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 چکيده
انسان به عنوان مسأله همیشگی، مورد بحث و بررسی علوم و مکاتب بوده و دین اسالم نیز با نگاهی 

و عرفان اسالمی با الهام از آبشخور وحیانی و قرآنی، نگاه به انسان را  تر به این دغدغه پرداختهعمیق

بحثی مقدماتی به بررسی انسان از منظر قرآن و به تعالی خود رسانده است. این تحقیق، پس از 

پردازد؛ انسان از منظر قرآن ، خلقت الهی داشته، خداوند از روح خود در آن دمیده است. عرفان می

اش ها گرامیآشنا قرار داده، وجود او با انواع کرامتحضرتِ حقّ اصل و اساس این روح را فطرت خدا

مانت را به وي سپرده است. در مقابل از انسان خواسته که به ترین اترین و الهیداشته و بزرگ

ترین مقام انسانی نائل گردد؛ یعنی تمامی دارایی هاي خود نگریسته، با اختیار خود به رفیع

خویشتن را انسان مَلَکی و الهی سازد. عرفان اسالمی با استمداد از قرآن و روش شهودِي خویش، 

ئل است. عرفان، انسان را آخرین و برترین حلقه از موجودات دانسته که براي عالَم و انسان، باطنی قا

هاي دیگر نتوانستند در ها را با خود به همراه دارد. پدیدهي کماالت آندر گذر از تمام مراحل، زبده

گیِ حق کامل باشند ولی انسان توانست خداوند را چنان که هست، نشان دهد. خداوند انسان آیینه

نه آفرید؛ او را جامع جمیع اسماي خود ساخته، همچو روحی براي تن خاکی این عالم قرار گورا خدا

ي زیرین جان دان و معرفت به الیهداد. بعد از قوس نزول، آدمی با فهم غربت خویش در این خاک

 رسد که از ملکخود، قدم در سلوک الی اهلل گذاشته، در پرتوِ قرب فرائض و قرب نوافل به جایی می

شود؛ یعنی ازخویش فانی گشته، به توحید گنجد، آن میچه در وهم هم نمینیز پران شده بلکه آن

گردد و نهایتًا به سوي اجتماع برگشته، عیال افعالی ، صفاتی و ذاتی رسیده و به مقام والیت نائل می

 سازد.    اهلل را با حقایق برین آشنا می
 

 مراتب تکاملی. ن، تکامل،عرفا ، قرآن ، انسان :يديکل واژگان
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 مقدمه

خدا، انسان و جهان سه محور اساسی اندیشۀ بشري بوده که در طول تاریخ و در همۀ جوامع پرسش هاي مهم ، اندیشه ساز و 

اي هاندیشه سوز دربارۀ آن ها مطرح شده و همۀ تالش هاي فکريِ بشر متوجه این سه کانون و یافتن پا سخ هاي مناسب براي پرسش

 (21، ص1388مربوط به آن ها است.)مصباح یزدي، 

سزا بر خوردار است؛ چرا که شناخت او راهگشاي شناخت هاي دیگر، گرایش ها، منش ها در این میان شناخت انسان از اهمیت به

گیرند و بلکه همۀ  دانش هاي میو رفتارها است. معارف بشري آن جا که مربوط به انسان هستد، ارزش و اعتبار خود را از طرز نگاه به انسان 

بشر، پنهان یا آشکار ، از دور یا نزدیک در مورد این  مسالۀ مهم بحث کرده اند. هیچ دین و مکتبی نیست، مگر این که دعوت به شناخت 

می شود، پاسخ بدهند.  اش بوده و خودشان را مکلّف کردند تا به صدها سؤال که در مورد ابعاد وجودي انسان طرحانسان از آموزه هاي اصلی

گرفته تا فلسفۀ یونان و روم، از تفکرات قرون وسطایی مسیحی تا اندیشه هاي اسالمی و از رنسانس تا عصر حاضر همواره  1از مکاتب هندي

 (1، ص1376شناسایی انسان و توجه به ابعادِ او مورد نظر بوده است.)نصري،

به بحث از انسان پرداختند. در حیطۀ اول از بود، هستی، « آن چه باید» و« انسان آن چه هست»این مذاهب ومکاتب در حیطۀ 

خصوصیات وجودي و ابعاد وجودي آن سخن گفتند؛ یعنی نگاه توصیفی به انسان داشتند.  در حیطۀ دوم که بحث از بایدي و شدنِ انسان 

 است، چشم اندازِ دستوري به انسان اخذ کردند.

ایم خود را بشناسیم؛ اگر امکان ر شناخت انسان تالش وافري کردند و ما به عقل و نقل موظفاندیشمندان، فیلسوفان و عرفا د

گر امکانِ شناخت شناخت انسان میسر نبود، خداي متعال هرگز این عطش راستین را در درون بشر نهادینه نمی کرد. این ها همه نشان

باشند که اند؛ آنان فرشتگان میاست. از این رو گروه هایی در این وادي حیراننهایت ظرافت و ظرفیت انسان است. اما این امر نیازمند بی

وقتی از آفرینش انسان آگاه شدند به خاطر جهل خویش، از غایت این خلقت پرسیدند و حتی اعتراض گونه زبان به شکایت گشودند. خداوند 

؛ من بر چیزي واقفم که شما از آن بی خبرید. گروه دیگر جنیانی  (30بقره/ «)اِنّی اَعلَمُ ما التَعلَمُون»آنها به جهل خویش واقف نمود که: 

مانند شیطان می باشند که در شناخت خاکی آدم متوقف شدند. شیطان با خبط و خلط در قیاسی ناروا از حرف ربّ تمرد کرد و عبادت 

یاد می « خاسران»و « خود فراموش کرده ها»ریم از آنها به ها می باشند که قرآن کهزاران سال خود را باطل نمود. دسته سوم  غالب انسان

 (34و  33، ص1381کند که گرفتار جهل به خویشتن و غفلت از خودشناسی می باشند.) جوادي آملی، 

چنان این راز پیچیده و مبهم است؛ انسان قابل قیاس با دیگر موجودات نیست؛ اسراري در وجود وي نهفته است که شناخت هم 

 هاي بشر بر این ابهام افزوده است.نماید و چه بسا کوششناممکن می آن را

 گَر به ظاهر آن پري پنهان بود       آدمی پنهان تر از پریان بود

 (527، دفترسوم، ص 1336آدمی خود صد بار پنهان تراست)مولوي،        نزد عاقل زان پري که مضمر است 

 شود . شود . بلکه در شناخت حصولی و مفهومی نیز این پنهانی دیده مینمیاین ابهام در شناخت حضوري انسان محدود 

البته باید این نکته را تذکر داده شود که شناخت کنه انسان بلکه شناخت کنه هر چیزي ممتنع است و این معرفت مختص 

باید بشناخت خودش بپردازد. هر چند آنجا هم خداوند می باشد. لکن تا آنجا که در ظرفیت انسان اجازه می دهد و در توان علمی او هست 

ها و ابهام هاي فراوانی وجود دارد. چنان که الکسیس کارل در کتاب انسان موجود توان انسان و ابعاد آن را شناخت باز پیچیدگیکه می

نیک و نجوم معلول پیچیدگی و کندي پیشرفت علوم مربوط به انسان در مقایسه با تکامل سریع فیزیک، شیمی، مکا»ناشناخته می نویسد: 

هاي کم و کوتاه مساعد براي مطالعه و همچنین ساختمان فکر آدمی است. عبور از این موانع بیش از حد انتظار، سخت ابهام موضوع ، فرست

ک نخواهد رسید. زیرا و دشوار است باید مساعی فراوانی در این راه به کار برد با این همه هرگز شناسایی ما به پاي سادگی و زیبایی فیزی

هاي دیگرِ علوم موانعی که پیشرفت آن را متوقف کنند، همیشه هستند و بایستی به این نکته معترف بود که علم انسان از تمامی رشته

 (12-11، صص 1354کارل، «)دشوارتر و پیچیده تر است.

 
 

                                                           
ود در دنیا فقط یک حقیقت وجود دارد و آن شناسایی خود است هر کس خود را شناخت خدا و دیگران را نیز شناخته است در دنیا فقط یک نیزو ونج»د: گاندی می گوی  1

 .«دارد و آن نیروی حکومت بر خویشتن است هر کس بر خود مسلط شد بر دنیا مسلط شده است 
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  2معناي انسان شناسی

)مقابل  نسيانانسان بر دو معنا به کار برده می شود: گاه آن را مشتق از  آن چه از کتب اصیل لغت بر می آید این است که لفظ

گیرند؛ چرا که با )مقابل وحشت(  میاُنسکنند. گاه آن را مشتق از گیرند و براي تاییدِ این معنا اشاراتی به نسیان آدم )س( میتذکر(  می

به معنی ابصار ، علم و  «ايناس»اند: از این دو قول هم هست؛ مثالً گفتهگیرد. اقوال نادري غیر از هر کس که با او الفت یافت، انس می

 ، واژۀ انسان(6به معنی تحرک اخذ شده است.)محجوب، ج  «نُوس»احساس یا از 

رسند؟ فارغ از بحث و نزاع لغوي، چرا این همه اختالف در علم انسان شناسی وجود دارد؟ چرا برخالف سایر علوم به وحدت نمی

ها همه ناشی از تشطط در معناي انسان است؛ این که زمانی ی از عرش می گوید و دیگري از فرش سخن می راند؟  باید گفت که اینچرا یک

انسان را آن قدر باال می برند که معیار همۀ اشیاء شده و بر هیچ چیز جز خود متکی نبوده و بلکه خود خداي خویشتنن گردد و گاه آن قدر 

هاي گوناگونی به وجود ها یقیناً انسان شناسیدانند. این نگرشکه حقیقت وي را گرگین و شرّ بلکه حیوان ناتمامش می پایین می کشانندش

 ( 280،  ص1382 ي آملی،دجواخواهد آورد.)

 مسألۀ مهم در فهم معناي انسان این است که آیا انسان یک جنبه دارد؟ و یا چند ساحتی است؟ و اگر چند ساحتی هست، کدام

ساحت حقیقتِ او را شکل می دهد؟ اگر بگوییم آدمی یک ساحت دارد، چنان که امثال دموکریتوس، راسل و برخی متکلمان مسلمان 

گویند و تمامیت انسان را به ساحت بدن می دانند، آن جا انسان شناسی هم بدن شناسی خواهد بود و اگر به تعدد ساحت در انسان قایل می

ت بدن از ساحت روح ، ذهن و... سخن به میان بیاوریم؛ حال سؤال جدي  این است: حقیقت انسان کدام یک از این ها باشیم و عالوه بر ساح

به عبارت  -دهند یا فقط یک حقیقت در انسان هست؟خالصه این کهاست؟ آیا همۀ ساحت ها روي هم رفته حقیقت آدمی را شکل می

 ذو هوحمل  شود، حقیقت انسان را در آن ساحت خواهیم دانست و ما بقی را به حمل بر انسان  هو هواگر یک  ساحت به حمل  -منطقی

حمل کردیم یعنی آن ها در حقیقت انسان دخالت ندارند و بلکه جزء دارایی هاي انسان تلقی می شوند. بنابر این انسان شناسی ما، شناختِ 

 (92-90، ، صص 1371)ملکیان،زمستان  3همان ساحت خواهد بود.

