
 انسان کامل

 ناعربی و موال بنااز دیدگاه 

 

 خلیل بهرامی قصرچمی
مظهر عنایت  نما و انسان کامل، حقیقت الهی، نقاوة آفرینش؛ جام گیتی چکیده:

 حیات مسیر وجود، در آشنایی با ناخدای کشتی عالمرحمانی است. شناخت وی، 

 نشیب از فراز و های او، درک ویژگی . پژوهش و)بیان وضرورت(ت استصمدی ابدیت و

قرآنی فرقانی را، به کوثر  زدگان دیار تفرقه ها آن قضاوت در تطبیق و عارفان، و آرای

 بررسی آرایفرض آن است که: آیا با  له وئع، مساین تتب . در)هدف(داد سوق خواهد

توان  یمغرب آفاق عقالنی اسالمی،  عربی از بنا شرق والیت انسانی، وموالنا از

که،  حالیدر ر؟یخ اید؟ کراثبات  نیالد یانسان کامل مح ةیموالنا را از نظر یریپذریتأث

حد  ت مدیدی بین آن دو، برزخی الیبغیان حائل بوده است؛ و در اواخر عمر، درمد

 عاشقان دان وگرچه بخر باره درایناند!  کرده، باهم برخورد (ایران) دیار عاشقان،

سخن  مختلف مشترک و اند؛ و کردهراه سالکان  داری مکتوبات خود چراغ بسیاری در

بوده است؛  ود تبادر وجدان هرمفهوم انسان کامل ؛ ولی یک نکته اینکه؛ )پیشینه(اند رانده

تواند  ینم دو،آن  یآرا مفهوم انسان کامل در تشابهات در یبرخ ةصرف مشاهدو 

 به وجود میتوان یم یصورت در رایباشد. ز یعرب ابن از یکامل مولو یریاثرپذ دیمؤ

 یةنظر در ،هینظر کیکامل  اتیکه خصوص میکن دایپ نیقی ر،یتأث اقتباس صرف و

 د.گرد مشاهدهمقتبس 

 اعیان ثابته دی،محمحقیقت  انسان کامل، والیت، ها:کلیدواژه
 

ناصفها ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان یعرفان اسالم اریستادا        e-mail: drbahrami@dehaghan.ac.ir 

20/10/1394 پذیرش مقاله:؛ 16/9/1394دریافت مقاله: 
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 مه:مقد
گوناگونی که دربارة مفهوم  یآراها و  اندیشه انسان کامل از اصطالحات کلیدی عرفان نظری است.

دست دادن تعریفی جامع و فراگیر را سخت دشوار  انسان کامل ارائه شده چنان گسترده است که به

 ساخته است.

ن کامل، انسانی است که باشد بلکه انسا عابد، زاهد، عاقل، عاشق و ... میانسان کامل، نه انسان 

طور هماهنگ و متوازن در او رشد یابد. هرگاه فقط به یکی از ابعاد وجود  های انسانی، به تمام ارزش

شود. بنابراین  عدی تبدیل میاین انسان به یک انسان تک ساحتی و تک بُ .ه فراوان شودتوجانسان 

گیرد. در این موقع، انسان مسخ  صورت ناقص و ناهماهنگ شکل می به رشد و تکامل استعداد انسان

 شود. می

داند. مطابق با  می فان یا عشق آسمانی، کمال انسان را در عشق به ذات حقمکتب عر
دیگر، انسان کامل حقیقی،  عبارت ست. بها خدا ،این مکتب، نهایت هدف انسان کامل

 رسد گذرد و به خدا می چیز می همهو نیز هر انسانی که از خود و  .ستا خود خدا
 .(74 :1376 ،ریمطه)

از بعضی  اامکه خواهیم دید، انسان کامل در عرفان اسالمی، خاستگاه اسالمی دارد.  چنان

توان غفلت نمود. مثالً  نیز نمی شود؛ میاز اسالم دیده  پیشهای این مفهوم با آنچه در ادیان  شباهت

و از آن  عربی و اتباع او است؛ ابن هتوجموضوع خلق انسان بر صورت خدا که سخت مورد 

: سفر 1987س، )کتاب مقد آمده است اند؛ در واقع در ابتدای عهد عتیق ای مختلف سود جستهه گونه به

 اند! وان حدیث نبوی در آثار خود آوردهولی صوفیان آن را به عن .(26 هیل، آ، باب اوشیدایپ

سن،  ستنی)کر هایی دارد فهوم انسان کامل شباهتم بالة انسان نخستین مسئدر ایران باستان نیز 

1377 :128). 
ت است و بر یک مفهوم یآمده، انسان نخستین یا کیومرث، نمونة انسان بندهشنآنچه در بربنا 

 کند: ت یافته داللت میمجرد و شخصی
ششم، مردم را افرید که کیومرث است؛ به هفتاد روز که از روز رام، ماه دی، تا روز 

تا )روز وَهیشتُوئیشت گاه(. آن پنج اَنَغران، ماه سپندارمذ است. پنج روز درنگ کرد 
را نام  روز گاهنبار است که آن پنج روزِ ترُوفته است که دزدیده خواند. او

هَمَسپَهمَدیم است که او را گزارش این که حرکت همة سپاه به گیتی پیدا شد. زیرا 
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گاهانی  فِرَوَهرِ مردمان به همسپاهی رفتند. نام آن پنج روز که ترُوفته است، که پنج گاه
است، که پنجة نیکو خوانَد، به )صورتِ( دینی این است: آشهونَویدگاه، اوشتَویدگاه، 

 (.41، 24تا: بند ی، ببندهشن) ه، وهُوشهرگاه، وَهیشتُوئیشت گاهاسپندوُمِدگا

ای است که پیش  یهلاوبه تمام شواهد موجود در متن اوستایی فروردین یشت، نمونة  کیومرث بنا

 اهر شده است.از وجود بشر ظ

ستاییم، نخستین کسی که به گفتار و آموزش اَهوره مَزذا  رَوَشیِ گَیومَرتِ اَشَوَن را میفَ
های ایرانی و نژاد ایرنیان پدید آمد. اینک  از او خانوادة سرزمین گوش فرا داد و

 .(423: 1385 ،اوستا) ستاییم... یتمانِ اَشَوَن را میبخشایش و فَرَوَشیِ زَرتُشت سِپ

المی به ای از خصوصیات و صفاتی که در عرفان اس معتقدند که پارهقان حقعالوه بعضی از م به 

 – 120 :1، ج1362)بهار،  تشود در دیانت زرتشتی به زرتشت منسوب اس انسان کامل نسبت داده می

119.) 
های  بعضی زمینه شود؛ امّا بیر انسان کامل در قرآن دیده نمیها که بگذریم باید گفت تع از این

یافت. مثالً در قرآن از دمیده شدن روح خدا در کالبد بشر سخن توان در قرآن باز این نظریه را می

ها از برداشتن بار  ها و زمین و کوه بشر پس از امتناع آسمانکه یا این .(9: ، سجده 29: )حجر ترفته اس

همچنین طبق فرموده قرآن، ؛ (72: اب)احز و به مقام خالفت نایل گردید امانت، آن را حمل نمود؛

 .(8 – 9 : أبَ)نَ ندخلقت شب و روز و باران و گیاه برای بشر است و دیگر مخلوقات، مسخر او هست

که خدا افالک وجود دارد که داللت دارند بر اینهی توجهمچنین احادیث قدسی و نبوی قابل 

آفریده است. مثال بسیار مشهور، این  – )ص(عبارتی وجود پیامر اسالم و به –را برای وجود انسان 

و نیز این روایت  (28 :15ج تا، بی  ،یمجلس) «لَولَاکَ لَمَا خَلَقتُ االَفلَاکَ» حدیث منسوب به پیامبر است،

 ، دربارةتمام این نوع احادیث (.278 :18ج تا،  بی مجلسى،) «کُنتُ نَبِیّاً وَ آدَمُ بَینَ ألمَاءِ وَ ألطِّینِ» معروف،

عباس در  ابن کنند. مظهر انسان کامل تلقی میاست که عرفای مسلمان عموماً او را  )ص(پیامبر اسالم

 تتفسیر کرده اس )ص(دمحم، جبل را به نور «وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ» اعراف، سورة 143 تفسیر آیة
 .(263 – 4: 1373القضات،  نی)ع

که  طوری باشد. به الگوی واالی انسان کامل اسالم مینمونه و  )ع(مطهری، امام علی شهیداز نظر 

 .(75 :1376 ،ی)مطهر 1صورت هماهنگ رشد داده است های خود را به تمام استعدادها و آرمان
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عربی وجود داشته است و او با نبوغ  قبل از ابن که دیدیم، ، چنانانسان کاملا اساس نظریة ام

و ر خود مخصوصاً وحدت وجود و اسما پیوند با سایر اجزای تفکسرشار خویش انسان کامل را در 

 نظریة و صفات، که پس از وحدت وجود و اسما چنان عرفانی خویش وارد نمود، صفات در سامانة

 توان سومین رکن عرفان نظری دانست. یانسان کامل را م

و  یدآ میدست  نا از آن سخن رفته است بهموال یکه در مثنو یاز انسان کاملکه  یریتصو

 یاتیاست و چه خصوص ییها یژگیچه و یکه انسان کامل از منظر موالنا دارا یدنما میمشخص 

از انسان کامل  گرددروشن  ستالزم ا زیرسد که قبل از هر چ ینظر م داشت. به انیتوان ب یاو م یبرا

به انسان کامل  شیخو یرا در مثنو یمهمبرخوردار است. موالنا مباحث  یگاهینظر موالنا از چه جا

مانند  یمبحث پرداخته است. مطرح نمودن مباحث نیگوناگون به ا زوایایو از  ؛اختصاص داده است

 3،(512 بیت ،4فترد ،ثنویم)بودن انسان کامل عجام 2،(380 بیت ،3ثنوی، دفتر)مضرورت وجود انسان کامل

 است. یمثنومبحث انسان کامل در  مهم اریبس گاهینشان از جا آن و... قیمصاد یپرداختن به برخ

 ریمس نیدر ا م،یبدان یسلوک انسان ةبرنام یکتاب جامع برا کیرا  یمثنو کلدرواقع اگر  

 یکو یسو به لکانسا ریکننده و دستگ تیالزم است که هدا ... مرشد و ،یرهبر، هاد کیوجود 

 .ستیجز انسان کامل ن یکس ر،یدستگ نیدوست باشد و ا

دارد.   شباهت  یاسالم  در عرفان  کامل  انسان  با مفهوم  نینخست  انسان ةلئمس  هم  یرانیا  در عرفان

فرزند خدا تصور   همان .(76-77: 2ج ، م1899 ، ی)مقدس شود یم  یتلق  ومرثیک  اغلب  که  نینخست  انسان

  که  باور است  نیشدر بر ا .(28-29 :1، جتا ی)شدر، ب  خداوند است  از روح  یاو جزئ  روح  که  شده

. او شود یم  افتی  یرانیا  در قلمرو عرفان  که  است  وستهیپ  ییها نهیشیپ  به  در اسالم  کامل  انسان  مفهوم

  انسان  انیم  یوستگیپ  که پردازد یو نظر م  یرأ  نیا  به سنایمزد  اتیدر ادب  نینخست  انسان  بحث  یبرمبنا

 ة( نمون ومرثی)ک  نینخست  ، انسان بندهشنبنابر  رای؛ ز است  یو قطع ریچشمگ ، انسان  نیو نخست  کامل

 کریپ ةگان هشت یاز اجزا ، اتیروا  ی؛ و بنابر برخ است  یو امور جهان  فیدار وظا و عهده ، تیانسان

