع    حدیتیا ا  مقام جمعیتبه    ،در حق  یفانچون عارف    :دوم اینکهوجه  و  

و : غیر حق نمی یابد تا بر او اعمال و تفرفی تکوینی داشته باشدرا    نمی بیند، پس کسیاز جهت حقیقت  تفرف شونده  

دیگر مای یانی  او در ب  همان()  «.ذلک  نعهالوجه اآلخر أحدیة المتفرِّف و المتفرَّف فیه: فو یرى على مَنْ یرسِ  همته فیم

رف وجاود نادارد. و یاا اینکاه : یا چنین است که تفرفی به قلب نبی یا عارف القاء می شود که اشکالی در این تفگوید

را  شتارکهمچناان کاه  اساتتفارف  درنیست. و یا مخیار هم ممنوع التفرف است که تردیدی در زشتی این تفرف 

موزمات بیشاتری باا ضاعف و نیاز  و    بودهر  عارف مناسب ت   بندگیبا مقام  ،  این تر   اکهرچ  ؛می داندضروری  مرجح یا  

به ویژه اینکه خود این تخییر ممکن است ابتوئی از جانب خداوناد باشاد تاا بادین وسایله   2(129  همان:)  :عجز او دارد

 (806  :1375،  )قیفری...التخییر قد یکون ابتوء من اهلل :عبدش را مورد امتحان قرار دهد

حقیقت تفرف را از دو جهت کلی مورد ،  ابن عربیص الحکم، در تحلیلی دیگر و نزدیک به  فوف  آورنام  قیفری شارح  

 . یتدوحاص  از عب  مطالعه قرار می دهد. تفرف ربوبی و تفرف

 
 ِه إلى أصل خلقه الطبيعی«» و ذلك لوجهين: الوجه الواحد لتحققه بمقام العبودية و نظرِ.  1

 بجزم تصرَّفَ: و إن منِعَ امتنع، و إن خُيِّر اختار ترْك التصرف إال أن يكون ناقص المعرف  تصرففإن أُوحِیَ إليه بال .2



در ولای چون اص  ا که در این صورت  زدهتفرف ربوبی آن تفرفی است که متفرف از جایگاه ربوبی خود بدان دست  

 1(802 همان:). وجهش نمی گرددلی متف همین است، اشکاتفر

نشات می گیرد. چنین انسانی از نگاه قیفاری، از  او دیتواز جنبه عبتفرفی است که   عبودیتحاص  از  دوم  اما تفرف  

ر او. اما دونیاا بااو اعمال همت و اراده می کند و  با اذنبه امر الهی و   ،است که متفرف  چناندو حال خارج نیست. یا  

کاه یاا ؛ چرانخواهد شادچنین فعلی از انبیای الهی صادر هرگز  امر الهی در عالم تفرف کند،  ذن و  دون ادر صورتی که ب

چناین فعلای اساائه ادب باه   کاه،  تمظهر و صورتی از صور الهی اسا  ،متفرف می داند آنچه مورد تفرفش قرار گرفته

است؛ چراکه ممکن است   منتفیم  هفرض  این  ه  تفرف می زند کبه  ست  و د  . و یا نمی داندشمرده می شودمحضر الهی  

  :هوکت مورد تفرف را فراهم آورد  زمینهخود، با این جه  

و ال. فإن علم، فهو ممن أساء األدب ماع فإن لم یفع  بأمر المالک، یعلم أن المتفرف فیه هو الحق الظاهر بتلک الفورة، أ

 (همان)  إلهو .ته علیه بالمتفرَّف فیه، و بجهله یُرس  همتبة اعلم، فهو الجاه  بمرم ین لو إ اللَّه، فو یکون تام المعرفة.

 اماریو یاا  ،اماری تعیینای اسات الهی . یا امردو حالت داردخود  ،می برداما در صورتی که با امر الهی دست به تفرف 

تی عباار  عباد اسات. باه  از رهگا رب  ف رفرت   انمعنایش همتعیینی باشد،    امری  . چنانچه امر مولی به تفرف  تخییری

آلات   تنهاا و تنهاا  ،ن خدای سبحان است که اراده اش را از مجرای بنده اش جاری مای ساازد و عبادتفرف کننده هما

به او گفتاه  ، مثوبه عبد واگ ار شده باشد شتفرف و عدم تفرف وده وبتخییری امری عمال این اراده است. اما اگر امر، اِ

