بررسی یک بیت از مثنوی موالنا در انسانشناسی عرفانی
محمدمهدی اسماعیلپور
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چكيده 
مطالعه شناخت انسان ،انسانشناسی ،به زمانی برمیگردد که آفريدگار ،اين موجود پیچیده را برای
تکمیل فرايند خلقت آفريد و از روح خويش نیز در او دمید .پس از آن انسانشناسی بهعنوان يکی
از مهم ترين علوم و معارف بشری تبديل شد تا جايی که در روانشناسی امروز ،سرنوشت و شکل
زندگی افراد را انعکاسی از انديشهها و بازتابی از فعل و انفعـاالت روحـی او قلمـداد مـیکننـد.
محوريت انسان ،در عرفان نظری بهدلیل ويژگیهای منحصـربهفـرد خـدايی اوسـت کـه او را از
سايرمخلوقات ـ حتی فرشتگان ـ متمايز میسازد .پس در انسانشناسی عرفانی ،مراتب و مقامـات
بسیاری برای انسان در نظر گرفته شده است .در اين مقاله تالش گرديده براساس بیت «بوالبشر کو
علّماالسماء بگ است  /صدهزاران علمش اندر هر رگ است» ويژگی های انسان کامل در عرفان و
تصوف استخراخ شود و با واکاوی بیت مذکور در تفاسیر متعدد ،مبانی انسانشناسی عرفانی اسالم
تبیین گردد.
کلیدواژهها :انسان کامل ،انسانشناسی عرفانی ،عرفان اسالمی ،مثنوی ،موالنا

 .1دکتوای تصوف و عوفان اسالمی پژوهش و ارشد واحد پژوه

صداوسیتای فارس مدرس دانش اه.
رایانامهdr.esmailpur@gmail.com :
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مقدمه 
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در تعویف «انأانشناسی» گفتهاند «هو منظومه معوفتی که به بورسـی انأـان بعـد یـا
ابعادی از وهود او یا گووه و قشو ااصی از انأانها میپودازد انأانشناسی مـیگوینـد.
انأان شناسی به چهار گووه تجوبـی عوفـانی فلأـفی و دینـی دسـتهبنـدی مـیشـود».
رهبی )21 :1381
انأانشناسی عوفانی راه درس
دریاف

و صحیح شناا

شهودی اس  .در ای طوی نوعی شناا

انأان در سیو و سلو عوفانی و
از انأان به دس

میآیـد کـه آن را

انأانشناسی عوفانی مینامند .ما در ایـ مقالـه بـه انأـانشناسـی عوفـانی اسـالم کـه

کاملتوی تصویو از انأان را توسیم میکند میپودازیم.
انسانشناسيعرفانياسالم 


از دیدگاه انأانشناسی عوفانی اسالم انأان بوای دستیابی بـه های ـاههـای عـالی و
بوتو انأانی

که انتهای

تا مقام ربوبی اس

و فهم کامل اود به شناا

آفویدگار

به سیو و سلو میپودازد و پس از در
دسـ

مـییابـد و بـا فنـای فـیاهلل بـه مقـام

هانشینی ادا نایل میشود .از ای نظو انأان نه بـوای رسـیدن بـه قـدرت مـاورایی و
نتای

آن در عوصههای مختلف زندگی بلکه صـوفاً بـوای کامـل شـدن دارای چنـی

فوص

گوانبهایی شده اس « .اساساً انأانشناسی عوفانی اسالم بأیار متتاز با دی ـوان

اس

زیوا انأان عالوه بو هنبههای ناسوتی دارای ساح های الهوتی اسـ  .بنـابوای

بواساس حدیث نبوی «اِنَّ اهلل اَلَ َ آدَم عَلَی صُورَتِه» از انأان با عنوان «صـورت الهـی»
«عالم اصغو» «عالم کبیو» «هامع ح و ال » و «کون هامع» یاد شـده اسـ  .پـس در
اندیشه اسالمی و عوفان نا

اصال

با رو یا هتـان حقیقـ

وهـودی انأـان اسـ .

بنابوای هی امتیازی بی فقیو و رنـی کـارگو و کشـاورز صـنعت و عـامی عـالم و...
نیأ

بلکه هوکس نأب

به توان استعداد و قابلیت

مـیتوانـد از حقـای

عنایـات و

افاضات ریبی بهوه گیود و سیو به سوی ستاوات و عالم ملکوت داشته باشـد تـا مظهـو
استای هتال و هالل الهی گودد .در ای رابره داسـتان القـ

انأـان و سـیو از عـالم
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و هوار حضوت ر

قو

تا عالم رلت

یا تنزل از ملکـوت تـا ملـک و سـپس قصـه

دلنشی اس  .حال ای بین

ون و

و بیـن

به «انأـان» کجـا و ن ـو

هنـدویی

مأیحی و ...به «انأان» کجا !» رودگو )42 :1381
انسانشناسيعرفانيدرمثنوي 


مرنوی موالنا اقیانوس بیانتهایی در انأانشناسی عوفانی اس  .موالنا مرنـوی را بـا
شو حال «نی» آراز میکند .به عقیـده محققّـان و بزرگـانی کـه از ایـ اقیـانوس ژرف
موواریدهای بیشتار معوف
صاحبدلی اس
بازگش

که درون

و اداشناسی صید کودهاند «نی» تتریلی از انأان کامـل و
از هـو گونـه پلیـدی و پلشـتی اـالی شـده اسـ

و میـل

به دیار معشو و نیأتانی دارد که روزی از آن هبوط کوده و به ورطـه ههـان

مادی تنزل یافته اس .
«انأان» موالنا چیزی هدای از انأان قوآنی نیأ ؛ هتان انأانی که اداوند از رو
اوی

1

در او دمید استای الهی را به او آموا

در رگهای او صدها هزار علم و معوف

2

3

او را تکویم کود و به قول موالنـا

به ودیعه گذاش .

