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اي کنـد کـه بـه حالـت اسـطوره     ترین صورت معرفی مـی را در کاملانسان هر مکتبی به تناسب مبانی اعتقادي خود 

اي براي پیروانش باشد. از دیدگاه اهل مذهب صورت کامل نوع انسـان، انسـانی   تواند نمادي از آن مکتب و اسوهمی

هاي است کـه خداونـد در وجـود او بـه     هاي الهی گره خورده و آیینه تمام نمایی از فعلیت ارزشاست که به ارزش

تـوان  ودیعه نهاده است چنین انسانی سعادتمند دنیا و آخرت و مورد رضایت خداوند است. در عبارتی مختصـر مـی  

مسجود تمـام کائنـات معرفـی کـرده     گفت که بهترین بیان را در این مورد خداوند متعال در قرآن فرموده و انسان را 

البالغـه انسـان کامـل،    اند. مثال: در نهـج است و دیگران نیز با تأسی و الهام از قرآن کریم انسان کامل را توضیح داده

ترین تجلّی عینی حق تعالی بوده و از این روي آینه تمام نماي جمال و جالل خداونـدي و الجـرم واسـطه در    کامل

است. بدین جهت شناخت انسان کامل براي شـناخت هسـتی و هسـتی آفـرین الزم و بلکـه       آفرینش امري و خلقی

چنین مولوي نیز در اثر عظیم خود مثنوي معنوي در جستجوي انسان کامل است و در جـاي جـاي   واجب است. هم

انسان  و معتقد استنمایاند. اهایی سیماي او را میکند و گاه در قالب داستانکتابش ویژگی انسان کامل را مطرح می

به عظمت کوه قاف دارد. پس در  ايکامل مظهر حقّ و صاحب الهام است، او اسرافیل وقت و سیمرغی است که سایه

کالم حضرت علی (ع) همراه بـا گفتارهـاي مولـوي در خصـوص     به بررسی تطبیقی و تحلیلی ا در حد مجال، جاین

  ایم.هاي آن پرداختهگیانسان کامل و ویژ

  

  البالغهنهجحضرت علی (ع)،  مثنوي، انسان کامل، مولوي، :هاواژه دکلی
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  مقدمه  -1- 1

در حالت کلی دو دیدگاه مادي و الهی در مورد انسان وجود دارد که صاحبان دیدگاه مـادي، کامـل   

دانند. ولـی در دیـدگاه الهـی    بودن انسان را در رسیدن به تمایالت و غرائز و نیازهاي درونی و بیرونی می

رف و ارزش انسان بسیار باالتر از عالم ماده و ریشـه در عـالم الهـی و غیبـی دارد و جایگـاه      کرامت و ش

  نهائی او همان عالم است.

اي بسـیار دیرینـه دارد.   که الگو و معیاري براي افراد انسانی است سابقهتوجه به انسان کامل، انسانی

ها النوعالطبیعی و ربه گاه موجودات ماوراءدر سیر تاریخ، آدمی همیشه به دنبال انسان کامل بوده است ک

ي تاریخ را به عنـوان انسـان کامـل بـراي     هاي برجستهاي و اساطیري هم شخصیتو گاه قهرمانان افسانه

اند که انسان کامل با انسان معمولی هاي متضاد همگی بر این عقیدهاند و با وجود نگرشخود مطرح کرده

آل برسانند. (نصـري،  ي ایدهافراد انسانی باید بکوشند تا خود را به آن نقطه يهاي بسیار دارد و همهفرق

1371 :4(  

رو اسـت کـه طـوایفی در    شناخت انسان و درك حقیقت او امري بس دشوار و ظریف است، از این

  این وادي دچار سرگردانی شدند:

انسـان آگـاه کـرد، فرمـود:     ها را از آفرینش ي نخست: فرشتگان الهی بود که وقتی خداوند آنطایفه

»لَک سنُقَد و كمدبِح حبنَحنُ نُس و آءمالد کسفی ا ویهف دفسن یا میهلُ ف30(بقره/» أَتَجع(  



٣ 
 

که ما فرشـتگان  کنی که در زمین فساد کند و به خونریزي بپردازد، در حالیآیا موجودي را خلق می

  شغول هستیم.به تسبیح و حمد و تقدیس تو م

ي شش هزار سال عبادت بود که از شناخت مقام شامخ ي دوم: جنیان، به ویژه شیطان با سابقهطایفه

أَنَـا خَیـرٌ منـه    «(ع) گفت:  حضرت آدم(ع) بازماند و با قیاسی ناروا در مقابل دستور الهی به سجده بر آدم

  ) من بهتر از اویم؛ مرا از آتش و او را از گل آفریدي.12(اعراف/» خَلَقتَنی من نَّارٍ و خَلَقتَه من طینٍ

ها هستند که در اثر غفلت و نادانی زنـدگی آدمـی را در همـین کالبـد     طایفه سوم: بسیاري از انسان

خبرند. و با وجود نزدیکی به خود، از شناخت مادي منحصر کرده و از شناخت گوهر وجودي خویش بی

توانـد ایـن گـوهر    ، ناکام است. و تنهـا ذات مقـدس خداونـد مـی    و کشف و درك حقیقت وجودي خود

  )13: 1387گرانقدر را بشناسد. (مؤمنی، 

ي در عرفان اسالمی انسان از چنان جایگاهی برخـوردار اسـت کـه خداونـد او را نسـبت بـه همـه       

  .جانشین خداوند در زمین قرار داده استالهی و  موجودات عالم برتري داده و به عنوان خلیفه

که از انسان کامل که مظهرکامل صفات الهی است بحث کرده حالج است. پـس از  و نخستین کسی