چراکه او در این ؛  ترجیح می دهد  شفرف را بر تفرفعبدی عدم ت   چنین  ن صورتبده، در ایانجام  خواهی  چه    شود هر

  2(همان). باالتر ببیندگاه حاضر نمی شود خود را از مقام بندگی   هی  شاز روی تادبفرض خلیفه الهی بوده و 

در ف و هماتش  ماال تفارانع اعخود، مارای  و ندیدن شأنی ب  خداوندمعرفت عارف به    ،در یک قاعده کلیحاص  آنکه  

نخواهاد زند، این تفرف جز از منشا تکمی  و تربیت  دست  به تفرف    نیز  اگر عارفی با امر الهی  وانگهیان می شود.  جه

که با اذن و امر الهی مامور به تفرف شود، حال چه خلیفه باشد و چه   برسدچنانچه عارفی به مقامی    به دیگر سخن؛.  بود

. حتای خواهد باوددیگران  به کمال رساندن    ی مشفقانه در جهترفتفف،  ز این تفرا  شرضغ  الهی،  اراده  جرایابزار و م

اگر ظاهر چنین تفرفی صورت هوکت آمیز داشته باشد! چراکه گاهی ممکن است انسان با شکستن و عا اب و رناج و 

 3(همان).نائ  شوددرد به کمالش  

 
 .ء، و هو المالك يفعل فی ملكه ما يشاءلمتصرف إن قلنا إنه رب، فليس للعبد فيه شیفا.  1

شئت، فهو بما  و إن کان باألمر على اإلجمال، کقول المالك: تصرَّف فيما  لمتصرف أيضاً المالك على يد العبد، و هو آلة فقط. فإن کان باألمر على التعيين، فا .2

 شئت. فهو الخليفه 

 هالك من األنبياء و األولياء، إنما تصرُّف باألمر اإللهی، لتكميل المتصرَّف فيه و الشفقة عليه، و إن کانت الصورة صورة اإل مَن تصرف .  3



 چند نکته

حاال آنکاه  مای دانناد،اظهار کرامات  را در دنلی بومو  و عمیق،ابی یک کژت ام در ه عوقیفری بر این باور است ک  -1

ی به مقام و مرتبه بندگی اش نزدیک چراکه این پنهان ساز  ؛نه افشای آن  ولی بودن، اخفای کرامات استدر  اقتضای اولی  

 (810 همان:). در بین باشد و رخفتی  اینکه اذن  تر است. جز

ه کاار را ب، تعبیر جبر از تفرف دست می شویندبی حق، م ربومعرفت به مقا  به خاطره  نی کساک  فصوابن عربی در    -2 

کاه بار   پرده بر مای داردتفرف کنند. این ادبیات از مقامی در عارف    می توانند  با جبر الهیفقش  است آنها    معتقدو    برده

: ..زناد.مای    یفعالی دست به انجام فعلاو با توحید اخود  پایه آن، اراده عبد اراده مستقلی نبوده و او بدون اختیار مستق   

 (129 :1، ج1946ابن عربی، )...عالم فعن امر الهی و جبر ال باالختیارفمتی تفرف العارف بالهمه فی ال

محدودیت های تفرفات انسان کام ، گرفتاری خود او در طول حیاتش به انواع بوهاا و گرفتااری   از بهترین شواهدِ  -3

تاوان از انباوه  انبیای الهی و اماماان معفاوم علایهم الساوم، باه ساادگی ماید  تورقی در صفحات تاریخ ا انهاست. ب

بر این اساس اگر بنا باشد که انساان کاما  در تفارفاتش محادودیتی نداشاته   زندگی ایشان سخن گفت.  نامویمی های

با سینه ای گشاده خاود را آمااج حتی یاوردند بلکه باشد، پس چرا آنها از این همه بوها و نامویمی ها ممانعتی به عم  ن

ماذون بودن آنهاا در تفارفات و   تسلیم شان را علت مساله بدانیم، این نکته خود موید  اگر هم روحیهقرار می دادند.    آن

 تقدم وجهه عبدیت بر ربوبیتشان است.