  نیهمچن .(23 -25: 1، جتا ی)شدر، ب  است  وجود آمده  به  گانه هشت  یها معدن  که  است  انسان  نیهم

در  شود، یم  داده  نسبت  کامل  انسان  به  یاسالم  یدر تفکر عرفان  که  یو صفات  اتیاز خصوص  یا پاره

 .(119-120: 1ج ،1362)بهار،  است  منسوب  زردشت  به  ینحو به  یزردشت  انتید
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  یدر تفکر عرفان  یونانی  یها هینظر ریتأث  به  هتوج  نیمعاصر در ع  قانحقاز م  یبعض ، وصف نیبا ا

: 1تا، ج ، بیماسینیون)دارد   یسام ةشیر  یاسالم  در عرفان  کامل  انسان  مفهوم  باورند که  نیبر ا ، یاسالم

و   امامت و  تیمهدو  چون  ییها هیبا نظر  که  افتی  توان یم  را در قرآن  از آن  ییها و نشانه (107

 .(115: 1تا، ج ، بیماسینیون)  است  وستهیپ )ع( یعل  حضرت  به  منسوب « انیخطبةالب»در   مندرج  نیمضام

، این امر ثابت شده است که جای کتب تاریخ عرفان و تصوف اسالمی ولی در جای

ت، از قرآن و سنیعنی  آن، هات متونامّ عرفان در اسالم، به جز از حاقّ های اسالمی بودن شاخصه

 تصریحاً، و یا تبییناً با مکاتب اگر موضوعاتی در آن تلویحاً وجایی دیگر اقتباس نشده است. و 

ک: دهباشی )ر وارد بوده است. نه تعامل و تجانساز روی تبادر و ت خود گرفته هدیگری، صبغة تشابه ب

 .(51تا  33ی، : و میرباقر

 بحث و تبیین
 یعرب  ابن دگاهیهرة انسان کامل از د.  چ1

کوشیم ابعاد  میپردازیم و  آمده است می فصوصگونه که در  کامل آناکنون به تصویر نظریة انسان 

تشخیص »گنجد آشکار سازیم تا خوانندگان از آنچه  ف آن را چندان که در این سطور میمختل

خواهیم  مثنویخواندیم اطالع کافی پیدا کنند. سپس با رجوع به « عربی ن کامل نزد ابنانسا یژةو

یا فقط در بخش کوچکی به عربی در نظر آورده  نیز انسان کامل را همچون ابن دید که آیا موالنا

 که اصوالً التفاتی به آرای او نداشته است. عربی نظر داشته یا این آرای ابن

 ، بعضاً خوداریفصوصهای مختلف  از آوردن عین مضامین و عبارت برای رعایت اختصار

عربی است. و  ابن هتوجمفهوم انسان کامل سخت مورد  –گونه که گفته شد  همان –گردد. البته  می

این  حقنباید متوقع بود که  بنابرایناین عالقه و اهتمام در سراسر آثار وی منعکس گشته است. 

ا با امعربی است؛ فقط در طی یک مقاله ادا شود،  ه شایستة جایگاه آن نزد ابنگونه ک مطلب، آن

که آنچه در طی این  کار رفته این امیدواری هست ات بهدقتی که در انتخاب این مطالب و عبار

 عربی و موالنا است کفایت نماید. آرای ابن رای مقصود ما که مقایسةشود؛ ب سطور عرضه می

رد و به گی صورت می« عربی از ابن پذیری یا عدم تأثر موالنااثر»برای پاسخ به ای که منحصراً  مقایسه

 شود، نظر ندارد. ب میآرای دو اندیشمند مترت اهداف دیگری که بر مقایسة
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 : مقام انسان در آفرینش1-1

دارد و  خاصاجزای عالم اعتباری  دیگرویژه در عرفان اسالمی، نسبت به  انسان در فرهنگ اسالم به

انسان در نظام  تیشود به اهم این قسمت نقل میمقامش حتی از فرشتگان برتر است. متونی که در 

ای  اره به انسان کامل دانست که خدشهتوان در اش ای از این متون را می البته پاره پردازد. خلقت می

سازد، زیرا غایت خلقت تمام آفریدگان، ازجمله نوع بشر؛ پیدایش انسان  در مقصود ما وارد نمی

تبع وجود انسان کامل  پیدا کرده به حقکامل است و کرامت و جایگاهی که نوع بشر در پیشگاه 

 ست:ا

وَقَد کَانَ الحَقُّ »ای جال نایافته بود.  چون شبحی بدون روح و آیینههمجهان بدون وجود انسان،  .الف

حُكمِ سُبحَانَهُ أَوجَدَ ألعَالَمَ کُلَّهُ وُجُودَ شَبَحٍ مُسَوّیً لَارُوحَ فِیهِ، فَكَانَ کَمِرآةٍ غَیرَ مَجلُوَّةٍ وَمِن شَأنِ أل

 .(49: 1370، یعرب )ابن «سَوَّی مَحَلّاً إِلَّا وَیَقبَلَ رُوحاً إِلَهِیّاً عَبَّرَ عَنهُ بِالنَّفخِ فِیهِأإلِلَهِیِّ أَنَّهُ مَا 

عالم کبیر )= جهان( را به جز عالم صغیر )= انسان( به تفصیل  تعالی اعیان ثابتة حق
ای که جال نیافته است.  ون موجودی که روح ندارد یا آیینهچهموجود عینی بخشید، 

هیچ چیزی را نیافریند جز کند که او  حکمت الهی و سنت او ایجاب میشأن حق و 
را تأمین کند و کماالتش بر آن  ءالهی باشد تا حیات آن شی گزیر، قابل روحنا آنکه به

تعبیر شده است. این روح الهی، انسان « نفخ»از این قبول و پذیرش به  مترتب گردد.
 .(333: 1375، یصری)ق استانسان کامل صود الهی، در گرو آفرینش است و مق

لزوم  عربی دربارة ابن آن است. جنبة انسان دوستانة عربی، در تفکر ابن یتاهماز نکات حائز  .ب

ای گفته است.  سخنان دلیرانه ی در مورد کافران،حتاحترام گذاشتن به انسان و حفظ کرامت او، 

ه شده است های صلیبی گفت و بحبوحة جنگ ها در قرون وسطی این حرفوقتی در نظر آوردیم که 

اش  کس جز خدا و فرشته عربی بر آن است که هیچ ابن خواهیم یافت.ها را بیشتر در ارزش آن

 .(167: 1370، یعرب )ابن ار گشودن ترکیب وجود انسانی گرددتواند دست اندر ک یل نمیعزرائ

نشئة انسانی، جامع ظاهر و باطن، و روح و جسم و نفس است عربی آن است که چون  منظور ابن

بنابراین  خدا آن را بر صورت معنوی خویش که عبارت از صفات کمالی او باشد خلق کرده است.

دا یا ها بکند( مگر خ = اقدام به کشتن انسانتواند ترکیب نظام وجود انسانی را بگشاید ) کسی نمی

 (.167: 1370، یعرب ن)اب دکن کسی که به امر خدا چنین می
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کند که بر طبق آن، داود  گوید و به حکایتی اشاره می ر  میت سخنی دلیرانه عربی پس از آن، ابن 

بنا منهدم  کند و پس از فراغت از ساخت آن، المقدس چند بار اقدام می یان بیتپیامبر برای بن

دستش به خون آغشته است  سی کهمن را ک کند که خانة سرانجام خدا به او وحی می گردد. می

؟ خدا پاسخ می دهد، مگر نبودها برای تو  مگر آن خونریزی دارد، داود عرضه می تواند بنا کند. نمی

ی در مورد کافران نیز حتانسانی  د که مراعات نشئةگیر می عربی نتیجه ؟ ابنآنان بندگان من نبودند

 .(167: 1370، یعرب )ابن تالزم اس

نوعی گناه  تأویلی بسیار شگرف، قصاص را نیز با وجود مشروع بودن آن،اساس یا  براین 

گیرد که  و نتیجه می (40: ی)شور «وَجَزآؤُاْ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِّثْلُهَ»کند:  می شمارد! و به این آیه استناد می

 .( دانسته استخدا قصاص را نیز سیّئه )گناه

 .(145: 1370، یعرب )ابنرتبة انسان، باالتر از مرتبة مالئک زمینی و آسمانی است  .پ

لَمَّا شَاءَ ألحَقُّ سُبحَانَهُ مِن حَیثُ أَسمَائِهِ ألحُسنَی أَلَّتِی » علت غایی ایجاد عالم، انسان است: ت.

 «هُ...کُلَرَی عَینَهُ فِی کَونٍ جَامَعٍ یَحصِرُ أألَمرَ لَایَبلُغُهَا أإلِحصَاءُ أَن یَرَی أَعیَانَهَا وَ إِن شِئتَ قُلتَ أَن یَ
 (.48: 1370، یعرب ابن)

دیگر، عین ذات خود را در موجودی  عبارت تعالی وقتی خواست اعیان اسمای خویش یا به حق

همان انسان کامل « کون جامع» که جامع تمام حقایق عالم است، ببیند تصمیم به خلق انسان گرفت.

مطابق نظر  اول از آن به آدم تعبیر کرده است. فصعربی مخصوصاً در  ابن ادامه،است که در 

ی م را برای تصدعربی، فقط انسان شایستگی دارد که کون جامع باشد و غیر از او، اعتدال الز این

 .(328 – 329: 1375، یصری)ق دت اسم جامع ) اهلل( ندارناین امر و مظهری

وح زیرا باطن او ر .(218: 1370، یعرب )ابن« حق»است و باطن او « لقخَ»ظاهر صورت انسانی  ث.

تعالی و  حقتوان سخنی فراتر گفت، درحقیقت، عین  بلکه می کند. خداست که ظاهر را هم تدبیر می

 .(1170: 1375، یصری)قذات اوست که به این صورت روحانی ظاهر گشته است 

، یعرب )ابن ای است جامع تمام صفات الهی زیرا برنامه در تدبیر امور عالم است، حقآدم، خلیفة  ج.

1370 :199). 
ت حدیث )یا عبارت توراتی( را که برطبق آن، خدا انسان را بر صورت خویش آفریده اهمی چ.

