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 مثنوی معنوی مولویانسان کامل در 

 1دکتر بهمن زاهدی

 2لیلا داوری

 3آذر عباسپور

 

 چکیده

انساان کامال نایاق دا  در روی  نظر مولاناامهم ترین اندیشه های مولوی در مثنوی معنوی است،از از انسان کامل شناخت 

سان کامل نسخه د  است و عالم قائم باه زمین و آینه ی گیتی است که رابطه اش با د  بی واسطه است و می توان گفت ان

های پر فاراز و نشایق عرفاانی را در که قدم در سیر و سلوک گذارده و راهمی داند  فردی دقیقت اوست.مولانا انسان کامل را 

 ی بقاء بالله و فنای فی الله نایل شود.جهت رسیدن به معبود ازلی که هدف اصلی اوست را طی کرده تا به مردله

شناسی عرفاانی ای مهم در بحث انسانی مولانا که مقولههای آن در اندیشهاله به بررسی شناخت انسان کامل و ویژگیاین مق

پردازد. از جمله مبادث اشاره شده در این مقالاه در خواوا انساان کامال عبارتناد ازا انساان کامال از مولانا بوده است، می

 باشد.کامل، ولایت انسان کامل و دقیقت محمدیه )ا( می انسان کامل، عظمت انسان دیدگاه قرآن، صفات

 

 .انسان کامل، مثنوی معنوی مولانا، دقیقت محمدیه، خلیفه الله هااکلید واژه

 

 مقدمه

ی عرفانی مولانا است که در ارتباط باا خادا، هساتی، سااله و هادایت ترین مبادث منظومه اندیشهانسان کامل یکی از اصلی

 (1333ا11است. )صفوی، 

های انسانی را در خود پرورش داده و به مقام اعلی برسد. انسان کامال مظهاری انسان کامل انسانی است که بتواند تمام ارزش

نیاه، اخلاا  نیه، افعال  و این انسان کامل کسی است که چهار چیز در او به کمال رسیده باشدااقوال از تجلی خداوند است.

 (:131ا11نسفی،).نیه، معارف اعلای ناب

 به عبارتی انسان کامل هم دبیق خداست و هم محبوب او، زبان دال او این است.

 او منم، من او، چه گر در پرده ام            کرده ام  هر چه محبوبم کند من

 (1311)مثنوی معنوی،

ه است اما همین آیه دق محبت است و او آینچون انسان کامل محبوب و دبیق الله است قول و دال و فعل و ذات او تجلی 

 خود همه چیز است که فرمودا

 (  من رأی فقد رأی اللههر که مرا ببیند خدا را دیده است )

 (312ا 1333ا)ریاضی،                                                         

ی کناد و سار منازل مقواود ی کسی است که توانسته تمامی مسیرهای کمال را طاتوان گفت که انسان کامل در وهلهو می

تواند به مقام انسان کامل برسد که بتواند قوا و کمالات بالقوه نهاده شده در ذات خود برسد. به بیان دیگر آدمی تنها زمانی می

 (13:1های جسمانی و نفسانی و رودانی به فعلیت نامه برساند. )قربانی، را با تلاش و مجاهدت

ان کامل یا ولی د  انسانی است که به عالیترین مقام کشف و شهود رسایده اسات و در مسایر مولانا بر این باور است که انس

 (1333 عوفورآل ها باید به او اقتدا کنند. )معنوی، سایر انسان
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جناب مولوی به کرامت و منزلت منحور به فرد انسان در آفرینش نظار دارد و لازوم دفار کرامات انساان را از هار گاروه و 

 (:133، مونسانکند. )ای که بوده باشد گوشزد میدهصادق هر عقی

ی مولوی انسان کامل موجودی است که با ترک علای  مادی و مهار کردن نفس اماره و تهذیق اخلا ، تولادی تاازه در اندیشه

