
  

  

  

  

  

  انسان آرماني در عرفان ايراني

  

  دكتر ندا حسون

  دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه دمشق، سوريه

  

  

  مقدمه

ها به حقايق و از آنچه هست به آنچه بايد باشد گرايش  انسان پويندة متكامل هميشه از واقعيت

وح آدمي از نيستان وجود دل يونان چونان مولوي كه به جدايي ني ر نظر متفكران صاحب به. دارد

دانند و  قائلند و انسان را بلوغ باغ ملكوت و آشيان اصلي او را عالم علوي و فردوس برين مي

پندارند كه روح بستر در اين جهان چند روزي در قفس تن اسير شده است، و سرانجام با  مي

 خواهد كرد و به شكستن در زندان جسم و رهايي از عالم خاك به افالك و تا بر دوست پرواز

آشيانة برين خويش مراجعت خواهد نمود، برترين آرمان اينان چيزي جز اشتياق بازگشت به 

  .وطن اصلي ندارد

روح انسان پيش : گويد اند كه مي عقيده جويان گويي با حكمايي چون افالطون هم اين كمال  

بوده و حقايق را درك از حلول در بدن و ورود به دنياي مجازي در عالم مجردات و معقوالت 

پرده و حجاب ديده است، پس در  كرده، از جمله حقيقت زيبايي و حسن مطلق، همه چيز را بي

. كند بيند و آن زيبايي مطلق را ياد مي اين دنيا چون حسن ظاهري مجازي و نسبي را مي
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انتهاي  بيسوي افق گسترده و  ها و جهش به گرايي، ميل به رهايي از تنگناي مرز واقعيت آرمان

  .ها و نيل به كمال است حقيقت

جو آفريده شده و در كنه ذات و سازمان وجودي او، نيروها و استعدادهاي  بشر ذاتاً كمال  

بالقوه تعبيه است كه بايد در ساية تعليم و تربيت صحيح به مرتبة فعليت برسد و ببالد و رشد كند، 

تر  اما تحقق آرزوها و كوشش ميسر نيست، مهم. تا در ادامة حيات مادي و معنوي به او كمك كند

از همه اينكه براي سلوك و اداي كمال، نياز به استادي روحاني و رهبري تكامل يافته و آگاهي از 

  .ها دارد راه و رسم منزل

پيامبران، اوليا و صالحان و فالسفه و دانشمندان راستين، وجودي از عظمت و مظاهري از   

بخش و راهنماي كاروان بشريت  نة تاريخ، در معبر فرهنگ انساني الهامكمالند كه از قديم ازم

اند و وي  هاي گمشدة انسان را به او نشان داده هاي فاضله و بهشت سوي فضيلت بوده و مدينه به

  .اند را در جهت دستيابي به سرچشمة كمال به تكاپو وا داشته

 جهان در شرق و غرب به الگوهايي هاي معتبر فلسفي و فكري در كلية اديان بزرگ و مكتب  

  .اند خوريم كه تاكنون مورد ستايش و قبلة اميد ملل و نحل واقع شده از انسان برمي

هاي  تن، و جهان پهلوانان داستان هاي مقدس، قهرمانان روئين واره اي انسان خدايان اسطوره  

، آدم قدمون در دين هاي ملي كشورهاي باستاني چون يونان و ايران و هند اساطيري و حماسه

 -يهود و انسان قديم در آيين ماني و انسان اول در كيش مزدك، مسيح در عيسويت و انسان كامل

هايي با عناوين قطب، ولي و غيره در عرفان اسالمي، مرد برتر   در اسالم شخصيت-)ص(پيامبر 

  ١.اند در مكتب فلسفي نيچه و غيره از آن جمله

  

  انيانسان آرماني در مكتب عرف

ها و معارف معمول و متعارف بشري  در عرفان اسالمي هميشه جستجوي معرفت واالتر از دانش

بوده، و هدف نهايي نيل به حقيقت مطلق، يا پيوستن به خداوند است كه خير و زيبايي محض و 

سالكان وادي كمال درصدد دستيابي به معرفتي هستند كه به تعبير . جالل و جمال مطلق است

  :ين عطار، تأثير و خاصيت آن بر روح آدمي اين استفريدالد



 

  

35   ر عرفان ايرانيانسان آرماني د

  

ي صفـت  چـو بتــابـد آفــتـاب معــرفـت   از سپـهــر ايـن ره عاـل

  گلخــن دنيـا برو گلشـن شـــود  سـر ذراتش همــه روشـن شـود

  ذره ذره كــــوي او بـيـنـد مـدام  هـرچـه بيند روي او بينـد مــدام

  جهد كن تا حاصل آيد اين صفت  هست دايــم سلطنت در معرفـت

  بازجوي در حقيقت صدر خـويش  هركسي بينش شود بر قدرخويش

  اي جــز دوست او خـود نبيند ذره  مغز بينـد از درون ني پــوست او

  نمـايــدش چـون آفــتـاب رو مي  صد هـزار اسـرار از زيـر نقــاب

  ٢ن بودبر همــه خـلق جهـان سلطا  هركه مسـت عالم عــرفان بــود

انگيز و فلسفه و  را برهان» عقل«دانند و  مي» چوبين«را » پاي استدالليان«اغلب عارفان ايراني   

شمارند و به دانشمندان علوم مادي و فالسفه به چشم الف  علوم طبيعي و عقلي را مردود مي

 و دفتر نگرند، و معتقدند كه مرتبة عشق به نظرشان از خرد واالتر است و جاي آن در كتاب مي

  .نيست

ها  ايشان اعتقاد دارند كه رهيابي به جهان معنوي يا عالم درون مستلزم آن است كه سال  

ها و  انگيز از خداي بخواهد كه او را از خواندن اين علم اندوزي و كاربرد عقل برهان جاي دانش به

 عبادت دست از ها، گشادگي و راحتي دهد و با ترك عالئق عالم بيرون و به مدد رياضت و كتاب

حس وجود بشويد، و به تزكيه و تصفية نفس از چاه ظلماني طبيعت و هواجس و وساوس 

ها پاك و صاف  شيطان به در آيد تا به كيمياي عشق برسد و روحش چونان زر ناب از آلودگي

  ٣.شود

سازد، عشق  مي» عشق«جو را  گرايي سالكان حقيقت در مكتب عرفاني، بعد اصلي آرمان  

معشوق خداست و . ة جاودانگي عمر و سرچشمة آب زندگي عارفان صافي دل استسرماي

افروز عشق به حقيقت بوده، دلي آكنده  اش آتش عاشق كه رهرو طريق خداجويي است بايد سفينه

از سوز و گداز و آرزومندي و شوق به لقاي دوست داشته باشد، تا بدين نيروي ملتهب بر 

و خشم و شهوت كه شغب است و جهل و ظلمت فائق آيد و تمايالت نفساني، خور و خواب 

  .گاه انوار الهي نمايد دل را تجلي
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هاي ظاهري و  العاده و ماوراء طبيعي دارد و خارج از علت عشق عرفاني قدرتي خارق  

صورت و دلبستگي به   است كه اين عشق عرفاني، عشق به شدني اين جهان است، و بديهي وصف

  .باشد دل نمي وده نيست، زيرا عشق مجازي شايستة عارف صافيرنگ ب چيزهايي كه بي

در عرفان، براي شناخت حقايق مابعدالطبيعه، سالك خود به خود به يك نوع انديشة اشراقي   

شود زيرا وقتي پاي معرفت از راه قطع عالئق به ميان آمد، طبعاً معرفت از راه اثبات  كشانده مي

فاضه و اشراق حاصل خواهد شد و وقتي مسئلة افاضه و اشراق به مطرح نخواهد بود، بلكه از راه ا

ميان آمد تمام لوازم آن، كه شوق باطن و حركت شديد روحي با طرق كشف حقايق معنوي و 

بينيم صوفيان عشق كيمياگر را در برابر  شود، و اينكه مي است، مطرح مي» عشق«عبارت ديگر  به

  .دانند به دنبال همين جريان است ؤثرتر از اين يكي ميتر و م نهند و آن را قوي عقل نقاد مي

منظور نيل به كمال براي خود  شان به مراحل و حاالتي كه اهل عرفان در تمرينات روحاني  

قائلند، هرچند اين مراحل از لحاظ تعداد و كميت و كيفيت متفاوت است اما اين درجات و 

خواه و ذهن سازنده و مشتاق  دة روح آرمانحاالت كه چيزي جز تصورات ذهني نيست، كالً زايي

. اينان به فضيلت و دستيابي به خير محض و پيوسته به سرچشمة كمال و فناء في اهللا است

شيخ فريدالدين عطار، هفت وادي؛ و امام محمد غزالي، نه مقام؛ و عزالدين محمود بن : المثل في

ارج كمال و معارج جالل عرفان ارائه الهدايه، ده مرحله را براي مد علي كاشاني صاحب مصباح

  .اند كرده

شمار  شمس تبريزي از جمله معماران بزرگ نظرية انسان آرماني در ايران و زبان فارسي به  

شناسي شخصيت  معني امروزي در روان رود، او به مسئلة انسان و امكان رشد شخصيت به مي

برد، اما اصطالحات شيخ، ولي،  كار نمي شمس اصطالح انسان آرماني را به. شود نزديك مي

همه حاكي از مفهوم امكان بلوغ آدمي در ... همتا شد و  خاصان خدا، كسي كه در ربع مسكون بي

كار  رسيدن به واالترين شكوفايي شخصيت و نيل به مقام شكوهمندي ابرمردي است در زبان او به

پسين مرحلة رشد شخصيت رفته، الگويي را كه شمس از جامعيت شخصيت انسان آرماني يا وا

هايي كه  ويژگي. انگيز است پروراند، تصويري واال و شكوهمند و ستايش آدمي در ذهن خود مي

هاي ديگر  توان انديشه كه مجموع آنها را كمتر مي برد آنچنان شمس براي انسان نمونة خود نام مي
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م جاذبه دارد و هم دافعه، انسان آرماني شمس ه. اند متصوفه يافت كه از انسان آرماني سخن گفته

انسان . چه آنكه كمال حقيقي در آن است كه آدمي به هنگام لطف، لطف كند و به هنگام قهر، قهر

او كسي نيست كه تنها گليم خويش را از آب به در برده و به . آرماني ديگرخواه و مردمي است

 ديگران را ياري كرده و از داند تا چنين انساني خود را مسئول و متعهد مي. فكر ديگران نباشد

هاي نفساني سخت توجه دارند  عارفان به تصفية درون و پااليش آلودگي. گمراهي نجات دهد

  .زيرا كنترل نفس اماره از شروط اساسي راه كمال است

نگرد  اي كه به هرچه مي گونه بيني باشد، به انسان آرماني بايد آكنده از مهر و محبت و خوش  