 يخچۀ انسان شناسی تار
به یقین، از اول تاریخ، انسان براي خودش مسأله بوده است، منتهی در مورد توجه جدي بشر به انسان، گفتنی هستیم:   انسان 

شناسی درمشرق زمین همواره قالب مذهبی و دینی داشته است و ادیان توحیدي و  غیر آن، هر یک نگاه خاصی به انسان و آغاز و انجام و 

باشد. اما انسان شناسی غربی سه مرحله شناسی شرقی معلول تنوع ادیان میاش داشتند. لذا انساناه او در نظام هستی و سرنوشتجایگ

فلسفی، دینی و علمی را پشت سر گذاشت؛ تفکر فلسفی در مورد انسان با فلسفۀ یونان آغاز می شود؛ نخستین فیلسوفی که انسان را محور 

ها را به سوي انسان جلب نمود. در مرحلۀ دوم با ورود مسیحیت، با اندیشه «خود را بشناس»اط بود. وي با شعارِ تفکرش قرار داد، سقر

رشد پیدا می کند. در این  «اومانيسم»شناسیِ غربی در بستر شویم و نهایتاً مرحلۀ سوم انسانشناسیِ غربی آشنا میصفحۀ دیگري از انسان

 (13، ص1377باشد.)واعظی، ست و توانمندي و سلطۀ او کانون توجهات میتفکر، انسان مدارِ همه چیز ا

به لحاظ تدوین، شرق علی رغم این که متون غنی داشت علم ورشته اي به نام انسان شناسی به وجود نیاورد و حتی در  منابع 

کردند و ود که احساس نیاز به چنین علمی نمیاسالمی با وجود توجه شایان به انسان و جایگاه او چنین اتفاقی نیفتاد؛ شاید علت این ب

نام برد که انسان را به  معتزلهتوان از مشکالت خود را درخالل سایر چون فلسفه، اخالق، فقه و...حل و عالج شده می دیدند. با این همه می

هر چند با رنگ _شناسیِ مدوّن را انسان( اما در غرب 141، ص1987عنوان  مسئله اصلی و مقوله مرکزي افکار خود قرار دادند.) الراوي، 

دست از هاي خود شناخت نسبتاً منسجم و یکشاهدایم. چرا که در فلسفه الک، شافتسبوي و ديويد هيومجاناولین بار از  _فلسفی

، 1384ادي، مرداد )مر شناسی تعمیم یافت و بیشتر رنگ تجربی به خود گرفت.انسان به دست دادند که بعدها در عصر روشنگري این انسان

 (76ص

 

                                                           
کنند  این علم از است. که آن به آنترپولوژی یاد می -به عنوان یک رشتۀ علمی -ان شناسی رایج در مجامع دانش گاهی انسان شناسی مورد بحث در این جا غیر از انس 2

های فیزیکی ، توزیع جمیت و پراکندگی آن و رده بندی انسان ها، خصیصهنشاخه های علوم اجتماعی یا علوم انسانی تجربی است. که به مسایلی نظیر منشأ پیدایش انسا

 محیطی و روابط اجتماعی و موضوع فرهنگ با روش تجربی می پردازد. و

انسان شناسی  . این جاشونددر حوزۀ علوم اسالمی بر اساس دالیل عقلی و نقلی حقیقت انسان به روح آن شناخته شده و سایر شئون جزء دارایی های روح حساب می 3
البته از این نکته نباید غفلت کرد که این سخن به معنای بی اعتنایی به سایر علوم از جمله آنتر  .می باشدهمان شناخت روح و ابعاد وجودی آن در ساحت های مختلف 

 پولوژی  و روان شناسی نیست چنان چه خود قرآن به شئون دیگر آدمی توجه نموده از آن ها در صورت نیاز بحث هایی آورده است.
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 اهميت و ضرورت انسان شناسی 
بینی است که به زندگی انسان معنا می دهد و از خأل خارج می کند. ولی آن هیچ انسانی بدون جهان بینی  نیست. زیرا جهان

که پاسخ هاي قانع کننده  جهان بینی که جایگاه انسان در آن مشخص نشده باشد، ناقص است و معنا داري زندگی وقتی به ثمر می نشیند

 (14اي براي پرسش هاي مطرح در مورد انسان بدهد.)واعظی،همان، ص 

 (25) همۀ نظام هاي اخالقی و اجتماعی موجودیت و استحکام خود را از انسان شناسی می یابند.)مصباح یزدي، همان، ص  

عبارتی دیگر تردیدي نیست که بدون شناخت انسان  هایی در مورد انسان مبتنی است. بهفرضاز سویی علوم انسانی بر پیش  

 (21هیچ علمی انسانی بدست نمی آید.)جوادي آملی ، همان، 

از منظر توحیدي هم شناخت حصولی و حضوري راه شناخت مفهومی و شهودي خدا می باشد . شناخت لیاقت و استعداد انسان 

اخت این که انسان را روحی مجرد هست که جاودان می ماند راهگشاي فهم راهی براي سیدن به معرفت و اثبات نبوت است و هم چنین شن

 (30-27، صص 1388باشد. )مصباح یزدي، معاد می

 لزوم و برتري انسان شناسی دينی
بست رسیده است. علی رغم تنوع منابع شناخت و رواج شناسی بشري،  بخصوص در دوران معاصر دچار بحران شده و به بنانسان

که امید می رفت به  -به خاطر سبقت و گسترۀ این امر  -ان با شاخه هاي متعددش از نا کجا آباد سر در آورده است. در غرب شناخت انس

جزء نخستین  شلرماکسها خالف ین انتظار را نشان می دهد. شناخت شفاف تري برسند، اما تامّلی در دست آوردهایش و ارزیابی آن

ي تاریخ بشري، انسان آن قدر براي خود مسئله نبوده که امروزه شناسی سخن می گوید: در هیچ عرصهکسانی است که از بحران انسان 

 (8است. )واعظی، انسان در اسالم، ص

( و نظریه دیگر هابس در مقابل این همه اظهارات ضد و نقیض چه باید کرد؟ یک نظریه می گوید: انسان شر بالذات است)توماس

و نظریه دیگر وي را فاقد سرشت  )يونگ(. یک دیدگاه آدمی را داراي  سرشت می داند)ژان ژاک روسو(می کنداو را خیر بالذات معرفی 

دانشمندي می گوید انسان پدیده اي فردي است و  )مکتب مادي(.. مکتبی او را یک ساحتی می انگارد)ژان پل سارتر(تلقی می کند

  وم(.)اريک فرعالمی دیگر او را موجودي اجتماعی می داند 

(. اگزيستانسياليسمدر سازندۀ شخصیت انسان، دیدگاهی برآن است که انسان خودش را هر گونه که بخواهد، می تواند بسازد )

اي وي را مصنوع (. مکتبی او را بر ساخته تاریخ)مارکسیسم( و اندیشهدورکيم اميلنظري دیگر می گوید: جامعه است که انسان را می سازد)

 (15، ص 1381(.)ابراهیمی، فرويدند)غریزه جنسی می دا

ها معلول بی توجهی و غفلت از مبدء، معاد، با این وضع نباید معترف شد که مکاتب بشري از شناخت انسان عاجز اند؟ آیا این

 گذشته و آینده نیست؟

بوده، انسان حسن الخالقين ااین جا است که باید دست نیاز به سوي سازنده انسان نمود تا انسان را به خوش بشناساند. خداوند 

حق، این لیاقت و شایستگی را دارد که معرّف و راهنماي انسان باشد.)جوادي آملی، همان،  احسن حديثاو و قرآن به عنوان  احسن تقويم

 (80ص

 ي وحی شیر معرفت نوشیده است، همگام با وحی و معرفت شهودانه عرفاياز سوي دیگر عرفان ناب اسالمی هم که از سینه

نماید. از اینرو با توجه به ضرورت قرآنی جلوات درونی انسان را بازشناسی کرده و شناخت عمیقی از این سرّ خلقت به جهانیان ارائه می

تحلیلی( به تعریف انسان و  -اي)توصیفیشناسی و نیز ضرورت کشف انسان از جانب این دو دیدگاه بر آن شدیم با روش کتابخانهانسان

 سار قرآن و عرفان دست یابیم.و در سایهشناخت کمال ا

 

 شناسی قرآنیانسان 
 روح الهی

آفریدگار هستی درباره هیچ موجودي جز انسان اعالم قبلی نکرد و امر خلقت او را به فرشتگان در میان نهاد. اما در مورد بشر 

و اذ قال ربک للمالئکه  انی خالق »اگاه ساخت:  ها را با تعبیرهاي مختلفی از امر عظیمنخست از خلقت او با مالئک سخن گفت و آن

خواهم بشري از جنس خاک بیافرینم. خداوند در مورد (؛ یادآور زمانی را که پروردگارت به فرشتگان فرمود: می71ص / «) بشرا من طين

(؛  75ص / «)ت بيديخلق»کند: انسان سخنانی گفت که در مورد هیچ کس چنین نگفته؛ آدمی را محصول دو دست خویش معرفی می

لقد خلقنا االنسان فی  و» انسان را با دو دست خویش خلق نمودم. از آفرینش او به عنوان نیکوترین ساختار سازي خود یاد می کند: 

کل اش انسان را متش(؛  به درستی که ما انسان را در بهترین ساختار خلق کردیم. خداوند بر اساس مشیت حکیمانه4تین/ «) احسن تقويم 
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( ؛ 9 - 8انفطار / «)  الذي خلقک فسوّک  فعدلک فی ايّ صوره ما شاء رکّبک» از اعضاء گوناگون و صورتی متعادل و الهی آفریده: 

خداوند تو را خلق کرده، متعادلت ساخت و ترکیب تو را بر صورت بندي دلخواه خودش قرارداد. اهمیت آفرینش انسان وقتی آشکار می گردد 

فتبارک » مۀ هستی در سراسر قرآن تنها یک بار خود را به زیباترین آفریننده ستایش کرده و آن در آفرینش انسان است: که آفریدگار ه

 ها است. (؛ آفرین باد بر خدایی که بهترین آفریننده14مومنون / «) اهلل احسن الخالقين

اک و افالک و جسم و روح فراهم آورد و او را برآیندي از به بیان قرآن کریم، خداوند انسان را از دو جنبۀ طبیعت و فرا طبیعت، خ

خوریم؛ آیاتی که ناظر به ملک و ملکوت قرار داد. لذا قرآن به هر بعدِ وي اشاره می کند؛ درمورد آفرینش ملکی به دو دسته آیات بر می

 و من آياته ان خلقکم من تراب» پردازد: مین میاست. در این جا به آفرینش انسان از خاک، گِل و ز -آدم ابوالبشر )ع( -نخستین انسان 

هاي او این است که شما را از خاک آفرید. و دستۀ دیگر آیاتی که ناظر به خلقت بشر از آب جهندۀ پست و بی مقدار (؛ و ازنشانه20روم / «) 

ثم جعلناه .» ما شما را از آب پست نیافریدیم  ( ؛  آیا20مرسالت / «)  الم نخلقکم من ماء مهين» و یا نطفه و سیر تطور آن اشاره دارد: 

اي در مکان فراخ قرار دادیم و سپس (؛ سپس او را نطفه14مومنون / «) ... علقه فخلقنا العلقه   نطفه فی قرار مکين ثم خلقنا النطفه

 نطفه را علقه گردانیدیم و...  .