یاابی باه اهگردد و شایستگی رکند، قلبش پاک و رودش منور و درخشان میها و عواطف خود پیدا میبینی و اندیشهدر جهان

ی ایشان انسان کامال تجسام ( به عقیده13:1آورد. )ذوقی و مؤذنی، وادی کمال و پیوستن به سرچشمۀ د  را به دست می

داناد. )دسان زاده، عقل کل است و با نفس کل یکی است. انسان کامل زبان خداست و لذا گاهی خاود را باا خاک یکای مای

133:) 

 

 انسان کامل در قرآن

آیات زیادی داریم که بیاانگر ی انسان کامل اشاره نرفته اما در قرآن کریم قرآن کریم به انسان کامل یعنی به کلمهبا اینکه در 

د دلیل بر این است که دضرت مولانا باا وشباشد. و علت آنکه بحث از انسان کامل در عرفان اسلامی میاوصاف انسان کامل می

 پردازد. گواه بر این متن به ابیات زیر اشاره رفته است. می گیری از قرآن به شناخت انسان کاملبهره

 فیااک آدم را صاافرید از خاک    ر و الخفیام السات والله علانگف

 ود اادر ارواح ب الواحه در اچاآن    الق که دادش وانموددر سه گز ق

 ودابالواح چه در ادانست آناتا ب    ودااوظ وجاوح محفایا دادش ل

 درس کرد از علم الاسماء خویش    ه بود از پیش پیشتا ابد هر چه ک

 گر یافت از تقدیس اوادس دیاق    د شد از تدریس اووتا مله بی خ

(2551-:251، دفتر اولا ابیات 1311)مولوی،   

ان کناتم ء  اولاهونی باَسامآء  اَنبئا الَقوَ عَل َمَ ادم الاسمآء کُل ُها ثُم َ عَرَفَهم علی الملائکه فَ»سورۀ بقره  31مولوی با استفاده از آیۀ 

گوییاد، اگر راسات مای»)سپس، علم اسماء را همگی به آدم آموخت بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمودا « صادقین

 (1333)صادقی،  «ها را به من خبر دهید.اسامی این

ی خداوناد در روی دهد کاه خلیفاهمی مثال دیگر از آیات قرآن کریم که در باب انسان کامل مطرح شده است و آن جا نشان

ی مائاده و باشد، در سورهای دکایتگر کمالات د  و دتی از خود د  میاین انسان کامل به نحو بسیار شایسته و زمین است

 ی روم به آن اشاره شده است.سوره

  

 صفات انسان کامل 

عرضه کرده است و ما با اطمینان کامل که مولاوی از ایان با توجه به مجموعه آرا و افکاری که ابن عربی دربارۀ انسان کامل »

ای ایان انسان کامل از نظر معناوی انساانی اسات کاه دار( 1394)بهرامی قورچمی، .«نظر هم، پیرو استاد خویش بوده است

 به این ابیات اشاره رفته است. خوددر مثنوی معنوی  مولوی هک ها استویژگی

 هدف نهایی آفرینش است.-1

 خلقت الانس الا یعبدونام    زدان برونآوردمان ی این بهر

 (23/33ا دفتر ششم ،مثنوی معنوی)

 علت ایجاد و بقای عالم است -2

 باقی امف و دایمادر تور    ای نی امت اولاار طبع و علاچ

 (25/33 ادفتر دوم ،مثنوی معنوی)

 متخل  به اخلا  الهی است -3

 دارند در اصلاح کارخوی د      ردباراام و بردیدگان د  ابن
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 (15/115 ادفتر سوم ،مثنوی معنوی)

 

 اسم جامع الهی در او تحقی  یافته است. -4

 صد هزاران علمش اندر هر رگ است بوالبشر کاو علم الاسما بگ است

 (1/11ا دفتر اول ،مثنوی معنوی)

 

 واسطه ی میان د  و خل  است-1

 اناکردن جسم و ج لابهبی خبر زآن  در میانای اناو  نای مخلواسطه

 (11/115 ادفتر سوم ،مثنوی معنوی)