او بايد در برابر مشكالت و ناماليمات روزگار شكيبا باشد چه آنكه . ننگردجز به ديدة حسن 

  .ايست از بلوغ فكري و عملي ها و دردها نشانه ايستادگي و استقامت در برابر رنج

طور كلي وااليي و كمال و جامعيت انسان در فرهنگ اسالمي و از جمله در آثار عرفاني  به  

القي وابسته است كه سازندة ابعاد گستردة شخصيت چنين هاي رواني و كالم اخ آن به قدرت

ها و تجلي اين فضائل در وجود اوست كه  انساني هستند و به واسطة به فعل رسيدن اين قدرت

با اين عالم اكبر از لحاظ عظمت با جهان طبيعت و ) ع(انسان كامل به فرمودة امام علي 

  .نظر رتبه بر فرشتگان فزوني داردكند و از  ها و زمين برابري مي شكوهمندي آسمان

  

  هاي انسان آرماني اسم

نامند،  هاي بسياري دارد كه گاهي او را پيشوا، مرشد، شيخ، پير، دليل و راهنما مي انسان آرماني اسم

دان و امام زمان گويند و در مواردي دانا، بالغ، كامل، مكمل، فاضل و  و زماني هادي، مهدي، راه

نما،   در مواقعي امام، خليفه، قطب و صاحب زمان و گاهي نيز او را جام جهانگيرد، و افضل نام مي

 عالم، ترياق كبير و اكسير اعظم گويند، يا عيسي، خضر، سليمان و غيره لقبش ةنما، مرآ آينة هستي

  ٤.نهند مي

اند، مثالً خضر از اينكه آب حيات  ها به جهات و اعتبارات مختلف به او داده شده اين اسم  

داند، پير آينة مريد از اينكه در جان او خود را  وشيده است، سليمان از اينكه زبان مرغان را مين

ببيند، قطب از اينكه شيخ يگانه و مدار و قوام كه مردم بر گرد آن چرخند، و بعضي ركن جهان 
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 هستي و داير مدار گردش افالك و سبب بركات و خيرات و سر سلسلة اخبار ياد شده و پير از

  .ديده و امام است و به رهبر نياز ندارد اينكه سال

صورت تركيبات اضافي و وصفي چون پير خرد، پير تعليم، پير دير،  و اين استعمال شده به  

و اسامي ديگر هم هست ... فروش، پير مغان و پير كامل و پير ره  پير عشق، پير ميخانه، پير مي

ايق و دقايق خبر دهد، ميكائيل، از معارف مكارم به جبرائيل، از آن جهت كه از عالم حق: مانند

فرمايد، عزرائيل، كه قتل نفس امارة  دهد، اسرافيل، از معاد مريدان را آگاه مي طالبان روزي مي

كند، سيمرغ، از در پس قاف قالب مخفي شده، ابر و سحاب گويند كه طالبان را از  مريدان مي

رتو انوار او جهان روشن گردد، آدم گويند كه معلم طالبان كند، آفتاب گويند از پ معارف سيراب مي

دهندة طوفان بالست، ابراهيم گويند كه از نار هستي  راه هدايت است، نوح گويند كه نجات

گذشته و غرور خواهش را كشته و خليل خلق شده، الياس گويند از جهت اينكه جالوت هستي 

يند و خليفة خدا و بالغ، دانا، كبريت احمر، را كشته و خليفة خدا گشته، اكسير اعظم هم گو

  ٥.مطرب، درويش، صوفي، مؤمن، ممتحن، محسن، عزيز، آينه، كون جامع و ترياق بزرگ

  

  ايرانيايست از انسان آرماني در عرفان  انسان آرماني موالنا نمونه

ار دارد و هنوز بيني عرفان اسالمي قر ترين قله از جهان الدين مولوي كه در مرتفع از ديدگاه جالل

آورد انسان آرماني بسيار  دالن را به اهتزاز درمي ها روح صاحب بانگ ناي او پس از گذشت قرن

او برترين موجودي است كه با ترك عالئق مادي و مهار نفس اماره و تهذيب اخالق . رفيع است

 و روحش تابناك كند، قلبش پاك ها و عواطف خود پيدا مي بيني و انديشه تولدي تازه را در جهان

  .آورد دست مي گردد و شايستگي راهيابي به وادي كمال و پيوستن به سرچشمة حق را به مي

ايست بارز از انسان كامل و مظهري از نور مطلق و آفتاب  نظر موالنا، شمس تبريزي نمونه به  

شان در  الدين زركوب پايگاه معنوي الدين چلبي و صالح و از انوار حق و مرداني مانند حسام

شائبه و سوز و التهابي كه موالنا در ديوان غزليات نسبت به  ارادت بي. اي از قداست قرار دارد مرتبه

دارد روشنگر اشتياقي است كه براي دستيابي به رهبر روحاني يا  الدين تبريزي اظهار مي شمس

  .دارد» انسان آرماني«



 

  

39   ر عرفان ايرانيانسان آرماني د

  

در ديوان كبير او، انعكاس الدين به قائد روحانيش، شمس،  عشق آتشين سركش جالل  

هاي بلند خود را نسبت به حقيقت تحقق يافته  موالنا در وجود شمس آرمان. شورانگيزي دارد

شناسد و دستيابي به وي را  بيند و او را مظهري از دولت پايندة عشق و نمونة انسان آرماني مي مي

  .كند وسيلة تداوم حيات روحاني خويش معرفي مي

ها تفاوت  طور فطري و نهادي با ديگر انسان النا انساني است كه ذاتاً و بهانسان آرماني مو  

  .دارد، از جمله آنكه او روح و جاني دارد زائد بر ديگر افراد انساني

  ٦هست جاني در نبي و در ولي    باز غير عقل و جان آدمي

ها  وت دريافتنه تنها موالنا به اختالف ذاتي ارواح و نفوس انساني معتقد است كه حتي تفا  

  :داند و عقول آدمي را نيز برخالف معتزلة ذاتي و فطري مي

  ٧در مراتب از زمين تا آسمان  ها را نيك دان اين تفاوت عقـل

انسان كامل از ديدگاه موالنا هم از نقطه نظر نفس ناطقه و هم از نظر عقل و ادراكات با   

ستة چنين عنواني شود در صف برگزيدگان جا كه هركه شاي ها اختالف دارد و از همين ديگر انسان

  :گيرد الهي قرار مي

  ٨آن دل ابدال يا پيغمبرست  ها برتر ست آن دلي كز آسمـان

عهده دارد چرا كه مظهري از مظاهر اسماء الهي  انسان آرماني همواره مقام خالفت الهيه را به  

 كه وي فلسفة خلقت را براساس گيرد رود، و در واقع اين نظر موالنا از آنجا ريشه مي شمار مي به

  :كند تجلي حق تعالي در عالم اعيان و موجودات تبيين مي

  بود در قدمت تجــلي و ظهـور  چون مــراد و حكم يزدان غفـور

  وآن شود بي مثل را ضدي نبـود  بي ز ضـدي ضد را نتــوان نمود

ينـه  اي پس خليفه ساخت صاحب سينه   اي تـا بـود شـاهيــش را آـئ

  ٩وآنكه از ظلمت ضدش بنهاد او  فــاي بي حـدودش داد اوپس ص

تر و واالتر از همگان  اقتضاي جهان هستي اين است كه در هر عصر و زماني انسان، كامل  

گيرد و جاهالن و دورماندگان راه حق و حقيقت را از وحل  عهده مي است و رهبري امت را به

  .بخشد گمراهي و ظلمات نفساني نجات مي
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  ١٠تا قيامت آزمايش دائم است  دوري ولي قائم استپس بهر 

اينكه غالب افراد انساني قادر نيستند تا حجت كامل الهي را كه رهبري خالئق بشري را   

هاي  خبري و خودبيني و آلودگي عهده دارد ديدار نمايند از اين جهت است كه غفلت و بي به

ها  از خود رست و به حق پيوست و از ناپاكينفساني حجابي در برابر ديدگان آنها نهاده است بايد 

  .ها مبرا شد تا قطب زمان و ولي دهر را مالقات نمود و آلودگي

  كه دهـد صـلح و نمـاند جور مـا  هم سـليمان هسـت اندر دور ما

  از نشـاط دور بيـنــي در عـمـــا  هم سليمان هست اكنون ليك ما

  ه ديـر كـورا از سـراهمچو خـفتـ  دور بـيـن، كـور دارد مـــرد را

  ١١فضل و رحمت را به هم آميختند  حـمد هللا كـاين رسـن آويخـتند

شود، چه بسا  هايي برخوردار مي انساني كه به مقام انسان آرماني نائل آيد از صفات و ويژگي  

افراد عادي و معمولي فاقد هر يك از آن صفات پسنديده و اخالقيات حميده باشند، از جمله 

ور سازند بدون  كوشند تا از فيض وجودي خويش ديگران را بهره گزيدگان هميشه مياينكه بر

  :گونه پاداشي از ديگران داشته باشند اينكه انتظار هيچ

  آن خداي است آن خداي است آن خدا  آنـكه بدهـد بـي امـيد سـودهـا

ـش مـطلـق گـرفت  با دلي حق كه خوي حق گرفـت   نور گشـت و تاـب

  ١٢عوض گــويـد كه گير كي فقيـــر بي  جز او جمله فقيركو غني است و 

عبارت ديگر آلت فعل الهي  وجود آنها چون كوه ماند كه بازگوكنندة صداي ديگريست، به  

  :هستند

  ١٣تا شوي زان سايه بهتر زآفتاب  ساية شاهان طلب هر دم شتاب

يشة او خالي از شطحات موالنا به اتحاد انسان آرماني با مبدأ وجود اعتقاد دارد، اما اند  

صوفيانه است زيرا وي به اتحاد نوري و تجلي نور حق در كسوت بشري معتقد است نه به اتحاد 

  :كشاند هاي كفر و زندقه مي ذاتي و حلولي كه آدمي را به بيراهه

  ١٤بل كه دارم در تجلي نور از او  من نيم جنس شهنشه دور از او 
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يت خلق و تكميل نفوس بشري از غيبت وحدت به گويد حق تعالي براي هدا موالنا مي  