و نفخت فيه » ذکر تسویه که ناظر به بعد مُلکی اوست، تعبیرِ اما در مورد آفرینش ملکوتی، قرآن کریم در مورد آدم)ع( پس از 

تغییر داده و  انشاءبه  خلق(؛ به کار می برد و در بارۀ نسل وي پس از بیان مراحل آفرینش مُلکی، لحن سخن  را از 72ص / «) من روحی

 (؛ سپس براي انسان خلقتی دیگر رقم زدیم.14نون / موم«)  خلقا آخر ثم انشاناه»شود: مرحلۀ جدید و متفاوتی از آفرینش را یاد آور می

بنابراین از منظر قرآن انسان عالوه بر جسم، بعد دیگري به نام روح دارد و تمامی آدمیان را در این دو مشترک می داند. کتاب 

نیازها به نحو صحیح ارضاء نشود، شناسد که اگر این خدا بر اساس این که آدمی را دو بعدي می داند، نیازهاي متعدد وي را به رسمیت می

ها قایل است و راضی به سرکوبی گردد. ولی به ارضاء معقول نیازها با توجه به مراتب و اهمیت آنموجب ناهماهنگی ابعاد شخصیت وي می

 هاي غذایی، جنسی، جتماعی، اخالقی و خداجویی نیست.هیچ یک از خواست

از اصالت آن سخن می گوید؛ امري که هویت آدمی را تشکیل می دهد. از برخی آیات قرآن کریم بعد از اثبات روح براي انسان، 

توان به اصالت روح پی برد. بنابراین تشریح دو جنبۀ طبیعی و فراطبیعی در قرآن نه از آن است کند، به وضوح میکه دربارۀ مرگ بحث می

( آدمی تنها یک حقیقت دارد و آن روح وي 82ق، ص1404مجلسی، «) اصل االنسان لبّه» که انسان دو حقیقت دارد، بلکه بر اساسِ 

شود باشد و بدن فرع آن است. تا این جا نتیجه این شد که آدمی دو ساحتی است: جسم و روح. آن چه به حمل هوهو بر انسان حمل میمی

 باشد.جسم میهایش است، شود و جزء داراییو اصل در او است روح، و آن چه به حمل ذوهو بر او حمل می

یابیم در قاموس قرآن ـ چنان که اي که می ماند تعریف انسان از منظر قرآن است. ما وقتی در قرآن تامل می کنیم میحال نکته

در قرآن « انسان » موردي که کلمۀ 56دهد از سوي دیگر در خواهد آمد ـ حقیقت و اصل در حقیقت روحی انسان فطرت الهی شکل می

عابیر مختلفی در مورد او وارد شده است؛ گاه سخن از تمجید و تعالی به میان آمده و گاه سخن از این است: انسان به حدي استعمال شده، ت

توان گفت: قرآن به دو تعریف جنسی بندي آیات میآید. در مقام جمعتر از آن و شیطان در میکند که حقیقتاً حیوان و بلکه دونسقوط می

حیوان ناطق کافی نیست؛ زیرا که درآن صورت از حقیقت روحی وي غفلت شده است. بنابر  «جنسی»است. در تعریف  و نوعی از انسان قائل

 این شاید این تعریف مناسب باشد که االنسان: حیوان ناطق فطري.

حی »دۀ تعریفِ در  میان است و قرآن به حقیقت، آن را انسان می خواند، او را برازن« نوعی»اما آن جا که سخن از انسانِ  

جنسِ انسان است که جامع حیات گیاهی، حیوانی و « حی»داند؛ انسانی که صورتاً و سیرتاً درکسوت انسانیّت باشد. دراین تعریف می «متالّه

ایش را کند؛ همان انسانی که استعداد هبه عنوان فصل ممیزۀ انسان، انسان را از غیر خود جدا می« متالّه»انسانی مصطلح داراي نطق و 

از شکوفا کرده و به کماالت خود دست یافته است. انسان قرآنی باید قرآن را در وجود خود پیاده نماید؛ چرا که قرآن انسانیت انسان را بعد 

سان (؛ خداوند مهرگستر قرآن را تعلیم داده و ان3  - 1الرحمن / «)علم القران خلق االنسان الرحمن»داند؛ تعلیم و بلکه تحقیق قرآن می

او را خلق کرد. سرّ تقدیم تعلیم قرآن بر خلق او در همین نکته نهفته است که انسان واقعی و نهایی از منظر قرآن، انسانی است که قرآن در 

 (15، ص 1382عینیّت یافته باشد. )جوادي آملی، 

 فطرت الهی 
اند و استعدادي در ها مشترک است ـ بالقوهدر این مسئله شکی نیست که برخی عناصر در وجود انسان ـ که در تمامی انسان

هاي سرشتیِ انسان است که در بدو تولد، قوا و یابند و این، حکم اکثر جنبهشوند که به مرور زمان فعلیّت میوجود آدمی محسوب می

 اند که به تدریج شکوفا می شوند.استعداد نهادي و نهانی
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کلی خیر خواه است؟ یا به کلی پست و شرور؟ و یا آمیخته اي از خیر و شر حال سؤال این است که آیا سرشت انسان به طور 

 ؟4است

شمرد؛ گوید و گاه ویژگی هاي منفی او را بر میقرآن دو دسته آیات در مورد این بعدِ انسان دارد؛ گاه از نقاط مثبت وي سخن می

خدا جويی و  8وجدان و نفس لوامه، 7 يت و جامعنهااستعداد کمال بی 6شناسايی خوب و بد، 5خود آگاهیدر نگاه اولی از 

 11مجادله گريباشد ـ، ـ که گویی سرچشمه سایر جنبه هاي منفی انسان می 10نفس امارهو ... یاد کرد. از نقاط منفی، به  9سرشتی

 و ... اشاره کرد. 13حرص، 12طغيان موقع احساس بی نيازي

تواند لوح هم استعداد خوب شدن را دارد و هم استعداد بد شدن را؛ هم میبرآیند اولیۀ آیات این است که انسان از منظر قرآن 

ها و رذایل گرداند. خالصه، فعلیت رساندن سفید و خالیِ وجود خود را کشور فضایل سازد و هم با سوء اختیار خود قادر است، سرزمین زشتی

 قواي دو جهتی، در دست خود انسان قرار دارد.

ها و... را بالقوه ها و تنبیهها، رذایل و فضایل، تشویقها و نقصي کمالاند که انسان همهاشت موافقاکثر محققین با این برد

 تواند یکی از آن دو را گزینش نماید. باشد که به مدد اختیار و آزادي خود میگر، انسان میداراست و این جا انتخاب

شود که در طبیعت و سرشت انسان هم شر و فساد وجود دارد فاده میگوید: از داستان آدم استدر این زمینه می شهيد مطهري

کند در مقابل او سجده کنند.)نصري شود، به طوري که خداوند به فرشتگان امر میاي دارد که مافوق فرشتگان میو هم استعداد و توانایی

 ( 181، ص1372،

وید: در طبیعت او هر دو استعداد انسانی اصالح و افساد نیز قایل به دو بعدي بودن طبیعت انسان شده، می گ عالمه جعفري

وجود دارد. در این طبیعت که داراي هر دو استعداد است، بعضی از افراد راه صالح و بعضی راه افساد را به جریان می اندازند.)همان، 

 (182ص

اند در آمیزه اي از خیر و شر است؛ بلکه مدعیاما در این بین متفکرینی نیز وجود دارند که این نظریه را قبول ندارند که انسان 

شود و اگر هم آدمی دست نهاد انسان هیچ بدي وحود ندارد؛ هر چه هست خوبی و خیر است. به عبارتی در وجود انسان بعد منفی یافت نمی

» ر آفرینش او خود را با جملۀ گوید: انسانی که خدا دبه شرور می زند ناشی از طغیان غریزه است. آیت اهلل سبحانی در این مورد می

اي وجود دارد از این قرار که اي از خیر و شر از خوبی و بدي باشد. نکتهکند، نمی تواند آمیزهتوصیف می«  احسن الخالقين فتبارک اهلل

تباهی او می شوند. آن چه برخی از غرایز مانند شمشیر دو لبه است که اگر رهبري صحیح نشود، اگر از طریق عقل و خرد مهار نگردند، مایۀ 

شود و مظهر شر و بدي تلقی می گردند، همگی نتیجۀ غرایز تعدیل نیافته است و این مسئله غیر از این است که که ابعاد منفی خوانده می

 (182بگوییم در آفرینش او خیر و شر، خوبی و بدي آمیخته شده است.)همان، ص

ها استشمام سخنانی دارد که تمایل به قول دوم از آن -آثارش مشهود است که پاي بندي به نظریۀ اول در - شهيد مطهري

گوید: فطرت در کشد، در مورد فطرت میو طبیعت و غریزه، مبحث آگاهی را پیش می 14شود. مثالً آن جا که ایشان در فرق میان فطرتمی

                                                           
را پست و شرور می دانند درمقابل نو فرویدی ها مانند  ایانمنش گرایان و برخی قالسقه تجربی مانند توماس هابزانسانجمعی از دانشمندان چون پیروان فروید سود گر 4

ت گیریهای نادرس جهتخواه می دانند و شرور رابر خاسته ازرانسان را خیژان ژاک روسو اریک فروم انسان گرایانی مانند کارل راجرز ابرهام مزلو و رمانتیست هایی چون 

 . شر می داندافراد و یا تحت تاثیر محیط اجتماعی می دانند.در این بین مسیحیت نیزباطرح نظریه گناه نخستین طبیعت انسان را دارای نقیصه ای ذاتی و 

 15بل االنسان علی نفسه بصیره ؛ بلکه انسان بر نفس خویشتن آگاه است . قیامت /   5
 10راه ) خیر و شر ( وا قف ساختیم . بلد /  و هدیناه النجدین ؛ و انسان را بر دو  6
 78و جعل لکم السمع و االبصار و االفئده ؛ و برای شما گوش و دیدگاه و قاوب قرار داریم . نحل /   7
  2  - 1 /و سوگند به نفس سرزنش گر . قیامتو ال اقسم بیوم القیامه و نفس اللوامه ؛ سوگند به روز قیامت   8
 30فطر الناس علیها ؛ فطرتی که خداوند انسان را بر آن خلق کرد . روم /  فطرۀ اهلل اللتی  9

 53ان النفس الماره بالسوء ؛ همانا نفس به بدی امر می کند . یوسف /   10
 54و کان االنسان اکثر شیئا جدال ؛ و انسان به شدت مجادله گر است . کهف /   11
 7-6/س بی نیازی کند طغیان پیشه کند.علقاحسا ان االنسان لیطغی ان رآه استغنی . انسان چون  12
 19ان االنسان خلق هلوعا . معارج /   13
را بر قطرت شناسی  شهید مطهری اصل االصول و امّ المسائل معارف اسالمی قلمداد می کنند به عبارتی ایشان اسالم و شناسی را بر انسان شناسی و انسان شناسی 14

انه بودن و راهنمای رشد و تکامل انسان است همه پیامبران آمده اند تمام دستورایشان را بر اساس احیا کردن و پرورش دادن حس استوار گرده اند ویژگی فطرت آگاه
 فطری قرار دهند آن چه آن ها عرضه می دارند تقاضای همین فطرت انسانی است .
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تر می باشد یعنی کتسابی نیست. امري است که از غریزه آگاهانهمورد انسان کاربرد دارد و مانند طبیعت و غریزه یک امر تکوینی است یعنی ا

گوید: انسان به نوعی از سرشت آفریده شده که براي پذیرش دین آمادگی انسان یک سلسله فطریاتی دارد و خودش علم به آن دارد. یا می

، 1383رجی او را از راهش منحرف کنند.)مطهري، کند مگر آن که عوامل خادارد و اگر به حال طبیعی رها شود، همان راه را انتخاب می

 (457و  456ص

فطرت و سرشت » را نیز می توان از طرفدران نظریه دوم شمرد. دلیل بر مدعی این سخن ایشان است:  آيت اهلل جوادي آملی

( 294، ص  1383جوادي آملی ، «) نامیدتفاوت توان ذاتاً متمایل به پلیدي دانست و نه بیآدمی به خیر و نیکویی گرایش دارد و آن را نه می

ایشان می گوید: فطرتی که قرآن معرفی می کند، فطرتی توحیدي است، میثاقی خدایی و رنگی الهی است که رنگ آمیز آن، خداوند 

 ت. اگر غفلت، وسوسهآید اگر آلوده به تبهکاري نشود امین و صادق اسکند. انسانی که به دنیا میباشد که جان آدمی را با آن رنگین میمی

علمی و شیطانی،  پندار گرایی و دنیا گرایی سراغش نیاید و دلش زنگار نگیرد و باالخره طبیعت بر فطرت نچربد، فطرتش به حق گرایش 

 ( 145، ص1378یابد.) جوادي آملی، می

باشد؛ تعبیراتی ش به باطل عارضی میداند و گرایخالصه این که بنابر این دیدگاه، قرآن اصل در نهاد آدمی گرایش به خوبی می

براي انسان امري فطري اصیل و  «دين»اند که همه گواه بر این مطلب عدم تبديل فطرتو  بيگانگیخود، از انحراف، استقامتنظیر 

 پایدار است. 