 ءاستثنابه مثابه یک  ؛  معجزه

چگوناه معجازات انبیاای  پاسد، گاردانع اعمال همتش در جهان می عارف م  واالیمعرفت  که اگر  شود    پرسشچنانچه  

 ؟توضیح می دهید  ،دنرا به همراه دار  ادت و بهم ریختگی آداب و سنن طبیعتخرق ع کهالهی را  

، از معجزه به عنوان استثنائی یاد می کند که منافاتی با معرفت عارف نخواهد داشت.  پرسشن عربی در پاسخ به این  با

  به منظور و اجرای این مهم  آن است که اساسا انبیای الهی به دلی  سمت واالی اجرایی شان گاه مجبورند دردلی  مساله 

  رسول به سخنی دیگر؛ گاه ممکن است بهره برند. معجزه نعمت از  یز ابوغ حجت الهی تکمی  رسالت و ن اظهار دین و 

  چراکه رسول ؛ بجوید مددحداقلی و کمترین حد ممکن استفاده ای    در البتهالهی در پیشبرد اهداف رسالتش از معجزه 

رد و از دیگر سو، با  شفقت دابی منت و مزد  خلق الهیاست و به   خداوندیرحمت ی و مجواز یک سو مظهر   الهی

 ( همان ) .مایه هوکت برخی را فراهم آوردمی تواند  خود  بر مردم تمام شده و گاه این اظهار معجزهالهی معجزه حجت 

مامور به معجزه در تکمی  رسالتش است اما این اظهار به مثابه حجت بالغه   خداونداگرچه رسول الهی به اذن    آنکه  نتیجه

عنااد نیاز عاده ای ، شماومن رهارواندر کناار  او به نیکی می داناد چراکهصورت می بندد؛ ود  الهی در کمترین سطح خ



برتری جویی و علاو و  به باور ابن عربی، این نفرت را باید در .او دشمنی می کنند  اب  حقانیتشعلم به    وجود  ورزیده و با

 1(130: ابن عربی، همان). نمودمی انجامد، جستجو   فروکاستن معجزه به سحر و شعبدهبه گاه   آنها که حسد

 یکرامات انبیاء و اولیای الها  یااه  معرفت در تحلی  چرایی عدم پ یرش برخی از انسان ها نسبت به معجزات  همچنین  

عودت می دهند. از آنجاا کاه  انو اینکه چرا این خوارق عادت در ایشان موثر نمی افتد، به حقیقت عین ثابت و اقتضایش

، هماان گوناه کاه از قبول حق سر باز می زنند هل ا این عد ،عوت حق را نداردانسانها اقتضای قبول د عین ثابت برخی از

اناک التهادی مان احببات و لکان اهلل یهادی مان ه رفتاه اسات: لطیاف اشاار یدر قرآن نیز باه ایان مطلاب باه شاکل

ای باشاد وثر افتد و مانند داناه اگر قرار باشد همت و تفرف عارف در هر فردی مو شاهد دیگر اینکه    (56یشاء)قف /

مفیاد واقاع مای  دزمانه خاو عم  آید، پس الجرم باید همت و تفرف نبی گرامی اسوم در همه اه به  که در هر زمینی  

 (  807:  1375قیفری،  ). ه بودچون عمویشان از نعمت ایمان بی بهره ماندهمحال آنکه نزدیکترین افراد به ایشان    ؛شد

یت حق یاد می کنند. با ایان توضایح کاه باحتیاج یا اضطرار و نیز بسش ربو  یح این استثنا از تعبیربرخی اه  نظر در توض

ی از خود معجزه ای نشان دهد و باا آن مراتاب تکمیا  خلاق را فاراهم اوال احتیاج و ضرورت، اقتضا دارد تا رسول اله

بیات حاق اسات تاا قدرت که از روی بساش ربوآورد. وانگهی اگر هم چنین اظهاری از او سر می زند نه از روی اظهار  

 (174:  1410خمینی، )مجرایی باشد در تحقق بخشی به صفت ربوبیت الهی.  

 و دفع شرور  توسل به انسان کامل  -6

آکندگی خداوند از کماالت و فیاضیت علی االطوق او اقتضاء دارد تاا کمااالتش  به دست آمد کهچنین  از آنچه گفته شد  

 ،انساان کاما سبب می شود تاا خداوند در آینه غیر،  ه شدنوء یا دیدارج به ظهور در آورد. این استجرا به تففی  در خ

گا ار  فاهیخل نیانشاجصافاتش در باید که در آن، بار یابد  خوفتی    مقابه مو    شدهمظهر تام و مجوی اعظم صفات الهی  

ب و دیگری مربوب اسات، تفااوت مربوبیت که یکی ر در ربوبیت وخداوند جز انسان کام  با قدرت  بر این پایه،    .باشد