شهود كثرت در هيكل ناسوتي بشريت متجلي شده است تا به مقتضاي جنسيت جسماني جاذب 

و هادي خاليق باشد، پس انسان آرماني عين حق است از راه اتحاد ظاهر و مظهر و به وحدت 

  :تجلي به اتحاد ذاتي يا حلول خدا در هيكل انساني

  در مغاكي حدود و اتحاد    ها در افتقار عقلفتد اين  مي

عبارت ديگر وحدت حق با خلق، يا ظهور حق به جلوة بشري در مقام تجلي است كه به  به  

و نيز از جهت » غيب الغيوب«گويند نه در مرتبة ذات  مي» فيض مقدس«اصطالح عرفا آن را 

واجب قديم است ظهور صفت ربوبيت است، نه از جنبة الوهيت و خالقيت مخصوص ذات 

تعالي شأنه و تقدس زيرا اتحاد بشر با حق در مرتبة ذات عقال تمنع و اعتقادش عين كفر است و 

از جملة لوازم و توالي باطلش انقالب وجود و قدم ذاتي به امكان و حدوث ذاتي، و ظهور صفت 

هر با مظهر متحد پذير انساني، اما در مقام تجلي و ظهور، مظ زوال سرمدي است در پيكر زوال بي

  :گويد شود تا جايي كه مولوي مي مي

  كم كني هم متن و هم ديباچه را    چون جدا داني زحق اين خواجه را

  رويد زعــين ايـن طبـق ميوه مي    مدحـت و تسـبيح از تسـبيـح حـق

  ١٥بنده را در خواجة خود محو دان    دو مگوي و دو مخـوان و دو مـدان

  

  از انسان آرمانياي  ولوي استعارهني م

طور كه ني  استعاره باشد از مرشد كامل، همان» ني«بعضي از شارحان مثنوي گويند كه جايز است 

اش  شود باعث و باني درونش خالي از غل و غش بوده و نغمات و الحاني كه از آن شنيده مي

رباني است و زن است، درون اين طايفه نيز خالي از ماسوا و مملو از نفحات الهي و نفحات  ني

  .زن است شود از ناي هرگونه الحان و نفحاتي كه به ني نسبت داده مي

ممكن است ني بال استعارة قلم ظاهر مراد باشد، اگرچه بعضي اوصافي كه حضرت موالنا   

شود از تحريرات قلم با  استفاده مي» نفير و ناله«در حق ناي فرموده و با اين معنا كه از آن كرده 

  .شود از نفير و نالة قلم با زبان حال يخود عبارت م
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و مراد از قلم ممكن است بر وجه استعاره وجود مرشد فاضل باشد، با اين تقدير از لحاظ   

بين آنها در حركات و سكنات و تصرفات كلمات و كماالت اوليا هم تماماً از مبدع  مشابهت واقع

  ١٦.باشد كائنات است كه واجب بالذات مي

شود اگرچه در عين وحدت مستغرق هم باشند باز   كمال وصول ممكن نميدر نشئة دنيوي  

گردد  كه پيراهن وجود موجود باشد، كمال وصول مفقود مي دهند، پس مادامي هم حكم يقين نمي

شان محسوب داشته و از آن  هاي گردد و جدايي پس تعيين صورتي كه مانع كمال وصول مي

  :كنند در اين بيت شكايت مي

  ١٧هر كه اين آتش ندارد نيست باد    اين بانگ ناي و نيست بادآتش است 

و ما ينطق عن الهوي ان «: كه جناب حق در كالم مجيدش دربارة نطق شريف رسولش چنان  

  . فرمود١٨»هو اال وحي يوحي

  

  روش نيل به مرتبت انسان آرماني

 در علوم شريعت و در جهان عرفاني، انسان آرماني آن بالغي است كه به حد كمال رسيده باشد

يعني بر احوال آدمي . طريقت و حقيقت و بتواند مرشد و راهنماي ظاهري و باطني بشر گردد

كامالً آگاه باشد، و چنين كسي ناگزير بايد داراي اقوال و افعال و اخالق نيك بوده در اين جمله 

بعضي از . ه باشدبه سر حد كمال بشري رسيده باشد و بر تمام معارف انساني مطلع و واقف بود

  :شروط الزم هستند براي رسيدن به اين درجه، از اين شروط

  تمسك به شريعت و طريقت

. نامند كند را مصباح شريعت مي هاي مختلف طريقت را روشن مي در عرفان ايراني، نوري كه جنبه

اين نبوت منطوي است و بدين علت ايشان در تبيان شريعت و طريقت در جاي جاي كالم 

باره از كتاب و سنت اخذ  پردازند و با آنچه در اين  به فكر احوال و بيان اسرار انبيا ميخويش

نمايند و پيداست كه بدون تقرير  كنند ارتباط شريعت و طريقت را براي مخاطبان خود تقرير مي مي

تمسك به ظاهر شريعت . توان با شريعت توجيه كرد اين مسئله ضرورت التزام بين طريقت را نمي

هرچند در نيل به استقامت طريقت ضرورت دارد ليكن وقتي تمسك سالك طريقت را در همين 
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ظاهر متوقف نمايد و از توجه به لطايف اسرار آن باز دارد البته ممكن است موجب قطع ارتباط 

  .نمايد گردد وي با جوهر شريعت و آنچه شريعت را نور هدايت مي

  رياضت نفس و مجاهدت

اند اهل  و سياست آن واضح است و پيدا و ستوده ميان اهل ملل و مختصطريق مجاهدت نفس 

 ١٩اند اند و آن را سبب مشاهدت گفته طريقت بر غايت آن، و جملة محققان مجاهدت اثبات كرده

اندر حال قرب حق و يافتن كام و ) ص(و مدار جملة شرع و رسم بر مجاهدت است، و رسول 

اهدت كرد و هر كه مجاهدت را منكر بود اثبات در دو امن عاقبت و تحقيق عصمت چندان مج

تا وقتي كه سالك از . جملة انبياء كتب و شرايع را منكر بود كه مدار تكليف بر هدايت حق است

طريق رياضت به اشارت و ارشاد شيخ كمال به كسر اين نفس و قمع هواي آن در وجود خويش 

اند نهاد و سير در اطوار سلوك تا آن هنگام تو موفق نشود، يك قدم از خودي خويش بيرون نمي

  .كه نفس را مقهور ننموده باشد براي وي ممكن نخواهد بود

  ذكر

رغم اشتغال سالك به صحبت خلق وسيلة سير وي در  آنچه تزكية نفس و تصفية اخالق را به

صورت هواهاي نفس  دارد كه تمسك بدان غوالن راه و آنچه را به مراتب و اطوار سلوك مي

پيداست كه مكارم . دارد سوزاند و از پيش راه وي دور مي شود مي موجب انحراف و اشتباه وي مي

اخالقي تا وقتي با توجه دائم به حضرت ربوبيت همراه نباشد انسان را به سير الي اهللا رهنمون 

ام شكفاند تحقق آن را كه موقوف به التز كند، و هرچند استعجاد نيل به كمال را در وي مي نمي

كه نه فقط تلقي آن بايد از  اما ذكر، متضمن شروطي است، چنان. نمايد سلوك است تضمين نمي

تلقين شيخ باشد بلكه بجا آوردنش هم خواه لساني باشد يا قلبي، خواه خفي باشد يا جلي و خواه 

 هر حال اصول و آداب معيني دارد، و هرچند جزئيات آن در تعليم در خلوت باشد يا در جمع به

هايي دارد اصل ذكر را جميع مشايخ چاره و عمده براي رهايي  مشايخ و در رسوم سالسل تفاوت

يابند كه  اي مي پندارند و با استمرار در آن وسيله هاي حسي مي از غفلت بشري و وضع حجاب

  .كشاند نمايد و حتي به وادي جذبه و بيخودي مي انسان در نهايت سير مستغرق شهود وحدت مي
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  حقجذبة 

عنايت الهي كه براي سالك موجب تقرب گردد و هرچه را در طي كردن منازل سلوك براي وي 

در باب همين عنايت . هيچ رنج و كوششي كه سالك ورزد جهت وي فراهم سازد الزم است بي

. اند را نقل كرده»  من جذبات الحق توازي عمل الثقلينهجذب«الهي است كه قول حديث گونة 

كند سلوك مريدانه است كه البته  حق را در جادة طريقت به مقصد هدايت ميآنچه مريد راه 

كند  اصول و آداب دارد، و سالك در بدايات سلوك در اقليم تلوين كه مرتبة احوال است سير مي

در مقامات سلوك مجال وصول دارد، و البته در بين . به مرتبة تمكين كه خاص اهل مقامات است

در آنچه براي اكثر سالكان راه از .  اهل مقام باشند وجودشان نادر استسالكان طريق كساني كه

آيد نيل به توفيق حق كه دريافت جذبه را هم شامل است محتاج  طريق راه و عمل حاصل مي

دهد كه دل با تمام قواي روحاني خويش متوجه حق  آيد و آن هم وقتي دست مي نظر مي همت به

  .اند  بال انسان خواندهرو همت را پر و گردد، و از اين

  صحبت پير

نهند از جاذبة عنايتي كه آنها را در  بسياري از رهروان با آنكه در نور شريعت بر اين جاده قدم مي

مانند يا در همان منازل نخست به طريقة  فتور بخشد محروم مي مالل و شوقي بي اين راه همتي بي

گونه در شمار  كنند و بدين ست اكتفا ميزهاد خرقة پشمين و حضور در مجالس ذكر و تلقين ا

  .مانند مترسمان باقي نمي

  

  ني بخوانيمتوانيم انسان آرما چه كساني را مي

بيني و بررسي نوع افكار، احساسات و  شناخت ابعاد شخصيت انسان آرماني كه به تحليل جهان

 است كه در آثار هاي معني او دارد، خود مستلزم پژوهش دقيق پيرامون بنيادهاي اعتقادي ارزش

  .نويسندگان و شاعران و عرفا مسلك نيست به اين موجود برتر بيان شده است

يك از كامالن و  و هيچ) ص(محققان اتفاق نظر دارند كه انسان آرماني حقيقي، رسول اكرم   

وجود او در گردشند و او  آن قطبي است كه افالك به» انسان كامل«مكمالن به درجة او نرسند و 

هاي مختلف، اسامي گوناگون به خود  مام ازمنه و امكنه تا ابدآباد يك تن است كه به لباسدر ت
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اش ابوالقاسم و  كه كنيه) ص(گيرد، ولي انجام همة آنها و صاحب لباس آخر همان محمد  مي

  ٢٠.الدين است وصفش عبداهللا و لقبش شمس

مقابل حقايق علويه و در اين انسان كامل بنفسه در مقابل حقايق وجود و در لطافت در   

قلبش مقابل عرش و نيتش مقابل كرسي و مقامش . جسمانيت در مقابل حقايق خلقيه قرار دارد