 کرامت الهی 

( ؛ وما بنی آدم را 70اسراء / «) و لقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم تفضيالً»  

ها روزي دادیم و )در امور مشترک( آن ها را بر سایرین برتري هاي پاک به آنگرامی داشتیم و در خشکی ساکن شان کردیم و از خوردنی

 دادیم.

ذاتی و هستی  کند که خداوند وي را گرامی داشته است. البته مراد از آن،کرامتآیۀ فوق انسان را موجودي کریم معرفی می

هاي ظاهر و باطنی ها، نعمتها، تواناییاي آفریده است که در مقایسه با سایر موجودات قابلیتشناختی است. یعنی خداوند انسان را به گونه

ست که خداوند را به وي اعطاء نموده است. به واسطۀ این ویژگی در جایگاه برتر از مخلوقات الهی قرار گرفته است و این عنایت ویژۀ الهی ا

 ها را مشمول آن قرار داده است.انسان

آن دسته از آیات که انسان را غایت و هدف خلقت دیگر موجودات عنوان کرده و آن ها را مسخر و خدمت گذار انسان معرفی 

و اسبغ عليکم نعمه ما فی السموات و ما فی االرض  الم تروا ان اهلل خلق لکم» کند، شاهد دیگري بر کرامت ذاتی انسان است. می

(؛ آیا ندید که خداوند همۀ آن چه در آسمان ها و زمین است براي شما خلق کرد و نعمت هاي آشکار و 20لقمان/«)  ظاهره و باطنه

 مالئکه را نیز در بر می گیرد. « ما فی السموات»ي پنهانش را بر شما ارزانی داشت. کلمه

هایی است که جهت رسیدن به مدارج عالی و قرب الهی در وجود او نهاده ا و زمینهدلیل دیگر بر کرامت ذاتی انسان، استعداده

 (146-145شده است.)واعظی، همان، صص

مقصود از تکریم، اختصاص دادن به عنایت و شرافت دادن به خصوصیتی است که در دیگران نباشد و با همین خصوصیت است 

از جهت کرامت، انسان در میان موجودات امتیازي دارد که در دیگران نیست و آن داشتن  کند یعنیکه معناي تکریم یا تفضیل فرق پیدا می

عقل است. اما معناي تفضیل آن است که در خصوصیات و صفات غیر عقل هم انسان بر دیگران برتري دارد؛ هر کمالی که در سایر موجودات 

داند که به هیچ موجودي دیگر داده نشده اق تکریم را عقل انسانی میمصد عالمه طباطبايیهست، حد اعالي آن در انسان یافت می شود. 

 (218 - 217، صص 1372و انسان است که به واسطۀ آن خیر را از شر و نافع را از مضر تشخیص می دهد.) طباطبایی، 

 امانت الهی 
وي است. انسانی که خدا از روح خود  مصداق دیگري از تدبیر و ربوبیت الهی در مورد گل سر سبد خلقت، اعطاي امانت خدایی به

داند که جز او را یاراي در آن دمیده، اصل و لبّ آن روح را بر فطرت نهاده و به انواع کرامت ها مزین گردانیدش، اینک او را سزاوار امانت می

وات و االرض فابين منها و انا عرضنا االمانه علی السم»حملش نیست؛ چرا که همه از پذیرش و عهده داري مسولیتش سرباز زدند. 

ها از قبولش سرباز زدند و از آن ها و زمین عرضه کردیم، لکن آنمان را بر آسمانامانت (؛ ما72احزاب /) «اشفقن منها و حملها االنسان

  بیم داشتند و انسان این مسولیت را بر عهده گرفت.
 (193، ص 1368زدند)حافظ،  آسمان بار امانت نتوانست کشید       قرعۀ فال بر من دیوانه
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آید و در نتیجه، حاملین جا که در ذیل آیه از سه طیف نفاق، شرک و ایمان سخن به میان میمنظور از امانت چیست؟ از آن

هاي فاقد اختیار و تکلیف همچون زمین، آسمان و کوه شود که پدیدهامانت را به گروه منافق، مشرک و مومن تقسیم می کند، روشن می

 باشد.ها تنها بر مدار اطاعت و فرمان برداري از خداوند مینیت چنین تحملی را ندارند؛ زیرا که هستی آنشأ

بعد از یافتن دید کلی نسبت به امانت، بحث را به مصداق آن معطوف می کنیم؛ اختیار، آزادي، اراده، عقل، اعضاي پیکر، 

ات و تکالیف و والیت الهی از نظرات طرح شده در مورد مصداق امانت می باشد. با هاي مرسوم بین مردم، معرفت اهلل، توحید، واجبامانت

صرف نظر از تشکیک معنایی برخی از این مصادیق، بیشتر نظرات بر تکلیف، تعهد و قبول مسئولیت تکیه دارند. هر چند این نظر دور از 

تکلیف مقدمۀ رسیدن به والیت الهی است. آن چه عرضه » :بايیعالمه طباطحقیقت نیست، لکن کافی به نظر نمی آید؛ چرا که به گفتۀ 

شد حقیقی و مطلوب به نفس است. یعنی خودش مطلوب و مورد نظر است نه این که مقدمه براي مطلوب باشد. و آن، همان والیت الهی 

 طریقۀ کمال حاصل شود.یعنی کمالی که از ناحیۀ تلبس و داشتن اعتقادات حق و نیز تلبس به اعمال صالح و سلوک « است.

تواند اگر این والیت الهیه را با وضع آسمان ها مقایسه کنی، خود می یابی که آن ها تاب حمل این را ندارند و تنها انسان می

 ها و زمین نیست.حامل آن باشد. یعنی در انسان استعداد و صالحیت تلبس آن والیت هست  ولی در آسمان

ال)والیت الهیه(، برخورداري از عقل و اختیار است و هم چنین التزام به عهد و حفاظت از اعضاء از البته الزمۀ نیل به مقام کم

 (456  - 452، صص1381و مکارم شیرازي،  527 – 524لوازم نیل به کمال و تعالی می باشد.)طباطبایی ، همان، صص 

 خالفت الهی 
یش هنرمندانه خلقش کرد، جوهرۀ الهی را در آن جریان داد، مفطور و بعد از این که خداوند این موجود ناچیز را با دو دست خو

داري از امانتِ گرانش کرد، اینک نوبت انسان رسیده که ها تکریمش نمود و او را الیق امانتمصبوغ بر فطرت خداییش ساخت، به انواع نعمت

را در وجودش به ودیعت نهاده، لبیک بگوید. بر انسان است قصد عزیمت به سوي محبوب نماید، به دعوت خدایی که این همه خدا گونگی ها 

ا که به مدد اختیار و استمداد الهی و در نتیجۀ اعتقاد و رفتار صحیح روح خود را ایمانی و قدسیش گرداند. فطرتش  را در پرتو تقوا، شکوف

بی برسد. امینِ والیت کلیه الهیه بوده و خود را مخلص هاي ذاتی بهره برده به کرامت اکتسااش مبدل کند. از کرامتسازد و به فطرت ثانیه

اي است که در طول و مقام خالفت الهی بلندترین مرتبه» گرداند و سر آخر قدم در سر حد کمال خود یعنی وادي خالفت الهی بگذارد. 

 (29، ص1381جوادي آملی،«) عرض آفرینش متصور است.

خواهم در روي (؛ و هنگامی که خداوند به فرشتگان گفت: می30بقره/«)رض خليفهو اذ قال ربک للمالئکه انی جائل فی اال»  

 زمین جانشینی قرار دهم.  

(؛ هان که همه چیز به 3شوره / «)اال الی اهلل تصير االمور»از دیدگاه قرآن، کل عالم در حال سیر و شدن به سوي خداوند است؛ 

پیوندد. انسانی که در این شدن، مسیر است؛ انسانیتِ انسان در مسیر شدن، به وقوع میاند. انسان نیز در این سیر و سوي خدا در حرکت

گرفتار طبیعت شد، از امانت الهی رو بر گرداند و خود را در خدمت هوي و هوس و بُعد فرودین خویش قرار داد، به انسانِ شیطانی، سبعی، 

عمل و  کَلِم طيبدم برداشت و در فکر حفظ امانت بود و این مسیر را با شود. و اگر در مسیر فطرت قبهیمی و بلکه جمادي تبدیل می

( 125، ص 1379پیش رفت، به انسان مَلَکی و بلکه انسان خدایی متحول شده و خلیفۀ خدا در تکوین و تشریع می گردد.) رجبی،  صالح

یند و ادعاي مالکیت در سر ندارد، بلکه خویش را فقیر بکارِ خدایی می کند اما این شخص چون خلیفۀ خدا است، هیچ چیز را از خودش نمی

 (285بیند، زیرا که اساساً خالفت، با اصالت سازگار نیست.)جوادي آملی، همان، صبیند، خودي نمیمحض می

 

 انسان شناسی عرفانی

 جايگاه بحث انسان در عرفان 
توان گفت عرفان بر دو رکن استوار است: کند و به حق میعرفان توجه خاصی به انسان دارد و آن را از زوایاي مختلف بررسی می

 خدا و انسان. به عبارت دیگر موضوع عرفان دو چیز است: توحید و موحد. 

باشد. هرچند عارف وحدت و جودي است و در منظور از توحید وحدت وجود است و از بحث موحد انسان کامل و والیت مراد می

و هیچ گونه تکثري در دارِ وجود راه ندارد و همۀ موجودات از جمله انسان را تجلی و ظهور آن نظرش  حقیقت وجود یکی بیش نیست 

نماید و از طریق حقیقت واحد می داند، اما در ساحت معرفت که با تکثر مظاهر سر و کار دارد، انسان به عنوان کاملترین مظهر حق جلوه می

 رو این حد از توجه به انسان به گزاف نیست. وان نائل گشت. از اینتشناخت انسان است که به کاملترین شناخت حق می

که در پی روشن ساختن زوایاي  _در برخی از مصنفاتش  -به عنوان کسی که این بحث در آثارش موج می زند  -ابن عربی 

نگارم، شناسایی آن چه در هستی گوید: غرض من از هر چه در این متن میمی _تاریک وجود انسان و شرح حقایق محزون وجود او است 
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پدیدارشده نیست؛ فقط مرادم این است که غافالن را به آن چه در عین انسان است و شخص آدمی نهفته است، آگاه کنم.) ابن العربی، 

حت واقعیت توان گفت در عرفان ابن عربی ما با دو ساحت روبرو هستیم: ساحت واقعیت و ساحت معرفت. در سا( از اینرو می3م، ص 2000

 ( 12-11، صص1385اول و آخر خداست و در ساحت معرفت با انسان سروکار دارد.)حکمت، اردیبهشت 

 گفتار عرفانی در وجه تسميه انسان
انسان یا به سبب آن که نشئۀ وي مشتمل بر همه مراتب و حقایق عالم است، انسان نامیده شده است؛ با توجه به این نکته، اگر  

هاي جسمانی و روحانی اند و نشئهه باشد، بدین معنا است که او مظهر اسماء و حقایق است، اسماء و حقایق با وي مانوساز انس مشتق شد

( 29الرحمن/ «) کل يوم هو فی شان»در او محصور است و اگر از نسیان مشتق گردیده باشد، بدین معنا است که او متصف به وصفِ 

موم اطالع و احاطۀ او است. وجهی دیگر در وجه تسمیۀ انسان، آن است که برگرفته از انسان ي عباشد که این نیز نشان دهندهمی

