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 دکتر علی غفاری : راهنما اناستاد 

 زاهدیبهمن  ان مشاور:استاد

 16/11/1398  دفاع: تاریخ

  ات: صفح تعداد

 نامهانینام گروه / شماره پا نامه:شماره پایان

 چکیده:

هدف از این پژوهش بررسییی دو دیدگاه کوئیلو و مولوی پیرامون موعییوع انسییان کامل  هدف:  

سیار گسترش       پیدا کرده است  می باشد به به دلیل اینکه آثار کوئیلو امروزه در جامعه بشری ب

شمار خوانندگانش روز به روز افزون     ساب می آید و  و همچنین جزو عرفان های نوظهور به ح

می شییود دسییت به انتااب این عارف و در م ابل آن حمییرت مو نا که از عارفان بزر  جهان 

 اسالم می باشد و عرفان ح ی ی را به نمایش می گذارد زدم.
این پژوهش استفاده شده روش کتاباانه ای و توصیفی  روشی که برایروش شناسی پژوهش:   

و تحلیل محتوا اسییت که ملالا از کتا و م ا ت جمآ آوری و فیش برداری شییده اسییت و  

 تحلیل اطالعات در این پژوهش به صورت کیفی می باشد.
گونه نشیییان می دهد که گرمه مولوی و کوئیلو هر دو انسیییان گرا می   یافته ها این  یافته ها: 

هم دیگر متفاوت می باشییید و  شیییند اما انسیییانی که هرکدام از این عارفان بیان می کنند بابا

انسییانی که مولوی مدن ر دارد خدامحور و معنوی نگر اسییت اما کوئیلو انسییان را خود محور و 

 مادی نگر معرفی می کند.
دیگر دسیییت پیدا  هم  در نتیجه در پایان این پژوهش به تفاوت این دو دیدگاه با نتیجه گیری:

می کنیم و اینکه عرفان کوئیلو و اندیشییه هایش و هر آنچه که پیرامون موعییوع انسییان کامل  

و بی هیچ پایه و اساس و عمانت اجرایی است و در م ابل دیدگاه   ،بیان کرده است دارای تماد

ست همسو م         سان کامل آمده ا سان و با خص ان سالم حول موعوع ان ی  مولوی با آنچه که در ا

 باشد.
 

 انسان کامل، کوئیلو، مولوی، عرفان های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف-1

 

 مقدمه -1-1

از دیدگاه عرفان، اگر انسییان شییناخته شییود ،آفریدگار انسییان هم شییناخته خواهد شیید وکالم  

هرکه خود  "من عرف نفسه ف د عرف ربه "گهربار حمرت علی )ع( حکایت از همین واقعیت دارد 

 را شناخت خدای خود را شناخته است. 

سان کامل   شته  مه خصوصیات و ویژگی هایی    ایده آل باید واینکه ان شد تا به عنوان دا یک  با

شود در تمام     شناخته  سان ها  شری دارای اهمیت  ادیان الهی و عمومی مکات الگو برای همه ان ا ب

ست   شناسی          ا سان  سازی و ان سان  سا هر مذها و مکتبی که داعیه ان سا سانی را با   ا را دارد باید ان

واند از عهده منین تو اگر مکتبی ن خاصییی به عنوان یک الگو ملرک کند صییفات وخصییوصیییات 

نمی توان از آن مکتا به عنوان یک مکتا عاری از عیا و ن ص یاد کرد هر          کاری برآید هرگز  

مکتبی نه تنها باید انسییان ایده آل خود را معرفی نماید، بلکه باید جامعه نمونه خود را نیز معرفی  

 کند.

م که برخی از این عرفان    امروزه ما در جوامآ خود با معنویت های گوناگونی در ارتباط هسیییت      

ندیشییه های پائولو های نوظهور آثار سییوب بر جامعه ما داشییته اند یکی از این عرفان ها مربوط به ا

 کوئیلو می باشد.

ست که در واقآ پوچ       سعادتی ا شه هایی نو و امید درپی رسیدن به  کوئیلو با ملرک کردن اندی

ز را ملابق میل خودش تغییر دهد حتی    می باشییید زیرا به ع یده وی انسیییان می تواند همه می      

خداوند را. و بیشییتر به برآوردن نیاز های مادی اهمیت می دهد در صییورتی که در اسییالم برای   

رسیییدن به سییعادت ما باید در کنار نیاز های جسییمانی به نیاز های معنوی نیز اهمیت بدهیم در 

آرامش ح ی ی و ابدی ناواهیم ح ی ت اگر ما ف ط به یک بعد از خودمان توجه نشیییان دهیم به   

 رسید.

توجه به انسان و شناسایی وی مسئله ای است که از قدیم ا یام مورد توجه مذاها و مکاتا        

به می توان سراغ گرفت که  و فرهنگ های گوناگون بوده است و کمتر سیستم فکری و فلسفی را     

شد جمله معروف        سان پرداخته با سایی ان ش "شنا شان     که از "ناسخودت را ب شده ن س راط ن ل 

 ی خود غافل نبوده است.نسبت به خود و ح ی ت وجود دهنده این مهم است که انسان
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  بیان مسئله -1-2

از ابتدا تا    ی از آیات قرآن از مراحل ماتلف تکامل انسیییان مولوی با تاثیرپذیر ،در بین عارفان

 .انتها سان گفته است

  نگرد، بلکه کلاز قرآن کریم است، تک بعدی به انسان نمی   انسان شناسی عرفانی که برگرفته   

از  به صیییورت یک واحد کل معرفی می کند  رای انسیییان را در ن ر می گیرد و آدمی ابعاد وجود 

سی          شنا سان  سائلی که در بحث ان ست که تمام م سط عرفان ارائه می     همین جا ست، تو ملرک ا

 .شود

داستان هایش به توصیف آن می پردازد از نگاه وی  ا وآلی که کوئیلو در رمان هاما انسان ایده 

احساس های درونی حرکت می کند   انسان ماجراجویی است که بر اساس خواسته های نفسانی و     

انسان ایده آل معرفی می کند که از یک جهت  او در حالی قهرمان های داستان را به عنوان الگو و

ند و       یدتی هسیییت های ع  مار انحراف  فه    د ند     وبه خرا های غیر مع ول رو آورده ا احسیییاس 

 .(1390)حسینیان،

با توجه به اینکه عرفا و دانشییمندان هر کدام بنا بر دوران ملالعاتی خود دیدگاه های متفاوتی  

کوئیلو به دنبال دسیییتیابی به      درباره انسیییان کامل دارند مح ق با ملالعه دیدگاه های مولوی و          

 اهداف زیر می باشد.