که در نق  ها بار  نچنا . آننسبت داد نیزمی توان به مربوب ، به رب نسبت داد  بایدکه می  را  نداشته و همه آنچه    یدیگر

 2(273:  25و ج   303:   4ج   ،1403جلسی،  م)  .استشده    عبودیت اه  بیت در کنار جامعیت کمالشان تاکید

جود و به همان دلی  مربوبیتی که اشاره رفت، میزان تفرفات انسان کام  در جهان محادود باوده و تاا اذن و با این واما  

 ب می شودبس شانسان کام  و نیز ضعف و عجز ذاتی انباشد، ادب    یانمرخفتی در اعمال این تفرفات و همت ها در  

گمان شود که این ادعا با متون نباید  رتیب اثر ندهد.  خود ت   موزمانو یا به هر درخواستی از    نزدهکه دست به هر تفرفی  

 
 اً، و منهم من يُلْحِق ذلك بالسِّحر و اإلبهام ال يظهر التصديق به ظلماً و علُّوا و حسد .1

 ثم قولوا مَا شئتم...   هيالسالم: الَ تتجاوزوا بِنَا العبود هيعل  نيالمومن  ريالسالم قال: قال ام هميعن  أَبی محمد عن آبَائه عل  .2



در تفارفات   کاه هرچنادد؛ چراانیا توس  جستن به معفوم را به چاالش مای کشا  دعا کردن وو    نیستدینی ما همسو  

آنهاا   و خوانادنبا توس   منافاتی  اما به چند جهت    نمایان استتکوینی انسان کام  در جهان، محدودیت های پیش گفته  

توجاه باه معناای عاین ثابات در هساتی شناسای عرفاانی  در این جا. ندارد ورزندگی به ویژه در مواجهه با شر  در طول 

خااص دارد و  یخاود مظهار یبرا یمعنا که هر اسم نیاند. بد  یاله  یسمار اثابته صور و مظاه  انیاعضروری می نماید.  

: 1389پنااه،  زدانیاص مربوط به آن اسم اسات. )خا تیماه ایثابت   نیمظهر همان ع  نیشود. ا  یم  دایپ  یدر شک  مظهر

 یطیاسباب و شارا  یمامت   اعالم ب  نیاست که در ا  ی. مراد از قَدَر همان نقشه کلخوانندیثابته را سر قدر هم م  انی( اع463

و  بتهثا  انیقدر و هندسه و اندازه، همانا اع  نی. سر ادهدیرخ م  یکس  ای  یزیچ  یچون زمان و مکان و علت و آثار و... برا

ثابات باوده   یثابته به طور ازلا  انیاست که در اع  یدهد بنا بر اقتضائات   یعالم رخ م  نیآنچه در ا  رایاقتضائات آن است؛ ز

و خواهاد گ اشات   گا ردیم  اءیثابت برسد، بر همه آنچه که بار اشا  انیبه مرحله شهود اع  یاگر کس  رو  نیست. از هما

 (815:  1375 ،یفریشود. )ر.ج: ق  یواقف م

 تکوینی انسان کام  در طبیعت  ، محدودیت های پیش گفته به معنای منتفی بودن تفرفاتمبانی به دست آمدهبا  برابر    -1

باه راساتی ساائ  یاا   به مقفود وجاود نداشاته باشاد.  رسیدنانتظار    و خواندنی،  توس   نیست که در هی نبوده و چنین  

رسد و یا امام معفوم رخفتی در اجابات   نمیوسلش به نتیجه  شخ  متوس  چگونه می تواند یقین کند که او در این ت 

س  کننده، ماذون از جاناب تو  یام خواسته  ابهام و ندانستن اینکه معفوم در کد  که  ستا  ندارد؟! جالب این  شاین توسل

ت بااور کاه ممکان اسا ایان ؛ساخن به دیگار.  شودتر    انهخالف  توس می کارد تا این    ها  خود امیدی در دل   ،الهی است

یان احتماال اینکاه در ا  ییاز ساو  رسد خود یاس و نومیادی را از او دور سااخته وببه مقفود    خواندنش  در هرمتوس   

نتیجاه ایان واقاع   باز می دارد.مول آور  داشته باشد، نیز او را از سرخوردگی  توسلش مانعی برای تفرف معفوم وجود  

خود را ؛ چراکه مومن  و نزارتر  ضعیف ترکند نه    می  ور و ستبر ترنهال دینداری اش را تنانگری، عقونیتی خواهد بود که  

