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پیشگفتار
تعيين مباني ،اركان ،چارچوب و مسير پيشرفت كشور در نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران
بايد با مشاركت گسترده و حضور همه جانبه دانشمندان ،محققان ،نخبگان دانشگاهي و حوزوي
و جوان��ان اي��ن مرز و بوم صورت گيرد .به گواه تاريخ و تجارب گذشته ،پيشرفتي همه جانبه و
پايدار خواهد بود كه مباني اسالمي و اقتضائات ايراني در آن توامان مورد توجه باشد.
اينك مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت در آستانه اتمام سه سال تالشهاي علمي ،تخصصي
و فک��ري درباره پیشرف��ت اسالمی ایرانی ،برگ��زاري نشستهاي علم��ي و تخصصي ،تاسيس
انديشكدهه��اي مركز ،انتشار صدها مقالة ارزشمند و تهی��ه نقشه راه تدوین الگو و انجام برخی
از مراح��ل آن ،در نظر دارد با هدف توليد دانش و گسترش و تعميق ادبيات موضوعي در حوزه
الگ��وي اسالمي ايراني پيشرف��ت ،آثاري را به صورت تك نگاشتهاي علمى فاخر منتشر نمايد.
ت��ك نگاش��ت نوشتاري تخصصي و نيمه مبسوط است كه توس��ط يك پژوهشگر خبره در يك
موضوع خاص نگاشته ميشود .تك نگاشت از نظر حجم و محتوا حد فاصل مقاله و كتاب است
و نويسنده با پردازش و تحليل يافتهها و مطالعات تخصصي پيشين و افزودن يافتههاي پژوهشي
جديد خود و تحليل جامع و منسجم آنها افقهاي تازهاي را در زمينه مورد بررسي ميگشايد.
سلسله تك نگاشتهاي الگوي اسالمي ايراني پيشرفت كه در مجلدات مختلف منتشر ميشوند،
حاص��ل تالش جمعي از استادان ،انديشمندان و محقق��ان دانشگاهي و حوزوي است كه مراحل
مختل��ف نگارش ،ارزياب��ي ،ويراستاري ،تدوين و انتشار را با نظارت متخصصان و اهل فن گذرانده
است و در اختیار صاحبنظران قرار میگیرد .در پايان از مساعدتها و تالشهاي ارزنده نويسندگان
ت��ك نگاشته��ا و داوران و مراكز مختلف علمي و پژوهشي كه ما را در تهيه ،تدوين و انتشار اين
سلسله ياري رساندند ،تقدير و تشكر ميشود .اميد است اين محتواي علمي بتواند افق هاي نو و
روشني را در پيش چشم متخصصان دانشگاهي و حوزوي بگشايد و هر روز در طي مسير تدوين و
3
تحقق الگوي اسالمي ايراني پيشرفت گام هاي بلندتر و استوارتري برداشته شود.
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خالصه
نظریه پیشرفت اسالمیایرانی دارای مبانی متعددی چون انسانشناسی ،هستیشناسی،
معرفتشناس��ی ،ارزششناسی و غایتشناسی و ...است که ریش��ه در وحی و آموزههای
وحیانی داش��ته و قابلیت تحلیل و تعلیل با رویکردهای متفاوت تجربیـتجریدی ش��امل
علوم طبیع��ی و ماوراءالطبیعی اعم از حس��یـتجربی ،عقلیـتجریدی و عرفانیـتجردی
شناسی وحیانی با رویکرد
را داراس��ت .از جمله آن رویکردها ،رویکرد عرفانی است .انسان
ِ
عرفانی مبنایی بسیار مهم و تاثیرگذار در نظریه یادشده میباشد ،بهگونهای که اگر انسان
در عرف عرفان و با خوانش عرفانی مورد ش��ناخت و س��نجش قرار گیرد ،نظریه پیشرفت
جهان
اس�لامیمعنا و مصداقی عالی و متعالی یافته و پیش��رفت د ر تراز منزلت انسان در
ِ
جهان ش��ریعت مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .در اینصورت،
خلقت وترازوی قرآن در
ِ
واژههایی چون :تعالی ،تکامل،ترقی ،تصعید و ...با واژههایی چون :توس��عه ،پیشرفت و...در
یک شبکه معنایی و در مقیاس انسان کامل و فرد و جامعه مطلوب تفسیرپذیر خواهد بود.
برای دس��تیابی به نظریه پیشرفت اس�لامیایرانی و تعریف و تدوین مدل و الگوی جامع
و کامل ،ضروری اس��ت که به تعریف منطقی و قرآنی انس��ان ،با هدف شناخت ماهیت و
معرف��ت به هویت او ،پرداخته و مولفهها و ویژگیه��ای هرتعریفی را بیاوریم تا تمهیدی
برای فهم و شهود یا درک و دریافت انسان وحیانی با رویکرد عرفانی فراهم گردد .انسان
در شعاع اندیشه شهودی و افق بینش عرفانی مظهر جمال و جالل الهی ،غایت خلقت و
هدف ش��ریعت معرفی شده است ،و در نتیجه ،پیشرفتی معنادار خواهد شد که با انسان
عرفانی همگرایی و هماهنگی کامل داش��ته باشد ،و نه با انسان عرفی که در جهانبینی
ماتریالیس��تی،بینش اومانیستی ،گرایش لیبرالیس��تی و منش سکوالریستی تنها دارای
جنبههای مادی و عرضی یا آفاقی اس��ت .انسان عرفانی ،با منبع و مبنای وحیانی ،دارای 5
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جامع عقالنی ،نفسانی و جسمانی است ،اگرچه جنبه عقالنیـ نفسانیاش دارای
جنبههای
ِ
اصالت ،و جنبه جسمانیاش دارای اهمیت میباشد.
اینک با توجه به مطالب یاد شده ،آنچه در نوشتار حاضر مطرح شد عبارت است از انسان
«حی متأله» اس��ت و سرنوش��تش چون سرش��تش با توحید و عدالت ،در پرتو معرفت و
معنویت گره خورده ،و چنانکه انس��ان در تکوین و خلقت مظهر اس��مای جالل و جمال
الهی ،خلیفه اهلل و امانتدار الهی است ،در تکامل و شریعت نیز باید آیینهگردان جمال و
جالل الهی و نماد و نمود مس��تخلفعنه ،یعنی خدای سبحان ،باشد .این معنا و حقیقت
تنها در سایه ایمان صائب و عمل صالح که از پشتیبانی معرفتیـ معنوی برخوردار باشد،
قابلیت تحقق و تجلی را دارد.
عرفانی مبنای نظریه پیشرفت اسالمیایرانی
•انسانشناس��ی با تعریف قرآنی و تفس��یر
ْ
عرضی مادیـ معنوی یا آفاقیـ انفسی
اس��ت که مقوله پیش��رفت را در س��احتهای
ِ
و س��طوح عقلیـ ش��هودی ،و عوالم طولی از ناس��وتیـملکوتی تا جبروتیـالهوتی در
یکتراب��ط و تعامل دیالکتیکی با ه��م دیده تا درصدد ارایه الگو و مدلی پویا و پایا و یا
دارای کارآمدی و کارکردهای جامع و کامل برآید.
• انسان موجودی مختار ،چندالیه و دارای ساحتهای وجودی ملکی و ملکوتی یا غیب
و شهادتی اس��ت که آیینهگردان اسمای حسنای حق سبحانه و دارای جامعیتی است
که میتواند به مقام تعین اول و ثانی رس��یده و مرز «قاب قوسین او ادنی» را درنوردد.
چنین موجودی که دارای هویت «حی متاله» و ماهیت الحدی در تعالی و تکامل است
ِ
پیشرفت وحیانی با
و توان و ظرفیت اکتس��اب مقام خالفت خدا را داراس��ت ،در نظریه
مبانی عرفانی ،کمال حداکثری را جس��تجو میکند و پیش��رفت متعالی را در معرفت
صائب و عمل صالح وکمال صادق مییابد ،تا حیات طیبهاش در همه سطوح و ساحتها
تحصیل و تأمین شود.
پرس��ش اصل��ی و کلی��دی نوش��تار حاض��ر ای��ن اس��ت ک��ه مبن��ای انسانش��ناختی
وحیان��ی نظری��ه پیش��رفت ب��ا رویک��رد عرفان��ی چیس��ت؟ و دارای چ��ه مولفهه��ا،
ِ
ویژگیه��ا ،س��احات و س��طوحی اس��ت؟ و فرضیهه��ای نوش��تار عبارتن��د از:
الف -انسان با تعریف قرآنی و تفسیر عرفانی ،نظریه پیشرفت را در همه ابعاد و نیازهای
 6مادیـ معنوی و آفاقیـ انفسی میبیند و الگویی همگن و همگرای با آن ارایه میدهد.
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کامل
انسان متکامل را در ارتباط با انسان
ب -معارف قرآنی با رویکرد عرفانی ،پیشرفت
ِ
ِ
مکمل ،آن هم در ارتباطهای انسان با خود ،خدا ،جامعه و جهان بیان و تبیین میکند.
ج -انسان در تعریف وحیانی با رویکرد عرفانی دارای مقام الحدی و پیشرفت حداکثری
و توقفناپذیر میباشد.
د -در الگوی اسالمیایرانی پیشرفت ،انسان دارای کرامت وجودی ،ارزشهای برتر ،حریت
و عزت نفس میباشد و همه نیازهای صادقش مدیریت و تأمین خواهد شد.
نوش��تار پیشرو دارای نوآوریهایی اس��ت که از حیث رویکردی و متدیک یا روشی قابل
اهمیت است .مانند :
الف -تعریف وحیانی انس��ان که جامعتر از تعریف منطق متعارف میباش��د ،و در «حی
متأله» که عبارت«حی» ش��امل حیوان ناطق درتعریف منطقی است و جنس این تعریف
را تش��کیل میدهد و «متأله» نیز فصل تعریف قرآنی انسان است تا فطرت خداشناس و
خداگرای انسان با همه ساحتهای بینشیـگرایشی را شامل گردد و هیچ بعدی از ابعاد
انس��ان مغفول و مهجور واقع نشود ،و همچنین ،نظریه پیشرفت از تعریف جامع و کاملی
بهرهمند شود.
ب -پیشرفت توقفناپذیر و حداکثری انسان بر اساس نظریه فطرت معنادار خواهد بود.
کامل معصوم میتواند از پیشرفت
انسان
ج -انسان تنها در پرتو هدایت و تربیت همهجانبه
ِ
ِ
در عرصهها و ساحتهای مختلف و متنوع که متناظر با همه نیازهای وجودیاش هست،