 

 پژوهشهدف کلی  -1-3

 بررسی انسان کامل از دیدگاه مولوی وکوئیلو

 

 اهداف جزئی: -1-4

 بررسی مفهوم انسان کامل از دیدگاه مولوی -

  1بررسی معیار انسان کامل از دیدگاه پائولو کوئیلو  -

 اشتراک میان این دو مکتا مورد بررسی بررسی و شناسایی وجوه اختالف و -

 

 سوال های پژوهش -1-5

 انسان کامل از دیدگاه مولوی مه مراحلی را باید سپری کند تا به حق نایل شود؟  -

                                                                                                                               
1- paulo coelho 
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 معیار انسان کامل از من ر کوئیلو مگونه می باشد؟ -

 مولوی در مورد انسان کامل میست ؟ تشابه دیدگاه کوئیلو و تفاوت و -

 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -1-6

شناخت خدا و پی  شد       یکی از بهترین راههای  سان می با شناخت ان صفات او  برای  ،بردن به 

سان می تواند  ستفاده از ماده و   نمونه اینکه ان سیاری را بدون ا عبور از موانآ  در ذهن خود ح ایق ب

ست که حق تعالی نیز در ایجاد جهان هستی      و مراحلی مند ایجاد نماید، راهگشای این ح ی ت ا

 ست.پشت سر گذراندن نداشته ا نیازی به ماده و

وناگون همچنین اگر کسی روک انسان را درست بشناسد و درک کند که روک با وجود صفات گ

شد  صفات موجا نفی وحدت ذا  که دارد یک واحد ح ی ی می با سان نمی  و هیچگاه کثرت  ت ان

که کثرت مفهومی صییفات حق تعالی منافاتی با وحدت ح ه ی ح ی ت او شییود به خوبی دریابد 

 ندارد.

سان کامل در مثنوی )        اعتمادی نیا شوش ان ساله م شی تحت عنوان ر ( درباره  1381در پژوه

 را اورا در هر زمان که مثنوی غالبا گونه نوشته است:  انسان کامل     انسان کامل از قول مولوی این 

ستاد،  سرافیل وقت خود   کعبه، مومن، ولی و... معرفی می کند با تعابیری ن یر قلا، پیر کامل، ا ا

تازه و دوباره می باشد  محرومان از معارف ربانی را روحی  مردگان از حیات روحانی ومی داند که 

 و آنها را به خلعت معرفتی آسمان می آراید.

( این منین 1385در کتاب خود تحت عنوان تصوف اسالمی و رابله انسان و خدا )   1نیکلسون 

حمد )ص( متمثل می  نوشیته اسیت: انسیان کامل معرفی شیده در عرفان اسیالمی که در وجود م     

شد     شود، ن  سان می با شگر تجلی الوهیت در ان سانیت که خود را در حیات  مای و نه مثل اعالی ان

 شاصی خداوند تح ق می باشد.

( درباره علم ح انی  1389یزدان پناه در م اله خود تحت عنوان مبانی واصیییول عرفان ن ری )

سان کامل از لحاظ        ست: ان شته ا سان کامل این گونه نو وجودی در اعتدال تام قرار دارد ونمونه ان

 خواهد بود.جود مللق بی ن ص ترین ادراک امکان پذیرکامل الهی است وادراک از و

( در مورد انسیییان کامل و ایده    1384حجاری در ترجمه کتاب کوئیلو تحت عنوان کیمیاگر )     

یماید در جهان نوشته  آل، نوشته است که کوئیلو معت د است خداوند راهی را که هر انسان باید بپ    

 و تنها باید آنچه را که برای تو نوشته شده باوانی.

( درباره انسان کامل اینگونه نوشته 1370ابن عربی در کتاب خود تحت عنوان فصوص الحکم )

                                                                                                                               
1- nicholson 
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سر حق، که همان کما ت ذاتیه خداوند            سیله او  ست که به و سان کامل تنها م هری ا ست: ان ا

ست ظاهر می گردد، دلیل خل  سماب وکما ت خود را در      ا ست همه ا ست که حق خوا  ت او این ا

 آینه غیر ببیند پس انسان کامل را آفرید و همه کما ت را در او جلوه گر ساخت.

سان کامل از دیدگاه مکاتا )     سیمای ان صری در کتاب خود تحت عنوان  شته  1371ن ( این نو

شته و        ست که از خود طبیعی گذ سانی ا ست: ان سیده  با انتااب ه ا ای خویش به خود ایده آل ر

ست که هیچ گاه در حیله ای از زمان و مکان قرار      سان کامل از منان ع متی برخوردار ا ست ان ا

 نمی گیرد و همواره شهره عام وخاص است.

ست:    1382حلبی در کتاب خود تحت عنوان جلوه های عرفان ومهره های عارفان ) شته ا ( نو

ست که جامآ     سانی ا سان کامل ان ست جامآ    ان شد او کتابی ا تمام عالم الهی، از کلی وجزئی می با

الکتاب مشییهور اسییت از تکوینی الهی و منین انسییانی از جهت روک و ع ل، کتاب ع لی که به ام

 جهت قلبش، کتاب لوک محفوظ، و از حیث نفس، کتاب محو و اثبات است.