دارد از این قرارند. انسان موجاودی اسات از جمله اوصاف و نشانه های دیگری که دضرت مولانا در مورد انسان کامل بیان می

نهایات ها تا بی( شکیبا و بردبار و مزین به عقل و خرد و با گرایش به این جنبه1333عظیم، شگفت، پر ظرفیت )عبدالحکیم، 

 (13:1 عنافجهرسد. )مرادی و رود و به اعلی علیین میدر قوس صعود به پیش می

بیناد. باه بیاان بیند، در همۀ کارها ارادۀ او را مایبه عبارتی انسان کامل محو در ذات و صفات خداوند است جز او چیزی نمی

 (:133هاست. )دسن زاده، الی رهایی ها و وصدیگر تکیه بر خدا و فنا در او سرچشمۀ همه

ی مولوی انسان سالم و کامل انگیزۀ بالایی برای گذر از زمان دال و دست یاافتن باه وضاعیت بهتار دارد. همچنین در اندیشه

شاود، انساان هایی نسبت به موقعیت خاود هماراه مایورزی مداوم انسان سالم و کامل این است که او با بینشنتیجۀ اندیشه

تواند روند امور را در آینده تعقیق کند. تاکید مولاوی بار از روش معینی برخوردار است و گویا در پرتو نوری میسالم و کامل 

بینای تواند روند وقایع را تا ددود یه دهاه آیناده نیاز پایشگوید فرد اهل بینش میاهمیت این بینش چنان است که او می

 (13:1کند. )شریعت باقری، 

داناد و ان به این نظر مولانا اشاره کرد که او انسان آگاه و کامل را دارای نفسی واداد و رودای یگاناه مایتواز نظر عرفانی می

گویادا )محمادی، کند، به عنوان مثال در دفتر اول از ودادت نفاوس اولیاا ساخن مایبارها در مثنوی به این نکته اشاره می

1333.) 

 دوختن بر دوختههر دو جان بی     ری آشنا آموختهار دو بحاه     

 (1/11)مولوی، 

 

 عظمت انسان کامل 

داناد و او را ماافو  بهشات و دوز  و فراتار از آفرینش را در عظمات انساان کامال مایمولانا در مثنوی معنوی خود عظمت 

 دانداتوورات و تخیلات آدمی می

 هر چه اندیشی تو، او بالای اوست         دوز  و جنت همه اجزای اوست   

 (2/3111  ،نویمثنوی مع)

جوید تا شاید بتواند بلندای مقاام انساانی را بارای ابناای مولانا در بیان عظمت انسان کامل، پیوسته راهی به طرف آسمان می

 نشانداترسیم کند، بدین ترتیق هفت چر  ازر  را به استقبال او میبشر 

 پیه ماه اندر تق و درر  اوست  هفت چر  ازرقی در ر  اوست   

 (5/113 ،معنوی مثنوی)

روح انسان کامل در کالبدش نهان است اما نور آن تان خااکی  همولانا در برابر عظمت انسان از آن جهت است که با اینک تحیر

 (13:1کند. )ناصری و جلالی، بر آسمانها پرتوافکنی می
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ون عقال، اختیاار، آزادی، عشا  و هایی که میان انسان و دیگر مخلوقات خدا وجود دارد، بالاخص وجود کمالااتی چابا تفاوت

شاود. مولاوی نیاز باه عظمات انساان در محبت، عظمت انسان در همه ابعاد وجودی، معرفتی، اخلاقی و عرفانی او نمایان می

هاا چاون داند که دیگار هساتیی عالم و جهان هستی میخلقت، از تمامی ابعاد آن توجه خاا دارد و او را جوهره و چکیده

 سبت به او هستندااعراض و صفات ن

 رع و سایه اندر او عرضاجمله ف    جوهرست انسان و چر  او را عرض

 ان شدهادر دو گزش عالمی پنه    ادهان شای پنهامی در فَار علاحاب

 (1313، مولوی)