برخوردار گردد.
عرفانی
د -در این نوش��تار مولفهها و ویژگیهای انس��ان در قرآن و انسان قرآنی با مبانی
ِ
ب ش��ده ،و نشان و نشانیهای
انس��ان کامل در نظا ِم وجو د ترکی 
انسانشناس��ی و جایگاه
ِ
یو
انسان کامل با هدف الگوگیری و اسوهپذیری یا ایتساء و اقتدای به آنان در تکامل علم 
عملی و پیشرفت و رشد وجودی طرح و توصیف میشود ،تا معنا و مصداق پیشرفت در
ابعاد مختلف انسان بصورت یکجا و هماهنگ ارایه گردد.
بنابراین ،انسان که علت فاعلی و غایی پیشرفت مبتنی بر معرفت و علم ،عقالنیت و فکر،
معنویت و روحانیت و در مجموع دانش و بینش ،گرایش و کنشهای متعالی است ،باید
بهصورت دقیق و عمیق و با مبانی متکثر ،از جمله مبنای عرفان اسالمی ،شناخته شود تا
7
ساحات و سطوح رشد ،رستگاری ،کمال و پیشرفتش تبیین و تعیین گردد.
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مقدمه
انس��ان موجود بسیار پیچیده و جامعی است که شناخت تام و تمامش محتاج استفاده از
همه روشهای علمی–معرفتی است ،چه روش وحیانی ،چه روش حسیـتجربی ،چه روش
عقلیـ فلسفی و چه روش کشفیـ شهودی .بنابراین ،باید از همه روشهای تجربی محض،
نیمهتجریدی ،تجریدی و تجریدی محض در ش��ناخت علمیانسان استفاده کرد تا بتوان
ِ
پیشرفت معنادار و مبنامند او دست یافت .اهمیت
به درک درست و دقیقی از انسان برای
ی قابلتأمل است و هم از نظر عملی -کاربردی؛ زیرا تا از نظر علمی،
موضوع هم از نظر علم 
وحیانی پیش��رفت با رویکرد عرفانی ،ک��ه دارای منزلت خاصی
مبان��ی و از جمله مبنای
ِ
در ارتباط با مقوله پیش��رفت میباش��د ،مورد تحقیق و تبیین قرار نگیرد ،نوبت به بیان و
توضیح اهمیت عملی و کارکردی آن نمیرسد .بنابراین ،شناخت وحیانی انسان با روش و
رویکرد عرفانی میتواند نقش بسیار مهم و کارآمدی در ارائه مدل یا الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت داشته باشد .به همین دلیل درمقدمه بحث سه نکته محوری را یادآور میشویم:
بشر «حیوان بالفعل» و «انسان بالقوه» است ،و سیر تکاملی انسان از حیوانیت آغازشده و به
سوی «انسانیت» کمال مییابد .تفاوت عمل انسان با دیگر جانداران ،که مالک «انسانیت»
اوست ،در دو ناحیه بینشها وگرایشهاست .این تفاوت عمده و اساسی به «علم و ایمان
» وابس��ته اس��ت .همانطورکه «روح انسان» در دامن جسم او زاییده شده  ،تکامل یافته
 ،به اس��تقالل رسیده و اصالت یافته است ( نظریه «جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء»
روح) ،حیوانیت انس��ان نیز به منزل ه النه و آش��یانهایی است که انسانیت او در آن «رشد»
ْ
تکامل رهایی از محدودیتها و
مییابد و متکامل میش��ود؛ و بههمانصورتکه خاصیت
وابستگیاس��ت ،انسانیت انسان نیز به نسبت تکامل به سوی استقالل وحاکمیت بر سایر
 8جنبههای آدمیگام برمیدارد .انس��ان تکاملیافته انس��ان مسلط بر محیطهای درونی و
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بیرونی است؛ یعنی انسان وارسته از محکومیت و محدودیتهای بیرونی و درونی ،و وابسته
به عقیده و ایمان .چنانکه روش��ن اس��ت ،مالکهای انس��انیت انسان به دست طبیعت
س��اخته وپرداخته نمیشوند ،بلکه به دست خود «انس��ان» ساخته و پرداخته میگردند
که با درک همه ارزشهای الهیـانسانی وحرکت از درون بصورت «جوهری» ،نه عرضی،
حاصلش��دنی است .انس��ان همواره در حال تبدل ذات و تحول نهادی و نهانی است ،زیرا
تغییراتش فقط در ناحیه عوارض و لواحق نیست ،بلکه هویت او در طول زندگیاش تغییر
و تحول مییابد( .صدرای شیرازی  ،1981ج9:108؛ همو)230-1380:229،
انسان مسافر دایمیحق است که در «قوس نزول» ،عوالم عقل ،مثال و ماده را پشت سر
گذاش��ته و این از ملکوت به ملک آمدن ،اختیاری او نبود ،ولی در «قوس صعودی» ،که
سیر از ماده به مثال و عقل است ،عناصری چون عقل ،اراده ،ایمان و عشق نقش کلیدی
دارند و انسان میتواند بهواسطه آنان درکمالجویی به مرتبه فوق فرشته برسد و از ملک
پران شده و آنچه اندر وهم ناید آن شود .عالمه طباطبایی نیز در تبیین این مقام امکانی،
بر اساس آیه «ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للمالیکه اسجدوا الدم فسجدوا اال ابلیس
لم یکن من الس��اجدین» (اعراف ،)11:بر این عقیده است که سجده فرشتگان اختصاص
به آدم علیهالسالم ندارد و تمام انسانها قابلیت این را دارند که مسجود فرشتگان واقع شوند (
طباطبایی ،1402ج21-20 : 8؛ ج132 :1؛ ج142 :4؛ ج .)157 :12پس «سیر و سعی»،
«بودن و ش��دن» ،و خروج از قوه به فعل به نحو حرکت جوهری اشتدادی در متن وجود
انسان تعبیه شده ،و انسان بهآن سرشته گشته و در حرکت تکاملیاش لبس بعد از لبس
یافته و عوالم وجود را در هم نوردیده و چش��م به چش��مه کمال مطلق دوخته است .این
«تکامل» با «تدریج» همدوش و هم آغوش است.
ی در ممکن و
جامعیت انس��ان بین طبیعت و ماوراءطبیعت یا ملک و ملکوت عامل مهم 
مش��کل بودن شناخت انسان ،و نقش معرفت حضوری و شهودی در انسانشناسی است،
چنانکه متمس��ک شدن به دامان وحی الهی و اس��تمداد از آن در معرفت همهجانبه به
انس��ان ،و استعانت از انس��ان کامل معصوم ،که جامع میان حضرات خمس و کون جامع
ی و شناخت کامل
اس��ت 1۱برای این امر ،مهم و حیاتی اس��ت تا آگاهی به همه ابعاد آدم 
و کارآمد انس��ان ممکن گردد .ما در این نوش��تار برآنیم تا در تبیین نظریه پیش��رفت از
 ..1ابن عربی 55 :1370؛ ابنترکه 319 :1360و  326؛ جامی. 92 :1370
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نگاه و نگره قرآنی در ش��ناخت هویت و ماهیت انس��ان استمداد طلبیم تا مبنای وحیانی
انسانشناسی نظریه پیشرفت طرح و تحلیل گردد.
پیش��رفت به معنایتر ّقی ،پیشروی داش��تن در خصوص کار یا مقصدی ،حرکت کردن،
انجام خوب یافتن و سرانجام خوب دادن (دهخدا ،ذیل پیشرفت ،پیشرفت کردن و ).. .که
کمی و عرضی و هم معنای کیفی و طولی در آن تعبیه شده است ،و پیشروی
هم معنای ّ
مکانی و پیش��روی مکانتی را نیز شامل میشود .اگر مفهوم پیشرفت را با دو مفهوم دیگر
یعنی «رشد» و «تکامل» سنجیده و معنا کنیم ،این مفهوم معنایی دقیق و عمیقتری در
الگوی اسالمیایرانی پیدا خواهد کرد .اگر واژههای پیشرفت ،رشد ،تکامل و آنگاه توسعه و
ی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند ،معنایی منیع و گفتمانی
تمدن در یک شبکه مفهوم 
خاصی را در الگوی یادش��ده تولید خواهند کرد ،زیرا «رش��د» که به معنای «راستی راه»
و صالح امر و راهی به س��وی حق و حقیقت اس��ت و رسیدن به «وجه امر» و واقع مطلب
است که رسیدن به راه یکی از مصادیق «وجه االمر» خواهد بود (طباطبایی  ،1402ج :2
 264؛ ابن فارس  ،1410ج  .)389 :2آیات قرآن مانند بقره 186 :و  ،256نساء ،6 :انبیاء:
 ،51که��ف 24 :و  ، 66حج��رات ،7 :هود 97 :و .. .نیز ب��ر راهیابی و نیل به صالح و خیر،
هدایتیابی و رشد عقلی ،رشد اخالقی ،رشد رفتاری ـ عملی در ساحتهای مختلف ،که
از رش��د فکری ـ معنوی نشأت میگیرد ،داللت مینمایند و مفسرین نیز بر چنین معانی
و مراداتی اشاره و تصریح کردهاند ( طباطبایی ،1402ج 275 :4؛ گنابادی  ،1408ج : 8
پیشرفت قرارگرفتن در صراط تکامل و راه
436؛ طبری  ،1372ج  55 :10و .)...بنابراین،
ْ
فعلیت و ش��دن در همه ابعاد وجودی اس��ت ،و به تعبیر استاد شهید مطهری «به همین
تعریف« ،رشد» عبارت است از شناخت سرمایهها ،درک سود و زیان و قدرت بهرهبرداری
از س��رمایهها و امکانات و جلب س��ود و دفع زیان .پس رشد دو رکن دارد :درک ،قدرت»
(مطهری ،1382 ،ج 468 :4؛ و  ،1378ج  .)314 :3استاد شهید رشد را به رشد فردی ـ
اخالقی و رشد اجتماعی ،آن هم در ابعاد مختلف ،تقسیم کردهاند و بحث رهبری جامعه
و امت را نیز در ابعاد معنوی ـ الهی و اجتماعی با مقوله «رشد» براساس آموزههای قرآنی
و تعالیم وحیانی پیوند زدند (مطهری ،1378 ،ج  315 :3ـ .)326
اس��تاد مطهری نوشتهاند «ولی رشد انسان رشد اکتس��ابی است ،رشد انسان اوالً غریزی
 10نیست ،حتی در حدود زندگی حیوانی ،و ثانیاً محدود به زندگی حیوانی و طبیعی نیست؛