 پیشتر در مقدمه آمد.است 
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، فصوصر تکرار در مواضع مختلف ب است که عالوه مهمعربی به قدری  برای ابن این جمله،

کنیم.  دی در همین فصل اشاره میآن اختصاص داده است. اینک به مور ه بحث دربارةاول را ب فص

، یعرب )ابن «فَأَنشَأَ صُورَتَهُ ألظَّاهِرَةَ مِن حَقَائِقِ ألعَالَمِ وَصُوَرِهِ، وَأَنشَأَ صُورَتَهُ ألبَاطِنَةَ عَلَی صُورَتِهِ تَعَالَی»

1370 :55). 
از جنس عالم اد است )جسم( آدم از حقایق عالم کون و فس)هریمنظور آن است که صورت ظا

دیگر، مظهر تمام اسمای  عبارت است و به حق. صفات صف به اسمااست( ولی صورت باطن او مت

 ها است.  الهی و کماالت آن

 دربارة انسان کامل« کلمه»تعبیر  .1 -2

تعبیر « کلمه»گردند به  منبعث می «نَفَس رحمانی»م موجودات به اعتبار اینکه از از تما فصوصدر 

 .(257  :1375 ،یصری)ق شده است

یاد شده است « کلمه»عنوان یکی از مصادیق انسان کامل به عنوان  به )ع(همچنین از عیسی

 .(45و  39 :)آل عمران قرآنی دارد این تعبیر در مورد آن حضرت، ریشة. (138: 1370، یعرب ابن)

طریق فالسفة نوافالطونی و  از« کلمه»عفیفی در تعلیقاتش بر فصوص معتقد است که اصطالح 

 (.177 –178:  1370، یفی)عف صاً فیلون به مسلمانان رسیده استیهود مخصو فالسفة

: 1378، نی)فلوط واعل و کلمات قوابلکلمات ف کند: تقسیم میفلوطین موجودات را به دو نوع 

414). 
شمار  فیلسوف بزرگ یهودی به فیلون اسکندرانی، نیز هستة اصلی فلسفة گوس )کلمه(لو

لوگوس یا عقل( خالصه و ) ها در کلمة پیدایش آن رود. طبق نظر او جمیع عوالم و وسائط می

 .(1973: 2، ج1375)مصاحب،  مندرج است

ل است. فیلون، اودیه یا عقل محمعرفای مسلمان در باب حقیقت  این سخن کامالً شبیه به گفتة

: 2، ج1375)مصاحب،  است کلل و عقل اواعظم، رسول خدا، صادر  فرشتة ،«کلمه»معتقد است که 

 دیه دارند.محمعربی دربارة حقیقت  تی است که عرفای مسلمان پیرو ابن؛ که عیناً همان تعبیرا(1973

 عفیفی را پذیرفت.  توان نظریة بنابراین می
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 دار آن ، میراثنوافالطونی و فلوطین نمایندة شاخص آن که فلسفة)یونان  البته لوگوس در فلسفة

باستانی یونان و نزد  خبر و کالم در فلسفة معنای عقل، برهان، ای بسیار دیرینه دارد و به ( سابقهندهست

 .به بعد( 123: 1377، ی)صفو ترفته اس کار می س بهچون هراکلیتوس و پارمنیدُهممتفکرانی 

 رویم: می فصوصین مقدمات به سراغ با ذکر ا

فَهُوَأإلِنسَانُ ألحَادِثُ أألَزَلِیُّ وَألنَّشءُ ألدَّائِمُ أألَبَدِیُّ »انسان، کلمة فاصله و جامعة الهی است:  الف.

 .(50: 1370، یعرب )ابن «وَألكَلِمَةُ ألفَاصِلَةُ ألجَامِعَةُ...

تمیز او بین حقایق گوناگون دانسته و  کاشانی، منظور از فاصل بودن کلمة انسانی را قدرت

 .(17: 1370، ی)کاشانت داشتن نشئة انسانی پنداشته است یجامع بودن وی را، عموم

همین جهت،  ایق الهی و امکانی است و بهتر، حقیقت نشئة انسانی محیط بر حق به عبارت روشن

 جامع همة این حقایق است. 

اند. جبرئیل کلمة عیسوی را از خدا گرفت و بی هیچ  کلمه و نیز سایر موجودات، )ع(عیسی ب.

تش منتقل که رسول، کالم خدا را بی هیچ تغییری به ام گونه همانتصرّفی به مریم منتقل نمود، 

 .(139: 1370، یعرب )ابنسازد  می

عربی و قیصری، کلمة الهی روحانی، به کلمة لفظی انسانی تشبیه  ی همچون ابندر زبان عارفان

شوند،  س در حین عبور از مراتبش حاصل میواسطة تعین عارض بر نف زیرا هر دو به شده است،

نفس  انسان گردد و کلمة انسانی بر  نَفَس رحمانی عارض میبدین معنا که تعینات کلمة الهی بر 

 ،یصریقک: ر)اند  کلمات اهلل نامیده شده یابد. به این اعتبار، ارواح بلکه تمامی موجودات، عروض می

1375:  257).4 

 دیهحقیقت محم .1 -3

عرفای تابع  س با وجود منبسط بر اعیان،مقدهای متعدد فیض  نامی است از نام دی،محمحقیقت 

 .(47: 1382، ی)دشتاند  نام گوناگون وضع کرده سه و بیستاقل  عربی، برای این مفهوم، ال ابن

ل در نزد فالسفه اوکند که عقل  میعرفان نظری همان نقشی را ایفا این وجود عام منبسط، در 

ت یلین تعینی که بر ذات احداوبر عهده دارد. و به عبارت دیگر، میانجی بین حق و خلق است. 
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نی جمیع حقایق الهی و کونی را یع 5،است الحقائق حقیقةُدی است که محمعارض گشته، حقیقت 

 .(245: 1379، ی)کاشاندارد  دربر

ر نظر ندارد را د )ص(دیه، وجود خارجی رسول اکرممحمعربی، از حقیقت  باید دانست که ابن

الطبیعی مد نظر اوست که بلکه موجودی مابعد قدم به عرصة امکان نهاده است. انبیا از همة پسکه 

ین عالم عنصری نیز به صورت انبیا و اولیا ظهور ا در اامل در اصطالح فالسفه است، اومعادل عقل 

از آدم تا عیسی مظاهر آن حقیقت و ورثة اویند. پیامبر اسالم مصداق  انبیا ع، همةکند؛ و در واق می

 اتم انسان کامل است. 

 رویم: می فصوص به سراغ

دی است که در عوالم مختلف، مظاهر گوناگون دارد یقت محمل و حقاومنظور از آدم، عقل  الف.
 .(49: 1370، یعرب )ابن
عالم است از آن روی که در وجود علمی )= در حال ثبوت دی، واسطة بین حق و حقیقت محم ب.

ای را به  تعالی است و هر عین ثابته در عدم( و وجود عینی )= خارجی( واسطة بین اهل عالم و حق

 .(301 – 304: 1375، یصری)ق رساند میکمال الیق آن، خواه کفر و خواه ایمان 

توان  و والیت نیز می تنبودی را در مباحث محممضامین و متون مربوط به حقیقت  دیگر

های دیگری همچون  البته با نام و صفات نیز این مفهوم، در بحث اسما عالوه، به جو کرد.و جست

 .به بعد( 46: 1382، یدشت :)رک دی دارس و نَفَس رحمانی، نقش بسیار مهممقدّفیض 

 : ویژگی های انسان کامل1 -4

 های معنوی جنبه :1-4-1

توان گفت  اند می عرضه کرده انسان کامل دربارةو افکاری که شیخ اکبر  به مجموع آرا هتوجبا  

  6:ها است دارای این ویژگی ، انسانی است کهاز نظر معنوی انسان کامل

 (.262-263: ابیات1377)الهیجی، علت غایی خلقت است  الف.

 (.82تا79: 1385؛ خواجوی،  97: 1370)جامی، سبب ایجاد و بقای عالم است  ب.

 (.145: 1375)قیصری، ق به اخالق الهی است، متخل پ.

 (.620-619: 1372جوادی آملی، ) اسم جامع الهی در او تحقق یافته است ت.

 (.10: 1382)طباطبایی، و خلق است  حقواسطة میان  .ث
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 (.29: 3ج ،1380)جوادی آملی، ؛ (30:بقرة)است  حقخلیفة بالمنازع  .ج

ان آملی، )ابراهیمی)شریعت( و هم از نظر باطن )طریقت(، هم از حیث ظاهر  خالیق است،راهنمای  چ.

1381 :460.) 
ا نظر به آنکه واجد صفات و اخالق الهی است با هویت متعالی الهی امهرچند مخلوق خدا است  ح.

 (. 556-558 و 561 :1384)آملی،  7وحدت ذاتی پیدا کرده است

 های مادی جنبه .2-4-1

حیات مادی و دنیوی او است و ربط  دربارةهای انسان کامل را که بیشتر  ویژگی بخشدر این 

شماریم، زیرا آنچه تا کنون دربارة انسان  ارد برمیکمتری به وجود معقول و مابعدالطبیعی وی د

او  تیالطبیعی شخصة ماوراکامل خواندیم چندان ارتباطی به زندگی واقعی او نداشت و بیشتر به زمین

 پرداخت.  می

تواند با همت خویش، موجودی خارجی را خلق کند  عارف می ،«تخلقِ با هم»دعوی غریب  .الف
 .(88: 1370، یعرب )ابن

محض غفلت وی،  که عارف از مخلوق خویش غفلت نکند، پا بر جا خواهد ماند و به و تا وقتی

غفلت ندارد، امّا بنده ناگزیر،  حالی از مخلوق خود درهیچمعدوم خواهد شد، زیرا فقط خداست که 

 .(88: 1370، یعرب )ابن تاز چیزی غفلت خواهد کرد و به چیزی دیگر خواهد پرداخ

ل اهلل بر افشای آن شود که در اینجا سری را فاش ساخته که اه سرانجام مدعی میعربی  ابن

 . (88: 1370، یعرب )ابن برند غیرت می

یعنی حضرت چنان که اصل او )گردد، هم می و جهل( متصفانسان کامل به اضداد )مانند علم  ب.

صف ل وآخر متاوجلیل، ظاهر و باطن،  و صفات( به اضداد ) صفات متقابل( چون جمیل و اسما

 (.66: 1370، یعرب )ابناست 

 تعالی است. حقها سرآمد باشد. مالک تقدم، علم به  زمینه لزومی ندارد که انسان کامل در همة پ.

گیرد که الزم نیست  نقل شده نتیجه می )ص(پیامبر اکرم بعضی وقایع تاریخی که دربار[ ی ازعرب ابن

انسان کامل در کارهای دنیایی نیز بر دیگران برتری داشته باشد. مردان خدا فقط به رتبة اشخاص در 

 (.63: 1370، یعرب )ابنعلم به خدا نظر دارند 
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 بر قلب انسان کامل تجلی حق .1 -5

ی رحمانی در امر تجلی رحیمی تقسیم نمود. تجلی رحمانی و تجلتوان به  را از یک نظر می یتجل

 .(57و  47 :1382، ی)دشت دکن جود را به تمام مخلوقات افاضه میآفرینش دخالت دارد و و

بر قلب انسان است.  حقی تجلی رحیمی، مخصوص ارباب قلوب است و به بیان دیگر، تجلا ام

 پردازیم، می یتجلدر اینجا به همین قسم از 

ی کرده است( به شرط وجود تناسب تجلله )شخصی که خدا بر او  یتجلبرای م حقی ذاتی تجل .الف

 .(61: 1370، یعرب )ابن تله اس یتجلی و متجلبین 

چیزی مانده بود به داند که اگر از بقایای وجود سالک  ذات را آن می یتجلجامی منظور از 

ی مُنخلِع گردد و حقیقتش کل فنای ذات و تالشی صفات در سطوات انوار، از بقایای وجود فانی به

:  1370)جامی، اصل گشته، به نور ازلی، ذات ازلی را مشاهده نماید فنای وجود به بقای مطلق و پس از

115.)

ی کند، خشوع تجلفات جالل تعالی به ص حقی صفات، آن است که اگر ذات قدیم تجل عالمت

و انس  ورسرو خضوع بر قلب عارف مستولی گردد و اگر به صفات جمال تجلی نماید عالمتش 

 .(115:  1370، ی)جام است

ی افعال است و عالمت آن، قطع نظر از افعال خلق و نسبت ندادن خیر تجلسرانجام، قسم سوم، 

 .(115:  1370، ی)جام تمدح و ذم و رد قبول خلق اسو شر و نفع و ضرر به ایشان و علی السویه بودن 

ی ذات. تجلی صفات و پس از آن، تجلی افعالی است و آنگاه تجلی بر قلب سالک، اولین تجل

 ی ذات راشهود تجل و« کاشفهم» ی صفات راتجلخوانند و شهود « مُحاضره»ی افعال را تجلشهود 

 .(115 :1370، ی)جام« شاهدهم»

نَوَّعُ بِحَسَبِ مَا قَامَ بِذَلِکَ ألمَحَلِّ مِنَ تَوَیَ» برای هر کس، بر حسب استعداد او است، حقی تجل ب.