در انأانشناسی عوفانی مرنوی انأان در حال هأتجوی کتال و توقـی اسـ

و تـا

نایل نشود آرام نتیگیود؛ هتان چیزی که قوآن از آن به بازگش

انأان

به اصل اوی

بهسوی ادا یاد میکند.

4

از دیدگاه انأانشناسی عوفانی هدف اداوند از الق

آفـوین

انأـان اسـ  .بـه

هتی دلیل موالنا در مرنوی میکوشد قصّه هدایی و دور افتادن انأان از معشو را بـا
زبان ش ف آوری که در سو تا سو ادبیات عوفانی ما بیهتتاس
َ .1نفََخ ُ فیهِ مِ رُوحی حجوو )29
 .2وَ عَلَّمَ آدَمَ االَستا َ کُلّها بقوهو )31
 .3وَ لَقَد کَوَّمنا بَنی آدَمَ اسویو )72
 .4انّا لِلّه وَ اِنّا اِلیهِ راهِعُون بقوهو )116

بیان کند.
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«صعود» و «عووج» از ملک تا ملکوت و سیو از ناسـوت تـا هبـووت بأـیار شـیوی و
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موالنا در مرنوی نیز موانع و مشکالتی را که در طول تاریخ بشوی

هتواره تهدیدی
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هدّی بوای انأان و سیو استکتالی او به شتار میآید گوشزد مـیکنـد و ضـت پوهیـز
1

دادن انأان از افتادن در ای وادیهای ارونا و شیرانی او را بـه «تعقّـل» و «عشـ
2

ورزیدن» که شیوههایی قوآنیاند فوامیاواند.
انسانشناسيعرفانيدرقرآنوروايات 


قوآن در آیات متعدّدی به انأانشناسی عوفانی اشاره کوده اسـ ؛ در سـوره شـویفه
حجو آیه مبارکه  29میاـوانیم« :وَ نَفَخـ ُ فیـهِ مِـ روحـی :و در آن از رو اـوی
بدمم» .عوفا با استناد به چنی آیاتی میگویند انأـان نتونـه کامـل الـ الهـی اسـ .
بنابوای تتامی اوصاف الهی در او متجلّی گشته و از ای نظو انأان هامعِ استای الهـی
اس  .ای هامعی

تا بدانجاس

که اداوند او را به مقام خلیفة الهـی مـیرسـاند و بـه

فوشت ان دستور میدهد در پیش اه

به سجده درآیند.

یکی از معووفتوی احادیث قدسی که به انأانشناسی عوفانی مورد نظو مـا اشـاره
میکند حدیث عوفانی «کُن ُ کَنزاً مَخفیّاً فَاَحبَبـ ُ ان اُعـوَفَ فَخَلَقـ ُ الخَلـ َ لِـاَعوَفَ»
موسوی اتینی  )13 :1376م گنجی بودم که دوسـ
3

داشـتم شـنااته شـوم از ایـ

روی ههان را ال کودم .اانم «آنهمـاری شـیتل » عوفـانشـناس مشـهور آلتـانی در
ای باره میگوید« :اداوند در تنهایی ازلی اوی

میل به شنااته شدن پیدا میکند و از

ای روی انأان را که متعالیتوی هلوه وهودی اوس
قدسی انأان عالم اصغو هوم صغیو) اس

ال میکند .طب یک حدیث

و به ااطو اداوند متعال عالم کبیو) ال

شده اس  .ادایی که پس از ال آدم هو چیز دی وی را بخـاطو وی الـ نتـود .در
حقیق

قوآن های اه بأیار باالیی را به انأان ااتصای داده اسـ

بـدون اینکـه وارد

تفصیل و هزئیات شود؛ هو چند که متصوّفه مفصالً راهع به هنبههـای مختلـف انأـان

 .1لعلّکم تَعقِلونَ بقوهو )242
 .2قُل اِن کُنتم تُحبّونَ اهللَ فاتَّبِعُونی یُحببکُمُ اهللُ آل عتوانو )31
3. Annemarie Schimmel
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انأان متجلّـی

بحث کودهاند .هته فعالی ها و اقدامات موبوط به قدرت الهی در الق

شالوده و زیوبنای انأانشناسی عوفانی در «شناا » انأان از «اود» اسـ  .حـدیث
مشهور «مَ عَوَفَ نَفأَه فَقَد عَوَفَ رَبَّه که هتواره مـورد استشـهاد و تفأـیو حکیتـان و
به روشنی تتام ضـوورت اودشناسـی

فوزان ان ـ بویژه علتای عوفان و ااال ـ اس

و نتیجه آن را بیان میکند ».نارمزاده قتی )11 :1376
یکی دی و از معووفتوی احادیری که به الق
«اَلَ اهلل تعالی آدَم عَلَی صُورَتِه» اس

آدمی مـیپـودازد حـدیث شـویف

که از پیامبو گوامی اسالم ی) نقـل شـده اسـ .