مبانی انسان شناسی وحیانی نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی

شامل زندگی اخالقی ،خانوادگی ،اجتماعی ،سیاسی و دینی هست و قهرا ً محدود به زمان
حال نیس��ت ،شامل گذشته و مخصوصاً آینده نیز هست» (مطهری ،1382 ،ج .)499 :4
حال به معنای «تکامل» توجه نماییم که «تکامل در برابر نقص اس��ت چنانکه تمام در
برابر نقص» (مطهری ،1385 ،ج  .)319 :10همچنین «برای یک شی ،در جایی که گفته
اصل وجود آن الزم است ،به وجود آمده باشد یعنی اگر بعضی
میشود همه آنچه برای ِ
از آنچیزها به وجود نیامده باشد ،این شی در ماهیت خودش ناقص است .. .اما کمال در
جایی است که یک شی بعد از آنکه «تمام» هست ،باز درجه باالتری هم میتواند داشته
داشتن این کمال ،یک پله باالتر
باشد .اگر این برای شی نباشد باز خود شی هست ،ولی با
ِ
رفته است .کمال را در جهت عمودی بیان میکنند و تمام را در جهت افقی» (مطهری،
 ،1383ج  .)98 :23یا در جای دیگر مینویسد «تکامل حرکت است نه تمام ،ولی توسعه
ممکن است واقعاً از سنخ حرکت باشد .حرکت همیشه از نقص به کمال است ،نه از نقص
به تمام .احیاناً در مورد توسعه نیز حرکت است .. .دو نوع تکامل :یکی از بین رفتن ناقص
معلم کاملتر
و جانشین شدن کامل (در حقیقت جانشین کردن) ،نظیر تعویض استاد و
ِ
به ج��ای ناقصتر و تعویض قانون کاملتر و تعویض ابزار کاملتر ،و دیگر حرکت تکاملی
مث��ل حرکت تکاملی ف��رد و حرکت تکاملی انواع( ».. .مطه��ری ،1385 ،ج  )361 :10و
در جایی دیگر اش��اره میکند که «...کمال در مراحل اس��ت و لهذا توأم با مفهوم زمان و
حرکت اس��ت .در مفهوم کمال ،ارتقاء و تعالی مندرج اس��ت .تکامل مفهومیاس��ت که از
تش��کک مفهوم کمال سر چشمه میگیرد که ما به االش��تراک عین ما به االمتیاز است.
لهذا توسعه غیر از تکامل است .یک شهر ممکن است توسعه یابد ،خانهها و خیابانهایش
افزایش یابد ولی تکامل نیابد ،اما ممکن اس��ت توس��عه نیابد ولی اجتماع انس��انها نظام
و رفاه و آس��ایش بیش��تری یابد که در این صورت ش��هر (البته به معنی مدینه و اجتماع
انس��انها) تکامل یافته است .همچنین اس��ت مفهوم توسعه در پیشرفتهای جنگی »...
(همان .)377 :یا «تکامل حقیقتی است که در درون شی پدید میآید و اینها (باز شدن،
شکفتهش��دن ،گستردهشدن) آثار آن اس��ت ».حال آیا تکامل و پیشرفت از نظر مفهومی
عین هم هس��تند یا نه؟ به بیان دیگر مس��اویاند یا نه؟ استاد مطهری مینویسند «البته
نه ،هر تکاملی پیش��رفت هس��ت ،اما هر پیشرفتی تکامل نیس��ت .برای اینکه در مفهوم
تکامل ،تعانی خوابیده اس��ت برخالف مفهوم پیش��رفت که در مورد یک گسترش افقی و 11
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همسطح هم صادق است» (همان 377 :ـ  .)378از اینجا معلوم میشود که ممکن است
جامعهای پیش��رفت کرده باش��د ،ولی تکامل نیافته باش��د و همچنین است کلمه توسعه
(همان .)401 :پس در نسبتشناسی مفهوم تکامل و پیشرفت ،تکامل و توسعه ،از حیث
خاص مطلق دارند ،چون هر تکاملی پیشرفت و توسعه
منطقی میتوان گفت رابطه عام و
ِ
هس��ت ،اما هر پیش��رفت و توسعهایی تکامل نیس��ت ،بلکه بعضی پیشرفتها و توسعهها
تکاملاند و بعضی تکامل نیس��تند .بنابراین باید به مفهومشناس��ی دقیق و همهجانبه ،و
مفاهیم تکامل ،پیشرفت و توسعه پرداخت .در نظریه پیشرفت
شناسی
نیز عوامل و موانع
ِ
ِ
ی باید به چنین عناصر و مؤلفههایی در معنای «پیشرفت» توجه جدی صورت گیرد
اسالم 
تا گفتمان «پیش��رفت» براساس منطق اسالمیو معارف وحیانی تبیین و حاکم گردد .به
نظر میرس��د انتخاب واژه «پیشرفت» بر اساس الگوی اسالمیایرانی از سوی مقا م معظم
رهبری نیز با چنین اندیش��ه فلس��فی ـ معرفتی و انگیزه الهی ـ توحیدی و انتظار تکامل
و رش��د همهجانب ه باشد تا گفتمان خاصی تولید گردد؛ یک جهانبینی اسالمیتوحیدی
پشتیبان «پیشرفت» قرار گیرد؛ همه مؤلفهها ،انواع ،عناصر و ساحتهای رشد ،پیشرفت،
تکامل و توسعه دین شود و واژههای توسعه و پیشرفت معانی و مبانی مبتنی بر بینشها
و گرایشهای اس�لامی ،آن هم اس�لام جامع و کامل و اسالم قرآن و عترت ،یابند؛ و خط
پیشرفت اصیل و رشد حقیقی و توسعه واقعی گم نشود .همچنین ،گفتمان «تمدن نوین
اس�لامی» براس��اس عقالنیت ،معنویت ،عدالت ،حریّت و رش��د همهجانبه تحقق یابد تا
تکامل
تمدنی هدفدار ،معیارمند و معنامند به عنوان تمدن اسالمیدر جریان پیشرفت و
ِ
فراروی بشریت قرار گیرد.
الزم به یادآوری اس��ت که ت��ا آنجاییکه کاوش و پژوهش ص��ورت گرفت ،تحقیقی در
وحیانی پیشرفت
شناختی
قالب کتاب یا مقاله درخصوص رویکرد عرفانی به مبنای انسان
ِ
ِ
مشاهده نشد ،و دلیل آن به احتمال قریببهیقین این است که موضوع پیشرفت و الگوی
اس�لامیایرانی مرتبط با آن موضوعی جدید و مستحدثه است که باید چنین گفتمانی را
ب��ا رویکردهای گوناگون و از جمله رویک��رد عرفانی با مایه و پایه وحیانی مورد تحقیق و
مقدماتی یادش��ده ،و اینکه مس��أله اصلی ما
تدقیق قرار دهیم .اینک با توجه به مباحث
ِ
عرفانی مبتنی بر
مبناشناس��ی نظریه پیشرفت با استعانت از آموزههای وحیانی و معارف
ِ
ِ
 12آن است ،ضروری است تا فرضیه «تنها مکتب اسالم ناب و مبانی قرآنی -عرفانی است که
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میتواند نظریه پیشرفت را در الگوی اسالمیایرانی حمایت و تبیین نماید» بیان و تبیین
شناسی پیشرفت با رویکرد عرفانی
وحیانی انسان
مبانی
و آنگاه اثبات و تحکیم گردد .بحث
ِ
ِ
ِ
را بهشرح زیر طرح و تبیین میکنیم.
ماهیتشناسی انسان در قرآن
ويم» (تين )4 :آفريده
انسان در منطق قرآن از حيث فيزيکي و فرا فيزيکي در «أَ ْح َس ِن تَ ْق ٍ
دست خداي سبحان َ
ِ
(خلَ ْق ُت ب َِي َدي – ص )75 :صورت گرفت
شد ،و آفرينش انسان با دو
تا او َمظهر اس��ما و اوصاف جمال و جالل الهی قرار گيرد ،و بهانه آفرينش ماسواي انسان
يعن��ي مل��ک و ملکوت ،جهان فان��ي و باقي و عالم پيدا و پنهان -ش��ود .خداي متعالیطبيعت و ماورای طبيعت ،فرش و عرش و ناس��وت و الهوت را در آیینه هس��تي آدمي به
نمايش گذاشت ،و ا ز تراب و طين تا روح الهی را در وجود او متجلّي ساخت ،و راز شناخت
و شيدايي انسان به خدا و سِ ّر پيوند وجودي عبد و معبود را در لبريز ساختن جام و جان
انس��ان از ش��راب طهور روحاني روح خود به نمايش گذارد؛ َفإِذا َس َّويْ ُت ُه َو ن َ َف ْخ ُت في ِه م ِْن
ُروحي (ص 72:؛ حجر .)29 :خداوند از روح خود در جان انس��ان دمید تا تکون انس��ان با
تکامل جوهري و تس��ويه و تعديل به ظرفيت و قابليت دريافت «حقيقت الهیه» برس��د.
چنين گوهري آسماني و ملکوتي در انسان عِدلنابردار و رقيبناپذير است .با اين حقيقت
الهی ،توان ادراک و دريافت اسرار عالم و رازهاي خلقت و صدر و ساقه جهان امکان را دارا
و ُمعلَّم به تعليم الهی اس��ت؛ َو َعلَّ َم آ َد َم ال َْأْس��ماء ُكلَّها (بقره .)31 :انسان در آیينه وحي،
قابليت شناخت ساختار وجودي خويشتن را داشته ،از فطرتِ بیمعادل و جانشينناپذيري
که تبديلش��ونده نيس��ت و ُکف ّو و همتايي نيز ندارد ،بهرهمند است .با چنين سرمايههاي
فرا طبيعي و استثنايي که مختص انسان است ،انسان را «خليفه خدا» و «امانتدار الهی»
معرفي ميکند تا موقعيت وجودي و هويت اصيل آدمي را دقيق و عميق بشناساند ،زیرا
که قرآن کتاب انسانشناس��ي و انسانس��ازيِ تمامعيار اس��ت و اين «احسن الحديث» (
زمر )23:از سوي «احس��ن الخالقين» براي تفسير وتربيت وتعليم احسن مخلوقين نازل
شده (مومنون )14 :که هدايت اقوم (اسرا )9:براي موجود «احسن تقويم» (تين )4:ظهور
يافت .البته متشابهات وجودي انسان در حوزه طبيعت و غريزه به محکمات وجودي او در
ساحت فطرت تفسيرپذیر و تأويلشدنی است تا نقطه ابهام و خالء و کاستي در حوزه انسان 13
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شناسي وحياني باقي نماند ،و انسان خويشتن را در پرتو قرآن چنانکه بايسته و شايسته
ِ
اس��ت بشناسد ،و هندسه هستياش را در مکتب وحي بجوید ،و تفسير آفاقي (بيروني) و
انفسي (دروني) انسان در سايه سار قرآن عينيت يابد ( جوادي آملي 22 :1384،ـ .)24
تغيير ،تربيت ،تعليم ،و تکامل انسان متفرع بر نوع «تفسير» و رهيافت از ساختار هويتي
و ماهيتي انس��ان خواهد بود ،و «تغيير» در پرتو «تفس��ير» ،و تعالي در ّ
تبيين آدمي
ظل
ِ
ي و وجودي
ممکن خواهد بود؛ زيرا تا ندانيم و نيابيم که انسان چيست ،شناسنامه معرفت 
او کدام اس��ت و چه هويت و نوعيتي دارد ،چگونه ميتوانيم از آموزش و پرورش ،بينش
و کش��ش ،دانش و گرايش و تعليم و تربيتش س��خن به ميان آوريم؟ آياجز اين است که
«خودسازي» فرع بر «خودشناسي» و کمال علمي و عملي بازتابي از نوع معرفت به انسان
و انسانشناختي است؟ راز فلسفههاي متنوع در عالم علم وتربيت در تنوع و تکثير مکاتب
انسانش��ناختی اس��ت .پس چه نيکو است که انس��ان در کالم خدا که آفريننده او است،