ي مردمک چشم براي چشم باشد. یعنی خداوند است؛ بدین معنا که با حکم قرب فرائض، انسان براي خداوند به منزله العین)مردمک چشم(

 (482، ص1386بیندد. )مرکز فرهنگ و معارف قرآن، له مردمک میبه وسیله انسان به عالم نظر می کند. چنان که چشم به وسی

دهد آمده: نام انسان مشتق از انس بوده، به واسطه اُنسی که با حضرت حق داشت. چون از ماضی انسان خبر می مرصاد العباددر 

م ارواح و قدس قرار داشت و بدین عالم ( یعنی در عال17تین/ «) و لقد خلقنا االنسان فی احسن تقويم»او را به نام انسانی خوانده، 

، ص 1376نپیوسته بود.  چون بدین عالم پیوست و آن انس را فراموش کرد، نامی دیگر مناسبِ فراموش کاري بر وي نهاده شد.)گوهرین، 

108 ) 

 مصطلحات عرفانی انسان
 (35م، ص1997 حنفی،«)الجامع االنسان هو کون»کنند؛ : عرفا از آن انسان کامل را قصد میانسان

 گوید: شاه نعمت اهلل ولی 

 چیست انسان دیدۀ بینا بود                 جامع مجموعۀ اسماء بود

 (639، ص 1362ور نباشد این چنین حیوان بود)ولی،      کون جامع نزد ما انسان بود                        

االنسان الکامل و ما عداه يطلق عليه االنسان  تتحقق فی ان المرتبه االنسانيه واحد ال غير»گوید: نیز می ابن عربی

(؛ مقام انسانی یکی بیش نیست که آن هم در انسان کامل 34حنفی، همان، ص.«) 15فی شکل او صفه لتشابهه مع االنسان الکامل

 .باشدشود و هر که غیر او انسان نامیده شود، به خاطر تشابه شکلی و وصفی به انسان کامل میمحققق می

: انسانی که مظهر جمیع اسماء برزخی حق و خلق و جامع حقایق عالم و خلیفه اهلل باشد که در بیان عرفا با عناوینی انسان کامل

 کنند.)حکیم،چون حقیقه الحقایق، فلک ااالفالک، اصل العالم، اصل الجوهرالفرد، مرکز الدائره المختصر الشریف، الممدّ االول و... یاد می

 (162-15م، صص 1981

می گوید: بدان که در انسان کامل باید چهار چیز به کمال باشد: اقوال نیک، افعال نیک، اخالق نیک و معارف.)نسفی،  نسفی

 ( 6، ص1362

 ( 156همان، ص : عرفا از آن انسان کامل را قصد می کنند.)حکیم،انسان ازلی

 ( 151، ص1370سجادي،: منظور همان انسان کامل و نفس کلی انسانی است.) انسان مطلق

 نامند.)همان(: جهان و هر آن چه در آن چه در آن هست. چنان که انسان را عالم صغیر میانسان کبير

: انسان کامل در نظر رحمت حق تعالی به منزلۀ انسان)مردمک( است از عین. انسان چشم عالم است که عکس انسان العين

 ( 80، ص1371وجود باشد و حق نور این دیده است.)نوربخش، 

 قوس نزول و پيدايش انسان 
هاي خلقی به تماشاي خود مشغول گشته و از ذات خویش در بهجت بود. عرفا از این در ازل که خداوند بدون استفاده از تعیّن

 (؛ 20، ص1376نی، کاشا«)الجالء هو ظهور ذات المقدسه لذاتها فی ذاتها»گوید: کنند. مال عبد الرزاق کاشانی مییاد می جالءمرحله به 
 جالء عبارت است از ظهور خداوند براي خودش در خودش. 

خواهد خود را آینۀ تعین هاي خلقی مشاهده کند. یعنی ظهور و جلوۀ ذات حضرت حق براي خودش در حال خداوند می

(؛ استجالء ظهور 20همان، ص«)عيناتهاالستجالء ظهورها لذاتها فی ت»کنند که: هاي خلقی. عرفا از این تماشا به استجالء یاد میتعین

 هاي خویش است.خداوند براي ذات خویش در تعین

                                                           
 اطر تشابه ظاهری است. تنها به خ یر اومرتبۀ انسانیت فقط در انسان کامل تحقق پیدا می کند و اطالق انسان بر غ 15
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گویند. زیرا هستی حقیقی را از آن حضرت باید توجه کرد که در بیان عرفا سخن از خلقت و علیت نیست بلکه از تجلی می

 کنند.دانند. لذا غیر او را فقط نمودها و ظهورات حق تلقی میمی

 ان در پیدایش جهان بر آن تکیه می کنند، عشق است. اصلی که عرف 

 عشق پیدا شد آتش بر همه عالم زد          در ازل پرتو عشقت ز تجلی دم زد  

حضرت حق چون به خود عاشق بود جهان را پدید آورد و کنز مخفی خویش را نمایان ساخت. این جا است که جمال اقتضاي 

 ( 102، ص1379یثربی، «) دپریرو تاب مستوري ندار»جلوه کند و

عشق ازلی به خود  «الحب موجب الظهور»اصلِ و نیز «حبّ الشيئ مستلزم لحب آثاره»خالصه این که بر اساس قاعدۀ 

آمد که طفیل هستی عشق اند آدمی و موجب تجلی در صور کماالت اسمایی شده و اگر این محبت نبود چیزي به واسطۀ تجلی پدید نمی

 (117، ص 1383ان، پري.     ) رحیمی

تواند خدا را نشان کند و هر موجودي به اندازۀ خویش میخداوند در مقام استجالء در هر چیزي به اندازۀ خود آن چیز ظهور می

توانند حق تعالی را نه آن چنان که خودش هست و نه آن چنان که خداوند است، نشان داده و در مرآتیت خود کامل دهد. اما هیچ یک نمی

بایست در مراتب استجالئیه، موجودي کامل پدید آید که خداوند سبحان را به اندازۀ خود، در او جلوه کند و آن موجود به ند. بنابراین میگرد

هاي حق متعال نشان دهد و باالخره کمال نهایی استجالء در او صورت پذیرد، ها و وصفکرانش بتواند همۀ اسمخاطر ظرفیت و استعداد بی

گردد.    رو انسان هدف خلقت است و سرّ خلقت با انسان محقق میباشد. از اینمی انساند شریف، جام جهان نما و مقصود کائنات، آن موجو

 (350ص همان،امینی نژاد، )

 عطار گوید: 

 (99شاهنشاهی، ص  2536از ملک بی آدمی مقصود چیست؟؛) نیشابوري،             هر دو عالم از براي آدمی است  

چرا که انسان استعداد آن را دارد تا به وسیلۀ وي، سرّ حق ظاهر گردد. به عبارت دیگر انسان را به این علت آفرید تا هر گاه بر 

هدف از خلقت، دیدن حق است خویش را در منظورفیه آدمی، »گوید: می عربیابنانسان تجلی فرماید، ذات، صفات و افعال خود را ببیند. 

 ( 49 - 48ق، صص 1400ابن عربی، «)ي او باشد.که آینۀ تمام نما

 از این رو موجودات به طفیل وجود انسان پدیدار شده اند. 

که به شمارش -وقتی حضرت حق از جهت اسماي نیکوي خویش »آوریم: می فصوص الحکمخالصه سخن را از اولین فصّ کتاب 

ده کند که تمامی امور در وي حاضر باشد، انسان را آفرید که او متصف به خواست اعیانش و بلکه عینش را در کون جامعی مشاه -در نیایند 

 (49-48، صص 1400ابن عربی، «) باشد و سرّ خداوند در او ظاهر می گردد.وجود می

 (176عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد)حافظ، همان، ص           جلوه اي کرد رخش دید که ملک عشق نداشت 

تا رسیدن به انسان، را قوس نزول می گویند؛ توضیح مطلب آن که عرفا، مجموعه نظام هستی را به شکل  رحبیسيعرفان جریان 

شود و همه موجودات یکی بعد از دیگري پدید نامند که از حضرت حق تعالی شروع میمی دايره وجوديکنند و آن را دایره ترسیم می

تهی می شود. در این جا نصف دایره وجودي خاتمه پیدا می کند که به آن قوس نزول یا نزولی ، منآید تا به دورترین نقطۀ وجود از مبدءمی

می گویند. بین فلسفه و عرفان در تعیین نقطه پایانی اختالف نظر وجود دارد؛ در فلسفه، آخرین نقطۀ وجودي را مادۀ نحستین یا هیوالي 

دهد. در تمهید القواعد آمده: مدد الهی ن نقطۀ  نهایی قوس نزول را  انسان تشکیل میاولی گویند که هیچ فعلیتی از خود ندارد. اما در عرفا

رسد. سپس به لوح محفوظ و پس از آن به عرش و در پس آن به کرسی و بعد از آن به که با عنوان قلم از او یاد می شودـ می-ابتداء به عقل 

یابد. سپس در مولدات سه گانه معدن نبات و حیوان جریان یافته و در پس از دیگري رسیده و آن گاه در عناصر سریان می باقی افالک یکی

 (310-309نهایت به انسان می رسد.) امینی نژاد، همان، صص 

ر عالم و آفرینش دارد. در دان است. اما انسان کامل جایگاه خاصی دآن چه تا حال گفتیم درمورد انسانِ گرفتار آمده در این خاک

-گردد. ابن عربی اهمیت وساطت این انسان را ، هم اوست که در عالم سریان دارد و عالم با او برپا می16عرفان او را واسطه فیض می شمرند

ت خالی می گردد.                     داند که اگر انسان کامل عالم را ترک کند، امر به آخرت منتقل می شود و عالم از کماالتا آن جا می -در فیض وجودي

 (2 - 1،ص1370) جامی،

                                                           
  :خقت می دانند مولوی گویدعالوه بر این که علت غایی از  16

 باطنا بهر ثمرشد شاخ هست           ن شاخ اصل میوه استآظاهرا 

 کی نشاندی باغبان بیخ شجر         گرنبودی میل و امید ثمر         

http://www.rassjournal.ir/


 181-199، ص 1395 تابستان، 6، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

می گوید: در نزد محققین مقرر است که عالم، قائم است به حقیقت انسان کامل؛ افالک با انفاس او در گردش  سيد حيدرآملی

 (15،ص1347/1969اند.)آملی، 

ش خدایی را  سزا است که انسان کامل را معلم مَلَک در رسالۀ موسوم به نسخه الحق آورده است: ستای شيخ اکبرهمان طور که 

 (122قرار داد و دور فلک را با انفاس او مقرر فرمود.) گوهرین، همان، ص

 تعريف انسان 
اي است و او را قابلیت و لیاقتی است که هر گاه آن را به گوید: جانور گویا، لکن داراي قوه و مُنّهعرفان در تعریف انسان گاه می

-9، ص 1379برساند و متصف به صفات ربوبی و محاسن اخالق و محامد آداب بشود، انسان حقیقی خواهد شد.) حسن زاده آملی، فعلیت 

10) 

ها کنار آمدن با دیگران است و خودش، این گونه تعاریف را تعریف نهایی ها، ابتدائی بوده و هدف عرفان از آناین گونه تعریف

هم نیست که حیوانیت به عنوان بخش مادي و عنصري انسان باشد و هم چنین نطق و عقل را به عنوان یکی  داند. هر چند منکرانسان نمی

پذیرد ولی این را تعریف انسان تلقی نمی کند؛ چرا که اهل کشف، تمامی حیوانات و نبادات و مادّیّات را حیوان ناطق بلکه از قواي ادراکی می

جا که براي شناخت هر چیز، از جمله انسان باید به آثار وجودي ( از دیدگاه عرفان از آن154،ص1384داند.)صاعدي سمیرمی، حی ناطق می

شود، طلبد که تنها از راه کشف و شهود حاصل میو نتایج و خواص آن نظر کرد، این نحوه از شناخت، نوعی تقرب وجودي به آن شیئ را می