در ای حدیث شویف آفویدگار با ال انأان آفـوین

را تکتیـل کـود و او را کـه از

تتامی کتاالت و اوصاف اود بهوهمند کوده بود به موتبهای رسانید که فوشت ان مقوّ
نیز بدان موتبه دس

نیافته بودند .علّامه سیدحیدر آملی ره) در ای بـاره مـیگویـد« :و

چون اداوند توکیب هأد انأان را از هتیع حقایقی که در عالم کون موکب موهودند
ابداع فومودند و تتامی قوای عالم از افال گوفته تا ارکان در او حاصـل شـد و مأـتعد
قبول فیض روحانی گودید آن اه ح تعالی رو الهی را در او دمید و بـه او بـه لأـان
حال و قال به حتد و ثنای حضوت ح گویا شد و امام معصوم امیوالتـؤمنی علـی ع)
نیز به هتی معنا اشاره کوده و فومودهاند :بدان که صورت انأـانی بـزرگتـوی حجّـ
ادا بو ال اوس  ».آملی )274 :1371
پس ای بوتوی از آنِ آدمی اس

که پووردگار متعال استای الهی و حقای اشـیا را

بو او آشکار میسازد و از رو اود در او میدمد و او را بو صورت اوی

میآفویند.

بی :
«بوالبشو کو علّم االستا ب

اس

صد هزاران علت

اندر هو رگ اس ».
موالنا بیتا)18 :

موالنا در ای بی
اس

که یکی از بینظیوتوی ابیـات مرنـوی در انأـانشناسـی عوفـانی

الیههای پنهان آدمی را از آنچه در صورت او مجأّم شده اس

تا ژرفای باطن

در ااتیار ما قوار میدهد .موالنا در سوتاسو مرنـوی بـا آشـکار سـاات ایـ الیـههـای
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اس  ».شتیل )322 :1384
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اداگونه شخصی
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پیچیده انأان را از طوی آموزههای انأانشناسی عوفانی تـا انأـان

کامل شدن فنا گشت در ح و به دس
موالنا در ای بی

که نخأتی بی

مواعات صویح نهی و تو تکویل» اس

آوردن بقای هاودان معوفی میکند.

از «قصه آدم علیهالأـالم و بأـت قضـا نظـو او را از
به بوتوی آدم بو سایو موهودات اشـاره مـیکنـد و

میگوید« :حضوت آدم ابوالبشو که بهواسره علم بو حقـای اشـیا سـاالر موهـودات شـده
بود در هو رگ او صدها هزار علم و معوف

نهفته اس  ».زمانی )429 :1378

مبنايقرآنيبيت 

ای بی

اشاره مأتقیتی به آیه مبارکه  31سوره شویفه البقوه دارد که میفومایـد« :وَ

َع َّل َم آ َد َم االَستا َ ُکلَّها ُث َّم َع َوضَـهُم َعلَـی التَلئکـ ِه فَقـا َل اَنبِـؤُنی َباَسـتا ِ هـؤال ِ اِن کنـتُم
صادِقی  :و ادای عالم هته استا را به آدم تعلیم فومود .آن اه حقـای آن اسـتا را در
نظو فوشت ان پدید آورد و فومود ابو دهید موا به استا اینان اگو راس

میگویید»

عالمه طباطبایی ره) در تفأیو ای آیه ضت پوداات به معانی استا عنوان شده در
آیه به شو تفاوت انأان با مالئکه نیز میپودازد و در ای میـان مقـام و موتبـه انأـان
کامل و مقام خلیفةالهی او را هم یادآور میشود« :تعبیوی که در آیه به کـار رفتـه مشـعو
بو ای اس

که استا یا مأتاهای استایی کـه اـدا بـه آدم تعلـیم کـود یـک سلأـله

موهودات زنده و صاحب شعور بودند که در پش

پوده ریب از نظوهـا مأـتور بودنـد

زیوا ضتیو «هم» معتوالً به هتع عامل بومیگودد) و البتـه اطـالع آدم بـو اسـتای آنهـا
مانند اطالع ما از نامهای اشیای مختلف نبوده اس

والّا فوشت ان هم پـس از آنکـه آدم

آنها را شو داد مرل او میشدند و تفاوتی میان آنها و آدم باقی نتیمانـد؛ بعـالوه ایـ
چه فضیل

و احتوامی بوای آدم بود که ادا یـک عـده الفـاظ بـه او بیـاموزد ولـی بـه

مالئکه یاد ندهد در صورتی که اگو به آنها هم یاد میداد مانند او بلکه شاید باالتو از او
بودند زیوا کتاالتی دارند که در انأان نیأ ) و معلوم اسـ
اثبات فضیل

کـه چنـی کـاری بـوای

آدم بوای مالئکه قانعکننده نبود ...منظور از علم به استا تنها نامهای یـک

عده از موهودات یعنی آن نام و لفظی که در لغ

دارند نبوده بلکه عتلی بـوده اسـ
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که تووم با کشف حقیق

و وهود آنها بوده؛ یعنی مأتاهای آن اسمها حقای اارهی و
در حـالی کـه بـوای

و علم به آنها بوای یک موهود زمینی مانند آدم امکان داشته اس

فوشتههای آستانی امکان نداشته و از ای گذشته ای علم در احواز مقام خلیفةالهـی نیـز
داال