: 1371ي خود به کار بـرد. (الهیجـی،   را براي انسان نمونه» الکامل التمام«حالج بایزید بسطامی اصطالح 

ا در آثار خود ر» االنسان الکامل«) در عرفان نظري اسالمی، ابن عربی نخستین کسی است که اصطالح 61

بـه  » االنسان الکامـل «. پس از ابن عربی، عزیزالدین نسفی از جمله فتوحات و فصوص الحکم به کار برد

  )2: 1384به زبان عربی را نگاشتند. (کبیر، » االنسان الکامل«زبان فارسی و عبدالکریم جیلی کتاب 

یـل بـه کمـال کـه در درون     شود انسان در جستجوي یک انسان آرمانی باشد یکی مچه باعث میآن

ذات آدمی نهفته است و دیگري دوري از نقص و حقارت و پرهیز از ضعف که نیازهـاي اساسـی آدمـی    
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ي کامل ي خویش در جستجوي یک الگواست و همین باعث شده که افراد براي رفتار و کردار و اندیشه

  )6: 1371باشد. (نصري، 

-در کتاب گران قیمت خود نهجرا که سید رضی ع) دیدگاه حضرت علی (کنیم جا سعی میدر این

ورد هاي وي به وفور سخن گفته است مالبالغه که در مورد مقام انسان کامل و خصوصیات و ویژگی

  دهیم.بررسی قرار 

ایـن مقـام را بـه     -مثنوي–دیدگاه موالنا را در مورد انسان کامل که در اثر بی بدیل خود چنین و هم

  کند:رد بررسی قرار دهیم. مولوي در عبارت کوتاه انسان کامل را چنین معرفی میتصویر کشیده است مو

جوهرست انسان و چرخ او را عرض 

علمی در نمی پنهان شده                       

     .                                      

ــه     ــرع و پایـ ــه فـ ــرض                       جملـ ــد و او عـ انـ

ــال  ــن عـ ــز تـ ــه گـ ــده                         در سـ ــان شـ می پنهـ

.  
)3579–35755،دفتر (مثنوي،   

  بیان مسأله -2- 1

شود کسـی اسـت کـه    انسان آرمانی تعبیر می انسان واال، انسان کامل که از آن به عنوان انسان نمونه،

جري در تا قرن هفت ه »سان کاملنا«تعبیر  هاي انسانی به صورت هماهنگ در او رشد کند،ي ارزشهمه

 »فصوص الحکـم «عربی در کتاب الدین ابناین تعبیر را نخستین بار محی ادبیات اسالمی وجود نداشته و

: 1388سـت. (نصـرتی،   را نگاشـته ا  »االنسان الکامـل « بعد از او عزیزالدین نسفی کتاب به کار برده است.

ده تصـویري از انسـان   هاست و هـر مکتبـی تـالش کـر    ي مکتبرمانی غایت همهآانسان مطلوب و  )51

-اه واالیی برخوردار است. به گونهگانسان از جای درعرفان اسالمی، آرمانی مطابق دیدگاه خود ارائه دهند

الـدین  لگیـرد. موالنـا جـال   هی و جانشینی خداوند در زمین قرار میال فۀاي که انسان کامل در مرتبه خلی

اثر بی بدیل خود ـ مثنـوي ـ ایـن مقـام را بـه         رومی عارف و شاعر نامدار قرن هفتم هجري در  محمد
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تصویر کشیده است. موالنا بر این باور است که انسان کامل یا ولی حق انسانی است که به عالیترین مقـام  

: 1385. (آل عصـفور،  ها باید به او اقتـدا کننـد  در مسیر معنوي سایر انسان کشف و شهود رسیده است و

 ورِنُبِ ءیضستَی و هدي بِقتَی اًإمام ومٍأمم لّکُلإِنَّ  ال وأَ«... (ع) قرار گیرند: و مصداق این کالم موال علی) 19

علمالهی است و داراي یکسـري   ي تمام نما و مظهر اسماء) انسان کامل آینه53ي ، نامه(نهج البالغه. ...»ه

-یها جمع مـ ی این اوصاف و ویژگیباشد که تنها در پیامبر و اولیاء الهخصوصیات منحصر به فردي می

ي فـیض بـین حـق و خلـق     را واسـطه  داند. و اوشود. موالنا انسان کامل را خلیفه و جانشین خداوند می

داند. او وجود کند و این مقام را نخست از آن رسول اکرم (ص) و سپس انبیاء و اولیاء الهی میمعرفی می

اي کـه اگـر   کند به گونهو غایت اصلی آفرینش معرفی می ص) را به عنوان یک انسان کامل هدف( پیامبر

او نباشد نظام آفرینش نیز نخواهد بود. بنابرین علت ایجاد و بقاي عالم انسـان کامـل اسـت. و موالنـا در     

  گوید:یباره ماین

     .     
 پس به صورت عالم اصغر تویی

       آن شاخ اصلی میوه است اًظاهر

                رگر نبودي میل و امید ثم

پس به معنی آن شجر از میوه زاد  

دم و انبیا  آین گفت کزمصطفی 

 امآدم زاده زگر به صورت من 

         پدر یمن زایید در معن ز پس

.                                  

  
.  

           پس به معنا عالم اکبر تویی

           باطنا بهر ثمر شد شاخ هست

              باغبان بیخ شجرکی نشاندي 

گر به صورت از شجر بودش والد 

           واف من باشد در زیر للخ

             امجد افتادهد ج یمن به معن

              شجر یپس ز میوه زاد در معن

   .       