، یعرب )ابن «مَا قَالَ الجُنَیدِ حِینَ سُئِلَ عَنِ ألمَعرِفَةِ بِاهللِ وَ ألمَعَارِفِ، فَقَالَ، لُونُ ألمَاءِ لُونُ إِنَائِهِأإلِستِعدَادَ کَ

1370 :225).8 

گنجد. قلب از آن روی که معین، مقید و  قلب انسان کامل نمی یحتچیز  در هیچ مطلق،إله  پ.

تواند مانند خود را ادراک کند و إله  فقط می سازد؛ ن میمُکتنِف به عوارضی است که آن را متعی

 . (1196: 1375، یصری)ق گنجد چیز نمی هیچدر  بنابراین مطلق، از همة این حدود فراتر است،
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است که در تمام  نیشود، ا یمطرح م یانسان کامل در نظام هست گاهیدربارة جا ه آنچهفی الجمل

 قتیحق رایز .باشد و تعالی سبحانه حقتواند مرآت کامل  یعالم امکان تنها انسان کامل است که م

ا امواقع شوند،  حق ینما تمام نةییتوانند آ یها نم از آن کی چیاست و ه یمظاهر متعدد یوجود دارا

تا مرحلة کثرت است،  یمقام جامع احد یکه براساس ذوق و شهود، انسان کامل دارانیلحاظ ا به

 :دیگو یباره م نیااز عارفان در یکیرو  نیاازواقع شود.  حق ینما تمام نةییتواند آ یم
ل او نیبه لحاظ تع تیّبه اصطالح اهل معنا، عبارت از ذات احد یمحمد قتیحق چون

صفات در تحت اسم  اسما و ةهم اهلل اسم ذات و جامع اهلل است واست و او مظهر اسم 
ذات به اعتبار  عبارت از د،یرینظر بگ اسما راکه در از یهر اسم رایاهلل مندرج است، ز

به لحاظ قدرت و امثال  ریقد ایبه اعتبار علم  میعل صفات خواهد بود؛ مثالً از یصفت
 و .است یاسم اعظم اله یانیبه ب صفات و عیخالف اسم اهلل که ذات به اعتبار جم آن. به

اسما تجلی  عیهمة اسما مقدم و بر جم بر ،مرتبه و قتیدر حق «رُکبَأَ هللُاَ» فةیجملة شر

 یاله گریهمة مظاهر د راسم جامع است ب نیکه مظهر ازینموده است، انسان کامل ن
 .(23 :1337 ،یجی)اله ما باشدن حقطور کامل مرآت  تواند به یم مقدم بوده و

 رب نوافلقرب فرائض و ق .1 -6

رب، میزان نزدیکی قمراتب فنا دانست. منظور از  توان بحث در می رب فرائض و نوافل راقبحث در 

 است. حقبنده به 

با  حقظاهر باشد و بنده در او مستور. به بیان دیگر،  حقیابد که  ق میحقرب فرائض آنجا تق الف.

گردد. در اینجا  می حقمنزلة وسیله و ابزار  است به حقگاه  ای که جلوه بنده ی شده،تجلاسم ظاهر م

إِنَّ اهللَ قَالَ عَلَی لِسَانِ عَبدِهِ، سَمِعَ اهللُ » که در حدیث آمده است، است. چنان حقبنده وسیلة ادراک 

 .(73: 1370، ی)کاشان «لِمَن حَمِدَهُ

، باطن و مستور در او. در حقشود که خلق ) بنده( ظاهر باشد و  در صورتی واقع می قُرب نوافل، ب.

گردد،  چشم و گوش بنده می ،حقی شده است. لذا در اینجا تجلبا اسم باطن م حقاین مرحله، 

عَلَیهِ وَ  فْتَرَضْتُمَاتَقَرَّبَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَیَّ أَدَاءُ مَا إ» :چنانچه در حدیث قدسی معروف آمده است

صُرُ وَ بْیَوَ بِی  یَسْمَعُوَ بَصَرَهُ فَبِی  سَمْعَهُ کُنْتُ، أَحْبَبْتُهُالعَبدُ، یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّی أُحِبَّهُ، فَإِذَا  الیَزَالُ

 (.152 – 153: 1370،یرک: جام؛ 6137، ح2385: م1993/ق1414، بخاری) «بِی یَعقِلُ
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 «لِلحَقِّ بِمَنزِلَةِإِنسَانَ العَینِ مِنَ العَینِ الَّذِی بِهِ یَكُونُ النَّظَرُوَهُوَ : »آدمی آمده است فص در

منزلة مردمک برای چشم دانسته است که  به حقبینیم که شیخ، انسان را برای  می (.50: 1370عربی،  )ابن

رب تر از ق، البته بردارد. این مرتبه حقرب فرائض، یعنی فنای ذات سالک و بقای او به قبه نتیجة 

 باشد. فنای صفات می نوافل است که نتیجة

 انسان کامل قیمصاد .1 -7

 و رسول اشاره کرد. نبیروند. نخست باید به فرق  شمار می رسوالن از مصادیق انسان کامل به و انبیا

تعالی و  حقو صفات  یعنی ذات و اسما ت به معنای اخبار از حقایق،نبوعربی و یارانش،  نظر ابن به

کسی است که  نبیشود. به بیان دیگر،  یهای شرعی است که از طریق وحی حاصل م معرفت حکم

به خبر دادن از حقایق از راه وحی به حقایق مذکور و احکام شریعت خویش آگاهی دارد، اما فقط 

تی در مورد تبلیغ و تعلیم شریعتش ندارد. یگونه مأمور ، ولی هیچو صفات موظف است ذات و اسما

 اند. تهت باطن نیز گفنبوه و عامت، نبوت تحقیق، مطلق نبوت را بدین معنی نبو

تعلیم احکام دانست. نظر  ت برای تبلیغ شریعت ویت به همراه مأمورنبوتوان همان  رسالت را می

ای است که به نوعی با عالم امکان سر و کار دارد، یعنی واسطة بین مُرسِل  به آنکه رسالت واژه

و والیت انقطاع  تنبوبِه )احکام و تعالیم شرعی( است برخالف  مُرسَلٌالَیه )مردمان( و  )خدا( مُرسَلٌ

 .(256: 2ج ؛285 :3، جتا ی، بعربی ؛ ابن213 – 14: 1370، ی)رک: جام پذیرد می

ت و رسالت توجه شیوة برخورد با بحث نبو دربارة فصوصی که در از نکات بسیار مهم الف.

عربی بین این دو مفهوم و اقتضائات و  ای است که ابن کند رابطه میپژوهنده را به خود جلب 

کند. به اعتقاد او نبوت و رسالت، اختصاصی الهی است و به  استعدادهای اعیان ثابته برقرار می

بینیم که انسجام دستگاه فکری  شود. به این ترتیب، می اعیان ثابتة انبیا و رسوالن مربوط می اقتضای

گردد  مرتبط می ی دیگرعربی با اجزا شود و این جزء اندیشة ابن نجا هم حفظ میعربی در ای ابن
 (.160: 1370عربی،  )ابن
، ت تشریعی ازلینبوطور که پیامبر اسالم به  است، همان )ع(ة ازلی، مخصوص به عیسیعامت نبو .ب

، یصری)قهم تفاوت دارد با  ة اولیانبوت عامة ازلی عیسی و نبوت عامصف و مخصوص است. مت

1375 :845 – 843). 
 .(135: 1370 ی،عرب )ابن منقطع نگردیده است )ص(کرماه با وفات رسول عامت نبو پ.
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گاه انقطاع  تشریع است که هیچاز معارف و حقایق الهی بدون  نباه، إِعامت ومنظور از نب

 .(312: 1366پارسا،  :ک. )ر روند انبیا به شمار می پذیرد  و عالمان از این نظر ورثة نمی

 .(یئیش / فص 63 – 4: 1370، یعرب )ابن گیرند خاتم االنبیا می ت خویش را از مشکاتنبو همة انبیا .ت

: 1375، یصری)ق استمظهر اسم جامع)اهلل(  نوع انسانی و ترین موجود در کامل، )ص(پیامبر اسالم ث.

466). 

 والیت و انسان کامل .1 -8

عربی سخت پرابهام است از آن روی که این مبحث هم به نزاع بین شیعه و  والیت نزد ابن لةئمس

عربی  ب ابنشود و هم با ارتباط رازآلود تصوف و تشیع پیوستگی دارد. دعاوی غری می سنی مربوط

لة ئله افزوده است. به بیان دیگر، مسئنماید بر دشواری مس خاتم االولیا که اغلب متناقص می دربارة

یابد که این مفهوم را در  های کالمی و سیاسی ارتباط می ای طوالنی از کشمکش هوالیت با سلسل

د حیدر آملی، سیبینیم  اینکه می ای از اختالفات عقیدتی و سیاسی پنهان داشته است. پیچیده شبکة

 روی هیچ ؛ به(152: 1375، یملآ) عربی تاخته است در بحث والیت سخت بر ابن ،فصوصشارح شیعی 

عربی، تلویحاً خود را خاتم االولیا خوانده یعنی مقامی که  ست و بدان جهت است که ابننیاتفاقی 

ترین معتقدات شیعه  عربی یکی از اساسی ترتیب ابن بدین قائل است؛ )عج(شیعه برای حضرت مهدی

ت فراوانی که او برای والیت قائل شده اهمیا صرف نظر از این دعوی، امرا به چالش طلبیده است. 

های او را مورد اهتمام  های عرفانی شیعی اندیشه در میان شیعیان گشته و در حوزهت او یث مقبولباع

علمای معاصر شیعه منقول است که ترین  یکی از بزرگ که از عالمة طباطبائی، قرار داده است. چنان

 .(239: 1367، ی)مطهر «بیاورد ینالد ییس نتوانسته است یک سطر مانند محک در اسالم هیچ»

ه که همة مؤمنان به یمن ایمانشان عامعربی و شارحانش به دو نوع والیت معتقدند، والیت  ابن

ه که ویژة انسان کامل است و عبارت از فنای عبد در ت خاصتعالی از آن برخوردارند و والی حقبه 

 .(111-112: 1378 ،یو بهرام یناج) باشد می حقو قیام او به  حق

فنا از آن حقایق و  گردد؛ و در هنگام بقای بعد از فنا از معارف الهی آگاه می مقام قحقانسان با ت

احاطه دارد؛ مقام والیت  دیگر افالک و اجسام بر طور که فلکِ محیط، دهد. همان معارف خبر می

و رسول  نبیای  ولیا هر امو رسولی ولی است،  نبیت و رسالت محیط است. بنابراین هر نبوهم، بر 

پذیرد. به همین  اه انقطاع نمیگ والیت هیچ نیست )سنت عموم خصوص مِن وجه در منطق است(.
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به عنوان یکی از « ولی»اسم  رو و ازاین (27: یشوررک: ) تخوانده اس ولیدلیل خدا در قرآن خود را 

گاه  ان هیچجهند که هست های الهی همواره در دنیا و آخرت سریان دارد و مظاهرش اولیای خدا اسم

 از وجودشان خالی نخواهد بود. 