داشته اس  ».طباطبایی ج  112 :1372 1ـ )149

شرحوتفسيربيت 

علّامه محتد تقی هعفوی ره) در اصوی استایی که اداوند بـه آدم مـیآمـوزد و
حقایقی که بو او آشکار میکند معتقد اس « :اداوند متعال حقـای را بـو آدم آشـکار
کود آنچنانکه واقعیات فواوانی را از تعلیم مزبور فواگوف  .مقصود از اسم اشیا عینی
در اارج اس  .ای تعلیم ماورای تعلیتات معتولی ماس
با حواس و ذه معی از راه اکتأا
نه محدودی

حواس مانع در

که اشیا را در پهنـه طبیعـ

فوامیگیویم .حقای بوای او مکشوف گش

حقای بود و نه آمیـز

زیوا

و در تتـاس بـودن بـا ههـان

طبیع  ».هعفوی ج )116 :1366 1
حکیم سبزواری در تفأیو فلأفی اود از مرنوی نیز تعلیم ای استا را منحصـو بـه
انأان می داند .انأانی که نتونه کل و اعالی آفوین
مقوّ

الهی بوتوی دارد« :باید دانأ

و از ایـ نظـو بـو فوشـت ان

اس

که تعلیم استا نه هتی تعلیم الفاظ بود بلکه اگو

استا اهلل تعالی باشد ـ چنان که اولی ای اس
استا که هی نوع از مخلوقات مظهوی

ـ مواد مظهوی

آدم اسـ

از بـوای کـل

کل را ندارد به هز آدم ...هتـه اسـتا مظـاهو

ذاتا ند هته اشیا مظاهو استا به االف آدم که هیکل توحید و مظهـو هـامع اسـ
آینه سوتا پا نتاس
هالله که اهلل اس

اصول استا و فووع استا را حکایـ
واقع اس

و صفات هالل و هتال را مجلی اسـ

آدَم عَلی صُو َرتَه و اسم در نزد اهل حقیقـ
سبزواری ج )99 :1374 1

مـیکنـد و در تحـ

حقیقـ

وهـود اسـ

اسـم

کـه انَّ اهلل اَلَـ
بـا تعـ ّی نـوری».
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موهودات مخصوصی بودهاند که در پش

پوده ریب ریب آستان و زمی

مخفی بـوده
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بدیعالزمان فووزانفو در معنی کلته «ب » که در مصواع اول بی
مخفّف بی

و آن عنوانی اس

کلته توکی اس

آمده میگوید« :ب

که به نجبا و شاهزادگان و اموای سـپاه

میدادهاند .ای کلته در توکیب معنی امارت و منصـب مـیدهـد؛ ماننـد ااصـب
اای بارب

امیو بار و موالنا آن را در مورد معانی و مفاهیم نیز به کار بـوده اسـ

نیز در اصوی علّماالستا ب
او در شو ای بی

میکند و ای استا که اداوند به آدم آموا
و هو یک استی اس

واقعی او باشد و ادا ای دان

کـه بـو مأـتّی

اعیان کائنات اسـ

را به آدم آموا

چیز و هو کس را بشناسد و بداند و مراب آن شخصی
صفتی بوای او تعیی کند که چون بو وف آاوی فعلیـ

که مناسب فعلی

در معو

اایـو و

تا سوانجام و پایان کار هـو
وی را تتیـز دهـد و نـامی یـا
و صـورت نفأـانی

شده بود هوگز تغییو و تبدیل نتی یافـ  .ایـ مأـئله مبتنـی بـو آن اسـ
میگویند اشیا از آراز تکوّن و آفوین

از آن ههـ

از اسـتای الهـی .موالنـا ایـ آیـه را

بدی صورت توهیه میکند که اسم حقیقی هو چیز آن اس
شخصی

بو قیاس الابـالی الیعلـم».

نیز میآورد« :به عقیده صوفیه اسم چیزی اسـ

که دلیلی بو وهود اداس

و

مینویأد امیو موتبه و مقام تعلیم استا و معتقد اسـ

موالنا ای هتله عوبی را به معنی وصفی استعتال کوده اس
دالل

امیـو

تعیـی

کـه صـوفیه

تغییو و تبدّل واقـعانـد و انأـان بـه

حأب قلب و قالب پیوسته تحوّل میپذیود و اطوار و شئون مختلف بو قلب او عـار
میگودد و ای تحول تا وق
فعلی

اایوی اس

موگ مأتتو اس

و صـورت هـو چیـز از هتلـه انأـان

که قلب و یا نفس وی بدان متحقّ میشود و حشو او نیز بو هتـان

صورت اواهد بود ».فووزانفو ج )414 :1367 2
چراآدم،مظهراسمايالهيشد؟ 

اب عوبی در فصّ آدمی از فصویالحکم با بیـان مرالـب شـ ف آوری از القـ
آدمی عل مظهوی استای الهی در وهود آدمی را توضیح میدهد .وی در ابتدای ای
فصّ می وید« :لتاشا الحَ سُبحانه مِ حیثُ استاؤه الحُأنی الّتی ال یبلغها االحصـا ان

بررسی يک بیت از مثنوی موالنا در انسانشناسی عرفانی 733

االُمم در شو ای مت مینویأد« :ح تعالی اواس تا نفس اود را در وهودی ببیند
که هامع هتیع شئون و استا بوده و امو استا به نحو استغوا در او فواهم آمده باشد
بدی روی چنی مظهو هامعی را بهوهود آورد و ایـ مظهـو هتـان آدم کلّـی اسـ ...
بنابوای کلته وهودی آدم را متّصف به موهودیّ

کود تا با حصو کلّی اسـتا اـود در

او با دیدن ای وهود هامع هتیـع اسـتا اـود را در عـالم عـی بن ـود و بـههتـی
مالحظه اس

که آدم مظهو هتیع اسوار وهـود و اسـتا و اصوصـیات آنهـا گودیـد».