)528و  526، 524-520، 4دفترمثنوي، (   
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کند و معتقـد اسـت هـیچ عصـر و زمـانی از      ل دعوت میاو همواره انسان را به پیروي از انسان کام

الهی خالی نیست و در عصر حاضر امام عصر به عنوان انسان کامـل در زمـین    وجود حجت خدا و اولیاء

نهـج  «اي از انسان کامل تصویري روشن از انسان آرمانی در امام علی (ع) نیز به عنوان نمونه وجود دارد.

ي والیت صاحب مرتبه عنداهللا است و عبداهللا و البالغه،سان کامل از دیدگاه نهجو ان دهدارائه می» البالغه

اهللا است و راسـخ  هاهللا و خلیفجهح قطب عالم امکان و و هاست،قلب او اوسع قلب اهللا است. واعنی ولی

 و ي دفـائن عقـول و مـأمون   ی و ینبوع حکم و زارع قلـوب و شـوراننده  در علم و خازن و منبع علم لدنّ

اعتنـاي بـه   طیور و در عین حال بی متصرف در کائنات و مسخر جن و انس و وحوش و اهللا است وامین

ط مستقیم و مسـیر عـدل و در افـق اعـالي     اطریق واضح و صرر در مرتبه یقین و ب شجاع و دنیا است و

) از 42 :1365 ،آملـی حسـن زاده  (. تانسانی و عالم ربانی است و زمین خالی از چنین انسان کامل نیسـ 

مقامی سخت و دشوار است که با راهنماي پیر و مرشد و طی مسـیر   نظر امام علی (ع) مقام انسان کامل،

آید. و فرد بعد از رسیدن به این مقام به دلیـل  ائل اخالقی بدست میذسلوك و تهذیب و تزکیه نفس از ر

متواضـع و فـروتن هسـت و     اسـت و انـد نیازمندیشـان بسـیار کـم     که از بند تعلقات دنیوي رها شدهاین

این خواهـد بـود تـا    در این پژوهش سعی بر سخنانشان جز سخن حق نیست. با توجه به مطالب مذکور،

البالغه بررسی و تبین کرده تا مفهوم آن در هر یک از ایـن دو  سیماي انسان کامل از دیدگاه مولوي و نهج

  دیدگاه روشن و واضح گردد.

  

 پژوهش هايسؤال -3- 2

  انسان کامل از دیدگاه مکاتب و ادیان به چه مفهوم و معنایی است؟ -1

  البالغه به چه مفهومی است؟انسان کامل در نهج -2
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  انسان کامل از دیدگاه مولوي به چه مفهومی است؟ -3

قابل اي تا چه اندازهالبالغه با مفهوم انسان کامل در مثنوي موالنا نهج مفهوم انسان کامل در -4

   است؟ مقایسه

 پژوهش هايفرضیه -4- 1

ي ها برتر و واالتر بوده و به عنوان یک الگو آینهانسان کامل انسانی است که از سایر انسان -1

  نما براي دیگران مطرح است.تمام

  اهللا است.فهخلی اهللا وهالبالغه قطب عالم امکان و حجانسان کامل از دیدگاه نهج -2

  داند.الهی می و صفات مظهر اسماءموالنا حقیقت انسان را  -3

 البالغه اسـت انسان کامل از دیدگاه مولوي تا حدودي قابل مقایسه با انسان کامل از دیدگاه نهج -4

  تر است.ولی سیماي انسان کامل از نظر امام علی (ع) متعالی

  

  پژوهش اهداف -5- 1

  وي موالناالبالغه و مثنبررسی و ارزیابی مفهوم انسان کامل در نهج ـ1 

  البالغه و مثنوي موالناتبیین وجه شباهت بین انسان کامل در نهج -2

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش -6- 1

اي صـورت نگرفتـه   که تاکنون پژوهشی در مورد موضوع مذکور به صـورت مقایسـه  با توجه به این

مندان است. قهي عالعلمی جهت مطالعه هاي نگارش آن انجام یک کار تحقیقی وتراست. یکی از ضرو

ترین حقایق زندگی بشر هم از لحاظ اعتقـادي و هـم از   و از طرفی شناخت انسان کامل یکی از ضروري
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اي براساس شناخت صـحیح از  زیرا تربیت و پرورش اخالق در هر جامعه . لحاظ علمی و اخالقی است

 دا در زمین است و رسول اکـرم اهللا و جانشین خکه انسان کامل خلیفۀبا شناخت این انسان کامل است. و

و در عصر حاضر امام  الهی هستند. الهی به عنوان انسان کامل که مظهر تام اسماء و صفات (ص) و اولیاء

رمشق زندگی خود قرار دهند. و در عصـر حاضـر   ساو را الگو و  (عج) حجت خدا در زمین است. عصر

یک فرد مسـلمان   بنابراین حجتی غافل هستند. هاي زندگی از وجود چنیناغلب مردم  به دلیل مشغولیت

ها و امیال نفسانی خـود باشـد و از   که پیرو خواستهبه جاي این اگر بخواهد مسلمان و مومنی کامل باشد،

باید از وجود چنین انسانی آگاهی داشته باشد و او را بشناسد تا در روش و مـنش   مسیر حق گمراه شود،

ي ضرورت شناخت انسان کامل که یکی از بزرگان دربارهکت نماید. چنانو در مسیر او حر پیرو او گردد

یک  توانیم یک انسان تمام و کامل باشیم و به تعبیر دیگر،قطعا نمی اگر ما اسالم را نشناسیم،« گفته است:

پس شناخت انسان کامل از  )1: 1391 ( مطهري، ».لو یک انسان نسبی از نظر اسالم باشیم و انسان کامل،

  .ترین معارف دینی و انسانی هر مسلمانی استضروري

  