طبعش در قبال عناصر و . عقلش قلم اعلي و نفسش لوح محفوظ است. المنتهي استةمقابل سدر

آسماني از درك و همت و فهم و خيال او هريك در قبال . قابليتش در قبال هيولي قرار دارد

اي از  ها و قواي طبيعي او از المسه و دافعه و ناظره و شامه و غيره هر كدام مقابل ستاره آسمان

اخالط چهارگانة . خاطرش مقابل مالئك و وساوس او در قبال شياطين. ستارگان هفتگانه است

 مخلوقي از بدنش بدل عناصر اربعه و هر يك از اعضاء و جوارح و آثار مترتبه از آنها در قبال

خلق هر ملك مقربي از هر يك . مخلوقات عالم از جماد و نبات و حيوان و غيره قرار گرفته است

كه رسول اكرم فرمود كه خلق اهللا  از قواي اين انسان كامل صورت گرفت كه از نسخة حق چنان

   ٢١.ت الرحمن و چون او حي و عليم و قادر و مريد و سميع و بصير و متكلم اسةآدم علي صور

را كه به اعتقاد قاطبة اهل عرفان انسان اكمل و ) ص(اگر شخصيت واالي حضرت محمد   

را كه ستارگان قدر اول آسمان ) ع(شمع جمع آفرينش و اسوة حسنه است، همچنين ائمة هدي 

العزم را  واليت و كمال بشري هستند از مبحث انسان متكامل عرفان مستثني كنيم و پيامبران اولي

هايي  هاي رواني و اخالقي و رهبران عرفان اسالمي يا چهره  زمرة ايشان قرار دهيم ويژگينيز در

هايي اندك  چون پير و ولي و قطب و شيخ را در اغلب آثار منظوم و منثور عرفاني با تفاوت

بينيم كه تصاويري زيبا و شكوهمند از حيات روحاني انسان آرماني وجود دارد كه شاعران  مي

 چون سنائي و عطار و مولوي با خامة هنرزاي خود به تصوير روحيات وي پرداخته روشن ضمير

ترين تعبيرات بيان داشته و شرايط  هاي اخالقي و فكري چنين انساني را در لطيف و ويژگي

  .اند دستيابي او را به شيواترين زبان به رشتة نظم كشيده

حقيقي دانند كه خالصة موجودات در طايفة محققان به اتفاق رسول اكرم را انسان آرماني   

ديگران . همت عالميان و سپهساالر قافلة هستي است و ديگران پيرو و تابع و شاگردان قلب اويند

كنند از حقيقت آن وجود كه  هر كدامشان بر حسب استعداد و زمان و مكاني كه در آن زندگي مي
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ماني حقيقي و واقعي وجود محمد به حقيقت محمديه تعبير شده است برخوردارند، پس انسان آر

. شوند مند شده و مي است و ديگران در ظل لواي او تا آخر دنيا از آن حقيقت محمديه بهره) ص(

براي مثال در عرفان مولوي انسان برتر موجودي است كه با ترك عالئق مادي و مهار كردن نفس 

كند، قلبش  ا و عواطف خود پيدا ميه بيني و انديشه اماره و تهذيب اخالق تولدي تازه را در جهان

شود، و شايستگي راهيابي به وادي كمال و پيوستن به سرچشمة حق را  پاك و روحش تابناك مي

تصويري از چنين انساني را در اشعار ذيل كه از مثنوي معنوي او نقل شده است . آورد دست مي به

  :توان كرد مشاهده مي

  ها نهاد خـود بر قـرن عـلتپـاي   چـون دو بـار آدمـــيزاد بـزاد

  با عروس صدق و صفوت بر تتق  پـرد چـون آفتاب اندر افـق مي

ي  ها بلكه بيرون از افق و از چرخ   مكان باشـد چـو ارواح و نها ـب

  ٢٢ها در پاي او فتـد چون سـايه مي  هاي او بل عقول ماسـت سايـه

ير عرفا پيغمبران را انسان كامل اش مانند سا الدين در مثنوي و در تمام آثار ارزنده جالل  

  : اللهي آدم رسند خليفةدانند و آنها كساني كه به مقام  مي

  ٢٣اند اين پيغمبران نايب حق  چون نيايد ذات حق اندر عيان

عنوان مقتداي  العاده قائلند و آنان را به ها احترامي فوق عارفان ايراني براي دو گروه از انسان  

ويژه  ستايند، نخست پيامبران الهي به سجاياي عالي بشريت ميروحاني و سرمشق فضايل و 

نزد . و جانشينان او، و ديگر اولياي خدا و عارفان و اصل صافي ضمير را) ص(حضرت محمد 

گيرد، قوت فقر و تصوف از مصاحبت  كه علوم ظاهر به تكرار و تدريس قوت مي آنها چنان

الدين  شمس«الدين مولوي،  نظر موالنا جالل به. نماي سالك باشد دمسازي ياريست كه آيينة جمال

آفتاب است و از انوار «نمونة بارزي از انسان آرماني و مظهري از نور مطلق بوده است و » تبريزي

الدين چلبي كه اوستادان صفا را اوستاد است، و او نزد مولوي در  و مرداني چونان حسام» حق

الدين زركوب كه جز امثال او نيست  همچنين صالح. نماي انسان آرماني است حقيقت آيينة تمام

شائبه و سوز و  ارادة بي. اي از قداست قرار دارد شان در مرتبه در آخر زمان فريادرس، پايگاه معنوي

دارد روشنگر  اظهار مي» الدين تبريزي شمس«التهابي را كه موالنا در ديوان غزليات خود نسبت به 
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همچنين در مثنوي آتش . دارد» انسان آرماني«يا » رهبر روحاني«به اشتياقي است كه براي دستيابي 

انسان «كشد و در پرتو خود، تابلو ديگري از  ايست كه در سينة اين عارف پاكدل زبانه مي نهفته

  :كند، و ايشان تا روز قيامت استمرار دارند انداز خيال مصور مي در چشم» آرماني عرفان اسالمي

ـم استپس به هر دوري وليي ق   تا قيامــت آزمـايـش دائــم اسـت  اـئ

  هر كسي كو شيشه دل باشد شكست  هر كرا خــوي نكـو باشـد برسـت

  خواه از نسـل عمر خواه از عليست  پس امـام حـي قــائـم آن وليـست

  هم نهــان و هم نشسـتـه پيـش رو  جـو مهـدي و هادي ويسـت اي راه

  ٢٤لـي كـم از قنـــديل اوسـتآن و  او چو نورست و خرد جبريل اوست

عقيده اينجا موافق ظاهر صريح قرآن مجيد است كه انبيا و اولياي خدا همه در يك درجه و   

طور كه مقام نبوت و رسالت   و همان٢٥»تلك الرسل فضلنا بعضهم علي بعض«: يك منزلت نيستند

لياي خدا نيز داراي رسد، او درجات و مراتب مختلف دارد تا به باالترين مرتبت خاتميت مي

منتهي شود، و اختالف مراتب نبوت و واليت و كساني كه » االولياء خاتم«مراتبي هستند تا به مرتبة 

  :گيرند مانند اختالف مراتب نور است در قوت و ضعف پيوندند و فيض مي با ايشان مي

  هـاي نور دان چـنديـن طبـق پـرده  زانكه هفصد پرده دارد نور حق

  ٢٦ها شاه تا امام صف صفند اين پرده  پرده قـومي را مقاماز پس هـر 

ها كه مابين انبيا  اي از وحدت وجودي اين عقيدة مولوي از موارد اختالف اوست با طايفه  

شمارند، و  گذارد جز اينكه هر كدام را مظهر اسمي و صفتي از اسما و صفات الهي مي فرق نمي

 و حال آنكه ٢٧»التفرق بين احد من رسله« آية شريفة همچنين گروهي از اهل ظاهر كه به استناد

منظور اصلي در آية شريفه اينكه تصديق و تكذيب ايشان است، يعني مؤمن و مسلمان حقيقي 

داند و  كند بلكه همه را در محل خود حق مي يك از رسوالن و پيغمبران الهي را تكذيب نمي هيچ

  .كند تصديق مي

 آدم صفي تا عيسي مظاهر آن حقيقت و نواب و ورثة او هستند بنابراين همة انبياي سلف از  

كه هنوز آدم وجود  متحقق بوده در حالي) حقيقت محمدي) (ص(كه مقام نبوت براي محمد 

پيش از همة انبياء از جمله آدم حاصل شد و اگرچه ) ص(نداشته است كه نبوت براي محمد 
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رار حصول آن براي محمد حاصل بوده است صورت طبيعي انساني براي انبياء و از جمله آدم ق

ابوالورثه است از آدم تا خاتم ورثه، و هر شرعي كه در ) ص(پس آدم ابواالجساد انساني و محمد 

يابد آن ميراث محمدي است كه  شود و هر عملي كه در نبي و ولي ظهور مي هر زماني ظاهر مي

  .يابد جوامع كلم به او اعطا شده و كلمات اهللا هم پايان نمي

است، اما از حيث ) ع(تر كس به او علي  با اينكه همة انبيا و اوليا ورثة او هستند ولي نزديك  

گردد و اين  صورت اوليا ظاهر مي مرتبة واليتش كه جهتي است الهي و درنتيجه دائم و باقي، به

  .يابد ظهور تا قيام قيامت دوام و بقا مي

صورت انبيا ظهور  در اين عالم عنصري هم بهحاصل اينكه حقيقت جامع و كامل و شامل   

صورت اوليا، ظهورش به صور انبيا جهت تعليم احكام و ارشاد بندگان، و ظهورش  كند و هم به مي

  .به صور اوليا جهت آگاهيدن مردمان به اسرار حق است

  

  انسان آرماني مظهر تجلي اسماء و صفات خداست

ض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء االر  اني جاعل فيللملئكةو اذ قال ربك «

 ما دربارة هدف خدا از خلقت ٢٨.»و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال اني اعلم ماالتعلمون

خداوند . توانند پاسخي شايسته براي اين سؤال بدهند دانيم، اما عارفان مي ها چيزي نمي انسان

شماري از ميان اين همة  جز گروه انگشت دوراني شايد بهآفريند اما در هر  ميلياردها انسان مي

عنوان انساني كه هدف خداوند  توانند به رسند، و نمي شمار به هدف اصلي زندگاني نمي نفوس بي

  .از خلقت آدميان است معرفي شوند

االرض  انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في«: اگر به اين آية شريفه درست دقت كنيم  

ها  توان دريافت كه آيه يك فرد انساني را مساوي تمام انسان  مي٢٩»لق الناس جميعافكانما خ

داند كه از نخستين انسان تا آخرين فردي كه در روي اين كرة خاكي قدم خواهد برداشت  مي