رضانژاد ج )34 :1382 1
نویأنده با استعان از آیه مبارکه  31سوره شویفه البقوه که تعلـیم اسـتای الهـی بـه
آدم را یادآوری میکند هدف از ای تعلیم را «انأان کامل» شدن آدمی مـیدانـد« :و بـه
قول کویته «وَ عَلَّم االستا َ کُلَّها» پس اگو چه حضوت حـ اول ذات و کتـاالت ذاتـی
اود را با علم ذاتی در ریب ذات اوی

مشاهده میکود و در هتان موتبـه علـم هـی

چیزی در آستان و زمی از دیدگاه او پوشـیده نبـود لـیک مـیاواسـ

کـه نفـس و

کتاالت اود را به واسره وهود هامع عینـی و در اـارج از ذات اـود نیـز رؤیـ
شهود نتاید لذا آدم را مظهو استای کلی الهی قوار داد و هم مـیتـوان گفـ
تعالی ذات و کتاالت ذاتی اود را در موتبه احدیّ
عینی میکود و اواس

که آنها را به نحو ن ـو

و

کـه حـ

هتعـی و در وهـود اـود رؤیـ
علتـی و در وهـودی تفصـیلی و در

عالم اارج از ذات هم بن ود لذا آدم را مظهو و هتانند آینه تتـامنتـای ذات و اسـتای
کلّی اود قوار داد و دی و موهودات را طفیلی انأان کامل نتود ».هتان  31ـ )34
انسانکاملعرفاني 

حال که با بورسی عل

مظهوی

استای الهی در وهود آدمی راز انأان کامل شـدن

آدمی بو ما نیز مکشوف شد به اساسیتوی بحث در انأانشناسی عوفانی یعنی «انأـان
کامل» میپودازیم.
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یَوی اعیانها وَ ان شئ ُ قل ان یَوی عینه فی کونٍ هامع یحصُوُ االَمـو ] کلّـه[  ...لِکونـه
متّصفاً بالوهُود و یظهوُ به سِوّه اِلَیه» اوارزمی  16 :1317ـ  )11نویأنده کتا هدایـه
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اصرال «انأان کامل» بوای نخأتی بار از سوی اب عوبی در فصویالحکم مرو
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شده اس

و پس از او صدرالدی قونوی آن را شـو مـیکنـد .بعـد از ایـ دو عـارف

بزرگ عزیزالدی نأفی نخأتی کأی اس

که مجتوعه رسالههای بیأـ ویـک گانـه

اود را «انأان کامل» نام ذاری کوده اس  .پس از نأفی عبـدالکویم هیلـی کتـابی در
ای باره به رشته تحویو درآورده اس .
انسانکاملدرتصوّف 

«انأان کامل» از نظو تصوّف انأان واالیی اس
به قلّه کتال انأانی

دس

که هف

شهو عش را درنوردیده و

یافته اس  .ای انأـان بوتـو کـه در متـون صـوفیه از او بـه

«ولی» «پیو» «مواد» و «موشد» نیز یاد میشود تتامی اوصـاف الهـی را در اـود هتـع
نامه اـود ضـت تتریلـی زیبـا کـه در آن «سـالک

کوده اس « .شیخ عرار در مصیب

فکوت» در هأتجوی رهبوی روحانی اس
به نظو

هتل ی در رورای رفلـ

پس از بورسی احوال کلیه صنوف مودم که

سـوگودانند و در یغتـای عـالم سـوگوم چنانکـه

فالسفه را مانده در سفأره کم و کیف و عقال را اسیو عقـل توهـاتان یـز و زاهـدان را
زندانی بوج عاج رؤیاهای مقدسمآبانه و عابـدان را روقـه در کـار داد و سـتد ااـووی
اوی

توصیف میکند سالک فکوت پس از تحتّـل مشـقات در راه شناسـایی «انأـان

کامل» پس از روبال کودن اا

1

سواسو عالم در پوویزن تشخیص و ارزیـابی عارفانـه

سوانجام به «پیو» که مظهوی از کتال و بلوغ شخصـی

آدمـی اسـ

دسـ

مـییابـد».

رزمجو )236 :1371
عزیزالدی نأفی در کتا
« بدان که انأان کامل آن اس

االنأان الکامل انأان کامل را ای گونه معوفـی مـیکنـد:
که در شویع

و طویق

و حقیق

تتام باشد و اگو ایـ

چهار عبارت را فهم نتیکنی به عبارتی دی و ب ویم .بدان که انأان کامل آن اس

کـه

او را چهار چیز به کتال باشد :اقـوال نیـک و افعـال نیـک و ااـال نیـک و معـارف».
نأفی )74 :1377
 .1روبال
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انسانکاملدرعرفاناسالمي 

داراس

و هانشی و نتاینده اداوندی اداس  .لذا «انأان کامل از نظو عوفـا واسـره

فیض ح به کائنات اس ؛ چه در قوس نزولـی وهـود و چـه در قـوس صـعودی آن».
یروبی )119 :1384
علّامه سیدحیدر آملی در نصالنصوی میگوید« :مواد از انأان کامل مرلقاً عبـارت
از اول نبیّ و بعد رسول و بعد ولـیّ و بعـد وصـیّ و سـوانجام عـارف کامـلِ