«تفسير» و سپس «تغيير» يابد ،و تکامل او بر «تبيين» او استوار شود .چه عميق و انيق
ذين آ َم ُنوا َعلَ ْي ُك ْم أَن ْ ُف َس ُكم»
خداي سبحان به باورمندان مبدأ و معاد ميفرمايد« :يا أَي ُّ َها ال َّ َ
(مایده )105:يعني انس��ان به حکم ضرورت عقلي و ايماني ،باید به «خويشتن» و اعماق
درياي وجود و درون خويش برگردد ،تا س��طح و ژرفاي هس��تي و ساحتهاي ظاهري و
باطني خود را بيابد ،و در صدد ش��ناخت مفهومي يا حصولي و شهودي يا ذوقي خويش،
که به معرفت آفاقي و انفسي يا خودآگاهي حصولي و حضوري تعبير شده است ،برآيد؛ که
«معرفه النفس انفع المعارف» (خوانساری ،1366 ،ج  .)148 :6هموارسازي طريق تکامل و
راه تهذيب همانا در شناخت نفس است که به تعبير استاد جوادي آملي« ،چنين معرفتي
َفس مس ّوله و ا ّماره و
هم در تزکيه عقل نظر و هم در تزکيه عقل عمل و هم در تضحيه ن ِ
هم در تس��ويه مجازي ادراکي و تحريکي ديگر ،سهم تعيينکننده دارد( »...جوادیآملی،
معرف انسان« ،قرآنکريم» ،و کاملترين ُم َک ّمل و مربي انسان،
همان .)65 :آري ،بهترين ّ
«انس��ان کامل» است ،و اگر انس��ان خود را در پرتو قرآن «صامت و ناطق» يعني وحي و
کامل م َک ّمل بشناسد و خود را به آنها بسپارد ،به فوز و فالح و سعادت
انسان
شريعت و
ِ
ِ
و َصالح دس��ت يافته اس��ت؛ زیرا قرآن کريم و انسان کامل عوامل و موانع تکامل انسان و
رازهاي صعود و سقوط و هدايت و هبوط آدمي را نيک تبيين کردهاند و «انسان در قرآن»
 14از حيث معرفتش��ناختي تعريف به «حي متالّه» ش��ده است ،که نظريه معرفتشناسانه
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عالمه جوادي آملي در انسانشناسي قرآني مبتني بر آن است ،و در شرح آن فرمودهاند:
«جنس» انس��ان بر اس��اس اين تعريف «حي» اس��ت که جامع حيات گياهي ،حيواني و
انس��اني مصالح داراي منطق اس��ت و ميتوان گفت که معادل «حيوان ناطق» اس��ت و
حد انسان است« ،تألّه» است؛ يعني خداخواهي مسبوق
فصل اين تعريف که فصل اخير ّ
به خداشناسي و ذوبشدن در الوهيت او .پس قرآن کريم نطق را فصل اخير انسان نمي
داند؛ نطق الزم اس��ت ،ولي کافي نيس��ت؛ چون اگر کسي اهل ابتکار و صنعت و سياست
باش��د ،ولي همه اينها را در خدمت هواي نفس بگذارد ،از نظر قرآن «انعام» و «بهيمه»
و «ش��يطان» است .بنابراين ،آنچه در اصطالح توده مردم انسان است (حيوان ناطق) ،در
ردي��ف جنس او ق��رار دارد و تألّه او ،درحقيقت ،فصلالفصول وي اس��ت( ».جوادیآملی،
هم��ان 150 :و  190و 191؛ جوادیآمل��ی ،1383 ،ج 15 :15ـ  39 ،20ـ  .)65حال آيا
با چنين رويکرد معرفتشناسانهاي به انسان يا رهيافتي بيهمتا در حوزه انسانشناختی،
طريقه تعليم وتربيت و تغيير و تکامل انسان در جهت رشد و رستگاري و صالح و سداد و
سعادتش فرق نخواهند کرد؟ و در نگاه قرآني اگر چه انسان خليفه خدا و امانتدار الهی و
صاحب روح رحماني است« ،اصالت» نداشته و «مقام مظهريت» دارد؛ انسان فقر وجودي
و نياز نفسي محض است .با توجه به مطالب پيشگفته ،انسان در قرآن ،تعريف ماهوي و
هويت وجودي کام ً
ال الهی دارد و ميتوان آن را به صورت زیر ترسيم و تصوير کرد.
تعریف منطقی و وحیانی انسان
الف ) تعریف منطقی انسان
در منطق بحث معرف آمده اس��ت که از پنج راه میتوتن اش��یاء را ش��ناخت -1:حد تام
 -2حد ناقص  -3رسم تام  -4رسم ناقص  -5تمثیل .تعریف به حد تام تعریف به ذاتیات
خود ش��ی است و در تعریف انس��ان گفتهاند « :االنسان هو حیوان ناطق» .در تعریف یاد
ش��ده حیوان جنس و ناطق فصل انسان است ،که تعریف ماهوی انسان شمرده میشود،
که در تعریف تکاملیافته انس��ان در حکمت متعالیه ،انسان حقیقتی جسمانیهالحدوث و
روحانیهالبقاء اس��ت .به تعبیر استاد ش��هید مطهری «حقیقت این است که سیر تکاملی
انس��ان از حیوانیت آغاز میشود و به سوی انس��انیت کمال مییابد...انسان در آغاز وجود
خویش جس��میمادی اس��ت ،با حرکت تکاملی جوهری تبدیل به روح یا جوهر روحانی 15
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میش��ود( »...مطهری ،1377 ،ج .)27-26 :2بنابراین ،هویت انس��انی از حدوث مادی و
جسمانی ش��روع و به بقای مجردانه روحانی منتهی میگردد(.جوادیآملی-۹۲ :۱۳۸۹ ،
 )۹۳پس در حکمت صدرایی نفس ناطقه صورت انس��ان اس��ت که با ماده متحد اس��ت
و صورت انس��انی تمام حقیقت انس��ان و فصل اخیر و واجد تمام حقایق مادون خویش،
همانند برزخی که جامع دو عالم است ،آخرین مرتبه حقیقت و معنای جسمانیت و اولین
مرتبه روحانیت اس��ت ،و به همین جهت باباللهی اس��ت که به واسطه آن به عالم قدس
پای میگذارد(صدرای شیرازی ،1981 ،ج)67: 3
ب) تعریف قرآنی انسان
قرآن کتاب انسانشناس��ی جامع و کامل است؛ کتاب تدوینی که در کنار کتاب تکوینی،
یعنی انسان ،قرار داده شد و فاعل و علت موجده هر دو کتاب ،یکی ،یعنی خداوند متعال،
است .پس خالق انسان در کتاب قرآن که مخلوق اوست به تعریف انسان پرداخته ،و ماهیت
و هویت وجودیاش را تبیین و تش��ریح کرده است .آری ،قرآنکریم در کنار انسان کامل
مکملی چون پیامبراسالم و ائمه هدایت و نور علیهمالسالم مبین و مفسر کتاب وجود آدمیاند
یو
تا تحریف و انحرافی در انسانشناس��ی جامع و کامل صورت نگیرد .در مکاتب بش��ر 
تئوریپردازان آنها با تحریفها ،انحرافها ،تدسیسها و قلب حقایقهایی مواجهه بودیم
و هستیم؛ انسانشناسیهایی عرضه شد و مبنای علوم انسانی و تجربی و پایه قرار گرفت
که گرچه رهآورد تکنولوژیک محیرالعقولی داشت ،لکن انسان را از انسانیتش تنزل داد و
مقام اصیل انسانی هم کم و هم گم شد؛ و انسان جدید به دنبال گمشده خویش یا روزگار
وصل به اصل خود است.
ی در منطق ،زیس��ت شناسی ،جامعه شناسی،
قرآن انس��ان را ،برخالف تعاریف رایج علم 
روانشناس��ی و غیره« ،حی متأله» میداند یعنی موجود زندهای که حیات او در تأله وی
متجلی اس��ت« .حی» جنس انسان و «متأله» فصل اوس��ت(جوادیآملی-149 :1384 ،
155و .)116-102 :1389این تعریف قرآنی از انسان حیات حقیقی و ملکوتی انسان را با
عنایت به ابدیت انسان و تکامل حداکثری و توقفناپذیر او رقم میزند .و اگر علوم انسانی
بر چنین تعریفی از انسان شکل و شاکله یابد انسانیت انسان قربانی جسمانیتش و ملکوت
 16آدمیان فدای ملک او نخواهد ش��د ،و در نتیجه ،آس��ایش و آرامش ،ایمان صائب و عمل
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صالح در متن حیات فردی و اجتماعیاش بروز و ظهور پیدا میکند.
آری اساس��اً علوم انس��انی غربی با غروب چنین تعریف و تفسیری از انسان همراه بوده و
انسان
گرایی خودبنیاد و بریده از آسمان و وحی و هدایت
هست .اومانیسم غربی با انسان
ِ
ِ
کامل مکمل همراه شد ،که بحران هویت ،برونداد آن گشت .به تعبیر استاد شهید مطهری
ِ
جنبه جامعهشناسانه بر جنبه روانشناسانه تقدم یافت و مبنای فلسفیای چون «اصالت
انس��ان» یا «اومانیس��م» را رقم زد که نتیجهاش عدم اصالت انس��انیت انس��ان و اصالت
حیوانیتش شده است(مطهری ،1377 ،ج.)26 : 2
اس��تاد جوادیآملی میفرمایند «معرفت چيستي و هستي انسان ،و چگونگيتركيب او از
تجرد روح ،و چگونگي پيوند روح با جسم مادي ،و نيز آگاهي به
جسم و روح ،و شناخت ّ
كمال اصيل انساني و راه نيل به آن و رهبري و راهنمايي به سوي آن ،و انواع روابط انسان
مهمي است كه در حوزه مربوط به شناخت
با نظام هستي و پديدههاي آن و ...از مسایل ّ
انسان قرار ميگيرند .بهترين راه براي تشخيص اين امور و اصول ،استفاده از كالم خداون ِد
انسانآفرين ،در قرآنكريم است؛ زيرا قرآن براي هدايت انسان و تكامل او نازل شده است
و مسایل مزبور را به روشني بيان كرده است».
خداوند در قرآن ،انسان را سراسر فقر و نياز معرفي كرده ،و او را عين ربط و فقر وجودي
ميداند؛ يعني تمام هستي او به حق وابسته است« :يا أيّها الناس أنتم الفقراء إلي اللهّ و اللهّ
انسان خود را فقير و عين ربط يافت ،خداي خود را
الغني الحميد» (فاطر .)15:وقتي
هو
ْ
ّ
كه عين غنا و بينيازي است ،خواهد شناخت« :من عرف نفسه فقد عرف ربّه» .همچنين،
خداوند انسان را خليفه خود ميخواند .انسان براي شناخت چگونگي خالفت خود از خدا،
بايد خدا را بشناس��د؛ زيرا ش��ناخت خليفه بدون معرفت «مستخلف عنه» ممكن نيست.
انسان جانشين خداس��ت و تا معرفت خداوند حاصل نشود ،چگونگي خالفت از او معلوم
نخواهد شد.
قرآنكريم ،كتاب وجودي انس��ان را در دو مقام تدوين كرده است .در مقام ا ّول ،از هويّت
«حي
انسان سخن ميگويد و او را برخالف تعريف رايج كه وي را حيوان ناطق ميدانند،
ّ
متألّه» ،يعني موجود زندهاي دانس��ته اس��ت كه حيات او در تألّه وي تجلّي دارد ،و تألّه،
الهيت اس��ت .اين هويت انسان ،قابلتبديل نيست؛ زيرا او در
همان ذوب ش��دن در ظهور ّ
«احسن تقويم» و زيباترين صورت ،آفريده شده است؛ نه خداوند او را تغيير ميدهد ،زيرا 17