ینگونه نوشییته اسییت: ابن ( ا1374انصییاری در م اله خود تحت عنوان سیییمای انسییان کامل )

 عربی در مورد انسان کامل می گوید که آفرینش جهان با خل ت انسان، به تکامل رسیده است.

 

 قیروش تحق -1-7

تحلیل محتوایی می باشیید به این  کتاباانه ای از نوع توصیییفی وروش اجرای طرک به شییکل 

دیدگاه مولوی و کوئیلو و منابآ مربوط به آن و استفاده از کتابهای   صورت که ابتدا با ملالعه کامل 

عوع پژوهش،مباحث         شریات مرتبط با مو ستفاده از ن سایت های ماتلف وا گوناگون و مراجعه به 

مورد ن ر فیش برداری خواهد شد سپس این ملالا دسته بندی شده وبه صورت موعوعی فصل         

نامه  بررسییی ملالا اسییتاراجی به تدوین و نگارش پایانبندی خواهد شیید ودر ادامه نیز پس از 

 پرداخته خواهد شد.





 

 مبانی نظری تحقیق

 

 واژه انسان از نظر لغت -1-1

سان از کلمه    سان ن رات ماتلفی وجود دارد افرادی اعت اد دارند که ان در مورد معنای لغوی ان

شود بعمی دیگر معت دند که           سیان می  سان مرتکا فراموشی و ن شده زیرا که ان سیان برگرفته  ن

برخوردار اسییت بااطر انسییان از کلمه انس برگرفته شییده زیرا که فلرتش، از غریزه و میل انس  

همین انسیییان دائما از درون نیاز به مونس و همدم دارد و از این رو نهاد خانواده و جامعه را به            

وجود می آورد تا در ارتباط و تعامل با اعمای خانواده و جامعه، این میل و نیازش را برطرف سازد   

 (.19:1387)مومنی ،

مده اسییت و به آحاد جنس بشییر اطال  می   بشییر آ واژه انسییان در کتاب های لغت به معنی

سان العین میزی  "شود  سیاهی مشم می           ان شود یا خود  سیاهی مشم مشاهده می  ست که در  ا

 (.1387)فرهنگ المنجد، "باشد

 

 واژه انسان از نظر اصطالح -2-2

تعریف انسان از مشکل ترین مسائل شناختی و معرفتی در حیله انسان شناسی است و هرکس 

د اورا ملالعه و تعریف کرده است برخی انسان را موجودی ناشناخته می داند بعمی طبق ن ر خو

شناخت شان از بعد جسمانی انسان با تر نرفته و جنبه مجرد او را منکر می شوند ولی حکما و 

عرفا بر این باور هستند که تمام عالم هستی، نتیجه ظهور اسماب و صفات حق تعالی است و 

،م هری از اسم یا اسما الهی می باشد در این بین انسان ،م هر اسم جالله هریک از موجودات 

که جامآ ویژگی های جمال و کمال است و بااطر همین است که خلیفه اهلل نامیده شده  "اهلل"

 (.280: 1380است ) حسینی،

 



 

 

 

 تعریف انسان کامل -2-3

سان        ست ان صلالحات کلیدی عرفان ن ری ا سان کامل از ا سان  کامل،ان   عاقل عابد، زاهد، یان

سان کامل،   شق و... نیست  عا سانی  کسی است که کل  بلکه ان ، هماهنگ در وی رشد  ارزش های ان

این انسان به یک انسان تک  ی انسان توجه می شودوجودیافته باشد زمانی که به یکی از بعدهای 

هماهنگ  و نا ناقصد و تکامل اسیتعداد انسیانی،    رشی ی و تک بعدی تبدیل می شیود پس  سیاحت 

ست         شد به پ سان که می تواند در وا  ترین مرتبه با ست که ان شکل خواهد گرفت در این هنگام ا

 .ترین مرتبه نائل می شود

عشق به خدا را در واقآ همان رسیدن به کمال می داند. پس    یا عشق آسمانی ،   یمکتا عرفان

سرانجام    ساس دیدگاه این مکتا  سان کامل     سان کامل، حق می ب هدف ان بر ا شد که در واقآ ان ا

می گذرد در ح ی ت به  هر انسانی که از خود و همه میز  واقعی ، همان حق می باشد و همچنین 

نائل می گردد    نات که         ( از د74:1391)ملهری،  خدا  یدگاه مذهبی برترین مالو  در میان کائ

شد      ستی و نتیجه تمام ارزش های الهی می با صاره ه سان کامل نامیده م  ع شود که او علت   یان

ست  شد   و  غایی خل ت ا سان       سایر مالوقات زمینه ای برای ر ست و در خدمت ان سان کامل ا ان

 آفریده شده اند.  

ست و او کتابی          ست که جامآ همه عالم الهی و کونی ،از کلی و جزئی ا سانی ا سان کامل ان ان

ویش کتاب ع ل اسیییت جامآ کتا تکوین الهی و گفته اند منین انسیییانی از حیث روک و ع ل خ

موسییوم اسییت از حیث قلبش کتاب لوک محفوظ و از لحاظ نفس کتاب  "ام الکتاب"اسییت که به 

 (329:1382محو و اثبات نامیده می شود )حلبی، 

سان کامل ا  سان دانا   ان سفه یعنی ان ست دانا     ز دیدگاه فال سانی که حداکثر آن مه ممکن ا ، ان

ن را دریافت کند هسییتی را از اول تا آخر دریابد ولو باشیید به این معنا که  اقل ن امات کلی جها

این امر به طور جزئی و فرد فرد امکان ناپذیر است ولی صورت کلی هستی را بتواند در ذهن خود    

 ( 25:1391من ش کند این انسان کامل است )ملهری ، 

یا           یگر را و انبیای د عبدالکریم جیلی، محمد )ص( را کامل ترین انسیییان می داند و همه اول