اس

مکتّل .و مواد از انأان کامل اکنون و در ای زمانه اـاتم اولیـای محتـدی و صـاحب
عصو و الزمان حضوت مهدی ع) اس  ».آملی )212 :1371
علّامه سیدحیدر آملی در هایی دی و از ای کتا

به تبیی دیدگاه قوآنی انأان کامل

که ژرفتوی مفهوم انأانشناسی عوفانی را در باط اود دارد میپودازد« :از نظو اکرو
محقّقان ای سخ ح تعالی که میفوماید« :اهلل الّذی رفع الأَّتاوات بغَیو عَتـد توونَهـا»
اشاره به انأان کامل حقیقی دارد که افال و امال
که به آن تعل دارد قائم به اوس
و مرالهای دی و

و هتیع موهودات عالم و هو چـه

مانند ستون صوری راهوی که بنا متکّی به آن اسـ

ستونهای ایته و ایوان و کاخهای بلند اسـ

کـه هت ـی متکّـی

بوآنند .بو هتی قیاس انأان کامل حقیقی بالفعل و نه بالقوه هم که مأجود و مقصـود
هتیع اهل عالم اس
اشاره شده اس

ستون عَتَد) معنوی عالم اس

که «ستون معنوی هتان اس

و در لأان عوفـا بـه ایـ نکتـه

که آسـتان را بـو آن آویختـهانـد» و آیـه

کویته اشاره به آن اس  ».هتان )273

عالمه آشتیانی در شو مقدمه قیصوی بو فصـویالحکـم محـیالـدی ابـ عوبـی
حقیق
اس

انأان کامل را ای گونه بیان میدارد« :اول تعـیّ

وهـود حقیقـ

انأـان کامـل

که از رهور و تعیّ او عوالم وهـودی حاصـل مـیشـود و بـه اولیّـ

التوهودات و التعیّنات اس
کلّی در مقام واحدیّ

حـ

اول

و بعد از تنزل از مقام احدی و تعیّ به صورت عی ثاب

و حضوت «عتائیه» میباشد ».آشتیانی )676 :1371
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در متون عوفانی اسالم انأان کامل هز وهو

ذاتی حـ

تتـامی صـفات الهـی را
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آشتیانی در تشویح مقام انأان کامل معتقد اس انأـان کامـل پـس از ایـ تعیّنـات
مواتب وهودی را تا ماده وهیوالی اولی طی میکند و پس از بهوهمنـدی از کتـاالت و
توقیات متصل به اصل وهود میشود تا اینکه مظهو اولیّ و آاو ّی میگودد:
«پس مظهو اسم اول و آاو هو دو انأـان کامـل اتتـی اسـ و سـوّ «هُـوَ االَوّل َو
اآلاو» در ای حقیق

نهفته اس  ».هتان)677 :

علّامه آشتیانی ره) معتقد اس
ی) اس

موتب

حقیق

محتّدیه مقام بـاط والیـ

حضـوت اتتـی

و هتیشه در عالم تجلّی و رهور دارد و در اقرا اولیـای محتـدی و

اوالد طاهوی او محفوظ اس

بلکه در مقام رهور ااتم اولیا ع) که مظهو نقرـه والیـ

اس و هامع هتیع مواتب اولیا اس احکام راهوی والی تامتو و ثتـوات آن تتـامتـو
اس  .بنابوای از آنجا که در متون دینی و عوفانی ما به وهود حجّ اـدا و انأـان کامـل
در هو عصو و زمانی تککید شده اس الزم اس
معوف به شناسایی انأان کامل روزگار اوی
کتاالت الهی اس

تا پیووان ح و سـالکان طویـ عشـ و
بوآیند و از بوکات وهودی او کـه مظهـو

بهوهمند گودند .از ای دیدگاه زیباتوی تشبیه در وصف انأـان کامـل

متعل به اب عوبی اس  .وی در فص حکته الهیه فی کلته آدمیه میگوید:
« فَهُوَ مِ َ العالَم کَفَصَّ الخاتمِ مِ الخاتم الَّذی هُوَ مَحَلُّ الـنَّق

و العالمـه الَّتـی بِهـا

یَختِمُ التَلِکُ عَلَی ازانَتِه و سَتّاهُ اَلیفَهً مِ اهلِ هذا لِاَنَّهُ ـ تعـالی ـ الحـافِظُ بِـهِ اَلَقَـهُ
کَتا یَحفِظُ الخَتمُ الخَزائِ َ» اوارزمی )72 :1317
یعنی «پس انأان کامل از عالم هتاننـد ن ـی اسـ
عالمتی میباشد که پادشاه بدان نق
مینهد و به هه

و عالم

از ان شـتوی کـه مهـو نقـ

و

بو گنجینه و ازانـههـای اـود مهـو بـو

هتی امو حضوت ح تعالی انأان کامل را هانشـی اـود در عـالم

نامید و بهواسرهی او آفویدگان اوی را ن هدار اس بدان گونه که پادشاه به ااتم و
مهو اود ازینه و گنجینهها را ن هداری میکند ».رضانژاد ج )61 :1382 1
برتريآدمبرمالئکدرانسانشناسيعرفانياسالم 