ت و رسالت برتر شمرده شده و این حکم مورد سوء نبوین، والیت از الد ییمحدر عرفان نظری 

اند که او والیت را در  چنان پنداشته عربی، مخالفان ابن .(62: 1370، عربی ابن) فهم واقع گردیده است

 .(152: 1375، یملآ) دانسته استهرکه محقق شود از نبوت و رسالت برتر 
هم است  ولیو رسولی که حتماً  نبیعربی آن است که در هر  مقصود ابن که درحالی

و رسولی دارای  نبیمقام والیتش از مقام نبوت و رسالت برتر است به بیان دیگر، هر 
ت و رسالت نیست. والیت نسبت به نبوای دارای مرتبة  ولیمرتبة والیت است، اما هر 

چنین است و هر  ت نسبت به رسالتنبوطور که  ت و رسالت عمومیت دارد، هماننبو
ی، کلاست بدون عکس  نبیتر، هر رسولی  به بیان فنی ت است.نبو رسولی دارای مرتبة

 .(213: 1370، ی)جامی کلاست بدون عکس  ولیی نبیو هر 

تش ازمرتبة نبوت و مرتبة نبومرتبة  ا مرتبة والیت او ازاماست  برتر ولیو  نبیبنابراین، مرتبة 

 رسالت باالتر است. 

شویم مفهوم  رو می بهعربی با آن رو بحث والیت به روایت ابنی که در مهممفهوم بسیار 

داند.  خاتم االولیا میرسد که او خود را  هی به نظر میاست. گا خاتم االولیاجنجالیِ ختم والیت یا 
  (.563: 1، ج1415، یعرب )ابن

دانسته  را ختم اولیا می )عج(توان برداشت نمود که او حضرت مهدی های او می بعضی عبارت و از

 .به بعد( 63: 6، ج1415، یعرب )ابناست 

شمارد که در شهر فاس مراکش با  ختم والیت را از آن مردی عرب می در جایی دیگر، او مقام

(.49: 2، ج1415، یعرب )ابناو دیدار کرده است 

ند که او به دو نوع ختم ک این معنی را به ذهن متبادر می عربی، های ابن دیگر از عبارتای  پاره

را ختم والیت مقیدة  )عج(و حضرت مهدی ه(عاموالیت معتقد است و عیسی را ختم والیت مطلقه )

 (.184: 1، ج1415، یعرب )ابند شمار یه میدمحم
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عربی دربارة ختم والیت به جای  بناضطراب سخنان ا های شارحان، با وجود تالش رویهر به

ترین  پر قیل و قال« ختم والیت»غوغای والیت مفهوم توان گفت در بحث پر می خود باقی است.

 توان کتابی پرداخت.  عربی می که از اقوال معارضان و مدافعان و شارحان ابن بخش است، چنان

 موالنا  دگاهیاز د چهرة انسان کامل .2

ن ولی، مردِ خدا، شیرِ شود و فقط اصطالحاتی همچو دیده نمی مثنویدر « انسان کامل»اصطالح 

 و امثال آن، مجال کاربرد یافته است.  حق، قطبِ عالم، امامِ حی

 های انسان کامل گیژویو موالنا  .2 -1

 یبودن انسان کامل در جهان هست یضرور .الف

 جـز چـشم و چراغ یـسـتواصـلـان را نـ

 آمـــــدن یـــــددر زبــان او بـــــبـــــا

 یـنـدپـس هـمـة خـلـقـان چـو طـفـلـان و
 

 و راهــشـان بــاشــد فــراغ یــلاز دلــ 

 ز تــو او عــلــم و فــن یـامــوزدتـــا بـــ

 را در وقـت پـنـد یـرپــ یــنالزمـست ا

 (3316تا3314ابیات ، 2فترد مثنوی،)                     

 عقل کلّ بودن انسان کامل.ب

 جهد کن تو که تا پیر عقل و دین شوی
 

 تو برو در سایة عاقل گریز
 

 تو باطن بین شوی تا چو عقل کل 
 (2179، ب 4فترد مثنوی،)                             

 ستیز تا رهی زان دشمن پنهان
 (2973 ، بیت 1مثنوی، دفتر)                                 

 انسان کامل عالم اکبر بودن پ.

 ییپـس بـه صـورت عـالـم اصـغـر تو
 

 ییعـالـم اکـبـر تـو یپــس بـه مـعـنـ 
 (521، بیت 4مثنوی، دفتر)                                   

 رفع اختالف و ایجاد الفتت.

 یمــعـنـو یــنلــســ یــمــانتــا ســلــ
 مــرغــان مــنــازع بــازوارجـــمــلــة 

 اتـحـاد یسـو یـشز اخــتــلــاف خــو
 ـمکُـَجـهوا وَلـُّوَم فـَنـتـُـا کـُمَ یــثُـحـَ
 

 یدو یـنا یــزدبـر نــخــ یــایــددر نــ 
 یـارطـبـل بـاز شـهـر یـنا یـدبــشـنــو

 شاد یدز هـر جـانـب روان گـرد یـنهـ
 یَــنــهَــکُــمــم لَ یــذِا الَّـذَهـَ هُحــوُنـَ

 (3747و 3744یات با، 2فتروی، د)مثن                    
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 انسان کامل بر عالم م غاییتقدث.

 یاگفت که آدم و انب ینز یمـصـطـف

 فنونفرموده است آن ذو ینبـهـر ا

 ام ن ز آدم زادهصورت مـ هر بـگـ
 

 ءلـوا یـرخــلــف مــن بــاشـنـد در ز 

 ـونَـقُـابِالــسَّ ونَــرُخِآ حــنُرمــز نــَ

 ام جـد جـد افتاده یمـن بـه مـعـنـ
 (527تا525یات با، 4دفتر )مثنوی،                         

اند و در مقام  اکبر دانسته  موحدین و بزرگان عرفان، انسان را عالم کبیر، بلکه عالمهرحال،  به

باشد و  حقیقت انسانیه مظهر جمیع حقایق و اسما و صفات حق مى مییبگو دیمطلب با حیتوض

قرمزی،  نقل شده در، 216: 1376،یانی)آشت است  حال و بسط مقال انسان کامل مجموعه عالم وجود، شرح

1393 :71). 
ی به کافران نیز حتعربی در باب کرامتی که برای انسان قائل است و آن را  ابن که گذشت؛ چنان

آنکه لزوماً در این  نیز بی موالنا - دهد؛ و عباراتی از فصوص در این خصوص نقل گردید. ی میتسر

آفرینش نظر دارد و نسان در اعربی بوده باشد به کرامت و منزلت منحصر به فرد  پیرو ابن مسأله

ای که بوده باشد  ن را از هر گروه و صاحب هر عقیدهعربی لزوم حفظ حرمت انسا صدا با ابن هم

از زبان ایشان  ،)ع(کند، مثالً در قصة خَدُو انداختن خصم بر روی مبارک حضرت علی زد میگوش

 گوید: می

 تـو نـگـاریـدة کـف مـوالسـتی

 شکن نقش حق را هم به امر حق
 

 ی، کـردة مـن نیـستـیآنِ حق 

 بر زُجاجة دوست، سنگ دوست زن
 (3985و 3984یات با، 1فتر، دیوثن)م                    

است. این دو قول در حدی نیست که حکم به  فصوص عربی در یادآور سخن ابن ن ابیات،ای

توارد فراتر  ا در یک مورد، شباهت بین دو مضمون، چنان است که از حدام اخذ و اقتباس دهیم.

عربی، انسان را  دیدیم که ابن توان بر اساس مدارک موجود، حکم به اقتباس داد. رود و می می

 .(50: 1370، یعرب ابن)دانست  تعالی می حقمنزلة مردمک چشم برای  به

 که خوارزمی نیز تصریح نموده است؛ به همین موضوع اشاره دارد، این دو بیت، چنان

 بود   آدم    دیدة     نور     قدیم

 گرچه مویی بد گنه کو جسته بود
 

 موی در  دیده   بود  کوه  عظیم 

 ه بودلیک آن مو در دو دیده رست
 (108: 1377، ی)خوارزم                                      
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له را از مقولة توارد مسئخواهند  قان که میحققدری زیاد است که تالش بعضی م شباهت به

 .(487 :1368کوب،  نی)زربشمارند؛  ظاهراً حاصلی ندارد 

به گناه آدم  مثنویعربی و موالنا موجود است. در  ا یک تفاوت چشمگیر بین سخنان ابنمنته

های بسیاری براساس  بسیار شده است و مضمون هتوجابوالبشر که باعث اخراج او از بهشت گردید 

عربی با قرار دادن آدم به عنوان حقیقت  شود حال آنکه ابن دیده میمثنوی ین گناه یا زلت در ا

به این ه نشان دهد. عنایت توجتواند به گناه او و اخراجش از بهشت  ی اصالً نمیکلدیه و روح محم

 اخذ تعبیر بشماریم. اقتباس در حد سازد که شباهت دو متن را به جای تفاوت عمده ما را قانع می

مقام خالفت که نزد هر دو متفکر برای انسان ثابت است این تفاوت عمده را بین نحوة  دربارة اام

که دیدیم آدم مظهر اسم جامع است امّا موالنا که  عربی، چنان ن یافت که نزد ابنتوا این دو می تلقی

رو  ازاینعربی هم داستان باشد  ی با ابنتواند در این رأ دارد طبیعتاً نمیو صفات اعتنا ن اسما به نظریة

همی آدم را اسطرالب اوصاف علو خوریم که به نحو مب میفقط به یک بیت بر مثنویدر سراسر 

 :داند می

 عنکبوت   و   این   اصطرالب   رشاد
 

 بی   منجّم   در    کف   عامّ   افتاد 
 (3144 :بیت6دفتر ،یوثن)م                                 

عربی اسم اهمّیّت دارد نه صفت. بنابراین صورت کنونی بیت که فقط به  دانیم که برای ابن می

آن نیست که واقعاً موالنا آدم را مظهر اسمای الهی  دهندة اوصاف )نه صفات( داللت دارد نشان

شود. همچنین در  وجه دریافت نمی هیچ ت بهظهریعالوه از واژة اصطرالب، نقش م دانسته باشد. به

 بیت:

 خُلق ما بر صورت خود کرد حقّ
 

 وصف   از   وصف  او  گیرد   سبق 
 (1194 یتب ،4فترد ،یثنو)م                                  

 گرفته شده است.  ( 69: ق1398)صدوق،  «إِنَّ أهللَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَتِهِ»که مضمون آن از عبارت 

 ..باید گفت که این عبارت در کتب حدیث به عنوان حدیث نبوی ضبط شده است

توانسته با تأمّل در مفادّ  موالنا یا غیر او میه به رایج بودن این عبارت؛ هر کسی اعمّ از با توج

آن  حقآن، که اتّفاقاً بسیار صریح و واضح است به این نتیجه برسد که معنی خلق آدم بر صورت 
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به این حدیث را است چیزی از اوصاف الهی در بشر وجود دارد. بنابراین، نظر عرفانی موالنا 

 توان شمرد. آن را نیز مردود نمیاحتمال  هرحال، عربی دانست ولی به خود از ابنتوان قطعاً مأ نمی

 . موالنا، کلمه، حقیقت محمّدیه2 -2

 .(1365: جعفری، )رکشود  دیده نمی مثنویهم در  حتّی یکبار« کلمه»اصطالح 

توان یافت که  در مثنوی ابیاتی می وضع و حال اصطالح حقیقت محمّدی نیز چنین است. امّا

 :شود ها دیده می اند در آن ی ذکر کردهحقیقت محمّدعربی و اتباعش برای  همان صفاتی که ابن

 نام   احمد   نام   جمله    انبیاست
 

 چونکه صد آمد نود هم  پیش  ماست 
 (1106 : بیت1دفتر ،یثنو)م                              

معارف را از  حقایق و انبیاگوید تمام  عربی است که می مضمون این بیت شبیه نظرات ابن

 گیرند: مشکات خاتم االنبیا می

 این جهان یک فکرت است از عقل کُلّ
 

 ها   رُسُل عقل   شاه   است   و   صورت 
 (978 یت، ب2فترد ،یثنو)م                               

آفرینش  منشأ اول ودیه را همان عقل محمعربی که حقیقت  فحوای این بیت نیز با اقوال ابن