شکل یک ولی زنده        ست محمد )ص( در هر دورانی به  ست و معت د ا شین وی معرفی کرده ا جان

 .(44:1383)جیلی،  ند تا آن را از حلول و اتحاد تفکیک کندو سعی می ک در می آید

شد و یا به عبارت        ست که در شریعت و طری ت و ح ی ت تمام با سان کامل آن ا ای دوست ان

نسییفی،  ، معارف )مال در وی می باشیید، اقوال نیک، افعال نیک، اخال  نیکدیگر مهار میز به ک

10:1388) 

 وی سه ویژگی برای انسان کامل قائل است:

 ( پیوسته در هستی حمور دارد.1
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( او مرکز عالم و میوه ی درخت آفرینش است و م صود خداوند از خل ت کائنات و موجودات 2

 ظهور او بوده است. 

 ( در هر زمان ف ط یک انسان کامل وجود دارد. 3 

با توجه به تعاریفی که از انسییان کامل ارائه شیید و از آنجایی که ما را برای رسیییدن به انسییان 

کامل و سییرشییار برنامه ریزی کرده اند، زندگی فرایندی اسییت مسییتمر تا خود را برای م ابله با    

 (.1392:48، 3یم )بوسکالیاخواسته ها و نیاز های حال و آینده مهیا ساز

ست بلکه مرغ روک او از قفس تنگ و تاریک       سی و مادی نی سان کامل در قید و بند امور ح ان

این جهان پرواز کرده و در عالم با  یعنی عالم روک و ملکوت، به سیییر و سیییاحت مشییغول اسییت 

ه خود ایده آل انسییان کامل، انسییانی اسییت که از خود طبیعی گذشییته و با انتااب های خویش ب

ست که هیچ گاه در حیله       سان کامل از آن منان ع متی برخوردار ا ست ان سیده ا ای از زمان و ر

 (.7: 1376مکان قرار نمی گیرد و همواره شهره عام و خاص است )نصری، 

انسان کامل هیچ طاعتی را برتر از این نیافت که در میان خلق راستی و درستی پراکند وبدی     

ک آخرت و ذم دنیا کند )اسفندیاری، ی از میان برکند و آدمیان را به خدا خواند و مدو زشتی و کثر

 (.  27، ص1381

نگرد و از ، کارهای خویش را میلهانسییان کامل مون مشییم دنیاسییت که خداوند بدان وسییی 

 (1385نیکلسون،  ت گوناگون مللآ می شود )جها

 
 کاملانسان  پیشینه -2-4

سان کامل در بین مح  ان وعرفا رواج پیدا کرده اختالف ن رهایی   اینکه از مه دوره ای  واژه ان

  "ا نسان الع لی"اصلالحاتی مانند  "انسان کامل"وجود دارد در اسالم قبل از بکارگیری اصلالک 

سان فی العلم ا علی تام و کامل      "،  سان ا ولو ا ن سان الحق، ا ن سان ا علی، ا ن در فرهنگ  "ا ن

س    سالمی ا سان یا عارفی می داند که         ا سان کامل را برترین ان سلامی ان ست بایزید ب شده ا تفاده 

وحدت خودش را با خدا مح ق ساخته است پس از او ناصر خسرو ، متکلم بزر  اسماعیلی از آدم 

 معنی و حوای معنی سان راند:

 ز اول ع ل کل را کرد پیدا            کجا عرش الهش گفت دانا

 گروهی آدم معنیش گفتند     ش خواندند     گروهی علت اول

 (441: 1370ناصر خسرو،) وجود نفس کل زاد       همی حوای معنی خواند ع ل کل، ز

سالمی   اما  سوفان ا سان گفته احتما         در میان فیل سان کامل  سی که درباره ان ستین ک ، نا

ای انسییان کامل  فارابی بوده اسییت که به بحث فلسییفه ی آفرینش و سییعادت آدمی و ویژگی ه  
                                                                                                                               
1- buscaglia 



 

 

 

به کاربرده است وی تاکید می کند  "احصاب العلوم "پرداخته است و عنوان انسان کامل را در کتاب   

سانیت ، به نهایت کمال برسد مرتبه اش در برابر آنان که از خردهای      سان در مرتبه ی ان که اگر ان

 ر انسان کامل.خدایی برخورداند همانند کودکان و نوجوانان و مردم کم هوش است در براب

 ابن عربی مهمترین ن ریه پرداز انسان کامل است

برد ابن عربی انسان کامل را جانشین   او از انسان کامل گاهی با عنوان انسان ح ی ی اسم می     

سمان می داند در زمی خداوند ست و       و کامل ن و معلم الملک در آ شده ا شکلی که آفریده  ترین 

تنها مالوقی می باشیید که با مشییاهده به عبادت   ه اسییت واز آن به وجود نیامدموجودی کامل 

زد که وی م هر کامل حق و آینه جامآ صفات الهی می باشدکه جایگاهش از حد   می پرداخداوند 

او احادیث ازلی و دائم و ابدی و کلمه فاصله جامعه است  امکان با تر و از م ام خلق برتر می باشد

می باشد به مشم در واقآ هدف اصلی از آفرینش مشم     به حق مانند نسبت مردمک مشم    نسبت 

سط مردمک          صر ف ط تو ست که در واقآ دیدن و ب شد مردمک آن ا موی برای دیدن می با که ع

مشم امکان پذیر است همچنین هدف از ایجاد عالم و انسان به با خص انسان کامل می باشد که      

 م باطن و ظاهر تکمیل می گردد.ا عالمرات ی آشکار واسرار الهی و معارف ح ی  توسط وی

ساله ی خود را با نام       ستین ر سفی بود که ظاهرا نا سان   "پس از ابن عربی، عزیز الدین ن ا ن