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

او را به بهترين وضع آفريد ،و نه غير خداوند او را دگرگون ميكند ،زيرا قدرت تغيير او را
ندارد (ال تبديل لخلق اهلل) .قرآن انس��ان را به گونهاي معرفي كرده است كه بداند از كجا
آمده و پس از اين به كجا ميرود ،و در محدوده دنيا چه بايد بكند.
در مقام دوم ،قرآن چگونگي باروري و شكوفايي گوهر ملكوتي انسان را كه حيات و تألّه
است و نيز راه رسيدن وي به كماالت وجودي را بيان ميكند و در زمينه اسباب سهولت
و صعوبت پيمودن راه و ويژگيهاي راهنما و راهزن راه ،س��خن ميگويد .قرآن انس��ان را
موجودي برخوردار از فطرتِ توحيدي و امانتدار الهي و داراي عقل و درك دانسته است
كه «بايد گوهر وجودي خود را شكوفا كند و سعادت او در شكوفايي گوهر وجودي اوست
و اين گوهر وجودي با ارایه برنامه از طريق انسانش��ناس واقعي ،يعني خداوند ،ش��كوفا
میش��ود؛ و اين برنامه ،همان دين الهي است كه با تحت پوشش قرار دادن ابعاد وجودي
انسان و چگونگي ارتباطات او تح ّقق مييابد» (جوادیآملی.)31 :1380 ،
هویتشناسی انسان در قرآن
هویتشناسی انسان در قرآن با ماهیتشناسی او درهمتنیده و بههمپیوستهاند .درنتیجه،
برپایه معارف قرآنی ،انسان مثل جهان هستی دارای الیهها و ساحتهای وجودی گوناگونی
اس��ت و همانطوریکه هستی دارای چهار ساحت -1 :مادی -2مثالی  -3عقلی  -4الهی
است ،انسان نیز دارای مراتب و عوالم چهارگانه -1 :ماده  -2مثال  -3عقل  -4اله (یا مادی،
مثالی ،عقلی و الهی) خواهد بود(جوادیآملی 168-165 : 1384 ،و )116-110 :1389
جهان پیدا و پنهان و عصاره خلقت
جامع
در این نگاه و نگره ،انسان باقی و ابدی است که
ِ
ِ
و آیینهگردان جمال و جالل الهی اس��ت؛ و اگر چنین انسانشناس��یای مبنای پیشرفت
انس��ان متصل به ماوراء و عالم
قرار گیرد ،انس��انمحوری معنای حقیقی و واقعی یافته ،و
ِ
معنا ،انسان مرتبط با خدا و وحی الهی ،انواع رابطههایش با خدا ،خود ،جامعه و جهان در
ارتباط با انس��ان کامل ،که خلیفه خدا و حجت الهی است ،تنظیم خواهد شد .در نتیجه
عقالنیت و معنویت با عدالت اجتماعی در سطح و ساحت جهان و جامعه بشری رقم زده
شده و گسترش مییابد.
به هر حال «انسانشناس��ی کامل زمانی ش��کل میگیرد که انس��ان با تمام ساختارهای
 18وجودش شناخته شود» (جوادیآملی .)189 :1384 ،از نظر استاد جوادیآملی ساختار
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وجود انسان عبارتست از:
 -1حیات که با «حی متأله» قابلیت تفسیر دارد؛
 -2علم که انسان تنها مظهر علم خداست؛
 -3قدرت که در این ساختار نیز انسان مظهر قدرت الهی است.
ناگفته نماند که در س��اختار وجودی انس��ان ،روح ملکوتی و حیات متالهانهاش زیربنای
ی و ارادی اوست ،تا انس��ان توان مدیریت بر قوای وجودیاش را یافته و به
س��اختار علم 
عمران و آبادانی طبیعت و تس��خیر آن بپردازد و نقش جانشینی خدا را ایفا نماید(همان:
.)211-193
با توجه به ش��ناخت ماهیت و هویت وجودی انسان در آموزههای وحیانی اکنون میتوان
اصول انسانشناسی وحیانی را به شرح ذیل مطرح کرد.
اصول انسانشناسی
ِ
حرکت جوهریِ اش��تدادیِ نفس قابلفهم و
انس��ان در س��یر تکامل طبیعی ،که با نظریه
تفسیر اس��ت ،دارای سیر تکامل ماوراءالطبیعی که با صیرورت یا شدن تکاملی و تصعید
وجودی قابل تأویل است ،روبرو است .درنتیجه ،انسانشناسی اگر به تکاملشناسی طبیعی
و فراطبیعی منتهی نش��ود ،قابلیت تکریم انسان و تأمین سعادت واقعیاش را ندارد .زیرا
با ش��ناخت حیات طبیعی و طیبه انسان میتوان سعادت و پیشرفت جامع و کامل او را
تبیین و تعیین نمود.
صیرورت انس��ان یا شدن و تصعید تکاملیاش در آیات بینات قرآنکریم براساس مراحلی
به شرح ذیل صورت میپذیرد(چون صیرورت یعنی از نوعی به نوع دیگر و از مرحلهای به
مرحله دیگر درآمدن و تحول درونی یا شدن وجودی):
همه هستی از جمله انسان به سوی خدای سبحان در صیرورتاند« :اال الی اهلل تصیراالمور»
(شوری .)53:بااینوجود ،آدمیان بر اساس نوع و میزان معرفت و عمل صالح خویش در این
شدن همهجانبه چند طایفهاند:
رفتن جوهری و
ِ
 -۱برخی به س��وی «اسم عظیم» خدا در حرکتاند ،بهدنبال علم یا کرامت یا حلم یا...
هستند ،عبدالکریم یا عبدالعلیم یا عبدالحلیم و..میشوند ،و مظهر اسمیاز اسمای عظیم
19
الهیاند.
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 -۲برخی دیگر به سوی «اسم اعظم » در صیرورتاند؛ آنان عبداهلل و عبدالرحمناند که از
بزرگترین و زیباترین اسمهای خدای سبحان هستند« :قل ادعوا اهلل او ادعوا الرحمان أیّاً ما
تدعوا فله االسماء الحسنی» (اسراء .)110-آنان که به سوی این دو اسم اعظم در صیرورت
اند از اسمهای عظیم گذشته و به سوی لقاء اهلل یا لقاء الرحمن حرکت میکنند ،همچون
جویباری که از دریاچه و دریا چشم پوشیده و به سوی اقیانوس میشتابد.
مرحلهای که انسان از «تعین اسمی» درمیگذرد و به سوی «هویت ضمیری» که فراتر از
« الی اهلل» و «الی الرحمن» است ،صیرورت مییابد .به تعبیر استاد مفسر و حکیم متأله
جوادیآملی قرآنکریم در این بخش چهار دسته آیات را مطرح میکند:
آیاتی که در آنها از صیرورت به س��وی «ضمیر غایب» یاد ش��ده اس��ت« :الیه المصیر»
(مائده ،18:غافر ،3:شوری ،15:تغابن .)3:اگرچه این ضمیر به اهلل باز میگردد اما چون اهلل
به عنوان اس��م ظاهر و تعینی از تعینات است صیرورتی فراتر از آن هم یافت میشود که
به چهره ضمیر غیبت درمیآید.
س��پس آیاتی که از چهره غیبت فراتر میروند و به صورت خطاب جلوه میکنند .انس��ان
سالک صائر پروردگار خویش را مستقیماً خطاب کرده و به آن ذات منیع عرض میکند»:
ربن��ا علی��ک توکلنا و الیک انبن��ا و الیک المصیر» (ممتحن)4:و نیز« :س��معنا و اطعنا و
غفرانک ربنا و الیک المصیر» (بقره )285:این مرحله صیرورت نه به سمت اسم است و نه
به طرف ضمیرغایب ،بلکه خطاب «به سوی تو» است.
دس��ته س��وم آیاتِ صیرورت آیاتی است که در آنها سخنگویی انس��ان بهکناری نهاده
میش��ود و خداوند خود تکلم دراینباره را بر عهده میگی��رد؛ درنتیجه ،از صیرورت «به
سوی ما» (با ضمیر متکلم مع الغیر) یاد میکند« :انا نحن نحی و نمیت و الینا المصیر»
(ق .)43:وقتی به صورت جمع از کلمه «ما» اس��تفاده میکند ،یعنی من با همه اسماء و
صفات خود ،غایب صیرورت شما هستم.
دس��ته چهارم آیات که از تمام مراتب پیشین فراتر است ،از ضمیر متکلم وحده استفاده
شده است :صیرورت شما «به سوی من» است و با این تعبیر فقط از خود سخن میگوید:
«ان اش��کرلی و لوالدیک الی المصی��ر» (لقمان .)14:با توجه به آیات پایانی س��وره فجر
معلوم میش��ود که صیرورت به س��وی ضمیر متکلم وحد ْه نهایت صیرورت انسانی است
 20چه در بخ��ش عذاب« :فیومئذ الیعذب عذابه احد و الیوثق وثاقه احد» (فجر ،)26-25:و
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چه در بخش پاداش و لقاءاهلل« :یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه»
(فجر.)28-27:
گرچه همه این مراحل کمال اس��ت و صیرورت به س��وی خدا ،لیکن هر مرتبه نسبت به
مرتبه قبلی  ،کمال برتر است تا برترین مرحله که نهایت ظرفیت انسانی را فراهم میآورد،
و برای شهود مبدأ و منتهای هستی و اول و آخر و ظاهر و باطن آفرینش ،انسان را به قله
شهود میکشاند(جوادیآملی.)71-69 : 1389 ،
انسانی اسالمیالزمهاش عرفان
معرفت نفس نقشی کلیدی در سرنوشت انسان دارد ،و علوم
ِ
به نفس و خودآگاهی و خودیابی است ،درحالیکه علوم انسانی غربی جهل به خود یا غفلت
از خود را به ارمغان آورده اس��ت ،البته خو ِد حقیقی یا خدایی یا فطری انس��ان .در فلسفه
ی و حکمت متعالیه ،معرفت نفس کلید علوم و مادر حکمتها و اصل فضیلتهاست،
اسالم 
چنانک��ه مالصدرا گوید« :علم النفس هو ام الحکم��ه و اصل الفضایل ،والنفس هی العاده
الماسحه ،و هی ام الصناعه و معرفتها اشرف المباحث بعد اثبات المبدأ االعلی و وحدانیته،
والجاهل بمعرفتها الیستحق آن یقع علیه اسم الحکمه و اناتقن سایرالعلوم ،فالعلم المشتمل
علی معرفته��ا افضل من غیره» (حس��نزادهآملی  .)37 :1386یا در جای دیگر میگوید:
«فان معرفه النفس مفتاح خزاین الملکوت» (حسن زاده آملی  ،1364نکته .)706مالصدرا
معرفت نفس را کلید قیامتشناس��ی نیز دانست ه اس��ت »:مفتاح العلوم بیوم القیامه ومعاد
الخالیق هو معرفه النفس و مراتبها» (صدرای شیرازی ،1981،ج)278 : ۹
خودشناس��ی باید مقدمه خودسازی باش��د که البته خودشناسی انفسی یا شهودی عامل
خودس��ازی و پرورش اس��تعدادهای درونی و شکوفاسازی آنها خواهد بود.آری ،ما کاری
ی ما را به سوی این دو
انس��انی اسالم 
مهمتر از خودشناس��ی و خودسازی نداریم و علوم
ِ
نکت��ه محوری و بنیادین تکامل وجودی میبرد؛ زیرا عقالنیت و عبودیت انس��ان در گرو
انسان عارف به نفس متأله است ،چنانکه مالصدرا درمبدأ
خودشناسی و خودسازی است.
ْ
و مع�اد گوید« :فان معرفه النفس و احوالها ام الحکمه و اصل الس��عاده ،و...وقیل.. .اعرف
نفسک تعرف ربک و..وفی الحکمه العتیقه من عر ذاته تأله  ،ای صار عالما ربانیا فانیا عن
انسانی
ذاته مس��تغرقا فی ش��هود الجمال و جالله» (.صدرای ش��یرازی .)6 : 1380،علو ِم
ِ
آگاهیبخش نسبتبهخود یا خودآگاهساز ،متألهین میپرورد یا تألهپرور است ،زیرا انسان
خودآگاه انس��ان خ��داآگاه خواهد بود (جوادیآمل��ی ،1386 ،ج 57-51 :2و 182-131؛ 21
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حسینی تهرانی.)221-199 :1390 ،
انس��ان در تکامل وجودیاش حدپذیر نیس��ت و باید حداکثرگرایانه عمل نماید ،چونکه
انس��ان مقام معلوم از حیث هویتشناسی و درجه مشخص از نظر ماهیت شناسی ندارد.
مالصدرای شیرازی نیز تصریح کرده است که « ان النفس االنسانیه لیس لها مقام معلوم
فی الهویه و ال لها درجه معینه فی الوجود کس��ایرالموجودات الطبیعیه والنفسیه والعقلیه
التی کل لها مقام معلوم ،بل النفس االنسانیه ذات مقامات و درجات متفاوته و لها نشیات
سابقه و الحقه و لها فی کل مقام و عالم صوره اخری» (صدرای شیرازی ،1981،ج83: 4؛
حسن زاده آملی)236 :1386 ،
حيات طيبه؛ غایت تکامل و پیشرفت
انس��ان در تکام��ل وج��ودی و نوعیاش حدناپذی��ر و در تعالی وج��ودیاش بدونمرز و
محدودیتناپذیر بوده ،و به دنبال حیات معقول ،زندگی روحانی ،حقیقی یا مافوق حیوانی
است ،که در تعبیر بسیار جالب و جاذب و درعینحال گویای قرآنی حیات طیبه است .در
یک نگاه ،حیات طیبه غایت پیشرفت اسالمیو غرض از خلقت در وجهه تکوینی و شریعت
در وجه تش��ریعیاش میباش��د؛ باید آن را در قرآنکریم مورد جستجو قرار داده و مبانی،
مولفهه��ا ،ش��اخصها و کارکردهای آن را مورد توجه و تأم��ل قرار دهیم ،که در حقیقت
پیش��رفت قرآنی انسان است .در قرآن ،شالوده «حيات طيبه» بر بينش و گرايش پاک يا
عقيده ،اخالق و عمل طيبه قرار گرفته است .حيات طيبه ،حياتي است که همه شئون و
ساحتهاي آن رنگ و رایحه رحماني داشته و تحت واليت و تدبير الهی باشد؛ حياتي که
از علم غيرنافع ،عمل غيرصالح ،رزقآلوده و خبيث م َن ّزه است؛ حياتي که از جهل ،غفلت
از ياد خدا ،دلس��پاري به ماديت و ش��هوت رها شده ،و متصف به اوصافي چون ياد خدا،
انجام واجبات ،ترک محرمات ،معيشت حالل ،سرسپردگي به وحي ،دلسپردگي به خدا،
بهرهگيري از خرد وش��عور ،خدمت و شفقت بر خلق خدا و  ....است که در سوره مؤمنون
(مؤمنون1 :ـ )10فرقان (فرقان 63 :ـ  )72و فتح (فتح )29 :و  ...ش��اخصههايي از حيات
طيبه مطرح ش��ده است .در سوره فاطر ،خداي سبحان ،لُب حيات طيبه را چنينترسيم
کرده است:
 22إِل َ ْي ِه يَ ْص َع ُد ال ْ َكل ُِم َّ
الصال ُِح يَ ْر َف ُع ُه (فاطر.)10:
الط ِّي ُب َو ال ْ َع َم ُل َّ
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يعني زير ساخت حيات طيبه عقيده ،اخالق و اعمال طيبه است و در جاي ديگر فرموده:
َم ْن َعم َِل صال ِحاً م ِْن َذ َك ٍر أَ ْو أُن ْثى َو ُه َو ُم ْؤم ٌِن َفلَ ُن ْحي َِي َّن ُه َحياه َط ِّي َبه ( . ...نحل.)97:
ِ
سلوک قرآني به سوي حيات طيبه ،هيچ امتيازي بين زن و مرد نيست و همگان امکان
در
راهيابي به چنين حياتي را ،که از انگيزه ناب و انديش��ه خالص و علم صائب و عمل صالح
سرچشمه ميگيرد ،دارا هستند« .حيات حقيقي» و «زندگي واقعي» همانا نيل به چنين
حياتي است که واليت الهياش فقط در پرتو حاکميت جوهره وجود انسان (عقل) بر تمام
ابعاد و اجزاي وجودياش (جوادیآملی )390 :1384،و ّلبيک گفتن به نداي حيات بخش
و حرکت و حرارتآفرين الهی ممکن است:
ول إِذا َدعا ُك ْم ل ِما يُ ْح ُ
ييكم ( ...انفال.)24 ،
جيبوا للِهَّ ِ َو ل َِّلر ُس ِ
يا أَي ُّ َها ال َّ َ
ذين آ َم ُنوا ْ
اس َت ُ
پ��س حيات طيبه ،حيات عقلي ،معرفتي و معنوي ،حيات جامع و جاودان ،حيات آکنده
ا ز ترقي ،عروج ،عود ،تزکيه ،تنميه،ترميم و توبه ،اکمال و انابه ،و رشد و فوز و فالح است
(جوادیآملی ،1383 ،ج  165 :15ـ .)168
انس��ان قرآن��ي از فکر ،فهم ،اخ�لاق ،عرفان ،قول ،قدم ،فعل و قرار پاک بهرهور اس��ت .او
ِ
پاکنیت ،پاکگفتار ،پاکرفتار و پاککردار اس��ت؛ زیرا از زمينه و بَس��تر پاک نيز س��ود
��د َّ
انس��ان قرآني مصداق آيه
الط ِّي ُب يَ ْخ ُر ُج ن َباتُ ُه بِإِ ْذ ِن َربِّه» (اعراف )68 ،و
ميب��رد « َو ال ْ َبلَ ُ
ِ
کريم��ه «أل َ ْم ت ََر َك ْي َف ضَ َر َب اللهَّ ُ َم َث ً
ال َكل َِمه َط ِّي َبه َكشَ َ��ج َره َط ِّي َبه أَ ْص ُلها ثاب ٌِت َو َف ْر ُعها فِي
باركاً
حين بِإِ ْذ ِن َربِّها( »...ابراهيم 24 :ـ  )25و آيه « َو َج َعلَن 
الس��ما ِء * تُؤْت 
ي أُ ُكلَها ُك َّل ٍ
َّ
ي ُم َ
أَيْ َن ما ُك ْنت» (مريم )31 :است .بهعبارتدیگر ،انسان قرآنی وجو ِد نوراني و بابرکت در همه
اعصار و امصار و ازمنه و امکنه دارد ،و وجودش زمان و زمين را تحت الش��عاع قرار داده،
فرازماني و فرازميني است ،خود را به ابديت و جاودانگي رسانده و ثبت است بر جريده عالم
دوام او .زيرا انديشه ،انگيزه ،اخالق و اعمال او به عالم ابديت و ماوراءطبيعت وصل است و
عند اللّهي شده تا «بقا» و پايداري و ماندگاري يافته است که «ما ِع ْن َد ُك ْم يَ ْن َف ُد َو ما ِع ْن َد
انسان پیشرفته قرآني در اين مؤلفه چنين تصويرپذير است:
باق» (نحل )96 :لذا چهره
اللهَّ ِ ٍ
ِ
قرآنی انسان و تعریف وحیانی و اصول یاد شده،
شناسی
اکنون با تکیه برهویت و ماهیت
ِ
ِ
به برخی از مبانی وجودی انس��ان در تبیین نظریه پیشرفت با رویکردی عرفانی اشاراتی
مجمل خواهیم داشت:

23

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

مبانی انسانشناسی
انسان مخاطب اصلی وحی است .فلسفه نزول و تجلی قرآنکریم هدایت انسان به حقایق
وجودیاش و فهم گنجهای نهفته در درونش است .به بیان دیگر وحی آمد تا عقل انسان
آدمی به قله قاف کمال امکانیاش راه یابد .این حقیقت
شکوفا شده و وحیانی شود و قلب 
ممکن نیست مگر اینکه انسان قدرت فهم معانی و مرادات استعمالی و جدی خالق قرآن،
و اس��تعداد معرفت به میانجی ابالغ و بیان و تبیین وحی به خویشتن ،یعنی پیامبراعظم
صلیاهلل علیه و اله را دارا باشد ،و توان درک همهجانبه تفسیر وحی را از مخاطبان حقیقی وحی
و مظاهر واقعی حقیقت محمدیه ،یعنی عترت طاهره پیامبر اکر معلیهمالسالم را داشته باشد ،و
خود نیز در سایه سلوک تا شهود ،ظرفیت شناخت معارف وحیانی را پیدا کند ،و اعتالی
وجودی یابد تا ساحت فهم خطاب محمد 
یصلیا هلل علیه و آله یابد .لذا در مبنای انسانشناختی
وحیانی با رویکرد عرفانی به بیان جایگاه انسان کامل و متکامل میپردازیم:
انسان جامع ملک و ملکوت
انس��ان در عرفان از موقعیتی ممتاز و جایگاهی رفیع برخوردار است .نهتنها تفاوت انسان
عرفی با انس��ان عرفانی تفاوت از زمین تا آس��مان اس��ت ،بلکه انسانشناس��ی عرفانی با
انسانشناس��ی علمی(تجربی) ،ریاضیاتی(نیمهتجریدی) ،فلسفی(تجریدی) نیز افتراق و
امتیازه��ای بنیادین و اساس��ی دارد ،اگرچه بین انسانشناس��ی حکمت متعالیه در نظام
فلسفه صدرایی با انسانشناسی عرفانی و مکتب عرفان اشتراکها و قرابتهایی مهم وجود
دارد ،درعینح��ال ،اوالً نگاه و نگره حکمت صدرایی متأثر از حکمت عرفانی اس��ت ،ثانیاً
با وجود اش��تراکها و قرابتهای انسانشناختی مکتب صدرا با مکتب عرفان ،افتراقها و
امتیازهای مهم و سرنوشتسازی هم دارند .اینک با وجود چنین مواردی ،به طرح نکاتی
چند در بیان و تبیین انس��ان در عرفان و انسان عرفانی که عمدتا ناظر به انسان کامل ،و
منزلتش در نظام خلقت و تکوین ،و سپس در نظام شریعت و تشریع است ،میپردازیم.
انسان کامل تنها مظهر و جلوه کماالت ذاتیه خداوند است ،تا از طریق او جمال و جالل
الهی ظاهر گردد .راز خلقت او اين است كه حق تعالی خواسته همه اسماء و كماالت خود
را در آیينه غير ببيند .پس انس��ان كامل را آفريد و همه كماالت را در او جلوهگر ساخت.
 24ابنعربي در فصل آدمي گويد« :لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى التي ال
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يبلغها اإلحصاء أن يرى أعيانها ،و إن شیت قلت أن يرى عينه ،في كون جامع يحصر األمر
كله ،لكونه متصفا بالوجود ،و يظهر به سره إليه :فإن رؤيه الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل
رؤيت ه نفسه في أمر آخر يكون له المرأه»( ابنعربی ( )48 :1370 ،چون حق تعالى از حيث
اس��ماى حسناي بي شمارش ،خواست تا اعيان اسماء بلكه خودش را در «كون جامعى»
كه تمام امر را محصور میكند ببيند و س��ر خو د را در او ظاهر گرداند ،آدم را آفريد زيرا
رؤيت كماالت خود در خود مانند رؤيت خودش در امر ديگرى مانند آينه نيس��ت .انسان
كام��ل محلي بود كه خداوند در آن به طور كامل تجلي كرد و اگر چنين محل و صورتي
نبود هرگز كماالت ذاتيه حق جلوهگر نميگشت) .
جسمی بیجان و