  ي پژوهشپیشینه -1-7

مستقلی که به بررسی مفهوم انسان کامل از دیدگاه مولوي  ثره بررسی کرده است ادکه نگارنتا جایی

البالغه به صورت تطبیقی بپردازد ارائه نشده است. اما در آثار مختلف به صورت جداگانه به مفهوم و نهج

  گردد.ها اشاره میسان کامل پرداخته شده است که به برخی از آنان

در مورد انسان کامل » البالغهانسان کامل از دیدگاه نهج«در کتاب  )1365(لی حسن حسن زاده آم -

 عنصري است. هو غرض آن اثبات چنین فردي در نشأصحبت کرده 
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ویژگی انسان کامل را » البالغهو نهج انسان کامل در عرفان« در کتاب )1377( ح مطهري خواهبیذ -

ي انسانیت است پنج مرحله را ترین مرحلهکه عالی کند، و براي رسیدن به مقام شامخ انسان کامل،بیان می

  دهد.ارائه می

ي انسان کامل و اوصاف و کماالت درباره »االنسان الکامل« در کتاب )1388( عزیزالدین نسفی -

سان کامل آن است که نبدان ا د:یگوفته است. وي در بخشی از آن کتاب میوجودي او به تفصیل سخن گ

در شریعت و حقیقت تمام باشد. اگر آن را نفهمیدي بدان که انسان کامل آن است که او را به چهار چیز 

  اخالق نیک و معارف. افعال نیک، اقوال نیک، به کمال باشد:

ر نظ »تطبیقی انسان کامل از منظر ابن عربی و مولوي بررسی« در مقاله )1389( اهللا خیاطیانقدرت -

  کند.ها را بیان میشباهت و تفاوت نظر آن کند ودو عارف بزرگ را در مورد انسان کامل بررسی میر ه

که حاصل سخنرانی او در مجامع عمومی و در » انسان کامل« در کتاب )1391مطهري ( ضیمرتـ 

ی تحت عنوان انسان کامل ایراد گردیده است. وي در این جلسات سالهاي قبل از پیروزي انقالب اسالم

سیماي انسان کامل و طریق رسیدن به کمال انسانی را از دیدگاه مکاتب مختلف تحلیل و بررسی کرده و 

  ي تابناك امام علی (ع) را به عنوان الگوي انسان کامل معرفی کرده است.در نهایت چهره

و عارفان  (ره) انسان کامل از دیدگاه امام خمینی« در کتاب )1382( صادق ارزگانی مینمحمد ا-

  کند.سیماي انسان کامل و ضرورت وجود او در عالم هستی و مقامات انسان کامل صحبت می »مسلمان

ي تعریفی از ضمن ارائه »انسان کامل از دیدگاه مولوي«در مقاله  )1386( ـ محمد مهدي خسرویان

تصویري از انسان کامل در  ها و مکاتب مختلف بشري،موضوع در فرهنگانسان کامل و بررسی این 

 مثنوي مولوي ارائه شده است.
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انسان و انسان کامل از منظر عرفان اسالمی با تکیه بر آراء ابن « در مقاله )1388( ـ دکتر مهین عرب

از منظر عرفان  لم،پس از ترسیم تصویري کلی از جایگاه وجودي انسان و انسان کامل در نظام عا »عربی

از انسان کامل هم به  ی آراء عارف بزرگ ابن عربی در این بابت ارائه شده است که ایشان گاه اسالمی،

را  خواند و اوبرد آن را نایب الحق در زمین و معلم الملک در آسمان میعنوان انسان الحقیقی اسم می

  .اکمل از آن به وجود نیامده استداند که آفریده شده است و موجودي ترین صورتی میکامل

  

  و روش پژوهشمواد  -8- 1

آوري مطالـب  اي نیـز در جمـع  روش اجراي طرح از نوع توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه

هاي عرفانی متعدد در مورد انسان کامل و نیـز مطالعـه   ي کتاباستفاده شده است. بدین صورت با مطالعه

 هاي مختلـف و البالغه وارد گردیده است. و با رجوع به سایتکامل در نهجهاي که در مورد انسان کتاب

مطالـب مـورد نظـر فـیش      نشریات و مجالتی که در ارتباط با موضوع مورد پژوهش هسـت،  ز استفاده ا

   توجه به محتواي مطالب فصل بندي شده است. سپس به صورت موضوعی و با برداري شده و
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    پژوهشمبانی نظري :فصل دوم  
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ي عرفان اسالمی شـاهد یکـی از   ممتازي است. در حوزه قطعاَ انسان در عالم آفرینش واجد جایگاه

ترین تعاریف از انسان و جایگاه او در نظام هستی هستیم. عرفاي مسلمان به خصوص ابن عربی بـا  جامع

پایی و قوام عالم هستی، بلکـه  از انسان کامل، نه تنها علت غایی برترین تصویر ترین و زیباي ظریفارائه

 وجودش مایه بقا و تعادل نظام هستی است. او قلب عالم وجود است، او به عنـوان کـون جـامع بهتـرین    

دلیل و حجت بر حق تعالی است و در مقام قطب و روح عالم صاحب والیت بوده و قدرت تصـرف در  

  ي فیض الهی است.ي پیوند عالم ملک و ملکوت و واسطههعالم را داراست. او حلق

جایگـاه و مقـام    ، و همچنـین  در این فصل به بررسی تعاریف انسان کامل از دیدگاه عرفاي اسالمی

اي از انسان ها به نمونهپردازیم. که هر کدام از آنهاي مختلف بشري میر مکاتب و فرهنگانسان کامل د

  صر و زمانی وجود دارد و موجب ارشاد و راهنمایی بشر است.کامل معتقدند که در هر ع

  