 (. 395: 1997، یربع )ابنشناسد؛ همخوانی دارد  جهان می

گرانه است.  که گفتیم، گزینش ، برخورد موالنا با اجزای نظریة انسان کامل، چنانوصف این با

ای به این که واسطة بین علم )اعیان ثابتة موجودات( و  یه نیز اصالً اشارهدمحممورد حقیقت  بارةدر

و صفات  به اسما بینیم بدان دلیل که موالنا نمی مثنویعین )وجود خارجی موجودات( باشد در 

بینیم  عربی می گونه که در روایت ابن ابته نیز آنعربی( اعتقاد ندارد و به اعیان ث ابن )البته مطابق نظریة

دیه را محماگر براساس مدارک موجود حکم کنیم که موالنا مفهوم حقیقت  ملتزم نیست. بنابراین

ه توانیم منکر این واقعیّت شویم ک عربی گرفته است به هر حال نمی از ابن )بدون اخذ خود اصطالح(

یک از  ی است که ناظر به هیچبینیم فقط برداشتی بسیار آزاد و کلّ می مثنویآنچه از این مفهوم در 

 باشد.  ی نمیاستلزامات حقیقت محمّدلوازم و 

ی باطل سازد؛ راه برای کل تنها کشف مدارک جدید ممکن است این فرضیه را به هرروی، نه به

احتماالت دیگر نیز همچنان مفتوح خواهد بود. مثالً این احتمال نیز عقالنی است که موالنا با تطبیق 

)مجلسی،  «أَوَّلُ مَا خَلَقَ أهلَلُ نُورِی»و  « تَعَالَی ألعَقلُأَوَّلُ مَا خَلَقَ أهلَلُ» بین دو حدیث مشهور نبوی،

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            20 / 32

https://erfanmag.ir/article-1-411-fa.html


   39                                عربی و موالنا                                                                      انسان کامل از دیدگاه ابن

است. فقدان  )ص(دمحمبه این نتیجه رسیده باشد که اوّلین مخلوق خدا همان نور  (97: 1تا، ج بی

: 1370)فروزانفر، کند  ت این احتمال کمک مینیز به اثبات صح مثنویدیه در محماصطالح حقیقت 

113). 

  موالنا و تجلّی :2 -3

ی تجلی صفات، تجلی ذات، )تجلکه مفهوم تجلّی حقّ بر قلب عارف و اقسام سه گانة آن از این

عربی نظر داشته است.  در این قضیه به ابن توان حکم کرد موالنا آمده است نمی مثنویدر  افعال(

مفاهیم عام صوفیه است. پس ی در این معنی جزو تجلند که ا خوبی آگاه آشنایان با عرفان اسالمی به

عربی  نزد ابن یتجلپذیری موالنا باید ببینیم آنچه باعث تشخص مفهوم عای اثربرای اثبات مدّ

 گردیده چیست؟ 

ی تجلعربی مفهوم  توان دریافت که ابندربارة تجلّی نقل شد؛ می فصوص با نگاهی به آنچه از 

دیگر، عاملی  عبارت ن ثابته بیان کرده است. بهرا در پیوندی بسیار محکم با نظریة استعدادهای اعیا

دیدیم که  وسیلة استعدادهای اعیان است. ی در عرفان نظری است تبیین آن بهتجلکه باعث تشخص 

استعداد عین ثابتة شخص است و این معنی را در قالب  اندازة به حقی تجلعربی معتقد بود که  ابن

تر شد. با رجوع به  ان گامی دیگر به صدور حکم نزدیکوت اکنون می تعابیر گوناگون بازگفته بود.

ای به استعداد عین ثابتة متجلّیٌ لَه)شخصی  به هیچ وجه اشاره یتجلبینیم که هنگام طرح  می مثنوی

که تجلّی برایش حاصل شده( درمیان نیست. دلیل این امر هم کامالً واضح است زیرا موالنا به 

 مثنویمواضع متعدد  انکار خویش را نیز در مخالفت و قائل نیست وت یا استعداد اعیان اصوالً یقابل

 .(63 – 66: 1382، ی)دشتابراز داشته است 

ی نقل گردیده تا نشان داده شود که موالنا فقط همین قسم تجلدربارة  مثنویابیاتی از  پیشتر

قبول دارد و به فیض اقدس و فیض   –تعالی بر قلب عارف است  ی حقّتجلکه عبارت از  –ی را تجل

آسانی  توان به می ها و با مراجعه به ابیات ذیل و استناد به آن  ؛(63 –66: 1382، ی)دشت مقدّس قائل نیست

 دریافت که هیچ اثری از مقولة استعداد عین ثابتة عبد، در میان نیست. 

 صنع بیند مرد محجوب از صفات

 اندی پسر واصالن چون غرق ذات
 

 در  صفات  آن  است  کو  گم  کرد    ذات 

 کی    کنند    اندر     صفات    او      نظر
 (2114و 2113یات با، 2فترد ،یومثن)                          
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 های    خدا تماشای    صفت بی
 

 گر  خورم   نان   در   گلو    ماند مرا
 (3080یتب، 2فترد ،یثنو)م                                         

ه توجعربی  ابن ی به نظراتتجللة مسئتوان گفت که موالنا در  ی میهتوجت قابل یبنابراین با قطع

 گرانه است.  ال و گزینشموالنا با نظریة انسان کامل، فع که گفته شد، برخورد ندارد. چنان

 رب نوافل:موالنا، قرب فرائض و ق .2 -4

با ظرافت بسیار تشریح شده است و شارحان نیز با  فصوصقُرب نوافل در  رب فرائض ودیدیم که ق

رب نوافل برپایة حدیث قدسی بسیار اند. اصل نظریة ق له افزودهرّ بر دقّت و ظرافت مسئتالش مستم

 .بنا شده است (192: 11تا، ج  ی، بیصنعان) «مَایَزَالُ عَبدِی یَتَقَرَّبُ إِلَیَّ بِالنَّوَافِلِ....»مشهود 

به آن اشاره کرده  مثنویبینیم. و موالنا نیز در  ث را در سایر کتب اهل سنت نیز میاین حدی 

عربی اقتباس کرده  دهد، که موالنا آن را از ابن نشان نمی مثنوینقل این حدیث در  است، اما مجرد

ش بین نعربی و شارحا و تفکیک بسیار دقیق که ابن فصوص له درئباشد. تأکید بر ظرافت طرح مس

وجه، به دو مفهوم جداگانة  هیچ شوند؛ به این دلیل اهمّیّت دارد که موالنا به این دو مفهوم قائل می

در بنده( و قُرب نوافل )= مخفی شدن حقّ در  قرب فرائض )مخفی شدن بنده در حق و ظهور حق

 کند: ت میرا ثاببنده و تجلّی به اسم باطن( معتقد نیست. تأمّل در ابیات زیر، مدّعای ما 

 مطلق  آن  آواز   خود  از  شه   بود

 گفته  او را  من  زبان   و  چشم  تو

 رو که  بی یُسمَع و  بی یُبصَر  تویی
 

 گرچه   از   حلقوم  عبداهلل   بود 

 من  حواس  و  من رضا  و  خشم  تو

 سرّ تویی چه  جای صاحب   سرّ   تویی
 (947تا  945ابیات ، 1فتر،دیثنو)م                            

یان کرده و آنچه دهد که موالنا برداشت خود را از حدیث مذکور ب ت در این ابیات نشان میدق

شود؛ )مثال  دیده می مثنویرب نوافل در ست. قبینیم حاصل تأمّل شخصی موالنا ا در این ابیات می

ت نیز یافت. این واقعیتوان  رب فرائض را در این کتاب نمیآن، همین سه بیت است( اما ق

عربی ندارد،  نوافل نیز ارتباطی به تعالیم ابنرب آن است که سخنان موالنا در باب ق دهندة نشان

حاصل برداشت شخصی او است. مخصوصاً که مضمون حدیث نیز کامالً صریح و بی ابهام است و 

 نماید. می خواننده را به این نتیجه رهنمون
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 لت:ت و رسا. موالنا، نبو2 -5

خورد آن است  چشم می مورد بحث ما به در مسئلة نبوت و رسالت اولین تفاوتی که بین دو اندیشمند

ند در ا هعربی و شارحان کالم او در تبیین آن اهتمام داشت که ابن« رسالت» و« تنبو»که اختالف بین 

 د:ان کار رفته عنوان دو لفظ مترادف بهو رسول به  روشن نشده است و نبی مثنوی

 و مرسلون کار و بار انبیا

 خلق را از بند صندوق فسون
 

 هست   از  افالک  و  اخترها   برون 

 و   مرسلون   کی   خرد  جز   انبیا
 (4510و 3448ابیات ،6 فترد ،ی)مولو                      

 سازد: عربی به رسوالن منتسب می دهد که ابن صفاتی به انبیا نسبت می ابیات زیر، در

 کنند انبیاء طاعات عرضه می
 

 ساحرة دنیا قوی دانا زنی است

 ور گشادی  عقد او  را عقل ها
 

 کنند دشمنان شهوات عرضه می 
 (2686یت، ب2فتردمثنوی، )                              

 حلّ سحر او به پای عامّه نیست

 را   کی   فرستادی   خدا   انبیا
 (3197و 3196یات با، 2فترد ،یثنو)م                        

عربی همیشه  نماید که به یاد آوریم ابن تر است آنجا رخ می تفاوت دیگری که به مراتب اساسی

ت را ت و رسالنبوکند و  های اعیان ثابته پیوند برقرار میت و رسالت با اقتضائات و استعدادنبوبین 

گردد. حال آنکه موالنا  انبیا و رسوالن باز میها به اعیان  عطای آنداند که إ دو اختصاص الهی می

 ه ندارد بلکه، مخالف سر سخت آن است. توجتنها به استعداد عیان  نه

گیرد؛  والیت خویش را از خاتم اولیا می اینکه خاتم رسوالن، بارةعربی در ابنپیچ سخنان پیچا

؛ در (437: 1375، یصریق؛  62: 1370، یعرب )ابن شود نقصی برای خاتم رسوالن شمرده نمیا این امر ام

ه به خاصه و عامت به نبونظیری ندارد. چون موالنا اصالً به ختم والیت معتقد نیست. تقسیم  مثنوی

عربی دیدیم و منجر به صدور این حکم گردید که نبوّت عامّه )به معنای  ی که نزد ابنخاصشکل 

ت تشریع پایان پذیرفته است؛ از نبوه یا خاص از معارف الهی( منقطع نگردیده و فقط نبوّت نباإِ

ه تقریباً خاصه و عامی خالی است. برداشت موالنا از نبوت کل به مثنویمباحثی است که جایش در 

ه، خاصت نبودانند و از  پیامبران می ه را اثبات نبوتعامت نبوهمان برداشت متکلّمان است؛ که 
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همین چهار تفاوت عُمده کافی  .(655: 1368کوب،  نی)زر کنند را اراده می )ص(ت رسول اکرمنبواثبات 

 عربی نیست. پیرو راه و رسم ابن ت و رسالت،نبواست که متقاعد شویم موالنا در بحث 

 . موالنا و والیت2 -6

بر مسائلی همچون خلق آدم بر صورت  والیت قابل طرح است؛ مبتنی بارةبسیاری از قضایایی که در

 پیش از اینها  تک آن ا در مورد تکی و فنا است؛ که نظر خویش رتجلدیه، محم، حقیقت حق

 والیت بپردازیم.  ةایم و اینک جای آن است که به مسائل اختصاصی نظری گفته

شود؛ که موالنا به آن،  آشکار می لة ختم والیت،مسئعربی و موالنا در  اختالف ابن ترین بیشترین