داند و نظریۀ فقر داند؛ در حالی که عرفان، تعقل را میانه راه میئی سقف انسان را عقالنیت مینه از راه بیان انتزاعی ذاتیات آن. تعریف ارسطو

کند؛ چرا که حقیقت هستی همواره در تحول و تطور در مظاهر است و عقل را مطرح می کند. از این رو ادراک را از عقل به قلب منتقل می

 ( 12-11رگونی مدام باشد و آن قلب است.) حکمت، صصادراک آن کارِ ابزاري است که خود در تغییر و دگ

توان به عنوان تعریف آغازین در سفر دور و دراز آشنایی با برخی بر این عقیده اند که ابن عربی تعریفی از انسان آورده که می

ابن عربی، «) فاصله جامعهکلمه »گوید: انسان انسان تلقی کرد؛ ایشان در فصّ نخستِ کتاب فصوص الحکم، در باب معرفی انسان می

بر انسان به نقطۀ اشتراک او با سایر موجودات اشاره دارد. سراسر عالم کتابی است که کلمات  کلمه( است. ابن عربی با اطالق 50، ص1400

د؛ به خاطر این که است که تمایز آدمی از دیگران آغاز می شو فاصلهاند. با کلمه اهلل آن را موجودات رقم زده است و این ها همگی کلمۀ

دهد. انسان در میان خدا و خلق قرار دارد. از سوي دیگر وضعیت پرخوف و خطر او را در راه سلوکی معرفتی او به سوي خدا را به ما نشان می

 ( 14و13به جامعیت وجودي انسان اشاره دارد.)حکمت، ص  جامعهبا کلمه 

 حقيقت انسان از ديدگاه عرفان
خودِ انسان نیز، عرفان از فلسفه کناره گیري کرده و بیشتر بر دل تکیه دارد. فالسفه جوهرۀ انسان را به عقل در بحث از حقیقت یا 

 رو منِ انسان از منظر فلسفه، همان قوۀ فکر کردن او است. پندارد. از ایندانسته و غیر عقل را در حکم ابزار می

دانند و عقل و فکر را به عنوان ابزار ـ آن می دلایشان منِ انسان را به  بیانات عرفا در باب حقیقت انسان مختلف است؛ برخی از

 رو است که عارف براي عشق ارزش فوق العاده قائل است.کنند. از اینهم نه ابزار خیلی معتبر ـ تلقی می

(؛ قلب انسان مومن 39مجلسی ، همان، ص «)  الرحمن قلب المومن بين اصبعين من اصابع» اینان با تمسک به روایاتی نظیر

ما وسعنی »؛ قلب مومن عرش الهی است. يا (39همان ، ص ) «قلب المومن عرش الرحمن»بین دو انگشت خداوند رحمن است. یا

همان(؛ آسمان و زمین وسعت من را ندارند ولی در قلب بندۀ مومنم جاي می «)ارضی و ال سمائی و لکن وسعنی قلب عبدي المومن

 کنند.براي آدمی تاکید می قلب گیرم. بر حقیقت بودنِ

 ( 150 - 142، صص1373در تمهیدات آمده: دل را علوي دانند و ملکوتی خوانندش.) همدانی، 

 می نگنجم در باال و پست                   گفت پیغمبر که حق فرموده است

 نگنجم این یقین دان اي عزیزمی              در زمین و آسمان و عرش نیز 

 (119، ص 1336گر مراد جویی از آن طلب)مولوي،                         مومن بگنجم اي عجب در دل

شود. آن جا است. این ادعا از فصّ اول فصوص الحکم فهمیده می وجوددر برخی تعبیرات ابن عربی آمده که حقیقت انسان همان 

که به علت استعداد و صالحیت کون جامع بودن اتصاف به وجود یافته ( معرفی کرده 48، ص 1400آدمی را به عنوان کون جامع)ابن عربی، 

گی براي حق کرده است. به دیگر سخن  تجلی وجود مطلق، مستلزم است. اتصاف به وجود است که کون جامع را داراي مقام خالفت و آیینه

، ص 1384وجود کون جامع صورت گیرد.)مصلح،  ظهور جمیع اسماء و تمامی کماالت است و مشیت حق بر آن قرارگرفته که این تجلی در

103) 
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جا که تمامی کماالت و مراتب انسان را منبعث از نفس ناطقه کنند. آنرا حقیقت آدمی معرفی می ناطقه نفسدر بیان عرفا گاه، 

 (79ي سمیرمی، همان، صاند.) صاعددانند و شناخت آن را کلید شناخت دیگر معارف و مفتاح خزائن ملکوت تلقی کردهو مراتب آن می

کند که حقیقت انسان نه به جسم و ترکیبات جسمانی است و نه گاه سخن اوج می گیرد و عرفان به صراحت لب به سخن باز می

هاي آن هاي جسمانی و روحانی وي، همگی از مظاهر و جلوه. جنبه17است ي ربانیلطيفهروح و نفس ناطقه، بلکه حقیقت انسان همان 

 اند.حفیقت

 کند: این اندیشه را بدیع تر تبیین می شيخ شبستري

 باشد اشارتبه سوي روح می                         تو گویی لفظ من درعبارت 

 دانی ز جزء خویش، خود رانمی                      چو کردي پیشواي خود خرد را

 (123دو ز اجزاي من آمد)همان، ص که این هر                      من و تو برتر از جان و تن آمد

درتبیینِ این دیدگاه عرفانی، بیان جالب تري دارد: خودآگاهیِ عارفانه، آگاهی به خود است در رابطه با ذات حق.)  شهيد مطهري

ودآگاهی کند؛ از نظر عارف آگاهی به روح  یا جان، خ( عارف در شناخت انسان، با فیلسوف خیلی تفاوت می319، ص2، ج 1379مطهري، 

( بنابراین بر حقیقت وجودي خویش هیچ اسمی 320نیست؛ روح و جان مظهري از خود و من است. منِ واقعی انسان خدا است.) همان، ص 

 گوییم: نفسِ من، جانِ من و...دهیم و میاستناد می« من»ها را نیز به توان نهاد؛ حتی نفس، روح و جان؛ زیرا که ایننمی

 انسان و خدا
باشد. انسان است که این حق براي جلوه گريِ خود، انسان را آفرید. از این رو وي آینۀ زالل و تمام نماي حضرت حق میگفتیم 

شود و راز خلقت انسان، کمال استجالء است. انسان، تجلی نهایی و رساند. لذا راز اصلیِ خلقت)استجالء( با او محقق میهدف را به نهایت می

 (350) امینی نژاد، همان، صباشد.اعظم خداوند می

باشد و انسانِ مؤمن او را است. از آن جا که یکی از صفات خداوند، مؤمن می« 18المؤمن مرآه المؤمن»انسان مصداق حدیثِ 

 توان به حق پی برد. از این رو خدا و انسان با هم دیگر تناظر دارند. دهد، با مشاهدۀ او میوار نشان میآیینه

خلق اهلل آدم علی »انسان بر صورت الهی خلق شده و بین آن دو سنخیت هست، بیش از همه، به حدیثِعرفا بر این که 

خداوند در آغاز در علم و سپس در عین، آدم را » گوید:در توضیح حدیث می جامیکنند. ( استناد می11، ص4مجلسی، همان، ج «) صورته

شود هر صفتی که در حق ( از این فرمایش استفاده می94، ص1370جامی، ) «به صورت الوهی کامل و صفت ربوبی شامل خویش آفرید. 

 تعالی هست، نظیر آن در وجود ما وجود دارد. 

او را » کند:تعلیم اسماء را چنین معنا می جامیانسان تعلیم یافتۀ خداوند است و حقّ، تمامی اسماي خود را به او آموخته است. 

هاي ربوبی قرار داد... از هر اسمی از اسمائش در فطرت آدم الهی و در بردارندۀ همۀ صفات و نسبتجامع جمیع اسماي فعلی، وجودي و ا

 (87جامی، همان، ص«) اي قرار داد، تا آدم با این لطائف براي تحقق یافتن همۀ اسماي جمالی و جاللی آماده باشد.لطیفه

کند و تمامی خصوصیات وجود در مرتبۀ مقید تجربه میانسان کامل با دست یافتن به وحدت و جمع محض، ظهور مطلق را 

« حقِ خلق»( از این رو به او 143و142، ص 1385رسد.)چیتیک، شود، در آن به فعلیت میدقیقاً به همان شکل که در وجود حق یافت می

الفت براي انسان کامل از این جهت یافت گوید: خمی عربیابنگردد. گویند. هم ربوبیت دارد و هم عبودیت. لذا شایستۀ خلیفه اللهی میمی

 ( 55، ص1400شود که صورت ظاهر او، بر حقایق و صور عالم خلقت یافته و صورت بطن او، بر صورت حق.) ابن عربی، می

آورده که: هر حقیقتی ، حقیقتی از حقایق ذات انسان کامل  جامیانسان کامل مانند حق تعالی در تمامی موجودات سریان دارد 

 (58ت.)مصلح، همان، صاس

این تناظرها نباید ما را بر آن وادارد که انسان را فراتر از مقام انسانیش تصور کنیم . از این رو می گوییم : فرق حق و خلق، به 

ط غنی شوند. ارتباط حق و خلق، ارتبا، مقید میاند و در خلق که ظاهر شدنداطالق و تقیید است. کماالت لوازم وجودند؛ در حق مطلق

 ( 71واجب بالذات با فقیري است که عین الربط است.)مصلح، همان، ص

                                                           
حقیقت همه اشیاء آن لطیفۀ ربانی است و لذا همه هویت ها و ماهیت ها از جهتی آیینه ظهور او و از جهت دیگر حجاب چهره  ید دقایق عرفانیدباید دقت کرد که از   17

 آفتابیش در میان بینی.             اویند . هاتف اصفهانی در این مورد گوید : دل هر ذره را که بشکافی

 دردا که این معما شرح و بیان ندارد              ر آتشین استهر شبنمی در این ره صد بح حافظ دل نشین می سراید :
 ، مکتبه نینوی الحدیثه هجری قمری(، الجعفریات، تهرانقرن چهارم نۀ مومن است. محمد بن محمد اشعث)مومن آی 18
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ما را موصوف گردانید به جمیع صفات الهی که خود به آن موصوف بود. جل جالله در این مورد می گوید: حق بابا رکناي شيرازي

ایم ممیز نیست مگر این که ما در وجود محتاج حقاي نیست از این که فارقی باشد تا صفات ممکن از صفات واجب متمیز شود.آن ولی چاره

 (48،ص1359و حق تعالی از ما مستغنی است.) شیرازي، 

این مشکل را به این صورت نیز می توان حل کرد که سنخیت حق و خلق به این است که این دو را به اعتبار اسماء و صفات،  

  19عدم سنخیت می شود.حکم به سنخیت و اشتراک کنیم ولی به اعتبار ذات، حکم به 

چون آدمی مظهر جمیع اسماء حق است، پس با شناخت او است که معرفت به حق پیدا می شود. در عرفان با استناد به احادیث 

( 105مائده / «) عليکم انفسکم»( و آیاتی چون 32، ص2مجلسی، همان، ج «) من عرف نفسه فقد عرف ربه»معرفت نفس از جمله 

( بین خدا و نفس شناخت دو سویه بر قرار کردند و معرفت نفس را پایه و مایۀ 19حشر/«)نسوا اهلل فانساهم انفسهم ال تکونوا کالذين»و

گویند: در این امر باید به شناخت تعاکسی برسیم؛ از امکان، ضعف، نیاز، حادث بودن و سایر صفات امکانی معرفت رب تلقی نمودند. گاه می

گوید: رسول گفت: من عرف نفسه، فقد عرف می هجويريشویم. گر صفات ربوبی و وجوبیِ ربّ منتهی مینفس  به وجوب، شدت، غنا و دی