  انسان در لغت -1- 2

ي انسان در کتب لغت به معناي بشر در مورد معناي لغوي انسان نظرات مختلفی وجود دارد. واژه

- انسان العین چیزي است که در سیاهی چشم دیده می«شود آمده است و به آحاد جنس بشر اطالق می

 »نسیان«ي ) برخی معتقدند که انسان از ماده1387(فرهنگ المنجد، » سیاهی چشم است.شود یا خود 

  شود.مشتق شده است چرا که انسان دچار فراموشی و نسیان می
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  که نهاد و فطرت اشتقاق یافته است؛ به دلیل این» انس«ي از ماده» انسان«برخی دیگر بر این باورند که 

رو، انسان پیوسته از درون نیاز به مـونس و همـدم دارد و   ردار است. از ایناو، از غریزه و میل انس برخو

دهد تا در اثـر ارتبـاط بـا اعضـاي خـانواده و      بر همین اساس است که نهاد خانواده و جامعه را شکل می

  )19: 1387جامعه، این میل خویش را ارضا و اشباع سازد. (مومنی، 

  

  تعریف انسان کامل - 1-1- 2

هاي مختلف آن از قدیم االیام همواره مورد توجه مکاتـب و ادیـان و   ان و بررسی جنبهتوجه به انس

مذاهب مختلف بوده است و هر کسی سعی کرده است تعریف جامع از انسان کامل ارائه دهد. اکثـر ایـن   

دارنـد و  ها از جایگاه واالیی برخوردانند که نسبت به سایر انسانمکاتب و ادیان انسان کامل را انسانی می

  باشد . به عنوان الگو و آئینه تمام نما براي بشر می

هـاي الهـی   از دیدگاه مذهبی، برترین مخلوق در بیان کائنات که عصاره هستی و حامل تمـام ارزش 

اي بـراي  شود. که هم او علت غائی خلقـت اسـت و سـایر مخلوقـات زمینـه     است انسان کامل نامیده می

کـه علـی اصـغر حلبـی چنـین      انـد. بـه طـوري   خدمت انسان آفریده شدهپرورش انسان کامل است و در 

  گوید:می

و جزئـی اسـت و او کتـابی    ي عالم الهی و کـونی، از کلـی   انسان کامل انسانی است که جامع همه«

کـه  اند چنین انسانی از حیث روح و عقل خویش کتاب عقل است تب تکوینی الهی. و گفتهاست جامع ک

م است؛ از حیث قلبش کتاب لوح محفوظ؛ و از لحاظ نفـس کتـاب محـو و اثبـات     موسو» ام الکتاب«به 

  )329: 1382(حلبی، » شود.نامیده می
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چه ممکن است دانا باشد، به این که حداکثر آنانسان کامل از دیدگاه فالسفه یعنی انسان دانا، انسانی

ا آخر در یابد و لو ایـن امـر بـه طـور     معنا که الاقل نظامات کلی جهان را دریافت کند، هستی را از اول ت

جزئی و فرد فرد امکان ناپذیر است. ولی صورت کلی هستی را بتواند در ذهـن خـود مـنقش کنـد. ایـن      

  )25: 1385انسان کامل است. (مطهري، 

داند و همه اولیاء و انبیاي دیگر را جانشینان و ترین انسان میعبدالکریم جیلی، محمد (ص) را کامل

کند و اعتقاد دارد محمد (ص) در هر عصري صورت یـک ولـی زنـده را بـه خـود      معرفی میخلفاي او 

  )44: 1383کند تا آن را از حلول و اتحاد تمییز نماید. (جیلی، گیرد و سپس سعی میمی

  گوید:عزیزالدین نسفی در مورد انسان کامل می

م باشـد و یـا بـه عبـارت     اي دوست! انسان کامل آن است که در شریعت و طریقت و حقیقت تما«

: 1388(نسـفی،   »عـارف. دیگر چهار چیز به کمال در وي باشد: اقوال نیک، افعال نیک، اخـالق نیـک و م  

) و همچنین معتقده انسان کامل را شیخ، پیشوا و هادي و مهدي و دانا و بالغ و کامل و مکمل و امام و 10

نما و اکسیر اعظم گویند؛ عیسی گوینـد چـرا   ینما و آیینه گیتخلیفه و قطب و صاحب زمان و جام جهان

  داند.کند و خضر گویند که آب حیات خورده است، و سلیمان گویند که زبان مرغان میکه مرده زنده می

  نسفی سه ویژگی براي انسان کامل قائل است:

داوند ي درخت آفرینش است و مقصود خاو مرکز عالم و میوه -2او پیوسته در هستی حضور دارد،  -1«

  »در هر زمان فقط یک انسان کامل وجود دارد. -3از خلقت کائنات و موجودات ظهور او بوده است. 

  نویسد:باره میداند و در ایني امور حسی و دنیایی مینسفی همچنین انسان کامل را واقف به همه

یچ یـک از  ي کوچک) است که هـ اي (جعبهاي دوست! تمام عالم و آنچه در آن است همانند حقه«

موجودات این حقه را از این حقیقت آگاهی نیست جز انسان کامل که از خود و از این حقه خبـر دارد و  
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ها اشرف موجودات عالم و انسان کامـل  از حقایق عالم ظاهر و باطن چیزي بر وي پوشیده نیست. انسان

  »زبده و اشرف آدمیان است.