نوشییت بعد از او نیز عبدالکریم جیلی کتابی به همین نام ارائه کرد ودر روزگار حاعییر نیز "الکامل

 (63-61:  1389کتاب انسان کامل از مرتمی ملهری در دست می باشد )جراحی، 

 

 ویژگی های انسان کامل -2-5

که است  : ای دوست انسان کامل کسی عزیز الدین نسفی درباره ویژگی انسان کامل می گوید

نیک، اخال  نیک و  در شییریعت و طری ت و ح ی ت جامآ و کامل اسییت و سییانان نیک، کردار 

.ای دوست جمله سالکان در این مسیر در حرکتند و کارشان      در وی به کمال رسیده باشد   معارف

( ابن عربی در فص آدمی برای 27:  1382جز به کمال رسییاندن این مهار میز نیسییت )نسییفی  

صییورت کامل حق و آیینه  -2کون جامآ  -1انسییان کامل ویژگی های زیر را ذکر کرده اسییت :  

 -6 حادث ازلی و دائم ابدی -5دا مردمک مشیییم برای خ -4خلیفه خدا -3جامآ صیییفات الهی 

 .(530-521: 1383ی همه اسماب الهی )ابن عربی حاو

 رزمجو در کتاب انسان آرمانی و کامل ویژگی های زیر را بیان می کند:

 موجود کیمیا گونه است و جنبه ماورای بشری دارد -1

 محدوده ای را برای وطن نمی شناسد . -2

  انه دارد.خداپرست است و این خداپرستی کیفیت عاش -3
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شود )رزمجو      -4 شایخ جلوه گر می  سان کامل در مهره پیامبران و اولیا و م -331: 1368ان

324.) 

سییوره  63آیت اهلل جعفر سییبحانی در کتاب سیییمای انسییان کامل در قرآن طبق تفسیییر آیه 

حلم و بردباری  -2تواعآ و فروتنی  -1فرقان ویژگی های زیر را برای انسان کامل برشمرده است:    

میانه روی در  -5ن ش بیم و امید در زندگی انسییان  -4نیایش در دل شییا  -3ر برابر جاهالن د

ست  -6انفا   سان ها  -7یکتا پر سازی روک و روان   -9عفت و پاکدامنی  -8احترام به جان ان پاک 

کنجکاوی در آیات الهی -12پرهیز از کارهای بیهوده  -11حاعیییر نشیییدن در مجالس گناه  -10

 پیشوای متعهد و مسئول پرهیزگاران  -14فرزند صالح  درخواست -13

،  اسیییتوار می ماند وهنگامی که غفلت کند، غافل نشیییودکه عارف از مالو  خویش تا زمانی 

مرا که تنها خداسییت که هیچ وقت از مالوقش غافل نمی شییود ولی بنده به معدوم خواهد شیید، 

 .پردازدنامار از مسئله ای غافل می شود و به مسئله دیگر می 

 ضرورت و جود انسان کامل در عالم -2-6

فلسییفه و عرفان متفاوت می باشیید و هر کدام بر کالم، رت وجود انسییان کامل، از من رعییرو 

صول خود   ساس ا سان کامل را در عال  ا عرورت وجود ان شان بیان     با م ،  صلالحات ماصوص خود ا

 کرده اند.

 

 نظریه اهل کالم -2-6-1

ستناد به   صل للف و بیان فایده متکلمان با ا عرورت وجود پیامبر  و آثار بعثت ا و  پیامبران و 

 کرده اند. را که دو نمونه ح ی ی انسان کامل می باشند را ثابت امام 

سیر تکاملی خود   سری همه پدیده های جهان در  سوی   وظایف مشاصی   یک  را دارند که از 

سمت  سان یکی از هم   خدای متعال به  شوند و ان ست  آن هدایت می  ین موجودات ن ام آفرینش ا

سیدن به      هدایت خداوند ی ست و دیگری از طریق وحی و نبوت که حق تعالی را ر کی از راه ع ل ا

و این وجود انسییان کامل را اثبات می   سییعادت و کمال را از این طریق به انسییان انت ال می دهد

 خالی نباشد. حقکند تا زمین از حجت 

 

 میدیدگاه فالسفه اسال -2-6-2

سان این منین می گویند: اگر کسی با ابزار       فالسفه در قسمت حکمت ن ری درمورد کمال ان

و مراحل  لق ،ابزار شناخت را به کار بگیرد، در راه کمال و معرفت پیش رودبرهان و استد ل و من



 

 

 

می رسیید  ع ل ن ری به کمال نهایی خود ع ل هیو یی وع ل مسییتفاد را سیییر کند، در حیله 

ن کسی که ادعای نبوت دارد ملزم است از من ر قوه ن ری ،ع ل به جایگاه مستفاد برسد و     بنابرای

شریفه  یکاد زیتها یمی بُ ولو لم تمسسه نار نور     " علوم و ح ایق را بدون آموزش معلم و طبق آیه 

 در خود داشته باشد. (34)نور"علی نور

را در ع ل انسان  اند بلکه کمال ولی در حکمت عملی فالسفه ف ط به کمال ع لی اکتفا نکرده  

کمت عملی را هم  زم دانسیییته اند و اعت اد دارند انسیییان در مرتبه        ح عملی و طی کردن طریق

وهای وجودیش غلبه تمام و قوا و نیرکه ع ل او بر تمام غریزها برسد   ع ل عملی باید به مرتبه ای

عد ع ل ن ری و ع ل عملی راه پیدا      از کمال در دو ب  پیدا کند هنگامی که  انسیییان به این مرتبه      

 انسان کامل می شود.کرد 

سان کا    سالمی وجود ان سته اند تا       بنابراین حکمای ا سان دان عروری ترین نیازهای ان مل را از 

جامعه در پرتو وجود او از تاریکی به سوی نور سو  داده شود. آفرینش ف ط برای انسان کامل می  