همچنین عظمت انسان در هستی چنان است که او محور، هدف و غایت هستی و خلقات تلقی شده است که های  موجاودی 

 ( 13:2را یارای مقایسه و برابری با او نیست. )قربانی، 

 ای با آن قیاس ندارد و دکم اشرف مخلوقات بودن خادا در اوعظمت وجودی انسان چنان رفیع و عالی است که هی  جنبنده

 (14)مومنونا « فتبارک الله ادسن الخالقین»کند. چنانکه خود خدا نیز در آفرینش آن خودش را تحسین کرده صد  می

 

 ولایت انسان کامل 

تن ایان اسام داشبه بالاترین درجه برسد، استحقا  اگر کسی معرفتش به خدا »اند یکی از اسمهای الهی است؛ و گفته« ولی»

(1313ا215)ایزوتسو،                        کند.را پیدا می  

ت، معرفت ترین مفهوم ولایافتد که ولایت وجود نداشته باشد اولین و مهمنام خداست، هی  گاه اتفا  نمی« ولی»از آن جا که 

د باه کامل به دقیقت غایی در خووا د ، جهان و ارتباط میان د  و جهان است. انسانی که به مرتبۀ ولایات رسایده باشا

)جر ادای،        ای از د  بوده و لذا در گوهر باا او یکای اسات و در نهایات، خاود دا  اسات. ح واقف است که او جلوهوضو

(:133ا113  

هاای ها و معارف غنی دینی و آثار عالمان و متووفه، همچناین برداشاتگفتنی است که دضرت مولانا در باب ولایت از آموزه

به بحث در این زمینه پرداخته و با آوردن اشعاری این مطلاق را باه وضاوح تبیاین  شخوی و ابتکاری خود در مثنوی معنوی

 کند.می

 وی جهانار فرازانند زان ساس      اانان نهاادشاهازاران پاصد ه

 هر گدایی نامشان را بر نخوانند      نامشان ازرشه د  پنهان بماند

 (43ا دفتر دوممثنوی معنوی، )

خواهیاد اصال دقیقات را داردا اگار مایمقام ولایت و دست یافتن به آن چنین بیاان مای جناب مولوی در جهت رسیدن به

تارین دقاای  اسات و را جستجو کنید. این سایه اصیلجستجو کنید عمر خود را بدون نتیجه سپری نکنید، سایه ی خداوند 

 هااااااااااا را بااااااااااه شااااااااااما خواهااااااااااد آموخاااااااااات. تاااااااااارین واقعیااااااااااتاساساااااااااای

 (1331،  آل عوفور)

 ت آخر زماناای از آفاا رهات وتر بی گمانرزیگن اوادام

 ه دلیل نور خورشید خداستاک الظل نقش انبیاستکیف مَد َ

 و چون خلیلاادق  الآفلین گلا  اندرین وادی مرو بی این دلیل

 (421/1 – 42/:مثنوی معنوی، )

 نسااااااان کاماااااال از دیااااااد مولااااااوی بررساااااای ویژگاااااای دیگاااااار و آخاااااار کااااااه درباااااااره ی ا

گردد که اگر انسان کامل در تماام ابعااد یت او نسبت به دیگر خلای  است این مسئله از اینجا ناشی میگردد، رهبری و ولامی

نایل شده و اسرار الهی را دانسته و قادرت  با اواخلاقی و اجتماعی به کمال رسیده و به فنای در د  و بقای وجودی، معرفتی، 

دست آورده است پس یقیناً او در مقابل مردم دارای مسئولیت است، وساطت، تورف و تدبیر در امور جهان از سوی د  را به 
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مسئولیت هدایت و رهبری مردم و دستگیری آنها به سوی سعادت دنیا و آخرت، که یکی از اشکال این هدایت هماان ولایات 