 قائل نیست:

 است ی  قایمپس به  هر دوری،  ولی

 هرکه  را  خوی  نکو،   باشد  برست

 است پس  امام  حیِّ  قائم آن  ولی

 جو مهدی و هادی وی است ای راه
 

 م استتا قیامت آزمایش دائ 

 هر کسی کو، شیشه دل باشد شکست

 خواه از نسل عمر خواه از علی  است

 هم نهان و هم نشسته پیش رو
 (818تا  815یات با، 2فترد ،یثنو)م                       

ر داللت ی اگحت (.3719 – 3721ابیات ، 2مثنوی، دفتر)رک:  توان یافت نظیر این ابیات را باز هم می

کامالً آشکار است که شبکة تصدیق نکنیم، به هر حال « ختم والیت»این ابیات را بر انکار 

عربی بین ختم والیت و ختم رسالت، ختم والیت و سایر اولیا، ختم والیت مطلقه  ای که ابن پیچیده

شود. در نسبت بین والیت و  نمی به هیچ شکلی دیده مثنویو ختم والیت مقیده ایجاد کرده در 

عربی و شارحان به حلّ آن مبادرت کردند و بحث را به این شکل خاتمه دادند  که دیدیم ابن تنبو

رد یابی دقیق التفات ندا به این نکته ت برتر است، موالنانبوواحد، مقام والیت از که در یک شخص 

توان یافت که این تمایز ظریف در آن نقل شده باشد. موالنا با قول به  بیتی را نمی مثنویو در سراسر 

ری است عرفان نظامکان تبدیل مزاج و اقوالی نظیر آن، درواقع نظریة استعداد اعیان را که از ارکان 

 .(66: 1382، ی)دشت مردود دانسته است

وجودِ مرید با استعداد  ر مسوکیمیاگری وی د بارة قدرت ولی، سخنان او دربرهمین اساس

شان استعداد کمال را دارد به کمال  ه عین ثابتهتواندکسانی را ک فقط می ، ولیاعیان که طبق آن
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 پیشتر آمدهبرآنچه که  افزون بات این ادعا راالیقشان برساند؛ منافات دارد. شواهد الزم برای اث

 شود یافت می نیز ابیات زیر در ؛(66: 1382، ی)دشت

 بد چه   باشد؟  مس   محتاج   مهان
 

 همنشینیِ مُقبالن چون کیمیاست

 چشم احمد بر ابوبکری زده
 

 کاملی  گر   خاک    گیرد    زر    شود
 

 کرانکیمیای   بی   شیخ  که   بود؟   
 (3346یت ، ب2فترد ،یوثن)م                                  

 چون  نظرشان کیمیایی  خود  کجاست؟

 او   ز   یک    تصدیق      صدّیق    آمده
 (2694و  2693یات با، 1دفتر ،یومثن)                   

 ناقص  ار    زر    برد    خاکستر      شود
 (1610یت، ب1دفتر ،یثنو)م                                   

ند که تا ابد مس بماند البته دا مس را محکوم می عربی که برطبق نظریة اقتضائات اعیان، ابن

ی که به خاصاو هر کسی را در حد  جبرگرایانة تواند با چنین سخنانی موافق باشد، زیرا نظریة نمی

ا بعضی اشتراکات این دو عارف بزرگ در ماکند.  محدود می تواند از آن فراتر رود؛ هیچ عنوان نمی

: 1370، عربی ؛ ابن 3414 – 3416 یاتبا و 171 بیت ،1فتری، دوثن)م این مورد که والیت، میراث نسبی نیست

 ندارد.  بردرها است و نشانی از تأثر موالنا را  ؛ فقط به خاطر اشتراکات مذهبی آن(163

 :نتیجه

 و سپس با ؛ایم ادهداختصاص ، به انسان کامل عربی راجع ابننظرات آعاز کار را به  بخشدر این 

 :گیری خواهیم رسید به  نتیجه ،انسان کاملبارة درعربی  ابن بامقایسة  نظرات موالنا 

 عربی نظرات ابن ةخالص

 اًلیکن ظاهر؛ اند اصطالح انسان کامل استفاده کرده اج ازحلّ تر، بایزید بسطامی و گرچه پیش الف.

انسان کامل را در پیوند با سایر اجزای ی، که با نبوغ سرشار ؛ستی اعرب ابنواضع این اصطالح خود 

 !ش وارد کرده استخوی عرفانی ةدر سامان ،و صفات و اسما ،وحدت وجود مخصوصاً ،ر خودتفکّ

 را در نظر ندارد؛ )ص(کرماجسم عنصری رسول  دیه، وجود خارجی یامحمعربی از حقیقت  ابن ب.

این  در اصطالح فالسفه است و اول عقل که معادل ؛ستا ر اوظبیعه مورد نالطّبلکه موجودی مابعد

 از آدم تا پیامبر خاتم سیالن دارد. ،حقیقت در وجود همة پیامبران

 تعالی است.  آمد باشد؛ مالک تقدم، علم به حقّها سر ة زمینهلزومی ندارد که انسان کامل در هم پ.
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 نجد. گ مل نمیای در قلب انسان کحت ،چیز هیچ له مطلق، درإِ ت.

تازد به این  عربی می ر ابندر بحث والیت، سخت ب فصوصاینکه سید حیدر آملی شارح شیعی  ث.

 خود را خاتم االولیا خوانده است. عربی تلویحاً ابن ،دلیل است که به نظر او

فراوانی است  تاهمیای شیعه، خصوص عرف هعربی در بین شیعیان ب ابن تییکی از دالیل مقبول ج.

 ل شده است.ئوالیت قا که او برای

رسد که او به دو  به نظر می ،عربی از نظر ابن ه به مفاهیم و مصادیق گوناگون خاتم االولیاتوجبا  چ.

حضرت  «محمّدیهدة والیت مقیّ» یکی و، )ع(حضرت عیسی« طلقهوالیت م»یکی  نوع والیت،

 معتقد بوده است. )ع(مهدی

 مقایسة نظرات موالنا با ابن عربی

و با منسلخ  ؛از نظریة انسان کامل را پسندیده یکی دو جزء ،عربی از بین نظرات ابن موالنا ظاهراً الف.

ه و به استخدام دپرور ،و با الفاظ و تعابیر مخصوص به خود ،نمودن آن به شیوة خاصّ خویش

 !درآورده است یشخو

درعوض اصطالحاتی مشابه مفهوم فوق، . شود عین اصطالح انسان کامل دیده نمی مثنویدر  ب.

ه شده است. دبر کار هو امثال آن ب« حی امامِ»، «معالَ قطبِ»، «حق شیرِ»،  «ولی»،  «خدا مردِ»همچون  

با مفهوم اصلی  ،موالنا از مفهوم انسان کامل خاصشاید به این دلیل باشد که برداشت  نآو علت 

 عربی متفاوت بوده باشد.  نظر ابن مورد

عربی با  ابن اام ،ه بسیار شده استتوجاخراج او از از بهشت  و ،)ع(دم ابوالبشرآبه گناه  مثنویدر  پ.

 دهد. از بهشت نشان نمی او هی به گناه آدم و اخراجتوج، )ع(دمآای ج هدیه بمحمقرار دادن حقیقت 

تلقی آن دو از این مقام متفاوت  ةا نحواممقام خالفت برای انسان نزد هر دو متفکر یکسان است  ت.

 است.

و ملتزم به  ؛عربی است اعتقاد ندارد نظر ابن چنان که مدّ صفات آن ءبه اسما که موالنا جاییآناز ت.

 دیه نکرده است. محمبه حقیقت  راجع مثنویای در  بنابراین هیچ اشاره ؛باشد اعیان ثابته نیز نمی

 قبول دارد است را« تعالی بر قلب عارف ی حقّتجل» ی را که عبارت ازتجلموالنا فقط همین قسم  ث.

 معتقد نیست.« سمقدفیض »و« فیض اقدس»و به 
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عربی اقتباس  را از ابن که حداقل اگر نگوییم آندهد ) سخنان موالنا در باب نوافل نیز نشان می ج.

 ای ندارد.    اشاره رب فرایضقبه  گفت(که او در مثنویتوان  کرده است می

حدیث خلق آدم » و« حقمردمک چشم »به عنوان  « انسان»از موضوع  تشابهی که در تعبیر موالنا چ.

عربی باشد؛  ن از اقتباس او از ابنتواند نشا عربی وجود دارد می نسبت به ابن« تعالی حقبر صورت 

 منتفی نیست. گرچه راه برای احتماالت دیگر 

گیرد  می« م اولیاخات»، والیت خویش را از «خاتم رسوالن»اینکه  بارةعربی در سخنان پیچیده ابن ح.

ختم » هب زیرا موالنا اصالً نظیر ندارد. مثنویاین امر دارای هیچ نقصی نیست در  در عین اینکه،

 معتقد نیست.  « والیت

ل به تفاوت ئکلّمان است و قاهمان برداشت مت تقریباً «هخاص»و  «هعامت نبو» از برداشت موالنا خ.

 و رسالت نیست.  تونب

آن مبادرت کردند و بحث را  عربی و شارحان به حلّ که دیدیم ابن تنبودر نسبت بین والیت و  د.

به این  موالنا .ت برتر استنبوبه این شکل خاتمه دادند که در یک شخص واحد مقام والیت از 

توان یافت که این تمایز ظریف در آن نقل  بیتی نمی مثنویو در سراسر  ؛التفات نداردیابی دقیق  نکته

 شده باشد.

درواقع نظریة استعداد اعیان را که از ارکان  ن،آموالنا با قبول به امکان تبدیل مزاج و اقوالی نظیر  ذ.

 شمارد. عرفان نظری است مردود می

 ؛این مورد که والیت میراث نسبی )ارثی( نیست برخی از اشتراکات این دو عارف بزرگ در ر.

 .پذیری موالنا فرض نمودتوان آن را نشان از اثر و نمی .ستا ها فقط به خاطر اشتراکات مذهبی آن

در مفهوم انسان کامل در آرای وان گفت که صِرف مشاهدة برخی تشابهات ت در مجموع می

توانیم  رتی میعربی باشد. زیرا درصو کامل موالنا از ابنپذیری د اثرتواند مؤیِّ نمیعربی و موالنا،  ابن

ات کامل یک نظریه، در نظریة مُقتبَس تأثیر، یقین پیدا کنیم که خصوصی به وجود اقتباس صِرف و

 مشاهده گردد.
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 :ها نوشت پی
ی کندن در خیبر نشان از قدرت وی، کشیدن تیر در هنگام نماز نشان از اوج عبادت و عرفان و عشق اله .1

وی، راز و نیاز وی با چاه در غم تنهایی و شب هنگام نشان از درد روح جمعی و وسعت روحی این 

خوابد بیانگر شجاعت وی  یدر لیله المبیت م )ص(به جای پیامبر )ع(هنگامی که امام علی انسان کامل دارد.