 .دگاردمای و آساوده خااطر نومید می شود و ناه مطمائن ن به مقفودش از رسیدکه نه    بین خوف و رجائی می بینددر  

یگاه انساان در فهم جا یی که عمومبه مراتب از کژتابی ها ،نگارنده به جد بر این باور است که عواقب سوء این واقع بینی

امیادی از   سبب ناا  بهجامعه دینی    ا درریزش هاز فزونی  به شدت  ، کمتر بوده و  ی او دارندکام  و میزان تفرفات تکوین

   اهد.توس  و معنویت می ک

در عرف عرفان اجابت به  نباید از معنای دعا و نیز شرایش استجابت آن غفلت ورزید. اساسا  در پاسخ به سوال تحقیق  -2

خاص )مسئول عنه( در   ی شود و مراد از آن انجام و اظهار مطلوب  یاجابت گفته م یرود. گاه یبه کار م یکل  یدو معنا

 همراه باشد:   زین  ریاخو ت  یاست که الجرم ممکن است با تعج خارج

  (420همان:  ،یفریأسرع باإلجابة أی، حفول المسئول فی الحال. )ق  الوقتَ فإذا وافق السؤاُل



ابن  ) به سوال سائ  است: ...اإلجابة التی هی لبَّیک من اللَّه یاثر کل بی دعا و ترت  دنیشن  ای  کیاز اجابت، لباما گاه مراد 

در متون   ماثور  یاز نق  ها ی اریفهم بس دی کل  ست،یهمرا ن ی ری تاخ   یز اجابت که با ها یمعنا  نی( ا60:  1، ج1946 ،یعرب

داند؛ چراکه   یرا مردود االجابه نم ییسوال و دعا  یکه بر اساس آن ه است  یاز معارف ال ما ماالم ینیاست. متون د ینید

 افزون  یبر و یو حسنه ا  ،از او محو  یا  هئیس ایگردد و   یم  رهیذخ شی برا گرید یدر وقت ای است  یتوام با انجام فور  ای

 1( 167: 5، ج1368 ،ینور . می شود

ت، کیفیت ساوال از او و اساتجابتش را باا ساوال از خداوناد و از آنجا که انسان کام  مظهر اراده الهی اس  از سوی دیگر

شناسای عرفاانی، اگار در هساتی  گفتنی اسات کاهدر نظر گرفت.  انی را برایشاجابتش باید یکی دانست و شرایش برابر

ق باا می رسد و در مقابا  اگار ساوالی موافا  )به هر دو معنا(  سوالی مطابق استعداد سائلی باشد آن سوال یقینا به اجابت

-419 هماان: یفاری،. )قمای شاود)به معنای دوم(  چنین طلبی  اجابت  از  اقتضائات عین ثابتش نباشد، حکمت الهی مانع

 نیازمتوس     یاان کام ، افزون بر محدودیت تفرفش، محدودیت اقتضای عینی سائ   در توس  به انس  بر این اساس(  418

حاص  می شود که با توس  به انسان کام  و عدم اجابت فوری او،   باید مورد نظر قرار بگیرد. از جمع این دو نکته چنین

ساوالی را نداشاته باشاد و یاا  شت. یا ممکن است اساسا عین ثابت سائ  اقتضای چنینمی توان به عواملی چند اشاره دا

 ی دیگار، اذنی از جانب حق سبحان برای معفوم صادر نشده باشد و یاا در احتماالتوس محتم  است در خواسته مورد  

زمان ظهور مسئول عنه فارا هنوز سائ ، و هم رخفت خداوند در تفرف وجود داشته باشد اما    ینیع  یهرچند هم اقتضا

صافت  یباشاد، خداوناد از رو یکایر وقت سوال با وقت ظهور مطلوب )مسئول عناه( اگ. به دیگر سخن؛ نرسیده باشد

موافاق   یشود که اگار طلاب ساائل  یجا دانسته م  نیند. از همرسا  یرا به اجابت م  یاالجابه بودنش، طلب هر طالب  عیسر

الجرم وقت ظهاور  ،فتدر اجابت صورت گر یریداشت، و باز هم تاخن  یثابتش مخالفت  نیع  یاستعدادش بود و با اقتضا

 است.  دهیمطلوبش فرا نرس

ثابت( چگونه مای تاوان اگر پرسش شود که با تاخیر در اجابت و گاه حتی عدم اجابت )در فرض عدم اقتضای عین    -3