و لقاي خداوند نائل آمد و به حقایق عـالم دسـت    که به شناختاي دوست! انسان کامل پس از آن«

-کاري را برتر از نیکی و احسان و خدمت به خلق ندید و بهترین خدمت که از دست وي بر یافت، هیچ

ي آن دنیا را بـه آسـانی بگذراننـد و از بالهـا و     اي را بیاموزد که به واسطهآید، آن است که رفتار و شیوه

  ي انبیاست.آخرت رستگار باشند و این خود رسم و شیوههاي آن در امان و در فتنه

انسان کامل هیچ طاعتی را بهتر از این نیافت که در میان خلق راسـتی و درسـتی بپراکنـد و بـدي و     

  )11(همان،  »د.زشتی و کژي از میان برکند و آدمیان را به خدا خواند و مدح آخرت و ذم دنیا کن

از آنجایی که ما را براي رسیدن بـه انسـان بـودنی    «کامل ارائه شد وبا توجه به تعاریفی که از انسان 

پیوسته دگرگون است. فرایندي است مسـتمر  » بودنی«اند، زندگی همیشه ریزي کردهکامل و سرشار برنامه

  )48: 1392(بوسکالیا،» ها و نیازهاي حال و آینده مهیا سازیم.تا خود را براي مقابله با خواسته

ي هستی ما، تنها کنیم، حداقل خواستهوجود هر انسان و جهانی که در آن زندگی میدر واقع ظهور 

  هدف هستی ما و یگانه امید آن است.

  

  ابن عربی نظریه پرداز انسان کامل -2- 2

هجري قمري، در مرسیه از  560يحاتم طائی در رمضان سنهبنعبداهللابناحمدبنعلیبنابوبکر محمد

و » ابن افالطون«اي اهل زهد و تقوي متولد شد. ابن عربی به القابی همچون انوادهشهرهاي اندلس، در خ

هـاي نجیـب، اصـیل و    ي وي از جمله خـانواده نیز معروف است. خانواده» آل شیخ االکبر«و » ابن سراقه«

مرد بخشـنده و  » حاتم طائی«داراي ثروت و مکنت بوده که در زهد و تقوي نیز معروف و جد اعالي او 
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) ابن عربی در سنین جوانی دچار تحول بزرگ روحـی  55: 1386سرشناس عرب بوده است. (خسرویان، 

ابـن   رسـد. گردد و در عرفان اسالمی بـه شـهرت مـی   شود و به مقام کشف و شهود نایل میو معنوي می

دي نـام  کند. براي ابن عربی تألفات و آثار زیـا هجري قمري در دمشق وفات می 638عربی در ربیع الثانی

الحکم است. ابن عربی به تقلید اعتقادي نداشت، بلکـه  ترین آنها فتوحات مکیه و فصوصاند که مهمبرده

نـور  «دانسـت. وي معتقـد بـود کـه     ي تحوالت روحی و معنوي خود مـی نور باطن را مبدأ و منشأء همه

ا به دست آورده، امـا نـه از   داند و معرفت اکسیر یا کیمیا ررا دیده است و اسم اعظم خدا را می» محمدي

روي او را زنـدیق خواندنـد و در مصـر حتـی عـوام بـراي کشـتن او        راه کسب بلکه از راه الهام. از ایـن 

  )389: 1382(حلبی،» شوریدند.

ترین نظریه پرداز انسان کامل است. او از انسان کامل گـاهی عنـوان االنسـان    ابن عربی در واقع مهم

خوانـد و  نایب الحق در زمین معلم الملک در آسمان مـی « عربی انسان کامل را برد. ابن الحقیقی اسم می

داند که آفریده شده است و موجودي اکمل از آن بـه وجـود نیامـده اسـت و یگانـه      کاملترین صورتی می

ي جـامع  پردازد که او صورت کامل حضرت حـق و آینـه  مخلوقی است که با مشاهده به عبادت حق می

نسبت بـه حـق ماننـد     .ي جامعه استي فاصلهاو احادیث ازلی و دائم و ابدي و کلمه صفات الهی است.

نسبت مردمک چشم است به چشم، یعنی همانطور که مقصود اصلی از خلقت چشـم کـه عضـو باصـره     

طور مقصـود از  ي مردمک چشم حاصل است، همیناست، مردمک آن است که نظر و بصر تنها به وسیله

الهی و معارف حقیقی ظاهر و اتصال  ي او اسراربه ویژه انسان کامل است که به وسیله ایجاد عالم، انسان

  )327: 1359جهانگیري، گردد. (الم باطن و ظاهر کامل میاول به آخر حاصل و مراتب ع

عربی نخستین کسی است که در عرفان اسالمی از انسـان کامـل در فصـوص الحکـم     الدین ابنمحی

رده است. ابن عربی بر این باور است که انسان کامل موجـودي اسـت کـه خـداي     خود سخن به میان آو
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کند، انسـان  ي او مشاهده میسبحان، کماالت ذاتی خود را که غیب مطلق است، در شهادت مطلقه و آینه

: 1382نما و مظهر کامل الهی باشـد. (صـادقی ارزگـانی،    ي حقتواند آینهکامل تنها موجودي است که می

ف غائی ایجاد عالم و آدم، تحقق انسان کامل است که اگـر وجـود او نبـود نظـام آفـرینش پدیـد       ) هد31

اي پیامبر اگر شما نبودي هر آینـه  » لوالك لما خلقت االفالك«که در حدیث قدسی فرمود: آمد، چناننمی

رو کـه در  از آن آفریدم. از نظر ابن عربی انسان، عالم کبیر است و عالم انسـان صـغیر.  عالم هستی را نمی

گویند و از آن جهت که هـر  انسان همه اسماء و حقایق عالم وجود تجلی نموده است او را عالم کبیر می

انـد. (نصـري،   کند، عالم را انسان صـغیر نـام نهـاده   چه که در عالم است از نشئه انسانی ظهور پیدا میآن

1371 :227(2    

  