كه كمي و زيادي  اصالً در پيشگاه خداوندي عدد و شمارش مفهومي ندارد، چنان. گردد شامل مي

  :كند موالنا بدين مطلب اشاره مي. و بعد مكان مفهومي ندارندو امتداد زمان 

  ٣٠جمله اتباع و طفيلند اي فالن  خود جهــان آن يك كس است و باقيان
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تواند يك   اهللا ميخليفة اهللا مستقر سازد، اين خليفةخواهد در روي زمين  بنابراين خداوند مي  

  .باشد نفر يا ميلياردها نفر 

  ق انسان است اهللا هدف از خلخليفة

معلوم است كه در هر دوراني نبي يا وصي نبي يا الاقل يكي از اولياءاهللا وجود داشته است كه 

اين نكته هم ناگفته نماند كه تعامل و رشد . ها محقق بسازد هدف خداوندي را از آفرينش انسان

ت ها مورد خواست خداوند است، ولي آنچه كه هدف او را خلق شخصيت الهي همة انسان

  . اهللا است كه به كميت مربوط نيستخليفةسازد  ها عملي مي انسان

عقيده  االرض است، و مولوي با آنها هم  اهللا فيخليفةتمام عرفا عقيده دارند كه انسان آرماني   

است، جز اينكه مقام خالفت كليه و مظهريت تامة الهي را به طبقه و صنفي مخصوص از بشر 

ازلي معصوم و پاك و جامع صفات و آثار ايزدي خلق شده دهد كه در فطرت  اختصاص مي

اند كه از ديگر اصناف و طبقات بشر از جهت كمال روحاني و داشتن جان و  باشند، و همين طايفه

ترين انواعش  دلي، منطقي است كه در تحت او انواع بسياري قرار گرفته، و ممتازترين و برجسته

انبيا و اوليا و ابدال و پيران و اصل كه در اصطالح ارباب همان طبقة برگزيدگان حق باشند شامل 

  ٣١.شوند سير سلوك انسان كامل ناميده مي

مولوي دربارة خالفت و مظهريت تامة الهي و تجلي حق در هيكل انساني اشعاري سروده   

  :اش ابيات ذيل است كه نمونه

ي شرحـش مپـرس  هر دمي زيـن آيينــه پنجـاه عـرش   بشنـــو آيينه وـل

ـــود  روح را تــأثـيـر آگـاهـي بـــــود   هــر كه را اين بيـش اللهــي ـب

  هر كه بي جانست از دانش تهي است  خود جهان جان سراسر آگهي است

  دجــان جــان خـود مظهـر اهللا شـــ  جـــان اول مـظهــر درگـاه شـــد

  ٣٢همچـــو تن آن روح را خادم شدند  آن ماليك جمــله عقل و جان بدند

لطيفة جان و دل و روح ملكوتي آدمي است كه مسجود ماليك » جان تو«و مقصود از   

است، و مالئكه در نشئت ملكي همه عقل و جان بودند، پيش جان آدمي به منزلة جسم شدند، 

ئكه نيز در پيشگاه روح انساني خاضع و خاشع و كه تن خادم روح باشد، مال طوري پس همان
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خادم باشند، چراكه جسم آدمي سايه و پرتوي ضعيف از روح و جان اوست و آن مالئكه كه 

خادم تن و جان آدمي باشند، تفسير اهل حكمت و عرفان همين قواي نباتي و حيواني و انساني 

كه در كتب  ند، و خود آن قوا نيز چنانا است كه گماشتگان و فرمانگزاران سلطان نفس ناطقة آدمي

طبيعيات و فلسفه و طب مشروح و مفصل آمده است به قواي خادم و مخدوم تقسيم شدند، 

  ٣٣.وليكن همة اين قوا اعم از خادم و مخدوم در خدمتگزاري تحت فرمان نفس ناطقه باشند

 جلوة پروردگار در او وجود مادي آدم نبود، بلكه به و موالنا معتقد است كه سجدة ماليك به  

تواند  كنند مثل آدم ابوالبشر به جايي مي بود و انسان كه زيبايي محض فرشتگان به او سجده مي

  :برسد كه از اين مقام واال معزولش كنند

  همچــو آدم بـاز معــــزول آمـده  آدم حسن و ملـك ساجـد شـده

عـد هسـتـي نيسـتي   يسـتيگفت جرمت اين كه افزون ز  گفـت آوه ـب

  كه برو زين خلد و از جوق خوشان  كشـاند مــوكشـان جبرئيـلش مي

  گفـت آن دادست و اينت داوريست  گفت بعد از عز اين اذالن چيست

  رانيـم تــو از جـنان چـو كنـون مي  جبرئيال سجـده مي كردي به جان

  ٣٤همچو برگ از نخل در فصل خزان  پــرد زمـن در امـتحـان حـله مي

دانستيم چرا تا  ما به زمين دلبسته بوديم و نمي: آورد كه ن فرشتگان اين نكته را ميو از زبا  

آدم آفريده شد و عظمت انسان را در پيشگاه حق ديديم، در اينجا گنجي كه در زمين بود همين 

انسان را خداوند در زمين جاي داد و فرشتگان را فرمود . عالم الهي و معرفت حق در انسان است

قامتگاه زمين به ملكوت سفر كنند، و اين تحول اينها را غمگين كرد و زبان به اعتراض تا از ا

  تو ما را كه اهل تسبيح و ستايش هستيم : گفتند گشودند، مي

  غافل از گنجي كه در وي بد دفين  در زمين بوديم و غافل از زمين

  تلخ شـد ما را از آن تحـويل كـام  چون سفر فرمود ما را زان مقام

  كه به جاي ما كه آيـد اي خـداي  ها همـي گفتيم ما  كـه حجتتا

  فروشـي سـر قـال و قـيل را مـي  نـور اين تسبيح و اين تهليل را

  ٣٥كه بگـوئيد از طريـق انبـسـاط  حكم حق گسترد بهـر ما بساط
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 اني جاعل ئكةواذ قال ربك للمال«از ابيات سابق معلوم است كه استناد موالنا بر آية   

 قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس خليفةاالرض  في

  . بود٣٦»لك قال اني اعلم ما ال تعلمون

آن پيوند اتصالي كه در وراي هرگونه تكليف و قياس بين خداوند با : و به قول گوهرين  

نا انسان واقعي و آنچه رب  اللهي مربوط است، چراكه نزد موالخليفةانسان هست به همين مقام 

الناس با وي اتصال خالي از چند و چون دارد جاني است كه شناساي جان باشد، و آن كس كه 

ماند و جان را كه در آن سوي جسم و حس است  در اقليم جسم و دنياي حس متوقف مي

تبة شناسد ناس نيست و چون از انسان چيزي جز صورت انساني ندارد البته از ادراك مر نمي

چون كه بين رب ناس با جان ناس  و در هر حال همين اتصال بي. خالفت محجوب خواهد بود

هست و او را كه شهودي آن غايت سير انسان در جستجوي حق است، و انسان را كه در ظاهر 

بيش از يك مشت آب و گل نيست بر آسمان رفيع و چرخ آيين هم افزوني ني دهد و از تمام 

  ٣٧.دارد كائنات ممتاز مي

پس آنچه مسجود مالئك واقع گشت در وجود آدم تجلي اهللا در او، و همان روح قدس بود   

 و البته سجود ماليك در مقابل آدم ناشي از توجه آنها به همين معني بود ٣٨»نفخت فيه من روحي«

  .شد  اللهي انسان كامل نيز در نزد صوفيه توجيه آن محسوب ميخليفةكه رمز 

ان مقتضي نيابت حق در ارض بود، و به همين سبب هم بود كه خداوند او پس خالفت انس  

را از خاك ارض خلقت كرد و ماليك هم كه قبل از آدم يكچند به موجب بعضي روايات در 

بايست اجزاي وجود آدم شود  سبب بوي انسي كه از آنجا مي روي زمين زيسته بودند، ظاهراً به

ماليك كه از تعليم آدم تلقي اسماء كرده بودند و . كردند  مييافته بودند با زمين احساس تعلقي

آنچه را قبل از آن براي آنها حاصل نبود از طريق وي تلقي يافته بودند، اما علم آدم ناشي از القاء 

  .وحي بود كه منشأ شريعت شد
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   اهللا مظهر اسماء و صفات خداستخليفة

يينة صورت انساني منعكس شد، مستحق كه گفته شد، وقتي ذات و صفات الهي در آ همچنان

چون صورت معبود خود در تو مشاهده نمودند همه «: گويد صاحب گلشن راز مي. سجده بود

سجدة تو كردند، و از آن سبب كه تو عكس مرتبة الوهيت بودي و همة اسماء و وحي در تو 

ني همه مطيع و منعكس بود تو مسجود ماليك گشتي، و مراد از سجده اطاعت و انقياد است يع

سبب هيئت اجتماعي انسان  منقاد انسانند، چون اصل انسان و حقيقت وي روح اعظم است و به

شامل جميع مجردات و ماديات است و هرگاه كه او مطيع امر حق شد به حكم مرتبة خالفت كه 

ند، و جزء از حق دارد همه اشياء محكوم و فرمانبردار امر اويند، و همه نسبت به انسان كامل جزءا

نظر وي خالفت عبارت از داراي قدرت و صفات الهي است كه   و به٣٩»البته تابع كل خدا همه بود

شود و به بقاي الهي   اللهي ميسر گردد انسان از هستي مجازي خود محو و فاني ميخليفةوقتي 

  ٤٠.گردد، و صفات جزوية وي صفات كلي حق گردد متحقق مي

گمارد متصف باشد و   كه لصفات مستخلف و آنكه خليفه ميخليفه نزد صوفيان كسي است  

بنابراين خليفة كردگار آن كس را گويند كه از صفات بشري رهيده و به اسماء الهي متحقق شده 

باشد، و تفاوت خليفة خدا با خدا آنجاست كه اوصاف قهر و لطف در وجود خليفه به نحو 

صف مظهر دو اسم نتواند بود برخالف حق شود و آن واحد بود و صفت و مت مكاتب ظاهر مي

شود و او به اعتبار جميع ذات  تعالي كه نحوة اتصاف وي بدين صفات منفك و جدا فرض نمي

  .در همه حال به صفات قهر و لطف موصوف است

واسطة دارا بودن گوهر دل و جان كه گنجينة اسرار  بيني عرفاني، انسان آرماني به در جهان  

وار الهي است، مظهر جميع اسماء و صفات خداوندي شده، و مباهي به تكريم گاه ان حق و تجلي

  .و جانشيني باري و تعالي

يكي از اسرار و رموز عقايد و افكار مسلك خاص عرفان ايراني اين است كه افراد كامل   

مكمل انساني و اولياي خدا و اقطاب راستين از جنس ديگر اصناف و طوايف بشر نيستند، بلكه 