داشته و نمی تواناد باه چناین اوال سائ  در حین سوالش، یقین به عدم اجابت ناز توس  طرفی بست؟ پاسخ آن است که  

برابر با معنای دوم اجابت که لبیک خداوندی و اولیاای برگزیاده اش را باه دنباال جزمی داشته باشد. ثانیا  مساله ای باور  

آن مای تاوان در  باادر درگاه الهی و امامان معفوم، آرامشی را به ارمغاان مای آورد کاه  دارد، نفس خضوع و خاکساری

که آگاهانه و با نظر به اقتضائات عینی اش و نیز باا  یسائل به دیگر سخن؛ سیبهای ناشی از آن فائق آمد.بر آمواجهه با شر  

در   طلب و خواستن،نه تنها از    دارد،  توسلی  و  علم به تفرفات محدود انسان کام  و حتی اقتضائات زمانی اجابت، طلب

تواناد از  یکند کاه باا آن ما یکسب م یو آرامش دیام ،انهنینگاه واقع ب نیکه به سبب ا  ،ردیگ  یبه حاجتش مدد م  دنیرس

 
أَنْ  خصال ثالث إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ فی االجابه وَ إِمَّا  یرَحِمٍ وَ الَ اثم إِالَّ اعطاه اهلل احد  عهيِفيهِ قط  س ياهلل بدعاء ل دعو يله: مَا مِنْ  مسلم و ا ه ياهلل عل  یَقاَل  رسول اهلل صل.  1

 طلبه.   اعنه مِنَ السوء مثل مَ رفصييَدَّخِرَ له ِفی االخره باحسن منه وَ إِمَّا ان 



  یدارد و نه با عادم تحفا یسوال او را به اصرار و الحاح فراوان وا م نیل ا نه ا.  شرور و مفائبش کم کند  یشدت سخت

ملتفت است که هار عالم اجماال آگاه بوده و   ریالقدر و راز تقد  گردد؛ چراکه او از سر  یم  دینا ام  یاز رحمت اله  ،وبمطل

 داد.  رییاقتضائات را تغ نیتوان ا ینم  اساسا با سوال و تقاضاقتضائات خود را دارد و ا  ینیع

 نتیجه گیری

سلوکی اش را به نهایت رساانده و در مرتباه اول باه چهارگانه    سفرهایمراد از انسان کام  را باید آن انسانی دانست که  

چهاارده معفاوم علایهم له اطوق می شود و با نوعی تنزل و تسامح، ساایر  حضرت محمد مفطفی صلوات اهلل علیه و آ

تمای السوم به این وصف نام می گیرند. البته با تنوع تعابیری که در کلمات ابن عربی دیده می شود، گاه باه حضارت خ

وسایعش شاام  کاما   می توان انسان اکم  یا کام  مکم  و گاه نیز انسان کام  نام داد؛ چراکه انساان کاما  در معناای

ت عرفای اسومی و به ویژه ابن عربی استفاده می شود، انسان کام  به سبب مظهاریتش آنچه از کلما  مکم  هم می شود.

در یاک همچنین  مام مراتب را از عرش تا فرش در خود ظاهر می سازد.  نسبت به اسم اعظم اهلل، خود نیز جامع بوده و ت 

 وانگهایتش در جهان می شود. و ندیدن شأنی برای خود، مانع اعمال تفرف و هم  دخداونمعرفت عارف به    ،قاعده کلی

س  باه انساان در تو .نخواهد بودبه تفرف دست زند، این تفرف جز از منشا تکمی  و تربیت   نیز  اگر عارفی با امر الهی

عین ثابت سائ  اقتضای چناین یا ممکن است اساسا  :کام  و عدم اجابت فوری او، می توان به عواملی چند اشاره داشت

و یا محتم  است در خواسته مورد توس ، اذنی از جانب حق سبحان بارای معفاوم صاادر نشاده   سوالی را نداشته باشد

ر مسئول عنه فرا نرسیده باشد، هرچند هم اقتضای عینی سائ  موجود باشد و باشد و یا در احتمالی دیگر هنوز زمان ظهو

از او واقع بینانه تر شده و باا ایان  با نظر به محدودیت های تفرف انسان کام ، طلبمان  هم رخفت خداوند در تفرف.

 آگاهی، بهتر می توان بر صدمات ناشی از شرور فائق آمد.
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