شد  سایر جمادات و نباتات و حیوانات ب  با ست    رای رفآ نیاز های زندگی او خلقو  سن   شده ا )ح

 .(194، ص1372زاده، 

 

 دیدگاه اهل معرفت -2-6-3

ک جامعه و اموری نیست  اصال  از ،آفرینش انسان کامل ف ط عرفا، غرض ذاتی و اولی  از دیدگاه

شد  شری از     تمام،بلکه علی رغم این که  که در حیله تکوین می با صوص جامعه ب مالوقات به خ

وجود او مسییتفیم می شییوند ،هدف از خل ت او ظهور کامل خالق هسییتی در یک م هر   نعمت 

شد  ست        که در این کامل می با شده ا شاره  شریف به این مورد ا شیاب  جلک  ":حدیث  خل ت ا 

)ص(که  در این حدیث خداوند خلاب به پیامبر اسییالم ( 569، ص1372)آملی ،"وخل تک  جلی

ید که، آفرینش هر میزی ف ط برای تو می باشیید و تو را می فرما کاملترین م هر الهی می باشیید

 برای خود آفریده ام.

سم جامآ الهی که کل عرف  را بدون غلبه  مراتا وحدت و کثرت ا معت دند که به دلیل تجلی ا

ه می تواند تجلی ک باشد وجود انسان کامل عروری می باشد زیرا تنها انسان می       ،بر دیگری دارد

 و در اسمای فعلی، کثرت وجود دارد.وحدت ی، ذات کامل باشد، زیرا که در اسماب

در عالم هسییتی  این منین می  عییرورت انسییان کامل  عارف کبیر صییدرالدین قونوی، درمورد

گوید: انسییان کامل واقعی، برزم میان وجوب و امکان اسییت و آینه ای جامآ و کامل میان ویژگی  

. همچنین انسان  ویژگی های حادث از طرف دیگر می باشد  و ،های قدیم و احکام آن از یک طرف

سله   سیده، برکات      کامل وا سط وی و هرکس که به مرتبه او ر شد که تو میان حق و خلق می با
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سله          سان کامل بااطر  وا سد و اگر ان ست، به وی می ر ستی ا خداوند که باعث ب ای کل ن ام ه

و ممکن نبود هرگز عالم هسیییتی برکات حق را دریافت نمی کرد مون که برای      بودن بین واجا  

 .دریافت برکات حق رابله و تناسا شرط می باشد

ستون     سان کامل  ست و اگر از مرکز زمین که   ان سمان ها و زمین ا رت جمآ واحدیت و حم آ

کند،   کوچ ها و زمین است محیط بر آسمان  منزل خالفت حق می باشد به سمت ملکوت عالم که   

 (.97: 1370جامی،) ن م آسمان و زمین پاشیده می شود ون ام کیانی به شکل دیگر در می آید.

 

 مصادیق انسان کامل -2-7

شند ابتدا     سان کامل می با صدا  هایی برای ان سول  ب پیامبران در واقآ م اید به تفاوت نبی و ر

ار از ح ی ت، که ذات و اسیییما و    اخب  طبق دیدگاه ابن عربی و پیروانش، نبوت به معنی    .پرداخت 

صفات خداوند و معرفت حکم های شرعی می باشد که از طریق وحی کسا می کند در واقآ نبی     

به خبر دادن از  ام شییریعت خویش آگاهی دارد اما تنهااحکاز راه وحی به ح ایق اشییاره شییده وبه 

سالت       شد اما ر صفات ملزم می با سما و  ماموریت برای تبلیغ راه همان نبوت به هم ح ایق ذات و ا

)قیصری   یامبر اکرم )ص( کامل ترین انسان و م هر حق می باشد  پ شریعت و آموزش احکام است  

،1375 :466.) 
 

 جایگاه انسان کامل -2-8

سا  ست همانلور  جایگاه ان شده    که در حدین کامل جایگاه خالفت الهی ا شاره  ث نبوی به آن ا

ست  شی ب خیرُ من الف مثله ا   ": ا سانُ لیس  از هزار نمونه ی خودش جز آدمی  )میزی بهتر"ا ن

)هیچ میزی را سراغ نداریم که  "  نعلمُ شیئا خیرا من الف مثله، ا  الرجل المومن"وجود ندارد ( 

( من ور از مومن و انسییان در این دو  ونه ی خودش باشیید ، مگر انسییان با ایمان بهتر از هزار نم

 (22-23:  1368ی شهری حدیث، انسان کامل است )محمدی ر

ستند در عالم آفرینش     منین ان صلت های الهی دارد و دیگران از آن بی بهره ه از  سانی که خ

سییایر شیید که کمال عالم کونی اسییت و آفرینش  موقعیت ماصییوص به خودی، برخوردار می با

شت و انتفاع به آن ها در خد   شان در معی ست  جمادات و نباتات و حیوانات از جهت نیاز به ای مت ا

 .(111:  1378)کاکوئی  تا آن که مواد عایآ و نابود نشود

انسان کامل از سویی آینه حق نما و از سوی دیگر به تعبیر عارف نسفی در کتاب انسان کامل       

 .وجودی گیتی نما و جام جهان نماستم

ستی می گوید   امام خمینی نیز درباره جایگاه  سان کامل در ن ام ه ش ان سانی : مون ن   ئه ی ان



 

 

 

عمومیت دارد و تمام شئون اسمایی و اعیان عالم را دربردارد، بنابراین آینه شهود کل ح ایق است 

با مشیییم خود جهان و  از وجود او ن اره گر می باشییید، همان گونه که آدمیعالم را  و حق تعالی

 .(60: 1368را مشاهده می کند )موسوی،  جهانیان

 
 انسان کامل از دیدگاه مکاتب -2-9

ست که        سی قرار گرفته ا شر  و غرب مورد برر سان کامل از دیدگاه مکاتا  در این پژوهش ان

 در زیر به آن پرداخته ایم: 
 

 انسان کامل در غرب 2-9-1

سانس به      ، انسه  قلا افکار غربی از بازپسین روزگار    سان، جهان و خدا بوده است از عصر رن

سفه     شده و به فل سان مورد توجه واقآ  ست  بعد به ان و ان البی در افکار به  ی اولی مبدل گردیده ا

ی غربی از آسمان به زمین منت ل شد، زادگاه این ان الب ایتالیا بود   ث ل اندیشه وجود آمد و مرکز 

که در آن ان الب انسان و سرشت و استعدادهای او مرکز توجه قرار گرفت ، البته کسی وجود خدا      

 را انکار نمی کرد.