اواهه محتّد پارسا یکی از شارحان فصـویالحکـم در کتـا فصـل الخرـا

در

کـه مقصـود اسـ

از

اهتی

آدمی و بوتوی او بو تتامی مخلوقات مـیگویـد« :اوسـ
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هو چه موهود اس  .چون تختیو طین

آفوین

و تأوی

آدم ـ علیه الصلوه و الأّـالم

نفخ رو فومود و او را هـامع گودانیـد و در مأـند االفـ
الوهیّ

بنشـاند و آینـه حضـوت

ساا ؛ پس ای صورت عنصوی او را اصل و ماده صور انأانی کود که بعضی

از آن صور مواد بعینه بودند .چون کامالن از انبیا و رسل ـ علیه الصّـلوه و الأّـالم ـ و
کبار اولیا ـ رضیاهلل تعالی عنهم و بعضی مواد به ریوه بودند ».پارسا )132 :1381
در بی
بوالبشو کو علّم االستا ب

صدهزاران علت

اس

اندر هو رگ اس

زوایای پنهانی از تعلیم استا الهی توسط پووردگار بـه آدم وهـود دارد کـه عـارف
نامدار شیخ محتود شبأتوی در گلش راز بدانها اشاره میکند .وی میگوید:
ازی پاکیزهتو نبود بیانی

ههان انأان شد و انأان ههانی

شبأتوی )22 :1369
شتسالدی محتد الهیجی در شو ای بی
کبیو» شد و انأان که االصه هته اس

مینویأد« :ههـان بـا انأـان «انأـان

ههانی اسـ

علـی حـده؛ و چنانچـه حـ در

انأان راهو گشته و دیده وی شده و به دیده اود اـود را مشـاهده نتـوده انأـان در
ههان پیدا شده و دیده ههان گشته و به اود اود را مفصّل مشاهده کـوده و االصـه
ای سخ آن اس

که چون انأان مظهو اسماهلل اس

و چنانچه اهلل م حیث الجامعیّـه

مشتتل بو هتیع استا اس  ».الهیجی )97 :1383
در اشعار عارفانه شیخ محتود شبأتوی دو دلیل عتده در بوتـوی آدم بـو فوشـت ان
وهود دارد که موالنا نیز آن را به زیبایی در شعو اود آورده اس  .شبأتوی میگوید:
فوشته گوچه دارد قو

درگاه

ن نجد در مقام لی مع اهلل
شبأتوی )21 :1369

حکیم الهیجی در شو ای بی
اس

میان شی و موهود آن یا قلّ

معتقد اس « :چون قو

عبارت از ارتفـاع وسـایط

وسایط و بنابوای به حأـب توتیـب موهـودات

مالئکه که عقول و نفوس و اروا و قوایند هو آینـه قـو

درگـاه حضـوت اهلل داشـته
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ـ در موتبه اعتدال انأانی به اتتام رسید و ح ـ سبحانه ـ در آن مزاج مأوّی بیواسـره
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باشند فامّا از هه

بأاط

که موتبه فنا فی اهلل اس
هأ

و تجوّدی که ایشان را هأ

راه ندارند؛ هو چند بنا بـو معنـی مـذکور مالئکـه را شـوافتی

فامّا کتال که عبارت از حصول هتعیّ

اس

انأان کامل راس

اعتبار قلّ
اس

در موتبه اایّ انأان کامـل

و از ای هه

وسایط ملک مقوّ

هتیـع اسـتای الهیّـه و حقـای کونیـه

انأان کامل اکتل از ملک مقوّ

اشوف در انأان کامل باشد و به حأـب ایـ هامعیّـ

که حضوت اتم محتّدی ـ علیهالأالم ـ میفوماید که« :لی مع اهلل وق

فیه ملک مقوّ

باشـد و بـه

و ال نبیّ موسل» چه در مقام فنا که نهای

که صورت عقل و علم و شعور اس

سیو کتّل اس

الیأـعنی
ملک مقـو

راه نتییابد ».الهیجی )82 :1383

شبأتوی دلیل دی وی بوای بوتوی آدم بو فوشت ان نقل میکند:
از آن گشتی تو مأجود مالئک

تو بودی عکس معبود مالئک

شبأتوی )36 :1369
الهیجی در شو ای بی
انأانی منعکس گشته اس

میآورد« :چـون ذرّات و صـفات الهـی در آینـه صـورت
میفوماید که« :اِنّ اهلل تعالی اَلَ آدَمَ عَلَی صُـورَتَه» عکـس

معبود مالئک به حکم هامعیّ

تو بودی و چو صـورت معبـود اـود در تـو مشـاهده

نتودند هته سجده تو کودند که «فأَجَد التالئکهُ کُلُّهُم اَهتَعُونَ» و از آن سبب کـه تـو
عکس موتبه الوهیّ

بودی و هته استا و مأتّا در تو مـنعکس بـود مأـجود مالئـک

گشتی و مواد از سجده اطالع
اصل انأان و حقیق

وی رو اعظم اس

هتیع مجودات و مادیات اس
االف

و انقیاد اس

یعنی هته مریع و منقاد انأانانـد چـه
و به حأب هیکت اهتتاعی انأـان شـامل

و هو گاه که او مریع امـو حـ باشـد بـه حکـم موتبـه

که از ح دارد هته اشیا محکوم و فومانبودار اویند و هتـه نأـب

بـا انأـان

کامل اهزایند و هزو البته تابع کل اواهد بود ».الهیجی )172 :1383
جمعبندي 


در انأانشناسی عوفانی انأان از دمیده شدن رو ادا موهـود گشـته و مقصـود و
هدف آفوین

واقع شده و بجز وهو

ذاتی تتامی اوصاف و کتـاالت حـ در او بـه
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ودیعه گذاشته شده اس  .موالنا در مرنوی که یک کتا
در بی :