(؛ هر 269، ص 1336ربه؛ اي من عرف نفسه بالفناء فقد عرف ربه بالبقاء و یقال من عرف نفسه بالعبودیه، فقد عرف ربه بالربوبیه)هجویري، 

شود هر ناخت یعنی شناخت فناي نفس، شناخت بقاي رب را نتیجه دهد و گفته میکس نفس خویش را شناخت، پروردگارش را خواهد ش

 شناسد. کس خویش را به عبودیت شناخت، پروردگارش را به ربوبیت می

رسیم و با نگاه گویند: با شناخت بساطت نفس به بساطت رب میاي از عرفا شناخت تشابهی را در این جوالن سر داده و میو عده

و لکون نفس »آورده که:  قيصريشویم. نفس در عین بساطت و وحدت کل قوا را در بر دارد به این شان از رب نائل می به این که

صاعدي سمیرمی، ) «مشتمل عليها بحسب ظهوراته فيها االنسانيه مشتمله علی جميع مراتب الکونيه و االلهيه و الحق ايضاً

مام مراتب وجودي و الهی است، حق نیز از جهت تجلی خود در اشیاء، بر تمام آن ها (؛ چنان که نفس انسانی مشتمل بر ت130همان، ص

یقف نهایت نفس، مقام تجرد و بلکه مقام فوق تجردي آن و از این که نفس انسانی در مسیر رو به کمال، حدباشد. با فهم سیرِ بیمشتمل می

( و سر آخر چنان 125شویم.) همان، صتجرد محض حضرت حق رهنمون مینهایتی رب و ندارد و اقیانوسی نامحدود است، به شناخت بی

که دست فکر از درک کنه غیبی نفس کوتاه است و حقیقت سري آن بر کسی هویدا نیست، به انعزال درک و فهم بشر از شناخت ذات حق 

ت ها به غور خود برسند و در اعماق ها عمیق گردند و فطان( هر چند همت217 - 215، صص 1، ج  1381بریم.) صمدي آملی، پی می

 شناخت غواصی کنند، به عرصۀ ذات حق تعالی و بلکه ذات صفاتش نرسند که آن معروف معبود کسی نخواهد بود.

 قوس صعود 
کنند که نیم دایره اول قوس نزول است. با پایان یافتن آن، قوس صعود آغاز گفتیم عرفا نظام هستی را به شکل دایره ترسیم می

شود، منتهی در جهت شود. انسان خاتم قوس نزول و فاتح قوس صعود است. در این مسیر، تمام مراحلی که پیموده شده بار دیگر طی میمی

 پیمایند.عکس. اساس سیر در این قوس نیز بر حب و عشق است و همه موجودات بنا به محبت و حب به اصل خود این مسیر را می

 کشان هر ذره را تا مقصد خاص                اص یکی میل است با هر ذره رق  

 (512، ص1343نبینی ذره اي زین میل خالی)وحشی بافقی،                  اگر پویی ز اسفل تا به عالی   

  20غربت انسان

 (114ندانمت در این دامگه چرا افتاده است)حافظ، همان، ص                 زنند صفیر تو را ز کنگره عرش می

یابد که از باال است و انسان وقتی ندا را می شنود می یابد که حقیقت وي این جایی نیست و او را با این عالم سنخیتی نیست. می

 جا برگردد. باید به آن

 (275چند روزي قفسی ساخته اند از بدنم)همان، ص             مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک 

 ( 34، ص 1386معجونی از یک بیگانه و یک آشنا هستی یک اصل و یک فرع داري.) ابراهیمیان، گوید: اي انسان تو عرفان می

 (192، دفتر دوم، ص1336کز براي اوست غمناکی تو)مولوي،                   کیست بیگانه تن خاکی تو

 . -طونیالبته نه به معناي افال-شود که انسان را موطنی قبل از این دنیا بود عرفان یاد آور می

 (293ما بدین ره نه پی حشمت و جاه آمده ایم                از بد حادثه این جا به پناه آمده ایم)حافظ، همان، ص 

                                                           
 . آورد البته اتحاد نوری و تجلی نور حق در کسوت وجودی بشر مشکلی ندارد و سر از اتحاد ذاتی و حلولی در نمی 19

 او             بل که دارم در تجلی نور از او من نیم جنس شهنشه دور از -

 زاتحاد نور نزد رای حلول          ای فضول بود در سر«انا هو»این -

 (20ص  ، معجم صوفی ، .)سعاد حکیمغربت معنای خاص و اصطالحی در بیان صوفیان دارد که از محل بحث ما خارج است  20
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 (263آدم آورد در این دیر خراب آبادم)همان، ص                من ملک بودم فردوس برین جایم بود

یار خاکی هبوط کرده، تنزل یافته و اینک در این زندان تن گرفتار آدمی روحش، اصلش و حقیقتش ملکوتی است. لکن به این د 

 آمده است. 

 گوید. دنیا او را چاه قیروان است از این رو زبان به شکایت گشوده از دوري و تلخی دنیا می

 (5ص کند)مولوي، همان، دفتر اول،از جدایی ها حکایت می                      کند  بشنو از نی چون شکایت می

هاي خود را از دست داده است و تا رویش نویسد: روح انسانی در جریان هبوط بالاز شارحان فلسفه سهروردي می ودود تبريزي

 ( 131، ص1380بال هاي دیگر ناچار به سکونت در ربع مسکون فراق است.)ذاکانی، 

 به این زندان الفت بگیرد که: مبادا که انسان آن چه بود و آن جا که بود همه را به فراموشی بسپارد و 

 (114نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است)حافظ، همان، ص               اي بلند نظر شاهباز سدره نشین 

 باید مراقب بود که: 

 (278خوشا دمی که این  چهره پرده برفکنم)همان، ص                شود غبار تنمحجاب چهره جان می

 ف جان مان را از چاه و قفس دنیا و هوا بیرون کشیم.  باید جهد کنیم تا یوس

 (537شاهنشاهی، ص 2536جهد بر آن کن که برآیی ز چاه)عطار نیشابوري،                    یوسف قدسی نمود ملک تو مصر

 (278صروم به روضه رضوان که مرغ آن چمنم)حافظ، همان،              چنین قفس نه سزاي چو من خوش الحانی است

ها و تمثیالت فراوانی آورده اند که قصه غربت غربی ماجراي فیل و هندوستان جریان خالصه این که عرفا در غربت انسان منظومه

 (426- 421، صص23، ج 1383ها است.)مطهري، طوطی و بازرگان نمونه هایی از آن

 توان به لزوم آن پی برد.و بیشتر میشود با فهم معناي غربت انسان توجیه لطیف تري براي قوس صعود پیدا می

 خود شناسی 
حال که آدمی به لزوم سیر صعودي از منظر جهان شناسی و انسان شناسی عرفان پی برد و این نداها او را بیدار ساخت و انگیزه 

سن خویش، این مسیر را بپیماید باشد و او باید با انتخاب احکافی بر آن یافت، مسئله اساسی آن است که این سیر براي انسان اختیاري می

هاي موجود در نهاد و نهان خویش را چه مراد از خلقت وي بود، برسد. اولین قدم شناخت خود است؛ باید ظرفیتجا و آنتا بتواند به آن

سانی که انسان را در طلب خود پی ببرد که بدون این شناسایی راه به جایی نخواهد برد. عرفا در مقابل کنهایتشناخته و به استعداد بی

گویند که: خارج از قلمرو عقل و حس هیچ معرفتی نمی تواند کسب کند، معتقدند کنند و میمعقوالت ذهنی و محسوسات محدودش می

آید. هم چنان که خدا به انسان بصر داده که عالم شهادت را به مشاهده ها بصیرتی است که از طریق قلب بدست میآدمی را وراي این

 گر باشد. یند، بصیرتی به وي عطا نموده که به آن می تواند عالم غیب را نظارهبنش

که در معرفت شود. آنخالصه این که انطواي همۀ معارف در معرفت نفس است و این معرفتی است که به خالفت الهی منتهی می

ت و در عین حال، هر مرتبه حقیقت مرتبۀ پایین و نفس غور کند، خود را یک شخص ممتد داراي مراتب ببیند که هر مرتبه را حکمی اس

هایش همه در گشته( بنابراین انسان هر چه می خواهد، باید از خود بطلبد که گم59، ص 1381رقیقت مرتبۀ باال است.) صمدي آملی، 

 ها به دست معرفت نفس است. ي اینخویشتنِ خویش بوده و مفتاح همه

 (892اي)مولوي، همان، دفتر پنجم، صترک کن گلگونه را تو گلگونه                 اي   هیچ محتاج میِ گلگون نه

 

 بطون سبعه

گیرد؛ اگر جا که عرفان را کار با باطن بوده و در نظرش، باطن اساس است و اصالت دارد، در هر جا این باطن را سراغ میاز آن

کل عالم نیز داراي باطن و ملکوتی  ،، باید معنیش نیز نغز گردد، در نظر عرفادانشی بود باید مغز داشته باشد، اگر طاعتی، ظاهرش نغز بود

 (71و 70، ص1384است.)کبیر، 

 (183، ص 1383رو معانی را طلب اي پهلوان)فعالی،                          صورت ظاهر چه جویی اي جوان 

 گویند:در مورد قرآن نیز می 

 (72پوست را پیش کسان انداختیم)مولوي، همان، بیت                                ما ز قرآن مغز برداشتیم 

 دانند. 22و لطائف سبعه 21در بحث انسان نیز بر این نکته پافشاري دارند؛ در نهادش غور نموده و آن را مشتمل بر بطون و اطوار

                                                           
 .اخفی  ۀخفی و لطیف ۀسر ، لطیف ۀروح ، لطیف ۀقلب ، لطیف ۀنفس ، لطیف ۀطبع ، لطیف ۀ: لطیفات اند ازن گاه مراحل روح انسانی را لطائف سبعه می نامند که عبدر عرفا 21
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 باشد. قوع در مراتع بهائم می: مقام نفس، که ناظر به حیات دنیا و زخارف آن است. مقتضاي این بطن، وبطن اول

: عقل، که شایق به لذات باقیه، حشر با مالئکه و جمع بین لذات دنیا وآخرت است. مقتضاي این بطن، خروج از مرتع بطن دوم

 بهایم و دخول در جمعیت انبیاء و اولیاء است.

است که سالک محل علوم و الهامات و هم  جا، مرتبه روح است. در این بطن سالک اطمینان به حضور حق دارد. و اینبطن سوم

 شود.چنین محبت می

، بطن سرّ است. اگر سالک از مراتب تعلقات کونیّه خارج شود و حقیقت و مقام فقر خود را که خالی از غیریت باشد، بطن چهارم

 ین وادي ولی گویند. رسد که حقیقت خود را عین ربط به حق تعالی شهود نماید. سالک را در ادرک کند به این مقام می

: وقتی که سالک مظهر اسماء باطن گردد و کثرت باطنیه را در مرآت وحدت شهود نماید، به مقام خفی از مراتب بطن پنجم

 رسد. در انبیاء، والیت، به این مرتبه ختم شده و نبوت را به همراه دارد.نفس آدمی می

گردد. دهد و مظهر تجلیات صفاتی مقام الوهیت میخویش ادامه می: سالک در این موطن به سیر در صفحات وجودي بطن ششم

 این مقام آخرین سیر معنوي الوالعزم از رسل و انبیاء است. 