نگاه   6و فروید 5، نیچه4مارکس دانشیییمندانی مثلا ظهور مدرنیته و تاثیر در عصیییر مدرن و ب

 غرب به دنیا و انسان کامال دگرگون شد و یک نگرش کامال مادی این اندیشه را احاطه کرد.

 

 7از منظرمارکسیسم -1-1-9-2

انسیییان در روند تکامل خود با درهم آمیاتن با ن ام        اعت اد داردکه   8کارل هاینریش مارکس   

سیییرمایه داری به اوج از خود بیگانگی می رسییید ولی به تنهایی قادر به رهایی ناواهد بود بلکه             

سانیت واقعی            ست می تواند به ان سیا صاد و  سط تغییرات ان البی در نهاد های اجتماعی و اقت تو

ست  شتر به بعدهای اج  "پیدا کرد  د سبت بعدهای فردی تمایل پیدا کرده     مارکس بی تماعی به ن

سان بی پایه و رتبه     سان کامل را ان شد        ممارکس ان شته با سان رتبه دا ست اگر ان ی داند و معت د ا

با   هرمند در رتبه برتر بازهم یک انسییان معیوب محسییوب می شییود انسییان کامل به طور مللق 

بودن آن می   "ما"امل بودن انسییان ک ین اصییلسییان های دیگر در موقعیت برابر قرار دارد بنابراان

تصاص ها نابود شوند و اشتراک ها جایگزین آن شوند و پس  اخ باشد مالک ما شدن این است که    

                                                                                                                               
1 - marx 

2 - nietzsche  

3 - freud 

4 - marxism 

5 - karl heinrich marx  
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اکم شود تعل ات اختصاصی زایل می شود وانسان از من بودن به ما تبدیل می        برابری ح از آن که

 (.120: 1391)ملهری ،  "کامل می شود در واقآ و  شودو بر این اساس دیگر ناقص نمی باشد

 

 از منظر نیچه ئیسم -2-9-1-2

ست        9فردریش ویلهلم نیچه سان مهم تر از بعد روحانی او سم ان ست که ج سر     "معت د ا سرا

 .(60: 1391)نیچه ، "هستی ام تن است و بس و روک واژه ای برای باشی از تن

می بایست وعآ فعلی را از  انسان می باشد از دیدگاه نیچه انسان پلی میان حیوان و ابر انسان

برسد و این کمال یعنی نزدیک شدن به ابر انسان ، که    که هدف انسان است   و به کمال بین ببرد 

 دنیا استفاده می کند.نت ر جهانی دیگر نیست و از این م

سانی ت    سان برتر از دیدگاه نیچه ان شد که به حوزه آزادی بنابراین ان پیدا کرده و ورود  وانمند می با

محدودیت های اخالقی را رها می کند و به زندگی زمینی عالقه دارد و در         ارزش های کهن و   کل 

ساسی کسا قدرت          بند اخال  سنتی محدود نیست و تمام میزها از اراده ی خود اوست، هدف ا

 .می باشد

 از منظر فرویدیسم -2-9-1-3

ت سییییم می کند و    "ناخودآگاه  "و  "خودآگاه "ذهن انسیییان را به دو باش  10زیگموند فروید  

معت د اسییت بیشییتر اعمال انسییان تحت تاثیر ناخودآگاه رم می دهد وعلت تمام اعییلراب ها و   

اختالل های روانی را سرکوب کردن امیال و غرایز و به ویژه میل جنسی می داند و هدف را کسا 

 لذت می داند و این را نشانه سالمتی انسان می داند.

رقابت انگیز است و   ز انسان اساسا موجودی متجاوز و پرخاشگر و دارای تمایالت    تصور فروید ا 

سیدن به     سان به طور ذاتی در طلا ر ست و به هیچ ان شد و از گرایش  لذت ا گاه کمال گرا نمی با

شد   سالم و کامل با  به رشدی که با نگرانی و تنش است فاصله می گیرد و ف ط هنگامی قادر است    

ات درونی و غرایزش محرک عه دوری کند و با توجه به  فلرتش عمل کند و با          که از ماوراباللبی  

 هماهنگ باشد.

 

 انسان کامل در شرق -2-9-2

انسیان شیرقی با توجه به تاثیر ادیان الهی همیشیه فراتر از مادیات بوده و در پی دنیایی فرای    

                                                                                                                               
3 - friedrich Wilhelm nietzsche  
1- sigmund freud 



 

 

 

 ل و کمال دیده شده است و     کاماین دنیا بوده است و در تمام ادیان شر  تعابیر ماتلفی از انسان    

و در ادیان برتر به موجودی فرامادی که آفریننده  به ذاتش نمی باشییدکه انسییان قائم  این ادراک 

 ی عالم است تبدیل شد.