بوالبشوکو عَلّم االستا ب

صد هزاران علت

اس

اندر هو رگ اس

تابلویی ایالان یز از بوتوی آدم بو سایو موهودات ـ بویژه فوشت ان ـ توسـیم کـوده
و با طیفی از رن های زیبای عوفانی بهوهمندی انأان از صدها هزار علم و معوف
هه

نیل به مقام الیفه الهی را به نتای

در

گذاشته اس .

منابع 

قرآن کريم توهته مهدی محییالدی الهی قتشهای چ  1تهوان :انتشارات لقا .
آشتیانی سیدهالل  .)1371شرح مقدمه قیصری بـر فصـو

الحکـم چ  4قـم:

انتشارات دفتو تبلیغات حوزه علتیه قم.
آملی سیدحیدر  .)1371نص النصو

توهته محتدرضـا هـوزی چ  1تهـوان:

انتشارات روزنه.
بلخی موالنا هاللالـدی محتـد بـیتـا) .مثنـوی معنـوی بـه کوشـ

و اهتتـام

نیکلأون با مقدمه دکتو قدمعلی سوامی چ  6تهوان :انتشارات بهزاد.
پارسا اواهه محتد  .)1381فصلالخطاب با مقدمـه و تصـحیح و تعلیـ هلیـل
مأ ونژاد چ  1تهوان :موکز نشو دانش اهی.
هعفوی محتـدتقی  .)1366تفسیر و نقد و تحلیل مثنـوی ج  1چـاپ پـانزدهم
تهوان :انتشارات اسالمی.
 .)1317شرح فصو

اوارزمی تاجالدی

الحکم به اهتتام نجیب مایل هووی چ

 3تهوان :انتشارات مولی.
رهبی محتود  .)1381انسانشناسی چاپ نهم تهـوان :موکـز انتشـارات مؤسأـه
آموزشی و پژوهشی امام اتینی ره).
رزمجو حأـی

 .)1371انسان آرمانی و کامـل در ادبیـات حماسـی و عرفـانی

فارسی چ  2تهوان :انتشارات امیوکبیو.
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اسالم اس

هامع در انأانشناسـی عوفـانی
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رضانژاد رالمحأی

 .)1382هدايه االُمم يا شرح کبیر بر فصو

الحکـم تـکلیف
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و تحقی رالمحأی رضانژاد نوشی ) ج  1چ  1تهوان :انتشارات الزّهوا س).
رودگو محتدهواد « .)1381عوفان در مکاتـب مختلـف؛ ن ـاه تربیقـی بـه عوفـان
شیعی و هندو» مطالعات راهبردی زنان تابأتان

 16صص  11ـ .38

رودگو محتدهواد « .)1381عوفان در مکاتب مختلف» مطالعات راهبـردی زنـان
کتاب زنان

.16

زمانی کویم  .)1378شرح جامع مثنوی معنـوی دفتـو  1چ  7تهـوان :انتشـارات
اطالعات.
سبزواری مالهادی  .)1374شرح مثنوی مولوی به کوشـ

مصـرفی بووهـودی

تهوان :سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد.
شبأتوی شیخ محتود  .)1369گلشن راز با مقدمه دکتو صتد موحّد چ  1تهوان:
انتشارات سیون .
شیتل آنهماری  .)1384ابعاد عرفانی اسالم توهته و توضیحات دکتو عبدالوحیم
گواهی چ  1تهوان :دفتو نشو فوهن
طباطبایی سیدمحتدحأـی

اسالمی.

 .)1372تفسـیرالمیزان ج  1چ  1تهـوان :نشـو بنیـاد

علتی و فکوی عالمه طباطبایی.
فووزانفو بدیعالزمان  .)1367شرح مثنوی شري

ج  2تهوان :انتشارات زوّار.

الهیجی شتسالدی محتد  .)1383مفاتیح االعجاز مقدمـه تصـحیح و تعلیقـات
محتدرضا بوزگو االقی و عفّ

کوباسی چ  1تهوان :انتشارات زوّار.

موسوی اتینی سیدرو اهلل  .)1376مصباح الهدايه الـی الخالفـه و الواليـه بـا
مقدّمه استاد سیّد هاللالدی آشـتیانی چ  3تهـوان :مؤسأـه تنظـیم و نشـو آثـار امـام
اتینی ره).
نارمزاده سیداصغو  .)1376علی(ع) آينه عرفان چ  2قم :انتشارات دفتو تبلیغـات
حوزه علتیه قم.
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نأفی عزیزالدی

 .)1377کتاب االنسان الکامل با پی

گفتـار هـانوی کـوب

بـا

تهوان :انتشارات طهوری.
یروبی سیدیحیی  .)1384پژوهشی در نسبت دين و عرفان چ  2تهوان :انتشارات
پژوهش اه فوهن

و اندیشه اسالمی.
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تصحیح و مقدمه ماریژان موله توهته مقدمه از دکتـو سیدضـیا الـدی دهشـیوی چ 4