  انسان کامل از دیدگاه مکاتب -2-3

-کاتب و مذاهب قائل به وجود انسان کاملند و تنها تفاوت در بیان خصوصیات و مشخصهي مهمه

باشد. به روایتی هر کسی از فن خود کوشیده است تا تعریفی از انسان کامل هاي وجودي انسان کامل می

              پردازیم.       ارائه نماید. در اینجا به اختصار به بررسی دیدگاه برخی از مکاتب و ادیان می

  یا انسان کامل زرتشت 1سوشیانت -2-3-1

که در آیین زرتشت مطرح شده است فردي است به نام سوشیانت کـه بـه معنـاي    ترین انسانیکامل

رسـانند  ها کسانی هستند که به خالیق سود میسود رساننده و سود بخش در اوستا آمده است. سوشیانت

تند که هدفشان رستگاري و نجات مردم از جهـل و نـادانی و ظلـم و    یاوران و نگهبانان آیین مزدیستا هس

) انسان نمونه زرتشت فقط باید خدا را پرستش کند و به غیـر او از کسـی   18: 1371ستم است (نصري، 

                                                
1.Svshyant  



١٨ 
 

یاري نجوید و در اندیشه او جز خدا جایی نداشته باشد و در تمام کارها به او توکـل نمایـد تنهـا از ایـن     

پروردگارا مرد نیک انـدیش و پارسـایی کـه روانـش بـا راسـتی       «شود. خدا نزدیک میطریق است که به 

  2داکند. اي اهورا مزاندیشد و کردار نیک خود را به تو نیاز میهمگام است تنها به تو می

  )51: 1378ها، (گات »ه تو نزدیک شویم.گویان بکنان و سرود ستایشبشود که نیایش 

  ي کمالمراحل ششگانهیا  3امشاسپندان -1- 3-1- 2

مرگ اسـت. امشاسـپندان صـفات اهـورامزدا     به معنی پاکان جاوید یا مقدسان بی» امشاسپندان«کلمه 

ها را در خود پرورش دهد به رشد و کمال نایل خواهد آمد. این صـفات ششـگانه   هستند که هر کس آن

  که به مراحل ششگانه کمال مشهورند عبارتند از:

صفت راستی و درستی نخستین صفت اهورامزداست که تجلـی آن در  »: هشتاردیب«فروغ راستی -1

تواند خود را به کمال برساند، چـرا  تمام عالم آفرینش جاري است. انسان با برخورداري از این صفت می

 )12: 1371سازد. (نصري، ها را از وجود انسان خارج میترین عاملی است که پلیديکه فروغ راستی مهم

» 4وهـومن «دومین عامل سعادت انسان عبارت است از منش پاك کـه بـه آن   »: بهمن«ك منش پا -2

گویند. براساس این اصل باید اندیشه و منش انسان نیک و پاك باشد. به وسـیله مـنش پـاك نـه تنهـا      می

 )13شود. (همان،رسد که صلح و صفا و صمیمیت نیز در جامعه ایجاد میانسان به کمال می

اسـت کـه بـه آن    » اقتدار«: سومین صفت ایزدي که انسان باید به آن دست یابد »یورشهر«اقتدار  -3

گونه غرضی صـرف  گویند. براساس این صفت هر انسانی باید تمام توان خود را بدون هیچمی 5»اخشتزا«

 خدمت به دیگران کند.

                                                
1.Ahouramazda 
2. Amshaspandan 
3.Hooman 
4.Akhshtza 
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د عشـق و  چهارمین صفت ایزدي که هر انسانی باید آن را بـه دسـت آور  »: اسفند«عشق مقدس  -4

-نیز معنا کـرده » پارسایی و فروتنی پاك«گویند. این صفت را نیز می »سپنتا آرمیتی«محبت است که به آن 

اند. براساس این صفت انسان باید نسبت به همه عالم عشق بورزد؛ چرا کـه عشـق کلیـد بـاب سـعادت      

  )14جاودانی است. (همان، 

  کمال در این جهان.»: خرداد« 6هروتات -5

 مرگی.جاودانی و بی»: مرداد« 7تاتامر -6

-که انسان چهار صفت اساسی اهورامزدا را کسب نمود، به کمال وجودي خود نایـل مـی  پس از آن

کـه بـه مقـام    یابـد. کسـی  هروتاتم دسـت مـی  هار مرحله است که انسان به مقام شود، یعنی پس از این چ

مند خواهد شد. در واقـع بـا   جاودانگی باشد بهرهکه » امرتات«نایل آید خواه و ناخواه از مقام » هروتات«

  )15رسد. (همان، نیل به چنین مقامی است که انسان به سعادت و رستگاري می

  انسان کامل از دیدگاه افالطون - 3-2- 2

مندي از علم و دانش است. انسان کامل افالطون بیش از همه ترین ویژگی یک انسان کامل، بهرهمهم

است، آن هم کل حکمـت نـه بخشـی از آن. چـرا کـه فیلسـوف در جسـتجوي         دوستدار علم و حکمت

پـردازد، از یـک زنـدگی    که تنها به شناخت جزئیات میهاي ظاهري. کسیشناخت حقایق است نه پدیده

  )129حقیقی و کامل برخوردار نیست. (همان، 

چنـین  زد. و هـم گـویی بپرهیـ  خـردي و دروغ انسان کامل باید طالب راستی و درستی باشد و از بـی 

که خویشتن را پایبند لذایذ مادي باشد نه آن -که داراي دوام و بقایند -فیلسوف باید جویاي لذایذ روحی

  )131گذر سازد. (همان، و زود

                                                
1.Hvrvtat  
2.Amartat  
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اعتناست و مرگ را نیز امري طبیعی و غیر موحش به شـمار  انسان کامل نسبت به زندگی دنیوي بی 