انس��ان كامل روح و مغزای عالم وجود و هس��تي اس��ت و عالم بدون او
مادهای است فاقد روح .روح عالم انسان كامل است «و قد كان الحق سبحان ه أوجد العالم
كله وجود شبح مسوى ال روح فيه ،فكان كمرآه غير مجلوه .و من شأن الحكم اإللهي أنه
ل روحا إلهيا عبر عنه بالنفخ فيه .. .،فاقتضى األمر جالء مرآه العالم،
ما سوى محال إال و يقب 
ف��كان آدم عين جالء تلك المرآه (و كان) روح تلك الصوره» (همان )49 :انس��ان كامل
جمع بين نش��أتين اس��ت در او دو نشئه عنصري و روحاني به كمال وجود دارد و صاحب
انس��ان بالقوه و در انسان كامل بالفعل است.
مرتبه انس��انيه اس��ت ،كه اين مرتبه در نو ِع
ْ
«فقد علمت حكمه نشأه آدم أعني صورته الظاهره ،و قد علمت نشأه روح آدم أعني صورته
الباطنه ،و قد علمت نشأه رتبته و هي المجموع الذي به استحق الخالفه»(همان .)56:اگر
انسان کامل نبود ،عالم خلق نميشد ،چرا كه تنها صورتِ
كامل حقْ اوست و هدف و غايت
ِ
خلقت ظهور صورت كامل حق و كمال جالء و استجالء است .و اين كمال تنها در انسان
كامل وجود دارد(ابن عربی،1418 ،ج.)266 :3
ابنعربی در فراز دیگری مینویس��د «فإن اللهّ لّما أحب أن يعرف ،لم يمكن أن يعرفه إال
من هو على صورته ،و ما أوجد اللهّ على صورته أحدا إال اإلنسان الكامل»(همان) « .لما كان
اإلنسان الكامل هو المخلوق على الصوره اإللهيه ،فهو الحق المخلوق به ،أي المخلوق بسببه
العالم ،فإن اإلنسان الكامل أكمل الموجودات ،و هو الغايه ،و لما كانت الغايه هي المطلوبه
بالخل��ق المتقدم عليها ،فما خلق ما تقدم عليها إال ألجلها و ظهور عينها ،و لوالها ما ظهر
ما تقدمها ،فالغايه هو األمر المخلوق بس��ببه ما تقدم من أس��باب ظهوره ،و هو اإلنس��ان
25
الكامل»(همان ،ج.)369 :2
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حقیقت انسان تمام حقایق را در خود جمع کرده ،و درعینحال که از اکوان است میتواند
ن که کاش��انی گفته اس��ت« :انسان به جامعیت
تمام حضرات را در خود جمع نماید ،چنا 
خود [بین دو نشئه ظاهری و باطنی] که شایستگی خالفت را یافته است ،واسطه بین حق
و خلق میشود ،تا با ظاه ِر خو ْد صورت عالم و حقایق آن را دریابد و با باطن خود صورت
حق و اسماء ذاتی او را درک کند .با جمع بین این دو صورت شایستگی مقام خالفت برای
او محقق میگردد»( کاشانی)31 :1370 ،
آری تنها حقیقت انس��ان اس��ت که ظرفیت جمع حقایق خلقی و الهی را داش��ته و توان
صعود تا مرحله تعین ثانی و اول را داراس��ت ،و انس��ان كامل به حسب مرتبه عالم كبير و
عالم انس��ان صغير است ،چرا كه انسان كامل از طرف حقْ خليفه بر هستي است و جمع
بين جمعيت الهيه و تفاصيل عالم اس��ت .از اينرو ،انس��ان كامل كاملتر از مجموع عالم
اس��ت ،چه او حرفبهحرف ،بلكه افزونتر از آن ،نسخه كامل عالم است .البته در تعبيري
ديگر ،عرفا به عالم يعني از عقل اول تا عالم ماده ،عالم كبير ميگويند و به انس��ان ،عالم
صغير اطالق ميكنند .گويا انسان همان عالم است ،جز اينكه صغير است .اين صغر و كبر
به حسب صورت ظاهر است و اال به حسب معنا و مرتبه ،انسان كامل كبير ميباشد« .كما
يقال للعالم :األنسان الكبير كذلك يقال لألنسان :العالم الصغير و كل من هذا القولين أنما
يصح بحس��ب الصوره و أما بحسب المرتبه فالعالم هو األنسان الصغير و األنسان هو العالم
الكبير»(جامی.)91 :1370،
در مقابل انس��ان كامل انس��ان الحيوان قرار دارد .ويژگي مش��ترك انسان كامل با ديگر
انس��انها اين اس��ت كه احكامي كه در انس��ان كامل به صورت بالفعل وجود دارد در نوع
انس��ان به صورت بالقوه اس��ت .لذا مقام جمعي براي نوع انس��ان به صورت بالقوه هست.
نوع انس��ان قابليت رس��يدن به عالم اله و حتي مرتبه احديت را دارد ،ولي تنها در خليفه
و حجت خداست كه اين قابليت به فعليت ميرسد؛ ساير انسانها به ميزان فعليت يافتن
اين استعدادها از انسان الحيوان فاصله گرفته به انسان كامل شبيه مي گردند(یزدان پناه،
)582-555 :1388
انسان تجلیگاه اسمای الهی
 26خدای س��بحان  ،آنگاه که به ظهور گنج مخفی کماالت وجودیاش اش��تیاق نشانداد و
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خواست این کماالت را در آیینه غیر ببیند ،خلق را آفرید (ابنعربی48 :1370 ،ـ .)49در
این آفرینش هر مخلوقی تنها برخی از کماالت او را به نمایش میگذارند .تنها آفریدهای
که میتواند این کماالت را یکجا و به طور کامل نشان دهد انسان است .خلقت و آفرینش
در عرفان با عشق یا همان حرکت حبی (در اصطالح عرفانی آن) یا حب به اظهار کماالت
نهان که در زبان روایت به «کن ِز مخفی» یاد ش��ده (مجلس��ى ،1403 ،ج )199 :84آغاز
میشود .این اظهار کماالت با آموزه هستیشناختی دیگری به نام کمال جالء و استجالء
گره میخورد .چنانکه قب ً
ال نیز گفتیم ،کمال استجالء ،شهود حق خود را در آیینه خلق
اس��ت (قون��وی .)39 :1375 ،بهاینترتیب ،بحث کمال ذاتی با کمال اس��مایی ،و کمال
آفرینش خلق گره میخورد .در عرفان اسالمی ،غایت ایجاد عالم کمال جالء
اس��مایی با
ِ
و استجالء ذکر ش��ده است(جامى . )139 :1370 ،این کمال بدون صورت انسانی تح ّقق
نمییابد .از اینرو ،انسان هم غایت خلقت و هم آیینه کماالت حق تعالی میشود.
مطاب��ق بیان عارفان ،هم ظهور حق تعالی در مظاهر (جالء) و هم ش��هود وی خود را در
این مظاهر(اس��تجالء) ،متوقف بر صورت انسانی است(جندى157 ،151 :1423 ،و 176؛
فناری 572 ،472 :1374 ،و  .)670عالمه آیتاهلل حسنزادهآملی میگوید« :مراد از جال،
تجلّی و ظهور ذات حق سبحانه در مقام وحدت است که ذات از مرتبه استجنان و موطن
اجمالی که مقام احدی ،بلکه مرتبه تعین اول جامع بین احدیّت و واحدیّت است به ظهور،
تغیر در ذات ،بلکه به تجلّی و فیضان (فیض اقدس) تن ّزل کرده
بروز و تکاثر علمی ،بدون ّ
اس��ت ...استجال نیز داللت بر ظهور و تجلّی بیش��تر دارد و آن عبارت است از ظهور ذات
تعینات؛ پس جال در مقام ذات است و استجال در مراتب
حق برای حق برای ذات خود در ّ
تعینات خارج از ذات در مظاهر»(حسنزادهآملی 12 :1364 ،ـ .)13
کثرت ّ
بنابراین ،آیینهوارگی انسان نسبت به خدا ،بالذات است و آیینهوارگی عالم نسبت به خدا
بهتبع انسان است .از اینرو ،اگر عالم آیینه حق میشود ،تنها به خاطر انسان است و بدون
انس��ان ،آیینهوارگی عالم ناقص و ناتمام است و اسرار (و کماالت نهانی) حق را نمیتواند
نش��اندهد .قیصری در تفس��یر س��خن ابن عربی میگوید «از آنجا که خداوند ،جهان را
بدون روح (یعنی ش��بح) آفرید ،و این وجود آفریدهشده مانند آیینه کدر
به صورت وجود
ِ
بود ،سنت الهی اقتضا نمود که خداوند آن آیینه را جال دهد تا مقصود از آن حاصل شود؛
و آن مقصود همان ظهور اس��رار الهی بود که در اس��ماء و صفات الهی به ودیعه گذاشته 27
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شده بودند و انسان به اجمال و تفصیل نمایاننده و اظهار کننده همه آن اسرار است .آدم
یا انس��ان کامل (حقیقت انس��ان) ،عین جالی این آیینه و روح صورت عالم است؛ زیرا به
وجود انس��ان اس��ت که وجود عالم اتمام میپذیرد و اسرار و حقایقش را بروزمیدهد .در
عالم ،موجودی که حقیقت خود و دیگری برایش ظاهر شود ،طوریکه بداند این حقیقت
احدیت (احدیت الهی) است که در این موجودات ظهور یافته و عین آنها شده ،جز انسان
موجود دیگری نیست» ( قيصرى.)137 :1375 ،
ابنعربی نیز در همین خصوص میگوید:
«لما شاء الحق سبحانه من حيث أسماؤه الحسنى التي ال يبلغها اإلحصاء أن يرى أعيانها،
كون جامع يحصر األمر كلَّه ،لكونه متصفاً بالوجود ،و
و إن ش��یت قلت أن يرى عينه ،في ٍ
سره إليه :فإن رؤيه الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته ن َ ْف َسه في أم ٍر آخر يكون
يظهر به ّ
له كالمرأه ،فإنه يظهر له نفسه في صوره .يعطيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له
م��ن غير وجود هذا المحل و ال تجلّيه له»( ابنعربی .)48 :1370 ،یعنی چون خداوند به
مقتضای اسمای حسنایش ،که از عد و حصر بیرون است ،خواست همه اسماء و صفات و
کماالتش را  -و به تعبیر دیگر ،خودش را-در موجود کونی ببیند که جامع همه شئون و
حقایق ـ چه حقایق الهی و چه حقایق کونی ـ باشد ،انسان کامل را آفرید .چرا که دیدن
چی��زی خودش را در نفس خود ،مثل دیدن او خ��ودش را در محلی دیگر که برای او به
منزله آینه باشد ،نیست؛ زیرا آن محل و آینه را در ظهور عین آن چیز ،خصوصیتی است
خصوصیت بدون آن محل و آینه و بدون تجلی آن چیز در آن محل و آینه ،ظاهر
که این
ّ
نمیگردد.
مالص��درا نیز همه عالم و تمام موجودات آن را آیات خداوند و آینههای خدانما میداند و
«آن جمیع الماهیات و الممکنات مرایی لوجود الحق تعالی و مجالی لحقیقته
میگوی��دّ :
المقدس��ه و خاصیه کل مرآه بما هی مرآه انتحکی صوره ما تجلی فیها»(صدرای شیرازی
 ،1981ج .)356 :2همه ماهیات و ممکنات ،آینههای وجود حق تعالی و محلهای جلوه
و تجلی حقیقت مقدس او هستند ،و خاصیت هر آینهای ،از آن جهت که آینه است ،آن
است که صورتی را که در او جلوه کرده است ،نشان دهد.
براس��اس هستیشناس��ی عرفانی ،موجودات دیگر تنها برخی از وج��وه حق را ،آنهم از
باطنی حق غلبه دارد ،و
 28برخی جوانب ،میتوانند نش��ان دهند .در برخی موجودات ،وجه
ِ
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تنها این وجه در آنها دیده میشود .در برخی دیگر وجه ظاهریِ حق غالب است و آنها
تنها با همین وجه ،حق تعالی را نمایان میسازند .برخی از موجودات ،جهت جمعی حق
را ب��ه نمایش میگذارند و برخی دیگ��ر جهت تفصیلی او را ،و بهاینترتیب ،هیچ کدام به
طور کامل و از همه جهات نمیتوانند حق را نمایانگر باشند .این تنها انسان است که به
لحاظ اشتمالش بر همه جوانب ،حق را با تمامیکماالتش نشانمیدهد .از اینرو تا انسان
آفریده نشده ،خلقت کامل نمیشود و مقصود از آن به دست نمیآید .جندی با توجه به
همین معنا میگوید« :تا زمانی که کمال ظهور در مظهر اکمل تح ّقق نیافته باشد مقصود
از ایجاد عالم نیز محقق نخواهد شد؛ زیرا عالم بدون وجود انسان قابلیت این مظهریت را
ندارد و در نش��ان دادن حقتعالی به لح��اظ ذات و جمع و تفصیل و ظاهر و باطن ناتوان
است و ازاینلحاظ مانند آیینه کدر و ناصاف است؛ یعنی توان پذیرایی روح تجلّی مطلوب
و مراد مقصود را ندارد»(جندی. )151 :1380،
بهاینترتیب ،انس��ان تنهاموجودی است که میتواند تجلیگاه حق سبحانه و مظهر جمال و
جالل الهی یا آیینهگردان محبوب سرمدی باشد.
نمابودن انسان برای حق تعالی از زاویه دیگری نیز قابل بررسی است و آن این
آیینه تمام
ِ
است که انسان از آن جهت که کون جامع است تمامیمراتب وجودی را در خود دارد و از
ارواح
غیب جنبه الوهی ،و از عالم عقول و ْ
ه��ر مرتبهای نمونهای را به همراه دارد .از عالم ْ
عقل ،و از عالم ْ
مثال خیال ،و از عالم ماد ْه حس را با خود دارد (فناری . )659 :1374 ،از
اینرو ،هر موجودی تنها برخی از اسماء و کماالت الهی را به نمایش میگذارد؛ اما انسان
ک��ه همه عالم را در خود منطوی دارد ،بهتنهایی تمامیکماالت و اس��ماء الهی را نش��ان
میدهد .به سبب همین شمولیت و فراگیری ،از انسان به عالم صغیر یادشده است.
امامخمینی نیز در تحلیل حقیقت انس��ان در صیرورت از حیوانیت به انس��انیت و تکامل
یافتن تا آیینه ش��دن برای حقتعالی مینویس��د « :انس��ان در ابتدای امر حيوان بالفعل
اس��ت .انسان در اول پيدايش ،پس از طى منازلى ،حيوان ضعيفى است كه جز به قابليت
قابليت ميزان انسانيت فعليه نيست.پس،
انس��انيت امتيازى از ساير حيوانات ندارد .و آن ّ
ّ
انسان حيوانى بالفعل است در ابتداى ورود در اين عالم ،و در تحت هيچ ميزان جز شريعت
حيوانات ،كه اداره شهوت و غضب است ،نيست»(خمینی .) 68 :1388 ،همچنین« :انسان
يك موجودى اس��ت در ابتدا مثل س��اير حيوانات؛ اگر رش��د بكند ،يك موجود روحانى 29
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میشود باالتر از مالیكه اللهَّ  ،و اگر طرف فساد برود ،يك موجودى است كه از همه حيوانات
پستتر است» (خمینی ،1378 ،ج  . )446 :10از نظر امام خمین 
یرضواناهللعلیه انسان در بدو
فطرت خالی از نحو کمال و جمال و نور و بهجت اس��ت ،چنانچه خالی از مقابالت آنها
نیز هست ،لذا استعداد کمال و ترقی و تعالی وجودی را داراست و فطرتش بر استقامت و
مخمر به انوار ذاتیه است (خمینی .)272 :1388 ،ایشان کمال حقیقی را در قرب به خدا
که کمال مطلق اس��ت میداند و اگر انس��ان مراقب خود بود و رشد کرد و وجود روحانی
یافت باالتر از مالئکه میگردد (خمینی ،1378 ،ج)446 :10
مقامی بس��یار بلندمرتبه داشته و مافوق تمام موجودات قرار گرفته و