 
 11از منظر هندوئیسم -1-2-9-2

سخ و       سی هندوئیزم اعت اد به وحدت موجودات ، وحدت خدایان ،الوهیت روک و تنا سا صول ا ا

 است.التزام ریاعت 

هندوان به یک اصل نامحدود که برهما می نامند معت د هستند و غایت انسان را یکی شدن با  

برهما می دانند و برهما همان روک ما می باشیید پس درنتیجه ما خدایان بسیییاری داریم. انسییان  

هرمی می بیند و با هرمه مواجه می شود در خلاب به خود "کامل در آیین هندو کسی است که 

بان حال می گوید آن تویی ، و این یعنی وحدت تمام اجزای کاینات باهم ونیل به این تجربه            به ز 

)زرین کوب  "ی شییهودی را که در گرو تزکیه نفس و طهارت از کثرت اسییت اتصییال می خواند  

1369 :125) 

ه شییده اسییت اگر در این زندگی موفق به ع یده هندوان انسییان برای رسیییدن به کمال آفرید

تا اینکه کامل شود کمال در آیین هندو   ا به دنیا خواهد آمدبه کمال دست پیدا کند باره نشود که

. انسیییان کامل با ترک عالم مادی تمام حواس خود را متمرکز ح ی ت محم می کند و           مراقبه 

 احساس وحدت به او دست می دهد و در آن صورت به نیروانا که جهان دیگر است وارد می شود.

 
 12منظر بودیسماز  -2-2-9-2

این آیین برخالف هندوئیسییم که دین خدایان متعدد اسییت مذها بی خدا اسییت و همه می  

 توانند خدا باشند.

بودا معت د است اساس عالم رنج است و انسان کامل کسی است که از این ح ی ت مللآ شود 

از نادانی مهار که رنج میست و مگونه به وجود می آید و مگونه فانی می شود وانسان کامل باید    

ستن آنچه        ستن مگونگی خاموش کردن رنج و ندان ستن مبدأ رنج، ندان ستن رنج، ندان گانه که ندان

منجر به خاموش کردن رنج می شییودرهایی یابدو با مراقبه خود را از امیال و خواسییته ها بی نیاز 

 کرده و به فنای مللق برسد.

 

                                                                                                                               
2- hinduism  

buddhism -1  
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 13از منظر کنفوسیوس -3-2-9-2

دگاه کنفوسیییوس کامال اخالقی اسییت و مبنای ع یده ی او این اسییت که  انسییان کامل از دی

 "مون آدمی به درستی قواعد اخالقی را به عمل آورد بر حسا مشیت آسمان رفتار کرده است      "

 (388: 1370، 14)ناس

سخ دادو      ست آزار را با عدالت باید پا شر نمی داند و معت د ا او جز ع ل هیچ میز را راهنمای ب

انسییان برتر ، بلند ن ر اسییت و پیرو  "با مهربانی .وی در مورد انسییان کامل می گوید  مهربانی را

کسییی نیسییت ، انسییان برتر می خواهد در گفتار آهسییته باشیید زیرا مردم به راحتی از راه زبان به 

هالکت می رسند او پیش از آنکه بگوید عمل می کند انسان  برتر نگران است که مبادا ح ی ت را   

یاورد اما از ف ر وتنگدسییتی نگران نیسییت از نداشییتن مهارت دلتنگ اسییت اما از اینکه به دسییت ن

 (. 434: 1350 ،15)دورانت "را نشناسند دلتنگ نیستدیگران او 

سانی          سان کامل را ان ست و ان ست که تکامل جامعه در گرو تکامل افراد ا سیوس معت د ا کنفو

 یای کمال و متعادل در گفتار و عمل می داند.هماهنگ، اجتماعی، اخالقی، نیکاواه دیگران و جو

 
 از منظر یهودیت -2-9-2-4

ص      ست که ما شری ا ستین      یهودیت از قدیمی ترین ادیان ب شد و نا سرائیل می با وص قوم ا

شود کتاب م دس آن ها عهد قدیم یا عهد      ستین دین توحیدی تل ی می  دین ابراهیمی و نیز نا

 عتیق نام دارد.

خداگونه خلق شده است و بر دیگر موجودات برتری دارد و این موعوع به در دین یهود انسان  

س وط کرده و          ساس گناه اولیه  سان بر ا شاره دارد. در دین یهود ان سان در یهود ا کمال پذیری ان

ست  واین مهم تنها با         سیدن به کمال ا شت به جایگاه اولیه یا ر س وط تنها راه ، بازگ پس از این 

ست و احکام دهگانه حمرت موسی )ع(       کمال ع النی و پیرو شریعت امکان پذیر ا ی از دستورات 

 حائز اهمیت است :

ی غیر از ، خدایان دیگرن مصییر از خانه غالمی بیرون آوردهمن یهوه خدای تو که تو را از زمی -1

 .من نیست

ست و          -2 ست و آنچه پایین در زمین ا سمان ا شیده و هیچ تمثالی از آنچه با  در آ صورتی ترا

ه در آب زیر زمین است ، برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا آنچ

 من که یهوه خدای تو می باشم، خدای غیور هستم که انت ام گناه پدران را از پسران تا پشت 

                                                                                                                               
confucius -2  
nass - 3 

tduran -4 
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Abstract 

      Research Aim: The purpose of this study is to examine the views of both 

Coelho and molavi on the subject of the perfect human being, since 

Coelho's work is widely used in human society today, and is also one of the 

emerging mystics and the number of his readers is increasing. I chose this 

mystic, and in front of that of Rumi, who is one of the great mystics of the 

Islamic world and represents true mysticism. 

Research method: The method used for this research is library and descriptive 

method and content analysis which is collected from books and articles and 

the data analysis is qualitative. 

Findings: The findings show that although Molavi and Coelho are both 

humanistic, the human being of each of these mystics is different and the 

human being who is considered to be God-centered and spiritualistic, but 

Coelho is self-centered and human. Materialist introduces. 

Conclusion: As a result, at the end of this study, we come to a distinction 

between the two views, and that the mysticism of Coelho and his ideas and 

everything that he expresses about the subject of the whole human being is 

contradictory and without any basis and executive guarantee. Mawlawi's 

view is in line with what has been said in Islam about the subject of man 

and especially of the perfect human. 
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