دي و صنفي يا اصالً نوعي عالي و ممتازاند كه تنها در شكل و هيئت ظاهري با ساير افراد و نژا

اند و در نيروي علم و  نماي حق اولياي خدا مظهر كامل و آيينة تمام. اصناف بشر مشابهت دارند
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اراده و قدرت خالقه در موجودات متصرف باشد مشابهت به حق دارند، اما هرگز از جنس حق و 

  . حق نيستندذات

كه افراد عادي بشر نيز به صنف انبياء و اوليا و ديگر مردان كامل به حسب ظاهر  همچنان  

  .شباهت دارند، اما در واقع از جنس ايشان نيستند

مولوي در هر دو مرحله، يعني هم دربارة علم جنسيت كامالن مكمل به ساير افراد بشر، و   

اند، و در تجلي،   يكي نيستند بلكه در وجود حق فاني شدههم در اينكه با ذات يگانة خداي تعالي

  :گيرند گفته است نور از او مي

  بلـكه دارم در تجـلي نور از او  من نيـم جنـس شهنــشه دور از او

  ٤١آب جنس خاك آمد در نبات  نيست جنسيت ز روي شكل و ذات

كنند كه آن را  يعرفا مجموعة عالم وجود را از واجب و ممكن به پنج مرتبه تقسيم م  

گويند، و آخرين مرتبة قوس نزول را كه وجود  يعني مراتب پنجگانة وجود مي» حضرات خمس«

نامند، و در مقابل حضرت ناسوت و ملكوت و  نوع آدمي است حضرت انسان و كون جامع مي

 ٤٢اند جبروت و الهوت، عالم ملك در قبال عالم ملكوت و بعضي عالم خلق مقابل عالم امر گفته

يعني موجود و » كون جامع« و نوع انسان را از آن جهت ٤٣.»اال له الخلق و االمر«نظر به آية شريفة 

گويند كه نسخة جامعي است از هرچه در جميع مراتب هستي از مجردات و  مخلوق جامع مي

  :ماديات و هرگونه موجودات زميني و آسماني وجود دارد

  وي آينــة جــمال شـاهــي كـه تـوئي  ئياي نســخـة نـامـة الهـــــي كه تــو

م هست   ٤٤از خود بطلب هر آنچه خواهي كه توئي  بيرون زتو نيست هر چه در عاـل

هر جزوي از اجزاء عالم مظهر اسمي و صفتي مخصوص از اسماء و صفات الهي است و   

ه مستجمع است ك» اسم اهللا«طور كلي مظهر جميع اسماء و صفات است، يعني مظهر  نوع انسان به

جا هست و مظهريت تامه  جميع اسماء صفات كمال و جمال و جالل الهي است و سبب همين

 اللهي خليفةاست كه تشريف خالفت كليه بر قامت او دوخته شده و استحقاق منصب و مقام 

عبارت ديگر حق در هيكل انسان تجلي كرده و او را آيينة تمام جالل و جمال  يافته است، و به

  .خته استخويش سا
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عرفاي ايراني عقيده دارند جز اينكه مقام خالفت كليه و مظهريت تامة الهي را كه به طبقه و   

صنفي از بشر مخصوص است در فطرت ازل، معصوم و پاك و جامع صفات ايزدي خلق شده 

اند از ديگر اصناف و طبقات بشر از جهت كمال روحاني و داشتن جهان و  باشند، و همين طايفه

ديگر زايد بر نوع معمول انساني ممتاز باشند، چندانكه گويي بشريت به منزلة جنس منطقي دلي 

ترين انواعش همان طبقة  است كه در تحت او انواع بسيار قرار گرفته، و ممتازترين و برجسته

  .برگزيدگان حق شامل انبيا و اوليا و ابدال و پيران واصل

معني  در حق وي، در آنچه به» علم االسماء« وصف موالنا در اشاره به قصة آدم به مناسبت  

به موجب اين، تفسير اسماء عبارتست از حقيقت اشياء و . كند اسماء مربوط است تفسير لطيفي مي

به تعينات محدود است و . حقيقت اشياء هم به اين معني است كه اشياء را در علم خداوند دارند

كه حقيقت و ذات هر چيز و هركس در نزد حق حاصل آن. به آنچه داراي آن است بالغ نيست

 و همين علم است كه خداوند به آدم تعليم ٤٥همان است كه فرجام صيرورت و حال و قال اوست

كند نامش از نوعي دانش و شناخت است كه  و عشقي كه انسان را از ساير كائنات ممتاز مي. كرده

 از مقولة آنچه به انسان زيركي فيلسوفانه و پيداست كه اين دانش. شايد آن را معرفت بايد خواند

سازي فيلسوفانه را در وجود ابليس مانع از نيل به عشق و آنچه ماية  دهد و او همين زيرك مي

گونه علمي كه در حد ظاهر متوقف   و همچنين اين دانش از آن٤٦داند امتياز انسان است مي

انجامد نسبت دانش   خطا و فريبي ميشود به همين سبب از حقيقت فاصلة بسيار دارد، و به مي

است كه از سابقة پيشين معرفت مابين ارواح نامش است و انسان كه اشارت علم آدم االسماء او 

  .دهد بدين علم اختصاص دارد را بر تمام كائنات تفوق مي

حدي از آن  كند و ماليك ضمن اذعان بي و سر علم آدم االسماء هم كه حق به آدم تعليم مي  

 را به زبان ٤٧»ال علم لنا اال ما علمتنا«ديق به برتري آدم از اين حيث، مضمون عبارت و تص

آرند، ظاهراً همين شناخت مفهوم اعيان ثابته است كه خداوند آن را بر آدم كه خليفة او در  مي

 كه منتهي و گونه اسم هر چيز چنان نمايد و بدين دهد، اما به ماليك القا مي زمين است تعليم مي

شود و خداوندي را بر حقيقت اعيان قابته تا حدي اقتضاي  قال اوست از الهام حق به آدم تعليم مي

  .دارد طاقت بشري است واقف مي
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  :خواند موالنا در جايي از مثنوي، آدمي را اصطرالب حق مي  

  وصـف آدم مظـهر آيـات اوسـت    آدم اصـطـرالب اوصــاف علوسـت

  همچو عكس ماه اندر آب جوست    ستنمايد عكس او هرچه در وي مي

  ٤٨چون سـتاره چـرخ در آب روان    خلق را چـون آب دان صاف و زالل

گويد آدم اصطرالب است نظر به اهميت نقش حقيقت انساني در شناخت حق  اينكه مي  

چون او را « آدمي هم ٤٩»كه اصطرالب مسين آينة افالك است همچنان«دارد چراكه به تعبير وي 

به خود عالم و دانا و آشنا كرده باشد از اصطرالب وجود خود تجلي حق و جمال حق تعالي 

هرگز آن جمال از آينه « در اينكه باز به قول موالنا ٥٠.»بيند چون را دم به دم و لمحه به لمحه مي بي

  ٥١.»دهد خالي نباشد و مزيت و رفعت شأن انسان را كه خليفة حق و مرآت صفات او نشان مي

 را هم كه از سخنان صوفيه مكرر آمده ٥٢)من عرف نفسه فقد عرف ربه(حديث و مفهوم   

  .كند اند از بعضي جهات تبيين مي آن را همچون حديث نبوي تلقي كرده... است و 

درست است كه اين اصطرالب الهي در عالم حس در دست عالم خلق كه خود حقيقت   

توانند از نقوش آن حقيقت حال  اينها نميتوانند درك كنند افتاده است و  وجود خويش را نمي

هاي گويايي كه نزد اهل اصطرالب از چرخ غيب  عالم علوي را دريابند و در حقيقت نقش

دهد براي آنها مستند هيچ كلمه و وسيلة هيچ نوع معرفتي نيست اما انبيا  خورشيد روح آگاهي مي

كند اين  طريق وحي به آنها تعليم مياين اصطرالب را خداوند از » تتجيم«بين دارند  كه چشم غيب

كنند، و  علم خلق را به حقيقت حال خويشش سري كه تجلي جمال در وجود آنها دارد داللت مي

تواند درك كند و  گونه انسان حد وجود خود را از طريق وحي نبوت و داللت انبياء مي بدين

  .ي كشف نمايدتواند آن را بر و فكرت فلسفي و حل عقده و اشكال علم بحثي نمي

شود به احتمال قوي در كالم  اين معني هم كه انسان اصطرالب اسرار حق محسوب مي  

شود و به  موالنا تعبيري است فحواي مضمون يك حديث نبوي كه نزد صوفيه غالباً بدان اشاره مي

عربي   اما ابن٥٣)خلق اهللا آدم علي صورته(صورت خويش خلق كرد  موجب آن خداوند آدم را به

گويد كه آدم چون مخلوق براي خالفت بود و مرتبة او جامع جميع مراتب عالم، پس آينة مرتبة 
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الهيه آمد، و قابل ظهور همه اسماء شد و غير او در اين مرتبه و قابليت چنين ظهوري و در 

  .حقيقت مظهر اسم اهللا اوست

  

   از جهان كبير و صغيرايست انسان آرماني نمونه

آورد با توجه  ها مي كه جهان براي ما تازه ي كشف نشدة فراواني است، آنچنانها درون انسان قاره

  .انگيزتري يافت هاي شگفت توان به تازه عميق به درون مي

جا خيزگي و تيرگي بيش از آنها كه در آدمي وجود دارد بيايد،  تواند هيچ چشم روح نمي  

تماشاگهي . تر بوده باشد  النهايهتر و تواند در چيزي خيره شود كه از وجود آدمي مشوش نمي

تر از آسمان نيز هست كه درون جان آدمي است، و موجودات هرچه كه با عظمت نمايند  عظيم

در ) عالم(ايست از عالم صغير و كبير و  نزد عارفان انسان نمونه. باز در مقابل انسان ناچيز است

اي از  واهر و اعراض، هر مرتبهاصطالح ماسوي اهللا است از افالك و هرچه درون آنهاست از ج

آفرينش را هم جهان گويند و چون حق به اعتبار ظهور در صور ممكنات و بدين لحاظ حق تعالي 

  ٥٤.اند هويت و روح عالم است و عالم صورت و تن اوست، اين تعبيري است كه صوفيان كرده

  عالم صغير و كبير

كه وجود انسان با همة كوچكي  ريطو صورت مختصر در وجود انسان جمع آيد، به عالم به

اي كه ميان انسان و عالم وجود دارد، سبب شده  تشابه و موازنه. گردد اي از عالم بزرگ مي نسخه