  راي ورود انسان به عالم مجردات و مشاهده مثل و اعیان ثابته.که مرگ راهی است بآورد، چه آنمی

گـاه از راه اعتـدال خـارج    انسان کامل باید به تهذیب نفس و آراستگی باطن خویش بپردازد و هـیچ 

نشود تا مبادا بر کسی ظلم و ستمی روا دارد. به طور کلی انسان کامل بایـد از شـجاعت و علـو همـت و     

مندي به راستی و درسـتی برخـوردار باشـد. (همـان،     حسن سیرت و عالقه سرعت فهم و حافظه قوي و

132(  

  انسان کامل از دیدگاه ارسطو - 3-3- 2

برد و معتقد است کـه نیـل بـه    نام می» انسان فرزانه«یا » انسان بزرگوار«ارسطو از انسان کامل به نام 

شرط بزرگ بینی اصالت خـانوادگی  ترین که اساسیمقام انسان بزرگوار براي همگان میسر نیست؛ چه آن

  و ثروتمندي است.

است. یعنی چنین انسانی براي نیل به هـدف حیـات   » سنجش صحیح«ترین صفت انسان فرزانه مهم

داند که براي رسـیدن  دهد. همچنین انسان فرزانه به خوبی میخویش استقامت و پایدار از خود نشان می

  ه کرد، و زمان مناسب را انتخاب نمود.به هدف باید از وسیله و روش صحیح استفاد

انسان بزرگوار کسی است که بیش از همه جویاي امور خطیر است و این هم به خاطر شایستگی و 

لیاقت او است که دست به کارهاي خطیر و بزرگ میزند. چنین انسانی حتی براي امور مهم و خطیـر بـه   

گونـه زنـدگی فاقـد ارزش و    یرا در دیده وي هـر گذرد، زاستقبال خطر رفته و گاه از جان خویش در می

  )146شایسته زیستن نیست. (همان، 
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حرفـی و  گیـرد. همچنـین از پـر   گاه از کسی حتی دشمنان خود کینه به دل نمـی انسان بزرگوار هیچ

بدگویی نسبت به دیگران پرهیز دارد. انسان بزرگوار میل و رغبتی به تمجیـد و سـتایش دیگـران نـدارد.     

  کردار انسان بزرگوار سنجیده و همواره توأم با وقار و متانت است. رفتار و

که نظرات حضرت علی(ع) و مولوي در مورد انسان کامل با اندك تفاوتی مـأخوذ از  با توجه به این

قرآن است در اینجا بهتر است چشم اندازي نسبتاً مشروح به جایگاه انسـان در قـرآن و عوامـل تعـالی و     

  یم.انحطاط آن بپرداز

  

  ي انسان کاملي عرفا دربارهنظریه -4- 2

ي عرفـا اسـت.   ترین این نظریات که شایسته است در اطرافش بحث شود نظریـه اولین و شاید مهم

ن گفت بطور قطع عرفـا  اند و شاید بتوارا تحت همین عنوان عرفا مطرح کرده» انسان کامل«اساساً مبحث 

ي ي انسان اول که در ادیان هست مسئله آدم، و بطور کلی از مسئلهلهاند، از مسئاز ادیان گرفتهاین نظر را 

انـد.  ي ادیـان هسـت، الهـام گرفتـه    الزمان (مهدي موعود) کـه در همـه  و انسان کامل آخر» ولی«و » نبی«

  )135: 1370(مطهري، 

یشـتر  اند. عرفا معتقدند که حقیقت یک چیـز ب در جهان اسالم بحث انسان کامل را عرفا مطرح کرده

ها و اسماء و صـفات و تجلیـات او اسـت.    چه هست، ثانی براي او نیست، بلکه جلوهنیست و غیر او هر

کـه ایـن   که انسان برسد بـه جـائی  کمال انسان در رسیدن به حقیقت است، و رسیدن به حقیقت یعنی این

) بـا هـر چیـزي و    4(قرآن/» ا کُنتُمو هو معکُم اَینَم« حالت را کامالً درك کند که در همه چیز او را ببیند 

بلکه قبل از هر چیزي او را ببیند، قوام هر چیزي را به او ببیند، و هر چیزي و از آن جمله خـودش را در  

  گویند. و اگر انسان است که می» فنا« ماند. این همان معنیواقع در او ببیند و آن وقت دیگر منی باقی نمی
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Abstract: 

 

Each school introduce the human in the completest form to proportion of its beliefs that 

can be a symbol of that school and a schema for his followers in the mythical state. From 

the viewpoint of religions the complete form of human is a man that is tied to the divine 

values and is a reflection of action of the values that that God has endowed in his existence. 

Such a human, is the blissful of world and hereafter and in God's satisfaction. In short 

expression, it can be said that God has mentioned the best expression in this case in Holy 

Quran and has introduce the human, prostrated of all of the universe. For example, in Nahj 

Albalagheh, a perfect man, is the completest visual expression of God and for this reason, 

is the reflection of beauty and glory of God, and inevitably is an intermediate in magisterial 

and congenital creation. For this reason, recognition of the perfect human for the 

recognition of existence and creator of world is essential. Also Rumi in his enormous trace, 

Masnavi, is in search for the perfect human and throughout his book, considers the features 

of the perfect and sometimes describes his face in the form of stories. He believes that the 

perfect man is a symbol of truth and lord of inspiration, he is the current Seraph and 

Simurgh that has a shade in immensity of Qaf Mount. So here in the limit of opportunity, 

we have paid to the comparative and analytical study of the words of Hazrat Ali (AS) along 

with Rumi’ sayings about the perfect man and his features. 
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