-، مقام تجلی است که اختصاص به مقام والیت محمدیه و اوصیاء به حق او دارد و دیگران از این مقام بیهفتمين و آخرين بطن

 باشد. مراحل فناء و بقاء را دارا است و صاحب فتح مطلق می اند. صاحب این مقام، تمامبهره

شان، باید اسب سلوک را تاخت تا شناخت تفصیلی آن ها دور نمایی از اطوار و اسرار آدمی است که براي یافتن و کشفالبته این

عليکم انفسکم »ک، یکی بیش نیستند که جا سالک و مسلگردد؛ این سیر در درون آدمی بوده و آنمراحل، در سیر و صعود تکاملی میسر 

تان که چون هدایت یافتید، گمراهان بر شما ضرري نرسانند. در این راه هر (؛ بر شما باد نفوس105مائده/ «)اليضرکم من ضل اذا اهتديتم

ص شیثی از فصوص الحکم کس به هر چه برسد و هر چه به دست آورد، در درون خود رسیده و از راه باطن کسب کرده است. ابن عربی در ف

 عربی، همان، فص شیثی(اي و هر چه بگیري، از خود از خود گرفتی.) ابناي بچینی، از درخت خود چیدهگوید: در عالم سلوک هر میوهمی

 اسفار اربعه 
ه اختصار نکاتی در این جا که این مقال، مجال تفصیل ندارد باند ولی از آنعرفا براي سیر الی اهلل حاالت و مقامات و منازلی قائل

کنیم؛ ایشان را بر این امر اتفاق است که سالک باید شریعت را تماماً به جا آورد. بر طهارت ظاهر و باطن اقدام کند و دل را موضوع بسنده می

 از زنگار صاف گرداند که:

 (193، ص تخت دل معمور شد پاک از هوا          بین که الرحمن علی العرش استوي)مولوي، همان 

 سالک نباید دمی از تکاپو دست بکشد بلکه:  

 تا دم آخر دمی فارع مباش                    اندر این راه می تراش و می خراش 

 (83کوشش بیهوده به از خفتگی)همان، دفتر اول، ص                        دوست دارد یار این آشفتگی     

د تمام حرکات و سکنات و عبادات او بر اساس عشق اخالص و محبت به خدا و استمداد از از این اصل نباید غافل باشد که بای

 حضرتش باشد. 

 (172الافتخار بالعلوم عندنا)همان، ص                       یا غیاث المستغیثین اهدنا          

آدمی »آمده  مافيهفيهباشند. در احل میگر آدمی در تمام مرلزوم تمسک به انبیاء و اولیاء از آن روست که اینان هدایت

ب اسطرالب حق است اما منجم باید که اسطرالب بداند. تره فروش یا بقال اگر چه اسطرالب دارند، اما از آن چه فایده گیرند و از آن اسطرال

الب مسین آینه افالک است، چه دانند. پس اسطرالب در حضور منجم سودمند است که من عرف نفسه فقد عرف ربه هم چنان که این اسطر

 ( 117گوهرین، همان، ص«) وجود آدمی اسطرالب حق است. 

 (106غیب را چشمی بباید غیب بین)مولوي، همان، دفتر ششم، ص               انبیاء را داد حق تنجیم این       

( که عرفا از 77 – 75یر، همان، صص اي)کبهاي خود باید سفرهاي چهارگانهکه انسان براي رسیدن به تمام ظرفیتخالصه این

 .آن ها نام برده اند، بپیماید

 

 سفر اول: سفر از خلق به حق 
 سالک در این سفر باید حجب امکانیه)ظلمانی و روحانی( را از بین ببرد تا به مقام وحدت برسد و وجودش وجود حقانی گردد. 

                                                                                                                                                                                       
  . محجه القلب ،طور سویدا و، حبه القلب اف ، طور فواد طور صدر ، طور قلب ، طور شفّ زمانی هم مراتب روح آدمی را اطوار سبعه می خوانند که عبارت اند از : 22
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 سفر دوم: سفر من الحق الی الحق بالحق

یابد و ذات و و صفات حق نموده و علم به اسماء و خواص اسماء می مرتبه ذات شروع به سیر در اسماء دراین سفر، سالک از

 یابد. صفات خود را فانی در حق، افعال و صفات حق می

 سفر عن الحق الی الخلق بالحق سفر سوم:

کند، در اولی از کثرت به وحدت رجوع می سیر سالک در این موقف در مراتب افعال است. این سفر با سفر اول متقابل است؛ چون

 شود.ولی در سومی متوجه کثرت می

      سفر فی الخلق بالحق:  سفر چهارم

یابد و خلق را به کند و به رجوع خالیق به حق و کیفیت آن علم تفصیلی میسالک در این سیر خالیق آثار و لوازم آن را شهود می

حیت دارد مدینه فاضله تشکیل دهد و شان اوست که در جمیع شئون اجتماعی بشر مداخله کند. چنین شخصی صالمقام جمع دعوت می

 کند. 

 سایر اهلل به کجا می رسد؟ ، چه چیزي به دست می آورد؟ و چه ظهور می دهد؟

 فناء مطلق / توحيد 
از پیدایش و بقاي حد و تعین در این سفر روحانی به طور مستمر حدود و تعینات عبد فداي یکدیگر شده، فناي هر یک زمینه س

شود. فناء، بازگشت به خویشتن گردد. فناء در عالم سلوک یک جریان عینی است که به وسیله آن سیر تکاملی وجود محقق میبعدي می

ي فناء ( توحید نیز پا به پا131و  130، ص1383اصلی خویش، به نیستان، حقیقت و هستی، بریدن وجدا شدن از بیگانگی هاست.) یثربی، 

اي، مرحله توحید فعلی شمارد چنین مرتبهبیند و همۀ افعال را افعالِ خداوند میرود. عارف در فناي فعلی فقط فعل خدا را میپیش می

رسد. در کند و شخص به توحید صفاتی میرسد و خداوند به تجلی صفاتی بر او تجلی میاست. سپس در مرحله باالتر به فناي صفاتی می

یابد. بنا به تصریح عرفا این کند و همه را مندک در حضرت حق میهایی که توحید ذاتی است، همۀ ذات ها را ذات خدا مشاهده میمرحله ن

ابن «)البد من اثبات عین العبد.» کند که: بر بقاي عین ثابت عبد در حال فناء تاکید می ابن عربیمقام چنین نیست که اثري ازعبد نماند. 

جا منظور از فناء، انعدام و نیستی مطلق عین بنده نیست بلکه مراد، فناي بشریت وي گوید: در اینمی قيصريص ابراهیمی( عربی، همان، ف

گوید: فناي ممکن در واجب به اضمحالل آثار ممکن است نه انعدام حقیقت او. چون اضمحالل انوار می جامیدر جهت ربانی است. 

 (  151، ص1370محسوسات در نور آفتاب.) جامی، 

 (503، ص1372میان بود و نابودي اسیر است)یثربی،                            چراغ آن جا که نور منیر است

فناي مطلق عالوه بر این که خالف وجدان است، مستلزم لغو بودن دعوت انبیاء و تالش انسان ها و  عالمه طباطبايیاز نظر 

 (505و  504ء می باشد.)همان، صناسازگار با کمال مطلق و بقاي بعد فنا

 واليت 
گردد، از قبیل: توجه به قضاء و قدر، رقت قلب، حالت هایی برایش حاصل میپیماید، لوازم، آثار و یافتهسالک هر مقام و منزلی می

 باشد. می واليترضایت و امتنان، ظهور کرامات و... . ولی سرچشمه اي که مبناي همه مقامات است، 

شود. انسان در این مسیر بدون هیچ الیت گفته اند: ارتباط بی واسطه با حق تعالی است که از طریق فناء حاصل میدر تعریف و

 (362واسطه اي معارف و حقایق را از خداوند اخذ می کند.)امینی نژاد، همان، 

اي نیست، مگر این که ابتداء ولی یآید. زیرا هیچ نبها به حساب میوالیت باطن نبوت، رسالت و خالفت است و ریشه و معدن آن

اي است که بر عارف ترین درجهعالی ولیّشده و به اندازۀ وسعت والیتش، به مقام نبوت، رسالت و خالفت راه یافته است. از سویی دیگر 

را به تفاضل والیت موجود در  والیت را باالتر از نبوت و رسالت می داند و تفاضل انبیاء و رسوالن ابن عربیشود. این جا است که اطالق می

از جهت والیت برتر از انبیاء و  السالمعلیهمبر این اساس، مرتبۀ امام علی و امامان معصوم»گوید: در این مقام می سيد حيدربیند. آن ها می

 (54، ج دوم، ص1384خلیلیان، «)رسوالن غیر خاتم  می باشد.

حقیقت و هم چنین آگاه از ظاهر و باطن است، در صورتی که حوزۀ بعثت انبیاء و  : ولیّ ، عالِم به شریعت ودليل بر ادعاي عرفا

شوند. اما والیت، محدود به زمان و مکان نیست. اند. لذا منقطع میرسوالن تنها شریعت و ظاهر است. نبوت و رسالت محدود به زمان و مکان

 (395و  394بلکه از ریشۀ سرمدیّت و اطالق است.) یثربی، همان، ص 

صورت بندي مقامات والیت منطبق بر تکمیل قرب فرائض و قرب نوافل است. قرب فرائض متناظر با توحید افعالی وصفاتی است 

کند. این جاست که مرحلۀ والیت شروع شده، خداوند در مقام ظهور و فعل، عین چون انسان را این قرب فانی در صفات و افعال خداوند می
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شود. قرب فرائض متناسب با توحید ذاتی است. در این حال انسان عین اهلل و سمع اهلل و ... ئض انسان فانی در ذات میشود. در قرب فرااو می

 (91می شود.) مصلح، همان، ص

 

 

 نتيجه گيري

ان، خدا و صفاتش، بحث انس با توجه به مطالبی که گذشت، انسان، مسأله مشترک بین قرآن و عرفان بوده و بعد از بحث درباره

چون برخی مسائل دیگر نقاط یکسان و متحدي بین این باشد. همهایش و عوامل صعود و رکودش از مباحث کالن قرآن و عرفان میویژگی

شود؛ فطرت، روح االهی و کرامت که در ادبیات قرآنی به ها و غایت و نهایت راه انسانی دیده میها، کارآمديدو دید در تعریف انسان، ویژگی

هاي شود که خداوند در این مسیر سرمایهي آدمی معرفی شده است، در مباحث عرفانی از این اطوار به قوس نزول یاد میسرمایه عنوان

ي خود جهت شکوفا نمودن حقیقت خویش شگرفی در وجود انسان نهاده است. قدم بعدي قدم تکلیف بوده که بشر با اختیار خود از سرمایه

در قاموس قرآن امتحان و ابتال یکی بعد از دیگري در پیش روي آدمی نهاده شده است و در عرفان اسفار چهارگانه و  دارد.این قدم را بر می

ي بعدي تکامل او بیان گردیده است. باالخره خالفت قرآنی همان والیت عرفانی است که به عنوان هدف ها پلهسلوک انسان در این وادي

 شود.قی میبرین انسان در این دو دیدگاه تل

نگري داشته ولی نگاه قرآنی نگاهی شود؛ عرفان تمرکز بر باطنهایی در این دو نگاه دیده میها تفاوتالبته در کنار این شباهت

 باشد.گرایانه بر اطوار و سلوک انسان جهت رسیدن به سرمنزل مقصود میجامع
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 ، فطرت در قرآن ،قم: اسراء.1( تفسیر موضوعی قرآن کریم، چاپ اول، ج 1378آملی، عبد اهلل).جوادي 13
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 لبنان:  الندره. المعجم الصوفی، چاپ اول،  م( 1981.حکیم، سعاد)18

 م( المعجم الصوفی، قاهره:  دار الرشاد. 1997.حنفی، عبد المنعم)19

( انسان شناسی از منظر سید حیدر آملی؛ مجموعه مقاالت کنگره عالمه سید حیدر آملی، چ اول، بابل:  1384.خلیلیان، مصطفی)20

 دبیرخانۀ کنگرۀ عالمه سید حیدر آملی. 

 الم خیال، )ترجمۀ نجیب اهلل شفق(، چاپ اول، قم: موسسۀ آموزشی پژوهشی امام خمینی.( عو1385.چیتیک، ویلیام)21
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