است كه انسان را در مقايسه با عالم كبير، عالم صغير بخوانند و يا عالم كبير را در مقايسه با انسان، 

استخوان، مخ، گوشت، عروق، :  دارد، و در انسانكبير نامند، مثالً در عالم كبير نه فلك وجود

در عالم كبير، فلك به دوازده برج تقسيم شده است، در بدن . خون، عصب، پوست، مو، و ناخن

  ٥٥.انسان نيز دوازده سوراخ وجود دارد

هرچه در عالم كبير است نمودار آن . هرچه غير انسان است جمله به يكبار عالم كبير است  

هست، جوهر اول عالم صغير نطفه است و هرچه در عالم صغير موجود باشد در در عالم صغير 

  .نطفة وي نيز موجود بود
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عالم اكبر يا كبري، جهان آفرينش است از علوي و سفلي، مقابل عالم اصغر كه انسان است   

ر يا ها و يا ملكوت افالك و يا دل انسان است و عالم اصغ به قول بعضي جهان اكبر يا كبير، آسمان

توان يافت، نسفي  صغير زير فلك و يا ملكوت زمين و يا نفس عالم كبير است در وجود او مي

خداوند تعالي چون موجودات را بيافريد عالمش نام كرد، از جهت آنكه موجودات «: گويد

 موجودات از وجهي !اي درويش. وجود علم و ارادت و قدرت او عالمت است بر وجود او و به

و از وجهي نامه است، از اين وجه كه عالمت است عالمش نام كرد، و از اين وجه عالمت است، 

در عالم صغير عقل خليفة خداي است، عالم كبير !  اي درويش٥٦.كه نامه است، كتابش مرا بشناسد

به يك بار حضرت خليفة خداي است چون عقل به خالفت نشست، خطاب آمد كه اي عقل 

  ٥٧.»ل خود را بدان تا مرا و صفات و افعال مرا بشناسخود را بشناس و صفات و افعا

انسان اشرف : انسان آرماني نزد عارفان منشأ ظهور عالم است، سيد حيدر آملي گويد  

السالم اشرف انواع انسانند و پس از ايشان اوليا اشرف  موجودات و اكمل آنهاست و انبيا عليهم

  ٥٨.انواع آدميانند

و خداي . غرض از آفرينش، وجود انسان بود و خلقت كامل اومقصود و : و عارفان گويند  

صورت خويش آفريد، اين طايفه اين غايت آفرينش را كه نام دارد يك جوهر  تعالي تو را به

بينند كه آن جوهر نطفه  داند و هرچه هم كه در انسان وجود دارد در آن يك جوهر موجود مي مي

در رحم مادر بعد از تحوالت بسيار به صورتي كه ما آن را نام دارد، و همان است كه پس از نه ماه 

  .آيد ناميم درمي فرزند مي

  مورد مقايسه قرار گيردبا عالم تواند  انسان آرماني مي

تواند با جهان هستي مورد مقايسه قرار بگيرد، انسان علت غائي عالم  انسان از جهت عظمت مي

تر و باالتر است  ات و شرايط و مقتضيات مطلوبآفرينش است، انگيزة خدا همواره غايت از مقدم

صورت خود بنگرد خواهد ديد كه او جهان كوچك هستي و اگر به معناي خود  و انسان اگر به

به يك معني صورت انساني نه تنها عالم . تر است توجه نمايد خواهد ديد كه او همان عالم برزگ

  :كوچك است بلكه موجود بسيار ناچيزي است زيرا

  اي آرد به چرخ ش را پشهظاهر
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  ٥٩ باطنش باشد محيط هفت چرخ  :اما

اند با اشاره به اينكه هدف  عارفان چون مقابل قول حكما كه انسان را عالم اصغر خوانده  

خوانند  مي» عالم اكبر«ايجاد عالم خود عالم نيست بلكه وجود انسان است، انسان را به حقيقت 

گونه تمثل عرفا در واقع  بدين. نگرند فقط به ظاهر او ميمعني وجود او ندارند بلكه  توجه به

اصطالح و تكميل تمثل حكماست و در عين حال يادآور مضمون شعري است منسوب به امام 

  :دارد علي كه وجود انسان با ظاهر حقيري كه دارد بر عالم اكبر مشتمل مي

  و داؤك فيـك و مـا تبصـر    و داؤك فيـك و ما تشـعر

  با حـرفه يظهـر المضــمـر    ب المبين الذيو انت الكتا

  ٦٠و فيك انطوي العالم االكبر    اتزعـم انـك جـرم صغيـر

  

  عربي گرفته شده است يراني از ابنخطوط اصلي نظرية انسان آرماني در عرفان ا

گذار عرفان عملي است، اين عارف با موالنا و  نظير و بنيان عربي عارفي بزرگ و بي الدين ابن محيي

اند اضالع  هايي كه تأثيرپذيري از هم داشته دليل پيوستگي، تالزم و شباهت درالدين قونيوي بهص

گذار نظرية انسان كامل بايد دانست، و از راه صدرالدين  عربي را بنيان ابن. دهند مثلثي را تشكيل مي

گذار نظرية انسان  بنيانترين  افكار او به موالنا رسيد اگر مالقاتي بين ايشان نشده بود، و موالنا، مهم

  .توان در آثار هر دو مشترك يافت آرماني در عرفان ايراني، و مفاهيم بسياري با تأمل مي

نام بيست و هفت  عربي كتابي است داراي بيست و هفت فصل، به الحكم ابن فصوص  

 انسان كامل عنوان كلمه، نام آنان مطرح شد نمونة پيغمبر، و هر يك از پيغمبران كه در اين كتاب به

  .آيند شمار مي و الگوئي تمام عيار از انسان آرماني به

آيد كه وي در عمق افكار  از تأمل در رأي موالنا و عارفان ايراني راجع به انسان آرماني برمي  

رو اگر  از اين. عربي وارد بوده است و با روشني كامل عقايد ژرف او را به ديگران تقديم كرد ابن

ايم، و هرگاه رهرويي بخواهد از راه  عربي بگوييم مبالغه نكرده  كليد فهم آراي ابنآثار موالنا را

  .عربي وارد شود بايد نخست موالنا را بخواند نزديك و مستقيم به مكتب ابن



 

  

59   ر عرفان ايرانيانسان آرماني د

  

رسيم كه بيشتر صفات نزد هر دو  از مطالعة صفات انسان آرماني نزد هر دو بدين نتيجه مي  

بي هر يك از انبيا طريقي است كه به حق تبارك و تعالي منتهي شده و عر نظر ابن مشترك بود اما به

اي است تام و تمام كه بر  نمايد، و وجود انسان كامل كلمه نوعي از انواع معرفت وي را آشكار مي

االطالق حقيقت  اما انسان كامل علي. نمايد جميع اسماء و صفات حق تبارك و تعالي داللت مي

نزد وي تحقق انسان آرماني در دار وجود نه تنها ممكن . هر آن استمحمدي است و افراد مظ

طور كه در دار هستي و ساير اسماء  بلكه واجب است كه متحقق به اسم اعظم است و همان

پس بايد اسم اعظم نيز مظهري موجود باشد و آن مظهر انسان كامل است و . مظهري موجود است

محمدي است كه اولين حقيقت ظاهر موجود نخستين مصداق آن حقيقت محمدي يا كلمه و نور 

عبارت ديگر اولين تعيين است كه ذات احديت پيش از هر تعييني با آن  و مبدأ ظهور عالم و به

آن صورت اسم اعظم را به حالي اوست كه مجالي اسم اعظم است و داراي ... تعين يافته است 

  .حميت مطلقه و به منزلة اول است با انسان

) ص(عربي از حقيقت محمدي شخص محمد  كته شايستة توجه است كه مقصود ابناين ن  

نيست كه بعد از همة انبيا در اين عالم عنصري در عصري معين ظاهر شد و رسالتش را به مردم 

رسانيد و سپس به عالم آخر انتقال يافت، بلكه آن موجودي ماوراء طبيعي و معنوي است كه برابر 

بنابراين همة انبيا از آدم صفي تا عيسي . صطالح حكما و حقيقتي است كلياست با عقل ولو با ا

متحقق بوده ) ص(مسيح مظاهر آن حقيقت و نواب و ورثة او هستند كه مقام نبوت براي محمد 

) ص(پس آدم ابواالجساد انساني است و محمد . كه هنوز آدم وجود نداشته است در حالي

شود و هر عملي كه در نبي و ولي  رعي كه در هر زماني ظاهر ميابوالورثه از آدم تا خاتم و هر ش

يابد و آن ميراث محمدي است كه جوامع كالم به او اعطا شده و كلمات اهللا هم پايان  ظهور مي

است اما از حيث ) ع(تر كس به او علي  يابد و با اينكه انبيا و اوليا ورثة او هستند ولي نزديك نمي

گردد و اين  صورت اوليا ظاهر مي است الهي و درنتيجه دائم و باقي، بهمرتبة واليتش كه جهتي 

  .يابد ظهور تا قيام قيامت دوام و بقا مي

معنويت «بينيم كه عرفا و صوفية سلف معتقد به  عربي مي از مقايسة بين عرفاي ايراني و ابن  

  .كند با محمد و وارثان او عربي تخصيص مي هستند نه شخصي اما ابن» نوعي
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  مفسران نظرية انسان آرماني در عصر جديد

  اقبال الهوري

را » اسرار خودي« كتاب ١٩٥١ترين مفسر افكار موالنا بود، او در سال  در عصر جديد اقبال بزرگ

او » بازگشت به خود«پيام خوداثباتي . تأليف كرد، و در اين كتاب طوفاني در هند مسلمان به پا كرد

فراموش و نفي (ها آموخته بودند تا خود سلبي  ني رسيد كه قرنعنوان حيرتي مقبول به كسا به

سازي  اقبال گفت كه زندگي يك جنبش مبارك يكسان. شمار آورند را نوعي امتياز به) كردن خود

عنوان يك موجود مستقل  انسان به. است و بشر از لحاظ جسمي و روحي قائم بالذات است

ستي از فرديت خويش بكاهد و با جمع كردن صفات  شود باي چنانچه بخواهد به خداوند نزديك

  .همتا درآيد صورت فردي بي خداوندي در خود به) اسماء(

كند كه  اقبال در زمينة سستي مردم هند و بردگي در اين سرزمين به اين حقيقت اشاره مي  

  :سازد زندگي تالشي در راه آزادي است، او در تالش خود موالنا را مراد و راهنماي خود مي