 راهنما و الگوی خود قرار دهیم ورا پیشوا،  )ع(باشد. برای سفر در مسیر کمال انسانی بایستی امام علی می

هایش را در جهت کمال انسانی  وسع خود، استعدادها و ارزش ةانداز در این مسیر هرکس باید به

جامع »زار سال پیش تا به امروز با صفت از ه )ع(امام علی صورت هماهنگ شکوفا سازد. جانبه و به همه

که  گوید: من مطلبی را نهج البالغه می ة. حتی خود سید رضی در مقدمشناخته شده است «االضداد

های  انگیزم همین موضوع است یعنی جنبه ها را برمی گذارم و اعجاب آن همیشه با دوستانم در میان می

 یبیند به دنیای شود می از سخن ایشان که وارد می است که انسان در هر قسمتی )ع(گوناگون سخن علی

زمانی در دنیای  ؛یک وقت در دنیای زهاد ؛است. یک دفعه در دنیای عباد است غیر از دنیای قبل رفته

جا حضور  ن است؛ و در همهیک وقت در دنیای سربازان و افسرا ؛فالسفه و هنگامی در دنیای عرفاست

امل یعنی آن انسانی که از هیچ دنیایی از بشریت غائب نیست. پس انسان ک )ع(که علی طوری دارد به

 .(74-75 :1376 ،یمطهر) های انسانی است ارزش ةقهرمان هم

2.  

 ـمیکـری ا ـامـوزیحـق بـ ـمیاز کــلــ

 غامبریــنین پیــــاه و چـــن جـــــــبا چنی

ـ   میکل یز مـشتاق ـدیگـو یچـه مـ ـنیب

 یبـر ی ـنـیودبــــرم ز خــــطــالـب خـض

3.   

 ییوــــتـ اکـبـر عـالـم یمـعـنـ هــپــس بـ  ییوــــاصـغـر ت  عـالـم پـس بـه صـورت 

است که از  ییهوا ینفس آدم رایز ؛یسنجش آن با نَفَس آدم لیبه دل دندیرا نَفَس نام ینَفَس رحمان  .4

سپس به سبب برخورد با عضالت حلق، صوت در آن ظاهر  شود، یظاهر او خارج م یسو باطن انسان به

و  شود، یم داریها حروف پد ها و لب حسب برخورد آن با مراتب حلق و دندان  و پس از آن بر شود، یم

)از باطن صقع  یاست: وقت نیچن نیا زین ی. نفس رحمانشود یحروف، کلمات حاصل م بیسپس از ترک

ه پس ک نامند یکه آن را جوهر م شود یم ینیبه تع نیمتع ابدی یتحقق م ی( در خارج از صقع ربوبیربوب

و حروف و  ناتیتع  کند، یدر آن ظهور م ینفس جوهر نیکه ا یحسب مراتب و مقامات  از آن به

به ظهور  یها در بستر نفس رحمان که همة آن شوند یم داریبه صور موجودات عالم پد هیکلمات اله

 (.257 : 1375 ،یصریق) رسند یم
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اسم اعظم و  یمجال ،یفرد نوع انسان نیتر کامل .(است مظهر تمام اسمااست ) یصورت اسم جامع اله .5

و جامع تمام و صورت کامل انسان  یقیدرواقع آدم حق هیمحمد قتیمظهر حق است. حق نیتر کامل

و  دیآفر یگرید یزیاز هر چ شیجهان، او را پ دگاریخلق عالم است آفر أحقائق وجود است. مبد

رک: ) استیو انب ایمقدس، مصدر و منبع تمام علوم و معارف اول قتیحق نی. ادیرا از او آفر یزیهرچ

 .(صیبا تصرف و تلخ 168و  88تا  78: 1378 ،یو بهرام یبه بعد...؛ ناج 52: 1360 ،ینیامام خم

از  بیشتر ها، بان آنثر و تنوع، از منابع دیگر، که صاحها را به لحاظ تک هرچند نگارنده این ویژگی .6

اکبر  خیو افکار ش آراد؛ نقل نموده است، ولی درمجموع پیروان شیخ اکبر و شارحان آثار ایشان هستن

 مؤیّد و الگوی کار آنان بوده است!

 یها را قبول نداشته باشند، مثالً مولو یژگیو نیاز ا یا از اصحاب قلوب، پاره یالبته ممکن است بعض .7

 برطرف نخواهد شد گاهچیخالق و مخلوق، ه انیم یو معتقد است دوگانگ ردیپذ یهشتم را نم یژگیو

انسان  یها یژگیو صفات را به عنوان اهم نیتوان ا یاما درمجموع، م به بعد(. 1348 یتب، 2دفتر ،ی)مولو

 ها وجود دارد برشمرد. اتفاق نظر در مورد آن نیترشیکامل که ب

پیوندی استوار « ن ثابتهاستعدادهای اعیا» عربی: با نظریة جبری ابنظریة انسان کامل نزد بدین ترتیب: ن .8

 .به بعد( 63، 1382 ی،)رک: دشت یابد می

 :نامه کتاب
 مقرآن کری -

 حیدر آملی(، تهران: )ترجمة جامع االسرار جلوة دلدار(، 1381) ابراهیمیان آملی، یوسف. -

 رسانش.

 الزهرا. و تعلیق ابوالعال عفیفی، تهران: ، تصحیحفصوص الحکم(، 1370) .ینالد یمحی ،یعرب ابن -

 .صادر دار بیروت: ،المكیة الفتوحات ،(تا بی)  . ــــــــــــــــــــــــــ -

 .ضایالب دارالمحجة :روتیب،المكیة الفتوحات،(ق1415)  ـــــــــــــــــ .ـــــــــ -

حمد فهری، تهران: ، ترجمة االوالیة و الخالفة الیالهدایة  مصباح(، 1360) ، روح اهلل.امام خمینی -

 پیام آزادی.

 درضا جوزی، تهران: روزنه.  ، ترجمة محمنص النصوص(، 1375) آملی، سید حیدر. -

، مقدمه و تصحیح هانری کربن و عثمان جامع االسرار و منبع االنوار(، 1384) ـــــــــــــــــــ. -

 یحیی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
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(، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، چاپ 1385) ترین سرودها و متنهای ایرانی. اوستا: کهن -

 دهم، تهران: مروارید.

و ، دمشق سبعة أجزا، صحیح البخاری  (،م1993/ق1414. )سماعیلا محمدبن، بخاری الجعفی -

 کثیر. ابن : دارروتیب

 نا. جا: بی تا(، ترجمة مهرداد بهار، بی . )بیبندهشن -

 توس.  : ، تهران1ج ، رانیا ریدر اساط  یپژوهش(،  ش1362) .بهار، مهرداد -

، تصحیح جلیل سنگرنژاد، تهران: نشر شرح فصوص الحکم(، 1366پارسا، خواجه محمد. ) -

 دانشگاهی.

، مقدمه، تصحیح و تعلیقات ویلیام نقد النصوص فی شرح الفصوص(، 1370جامی، عبدالرحمن. ) -

 فرهنگی.چیتک، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات 

 ؛کشف االبیات مثنوی، تهران: وزارت ارشاد اسالمی.ازدریا به دریا(، 1365جعفری، محمدتقی. ) -

 ، تهران، الزهرا.تحریر تمهید القاعد ابن ترکه اصفهانی(، 1372جوادی آملی، عبداهلل. ) -

 .اسراقم:  ،تفسیر تسنیم(، 1380) ــــــ.ــــــــــــــــ -

زاده آملی، قم: دفتر تبلیغات  ، تصحیح حسنشرح فصوص الحکم(، 1377) ین.الد خوارزمی، تاج -

 اسالمی.

 ، تهران: مولی.عربی خاتم االولیا ازدیدگاه حکیم ترمذی و ابن(، 1385) د.خواجوی، محم -

سال بیستم، شماره ، معارف، «عرب مولوی و نظریه اسما و صفات ابن»(، 1382). ددشتی، محم -

 .46 -66 ص دوم. 

 ، چاپ سوم، تهران: سمت.(1ف)تاریخ تصو(، 1388) اصغر میرباقری فرد. علیدهباشی، مهدی،  -

 د امین ریاحی، تهران: علمی و فرهنگی.، به اهتمام محممرصادالعباد، (1371) ین.نجم الد ،یراز -

 ، تهران: علمی.سر نی(، 1368). کوب، عبدالحسین زرین -

  .نا جا: بی بی،  نیعندالمسلم  الکامل  االنسان ةینظرتا(،  )بی .شدر -

 ةحوز نیسمدرّ ةجامعقم:  ،دیالتوح (،ق1٣٩٨) ه،یبن بابو نیبن حسیعل محمدبن صدوق، -

 .قمیة علم

 ، تهران: هرمس.زبان شناسی و ادبیات(، 1377صفوی، کورش. ) -

 ی.المجلس العلم یروت:، بالمصنّف تا(، یب. )عبدالرزاق ی،صنعان -
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 ، قم: مطبوعات دینی.انسان کامل(، 1382طباطبایی، علی. ) -

 ، تهران: الزهرا.عربی بن الدین یمحی الحکم تعلیقات فصوص، (1370)عفیفی، ابوالعال.  -

 ، تصحیح عفیف عسیران، تهران: منوچهری.تمهیدات (،1373عین القضات همدانی. ) -

 امیرکبیر.، تهران: احادیث مثنوی(، 1370الزمان. ) فروزانفر، بدیع -

 ، ترجمة حسن ملک شاهی، تهران: سروش.اثولوجیا، (1378)فلوطین.  -

، «آنها با قرآن قیتطب موالنا و یانسان کامل در مثنو یها یژگیو»(، 1393قرمزی، محمدباقر. ) -

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم، دانشکده ادبیات و علوم انسانیریال ارشد یکارشناسپایان نامة 

 .دهاقان

کوشش جالل آشتیانی، تهران: علمی و  ، بهالفصوص الحکمشرح (، 1375ود. )قیصری، دا -

 فرهنگی.

 ، قم: بیدار.شر ح فصوص الحکم، (1370)کاشانی،  عبدالرزاق.  -

 ث مکتوب.زاده، تهران: میرا صحیح مجید هادی، تلطایف االعالم(، 1379) ـــــــ.ــــــــــــــــــ -

 س. م.( تهران: انجمن کتاب مقد1987) ،س، عهد عتیق و عهد جدیدکتاب مقد -

 یا افسانه یخدر تار یارشهر ینانسان و نخست یننخست یها نمونه ،(1377) .آرتور سن، یستنکر -
 نشر چشمه.: تهران ی،ژاله آموزگار و احمد تفضّل ةترجم ،یرانیانا

 ا.ن : بی، تهرانگلشن راز یاالعجاز ف حیمفات، (1337) یی.حی دبنمحمین الد شمس ،یجیهال -

قلی  ویرایش علی، گلشن راز یاالعجاز ف حیمفات، (ش1377) ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.ـــــــــــ -

 علم.: تهران ،محمود بختیاری

لجنة ، یةشربال  و اصالته  االسالم  یف  الکامل  االنسانتا(،  . )بیمصطفى عبدالرازق ، لویی،ماسینیون -

 .دار الکتاب اللبنانی :بیروت، االسالمیة المعارف ترجمة دائرة

 الوفاء. سّسةؤبیروت: م ،بحار األنوار تا(، . )بیمجلسى، محمّدباقر -

 ، تهران: حکمت.المعارف فارسی دایرة(، 1375مصاحب، غالمحسین. ) -

 ، تهران: حکمت.شرح مبسوط منظومه، (1367)مطهری، مرتضی.  -

 ، قم: صدرا.انسان کامل(، 1376) ـــــــــــــــــــ. -

 ا.ن بی : سیپار هوار،  کلمان  کوشش  به ، خیالبدء و التار (،. م1899) .مطهر ، یمقدس -
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م رینولد اهتما کوشش و ه، ب)دورة کامل(مثنوی معنوی ،(1375) الدین محمد بلخی. مولوی، جالل -

 بهزاد.الین نیکلسون،  تهران: 

)آقا  حکیم صهبامجموعة آثار (، 1378) .، خلیل بهرامی قصرچمیناجی اصفهانی، حامد -

 ای(، اصفهان: کانون پژوهش. درضا قمشهمحم
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