 (13:2انسان کامل است. )قربانی، 

 

 دقیقت محمدیه

 ذات اددیت است به اعتبار تعیین اول و مظهر اسم جامع الله.دقیقت محمدیه در اصطلاح متووفه و عرفا عبارت از 

 پیر اندر خشت بیند بیش از آن     ی عیاناه تو در آینه بیناآن چ   

 (151/2، معنوی )مثنوی

گویندا اول چیزی که خدای متعال خل  کرد نور محمد )صلی الله علیه و آلاه( باود « اول ما خل  الله نوری»در تعبیر ددیث 

 صورت آدم و سپس سایر انبیا ظاهر شد و این نور همان روح الهی است که در آدم دمیده شده. که به

گانش و منبع فای  عارفاان اسات. ی بین خدا و بنددقیقت محمدی، مبدأ دیات و روح همه چیز و دیات آن است و واسطه

 (:133ان، سن)مو

ابراین، برای ظهور فی  در هر زمان بایاد اسامی خااا در بن نزول هر فی  با ظهور اسم متناسق با آن صورت خواهد گرفت

ت باین ماا اسات کاه انبیاای نبی آن زمان است در نگاه کثارآن زمان داکم باشد. ظهور آن اسم خاا، همان ظهور صورت 

 کنند و هر یه، مظهر اسمی از اسمای الهی با خواا مختص به خود است اگار عاارف بالااتر رود وظهور میمختلف و متعدد 

بیند؛ زیرا آنجا یه دقیقت محمدیاه )صالی اللاه علیاه و آلاه( بتواند دقیقت را مشاهده کند دیگر اختلافی بین پیامبران نمی

 (1335بیند که مرکز دایرۀ وجود است و همۀ عالم فی  او است و همه ظهور آن دقیقت واددند. )صدر دسینی، می

دقیقات »کاه مظهار او « اسام اعظام جاامع»داخال در دیطاۀ امه اات ن اند و ایااسمای د  امه اتداصل آنکه انبیا مظهر 

است از این رو امت او نیز خیر اُمم است و چون شأن نبوت و رسالت مأخوذ از مقام او است. مراتق نبوت و رساالت « محمدیه

  (1311ا211. )خوارزمی، به انختام پیوست

باردا )بهرامای و منشاء آفرینش اسات، ناام ماییه که همان عقل اول مولانا انبیاء را عقل کل دانسته و از آن به دقیقت محمد

 (13:4، قورچمی

 سُلعقل شاه است و صورت هارُاین جهان یه فکرت است از عقل کل   

 (13:ا بیت 1)مثنوی، دفتر 

 

 

 

 گیرینتیجه

نسان کامل پرداخته و آن را باه پایه و اساس مثنوی مولانا جستجوی انسان کامل است مولانا در ابیات آغازین مثنوی به شرح ا

 دارد.های مختلفی را در جهت شناخت و رسیدن به انسان کامل بیان میعنوان یه اصل دانسته و دکایت

باه عناوان  استنباط داصل شده از مثنوی معنوی مولانا در این مقاله در خووا انسان کامل بر این است که انسان کامال را

 دقیقااااااااااااااااااااااااااااااااات محمدیاااااااااااااااااااااااااااااااااه معرفااااااااااااااااااااااااااااااااای 

 کند. می

ی تماام ی خداوند در روی زمین است که به نوعی کمالات د  در او تجلی یافته و به عنوان آینهانسان کامل به عنوان خلیفه

 باشد.نمای د  می

دست یافتاه و همنشاین ملکوتیاان گاردد. از جملاه  علیینتواند به اعلی انسان کامل وقتی که مرادل کمال را طی نماید می

خاا که مخووا انسان کامل و سالم است و او را از سایر موجودات متمایز کند تا بادان جاا کاه او را های ترین ویژگیمهم

 ها قرار داد، مزین بودن عقل و خرد است.توان به عنوان ولی خدا در میان امتمی
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