  بوسـه زن بر آســتان كامـلي  كيميـا پيدا كــن از مشــت گلـي

  ٦١روم را در آتش تبــريز بسوز  شمع خود را همچو رومي برفروز

كند كه بلوغ فكري و بينش ژرف   تكيه مياسرار خودياقبال در مقدمة منظوم كتاب   

كند كه  به موجي تشبيه ميوي از افتادگي خويشتن را . ارزشمند خود را تنها به موالنا مديون است

او اذعان دارد كه موالنا شيفتگي را در قلب وي پديد آورد و مرهم . به اقيانوس موالنا پناه ببرد

  .همتايي برخوردار شود درمان وي را فراهم كرد تا توانست از آرامش فكري بي

نهايي آنكه از مقصد  اين آرامش پس از طي يك دوران آشفتگي ناشي از ترضية نفس و بي  

سان موالنا راهنمايي است كه دست اقبال را محكم گرفته و  بدين. دست آمد آن آگاه باشد به

به آنجا كه اغلب مشكالت دشوار با نداي پرطنين . هاي ايمان و مكاشفه هدايت كرد سوي بلندي به

اقبال در . دهد دهد و اقبال با تمام وجود خويش جواب مي شود، موالنا ندا مي ايمان دروني حل مي

شود، اين ندا سپيدة واقعيت جهاني نو، يك نيروي حياتي،  نور موالنا با جذبة فردي خود گرم مي

  .اندازهاي غير منتظر و انديشه و حركت است كشف شخصيتي جديد، گسترده شدن چشم
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جز كبرياي  جا به هاي عالي برود، موالنا در هيچ خواهد تا به سراغ هدف موالنا از انسان مي  

  .كند اوندي توقف نميخد

  ٦٢مرشد رومي كه گفت منزل ما كبرياست  شعلـه در گير زد بر خس و خاشاك من

  :اين شعر اشارة آشكار به اين بيت موالناست

  ٦٣زين دو چرا نگذريم منزل ما كبرياست  تــريم ما ز فلك برتـريم و ز فلك افزون

ازي عمر اهميتي ندارد زيرا در در. بخش اعمال ماية اميد و شهامت بشر است الهامموالنا   

  .ثمر زندگي بودن هيچ فرجامي به همراه ندارد روح و بي ها بي جستجوي سال

جستجوي امن بودن انسان را . سازد كيفيت زندگي است آنچه سيرت حيات را دگرگون مي  

بشر بايد فرصت زندگي را غنيمت شمرد و با . كشاند نشيني و گريز و آسايش مي به گوشه

در ساحل، آرامش و سكون حكمفرما است لكن مرواريد تنها به كساني . ات زندگي كندمخاطر

  .روند تعلق دارد كه در اعماق درياي خروشان فرو مي

كوشد  غايت زندگي ايجاد انسان متوجه به خود، فرد كاملي است كه براي حل تناقضات مي  

  : كند و جاويدان باقي بماندبرد تا صفات خداوند را در خود جمع و تضادها را از ميان مي

  ٦٤خواهم در تالش آدمي هست    قدم در جستجوي آدمي زن

  :بوده است) ص(حقيقت امر اين است كه سراسر وجود اقبال در عشق محمد 

  آمد اندر وجد و بر افالك شد  خاك نجد از فيض او چاالك شد

  آبروي ما ز نام مصطفي اسـت  در دل مسلم مقام مصطفي اسـت

  اش الحـرام كاشانه كعبه را بيت  اش از غبـار خــانهطور مدحـي 

  ٦٥قوم و آيين و حكومت آفريد  در شبستان حرا خـلوت گزيــد

شود و تكميل و تربيت آن از نبوت است، و  اقبال معتقد بود كه امت از اختالط افراد پيدا مي  

و مقصود . لتاش توحيد باشد، و ركن دومش رسا براي امت اسالمي الزم است كه ركن اساسي

پس بايد . آدم است از رسالت محمديه و تشكيل و تأسيس آن، حريت و مساوات و اخوت بني

  :مسلمانان ركن دوم را محكم بگيرند

  مدعــا گشـتيـم ما نفس هم هم  از رسـالت همنـوا گشـتيـم ما
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  در ره حـق مشـعلي افـروخـتيم  ديـن فطـرت از نبـي آموخـتيم

  جائيم از احسان اوست ما كه يك  يان اوسـتپا اين گهر از بحـر بي

  هستـي مـا بـا ابـد همــدم شـود  تا نه اين وحـدت ز دست ما رود

  ٦٦بر رسـول ما رسـالت خـتم كرد  پس خدا بر ما شريعت ختم كرد

كند،  نظر اقبال انسان آرماني مسلمان است، مسلماني كه مانند خورشيد هرگز غروب نمي بنابراين به

و همچنين اسالم در جايي از عالم . كند ك سو غروب كند از سوي ديگري طلوع ميو اگر از ي

و عالم به خاطر مسلمان آفريده شده، و . خورد مگر اينكه از جاي ديگر پيروز بشود شكست نمي

لوالك (او براي خدا آفريده شده و در عين حال او خادم رسول خداست و مصداق معني حديث 

  . اهللا است و وارث خزاين عالمخليفةاو ). ما خلقت االفالك

  امام خميني

در . عربي الحكم ابن خطوط اصلي تصوير انسان آرماني در ديوان امام مأخوذ است از فصوص

نماي حضرت حق است كه حضرت مهدي يكي از اهل  آينة تمام) عج(ديوان امام حضرت مهدي 

اي كه خداي سبحان  ر آيينهعبارت ديگ به. عصمت و طهارت و مظهر جمال و جالل الهي است

  .بيند تمامي اسماء و صفات خود را در آن مي

  ٦٧منظور بعث انبيا مقصود خلق عالمين  انوار هدا ةمرآت ذات كبــريا مشكا

كند، بلكه وي را  در اين بيت امام نه تنها حضرت مهدي را آيينة ذات كبريايي معرفي مي  

ا همة انبيا جهت اجراي احكام الهي مبعوث شدند، ولي داند، زير هدف نهايي از بعثت تمام انبيا مي

شرايط زمانه اجازه نداد تا آن پاكان به مقاصد پاك خود برسند و اين آرزو در دلشان ماند، ولي 

صاحب زمان با ظهور خود و اجراي كامل احكام الهي به مقصود انبيا تحقق خواهد بخشيد زيرا 

  :كه او

  ضش سقرامرش قضا حكمش قدر حبش جنان بغ

  ٦٨خاك رهش زيبد اگر بر طره سايد حور عين          

  :و همچنين حضرت امام فرمود

   الهيةحضرت صاحب زمان مشكو
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  مالك كون و مكان مرآت ذات المكاني

  مظهر قدرت، ولي عصر، سلطان دو عالم

  قائم آل محمد، مهدي آخر زماني

  با بقاء ذات مسعودش همه موجود باقي

  مخلوق فانيلحاظ اقدسش يكدم همه  بي

  چين خرمن فيضش همه عرش و فرشي خوشه

  خوار خوان احسانش همه انس و جاني ريزه

  اش هستي موجودات عالم از طفيل هستي

  جوهري و عقلي و نامي و حيواني و كاني

  شاهدي كه از ازل از عاشقان بربست رخ را

  بر سر مهر آمد و گرديد و مشهود و عياني

  ر سپهرياي برخاست شد مه از ضياتش ذره

  اي گرديد بدر آسماني از عطايش بدره

  بهر تقبيل قدومش انبيا گشتند حاضر

  بهر تعظيمش كمر خم كرد چرخ كهكشاني

  »انظروني«گو بيا بشنو به گوش دل نداي 

  ٦٩»ان تراني«اي كه گشتي بي خود از خوف خطاب 

 الهي اشعار فوق بيانگر حضرت صاحب زمان است كه مظهر قدرت، عدالت، لطف و قهر  

 است، اما عدم قابليت  بوده... است و از همة انبيا آيينة عدالت، حكمت، قدرت، رحمت و 

رو همة آنها منتظر ظهور حضرت  داد، از اين اش امكان وقوع و تحقق اين كماالت را نمي زماني

عبارت ديگر حكومت حضرت مهدي حكومت  به. مهدي و تحقق بخشيدن آرزوهايشان هستند

  .الهي استهمة انبياي 

گونه كه بايد و  مظهريت انسان آرماني و آيينة خدا بودنش تاكنون آن: توان گفت بنابراين مي  

طور شايسته فقط در حكومت حضرت مهدي شناخته  شايد شناخته نشده است و اين مسئله به
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ما در دوران اند كامالً فضايل خود را عيان كنند، ا هاي آرماني نتوانسته خواهد شد زيرا تاكنون انسان

ظهور حضرت قائم اين كماالت ظاهر گشته و مردم نيز به بركت وجودي وي كمال وجودي يافته 

پس مراتب حضرت معصومين در زمان آخرين معصوم . و اين فضايل را بهتر درك خواهند كرد

لوالك لما (توان گفت حديث قدسي  شود، بدين سبب است كه مي اهل بيت كامالً روشن مي

بيان شده است، اما عظمت و ) ص(به شكل كامل خطاب به حضرت محمد ) فالكخلقت اال

االوصيا ظاهر  طور شايسته روشن خواهد شد كه حضرت خاتم االنبياء آنگاه به بركت حضرت خاتم

  .شود و احكام دين جدش را به اجرا درآورد

  

  خاتمه

 ابدي خود كه غير مخلوق انسان آرماني در عرفان ايراني كسي است كه هميشه به نفس متعالي و

ولو علت غايي . و الهي تحقق بخشيده است، در قرب خداست و ميان او و خدا واسطه نيست

خلقت است، از لحاظ زماني آخرين خلقت بوده اما صورت او قبل از خلقت هم وجود داشته 

  .است

ر او سجده آدم بنا بر آنچه در قرآن آمده مظهر انسان آرماني و كاملي است كه فرشتگان ب  

كردند اما انسان آرماني و كامل نه تنها مظهر يك امكان واحد است، بلكه در هر عصري كسي 

ترين آنها حقيقت  االطالق و كامل ترين مردم علي انبيا و اوليا كامل. رسد هست كه به اين مرتبه مي

توانيم به او  قط ميشود و لفظ مطلق انسان آرماني را ف محمديست كه در صور انبيا و اوليا ظاهر مي

عارفان ظاهراً قايل به ختم رسالت نبي اسالم شدند . شوند بدهيم و ديگران از نور او مستفيض مي

اما عقيده دارند كه او داراي درجة نبوت و درجة واليت است اما جنبة دوم بر جنبة اول برتري 

ت بعد از امام دوازدهم شدند و باب امام) امامت(عارفان شيعه، قائل به وراثت روحاني . دارد

  .سازد مسدود شد و موقع ظهور، آن حضرت ملكوت آسماني را بر روي زمين برقرار مي
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