از نظر امام ،انس��ان
توانایی رسیدن به بلندترین قلههای کمال و سعادت و مراتب معنوی و روحانی را داراست.
انس��ان یک حد مافوق حیوانی و مافوق عقل دارد تا برس��د به مقامیکه نمیتوانیم از آن
تعبیر کنیم .امام خمین 
یرضواناهللعلیه انس��ان را اسم اعظم الهی و عالم صغیر و عصاره هستی
میدان��د ،که از فطرتی پاک ،خالص وخدادادی برخوردار اس��ت (خمینی-146 :1380 ،
 )144که در این جهت امام روشهایی چون الف) تفکر؛ ب) عزم؛ ج) توبه؛ د) مش��ارطه؛
هـ) مراقبه؛ و) محاس��به را در تکامل انس��ان به عالیترین درج��ات و رفیعترین مقامات
معنوی الزم دانسته و مطرح کردند(خمینی.)10-6 : 1388 ،
انس��ان اساساً خلیفه اهلل و جانشین خداوند بر روی زمین است وموجودی است عظیم ،با
فطرتی پاک ،خداگونه واس��تعدادهایی که توانایی رسیدن او را به سعادت ابدی و حقیقی
اللهی انس��ان داللت تام بر مقام حقیقی و نهایی انس��ان دارد« .انس��ان
دارند .مقام خلیفه ِ
به این ح ِد حیوانی و طبیعی ،محدود نیس��ت .برای همی��ن انبیاء آمدند تا ما را با ماوراء،
هماهنگ کنند .و فطرت نورانی است و بر صراط مستقیم قرار دارد»(خمینی،1378 ،ج:12
358؛ ج257 :11؛ و خمینی ،تفسیر سوره حمد12-10 :و .)65-62و «انسان ادراکاتش و
قابلیتش برایتربیت ،تقریباً باید گفت غیر متناهی است ...اگر انسان مثل سایر حیوانات تا
همان حدی که حیوانات رشد میکردند ،بود ،انبیایی الزم نبود ».به تعبیر امام «انسان ال
حد است در همه چيز» (خمینی ،1378 ،ج375 :19؛ و  ، )81 :1377و یا فرمود« :انسان
در باطن خودش و فطرت خودش تناهى ندارد» (خمینی ،1378 ،ج.)20 :16
اس�لام تنها مکتبی است که انسان را بس��وی کمال مطلق هدایت میکند وتربیتش به
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کامل اس��ت که انس��ان را با بینش جامعیت ملکی و ملکوتی تفس��یر و با گرایش به مقام
ش تربیت نماید.
خالفهاللهیا 
انسان در حال شدن
ش��دن تکاملی و صیرورت تعالی وجودی داشته و همواره در حال شدن
انس��ان استعداد
ِ
و گردیدن یا تعالی و تکامل اس��ت .ابنعربی در این زمینه میگوید« :از عجیبترین امور
آن اس��ت که انس��ان دایماً درترقی اس��ت و لیکن به لطافت حجاب و نازکی آن و تشابه
صورتها آن را احساس نمیکند» (ابن عربی )124 :1370 ،و کاشانی در شرح این نکته
مینویسد« :پس هرچیزی درهر آن و لحظه در حالترقی است .زیرا پیوسته در حال قبول
تجلیات الهیه وجودی است که تا ابد ادامه دارد ...انسان گاه به این امر وقوف نمییابد... .و
گاه به دلیل آنکه اینها تجلیاتی علمی ،ذوقی خیالی و یا شهودی هستند از آنها مطلع
میشود» (کاشانی.)102 :1370 ،
ِ
نهایت صعود و سقوط قرار دارد ،و اگر
انس��ان همواره در حال شدن اس��ت ،و میان دو بی
منزلت خویش را در عالم وجود بشناسد و قدر خویش بداند میتواند بر اثر ایمان و عمل
صالح همه مرزها را درنوردیده و مقامات معنوی را طی نموده ،پیشرفت را در همه سطوح
لِ
ِ
خواهان کما 
پیشرفت وحیانی ،انسان حد یقف نداشته،
و ساحات حاصل نماید .در نظریه
ِ
ق است ،و در جستجوی حداکثرهاست ،نه حداقلها.
مطل 
اسالمی سه دسته انسان را طرح میکنند :دسته اول کسانی اند که ملعوناند ،و

آموزههای
اینان روز دومشان از روز اولشان بدتر است؛ یعنی سقوط را آنبهآن تجربه میکنند .دسته
دوم کسانی اند که روز دومشان مثل روز اولشان است ،و اینان متوقف و ساکن اند .دسته
سوم کسانی اند که روز دومشان از روز اولشان برتر و بهتر و باالتر است و اینان اهل صعود
و صیرورتاند .دسته سوم کسانیاند که در خلق مدام و تجدد امثال وجودی قرار گرفتهاند
و شدن را در طول زندگی خویش تجربه کرده ،هردم از باغشان بری میرسد و نیز تازهتر
علمی و عملی

اسالمی و حقیقی همواره پیشرفت همهجانبه را در ابعاد

از تازهای .انس��ان
یا س��احتهای مادی و معنوی درک و دریافت میکند ،تا رش��د متوازن داشته ،و از رشد
اسالمی و منظومه معرفت وحیانی،

کاریکاتوری دوری جوید .درنتیجه ،در دس��تگاه تفکر
تعالی هستانه است ،تا مقام خلیفهاللهی را 31
دایمی و ترقی وجودی و

شدن
انسان در حال
ِ
ِ
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در متن زندگی و بستر حیات خود به نمایش بگذارد.
جایگاه انسان و انسان کامل در نظام عرفانی
اینک با توجه به مبانی یاد ش��ده ،شایسته اس��ت بحثی پیرامون انسان درعرف عرفان یا
دانش عرفان اسالمیمطرح کنیم .طبق این دیدگاه ،جامعیت انسان از دو منظر قابل طرح
و تحلیل میباش��د :منظراول ،قابلیت و اس��تعداد رسیدن به کماالت امکانی نوعی؛ منظر
دوم ،فعلیت کماالت وجودی .به تعبیرعالمه آیتاهلل حسنزادهآملی« ،تعریف منطقی را
نیز امضاء میکنیم و انسان را حیوان ناطق ،یعنی جانور گـــویا ،میشناسیم و لکن با این
فعلیت برساند،
فرق که او دارای ق ّوه و م ّنه و لیاقت و قابلیتی مییابیم که هر گاه آن را به ّ
انسان حقیقی و واقعی خواهد بــود ،یعنی انسان واقعی و حقیقی در عرف عرفان آن کسی
فعلیت رسیده است» (حسنزادهآملی.)9 :1379 ،
است که به ّ
درواقع ،انسان میتواند جامع جهات ح ّقی و خلقی باشد .اگر کسی توانست این جامعیت
را به فعلیت برس��اند ،در باور عارفان ،به کمال رس��یده است ،و این محصول خلقت خاص
انس��ان است که خداوند میفرماید او را با دو دستم آفریدم(ص« .)75:فما جمع اهلل آلدم
بین یدیه اال تش��ریفاً و لهذا قال إلبلیس« :ما منعک أن تسجد لما خلقت بیدی» و ما هو
إلاّ عین جمعه بیـن الصورتین :صوره العالم و صوره الحق و هما یدا الحق(ابنعربی:1370،
 .).55یعنی ،بنابراین ،خداوند دو دست را ،تنها به لحاظ تشریف و تکریم به کار برد؛ چنان
که به ابلیس گفت« :چه چیز تو را از سجده بر آنــچه با دو دستم آفریدم ،مانع شد؟» و
جمع آن میــان دو صورت نیست؛ صورت عالم و صورت
شرافت آدم ،چیزی جز حقیقت
ِ
حق که همان دو دست حق تعالی هستند.
ِ
جامعیت نوع انسان است که به صورت بالق ّوه در انسان قرار داده
مقصود از جامعیت انسان،
شده است .درنتیجه ،نوع انسان صرفاً این قابلیت را داراست مگر فقط در مورد معدودی از
انسانها به فعلیت رسیده و ظهور میکند ( یزدانپناه.)579 : 1388 ،
مرحوم عالمه طباطبایی با استشهاد به آیه « َو ل َ َق ْد َخلَ ْقنا ُك ْم ثُ َّم َص َّو ْرنا ُك ْم ثُ َّم ُقلْنا لِلْ َمالئ ِ َكه
الساجِ دين»(اعراف )11:بر اشرف بودن نوع
اس ُ
ْ
ليس ل َ ْم يَ ُك ْن م َِن َّ
��ج ُدوا لآِ َد َم َف َس َج ُدوا إِالَّ إِب ْ َ
انسان اس��تدالل کرده است و معتقد است موضوع سجده فرشتگان ،نوع بشر بوده است،
قابلیت مس��جود مالیکه واقع شدن را دارند
 32نه ش��خص حضرت آدم و لذا تمام انس��انها ّ
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(طباطبایی ،1374 ،ج .)2۰ : 8اینک باید متذکر ش��د که عرفان نظری دو بخش عمده
ِ
معرفت به خدا معرفت توحیدی اس��ت «التوحید حیاه النفس»(
دارد :ال��ف) توحید؛ که
خداشناسی شهودی آنان به مرتبه توحید ناب و توحید
خوانساری ، )540 ،1366 ،یعنی
ِ
صمدی راه یابد؛ و ب) موحد کامل یا انس��ان کامل که مظهر «صمد» میش��ود ،یعنی در
بُع��د معرف��ت «لبیب» و در بُعد عمل یا به مقام ُم ْخل ِص یا به مرتبه ُم ُخلَص راه مییابد ،و
مراتب صمدیت را هر چه بهتر و بیشتر به دست آورده ،به مقام «والیت» الهی نایل شود،
زیرا «نفس انسان دارای مقام احدیت جمع حقایق خلقی و امری است ،پس هیچ ماهیت
مش��خص و ثابتی ندارد» (خمینی .)78 :1410 ،و مراد ش��یخ اشراق که میگوید «نفس
انس��انی ماهیت ندارد» (دینانی )148 : 1377 ،همین ح ِد یقف نداشتن کماالت وجودی
هستی خود
آدمی اس��ت .اگر انسان به اسرار وجود خویش و الیهها و ساحتهای متنوع

ِ
راه یابد ،و معرفت ش��هودی و باطنی پیدا کند ،این کمالگرایی الیتناهی را مییابد و از
رب است (قوس نزول) تا افق اعال و حضرت احدیت (قوس
مرتبه هیوالیی که قابل تجلی ّ
آب
صعود) را پیموده ،و مقام شهادت و مقام غیب را ادراک مینماید« :ثُ َّم دن َا َف َتدلَّى َف َ
کان َق َ
ین أَ ْو أَدن َى»(نجم .)9-8 :به بیان دیگر ،لُب الباب عرفان دو عنصر است :الف) توحید؛
َق ْو َس ِ
ب) موحد ،که همانا انس��ان کامل و خلیفهاهلل باشد .انسان کامل ،که دارای والیت مطلقه
است ،واسطه فیض در قوس نزول و صعود است چون خلیفه اعظم حق است؛ آدم حقیقی
و انس��ان کبیر و مس��جود س��جود مالئکه ،مخلوق اول ،قلم اعلی ،عقل و روح اعظم است
(حس��نزادهآملی ،1380،ج77 :2ـ .)78انسان کامل است که «ولی اهلل» است و «سریان
ولی در عالم چون س��ریان حق است» (حس��نزاده آملی .)48-47 :۱۳۸۳ ،پس« ،انسان
ّ
کامل» و «والیت» حقیقت واحدهای هستند که مفهوم و مصداق هماند .انسان کامل یکی
از حضرات خمس عرفانی است که به «کون جامع» تعبیر میشود:
«نظری کرد ببیند به جهان صورت خویش
خیمه در آب و گل مزرعه آدم زد»
و این است معنای « ان اهلل خلق آدم علی صورته» (صدوق 152 ،103 :1415 ،و ).153
کامل
در این موقعیت از بحث الزم اس��ت قبل از ورود به طرح و تبیین س��یمای انس��ان
ِ
عرفانی ،مراتب و یا حضرات خمس اهل عرفان رامتذکر شویم .قیصری میگوید :حضرات
33
اصلی عبارتند از:
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 .1عالم اعیان ثابته که غیب مطلق است.
 .2عالم جبروت.
 .3عالم ملکوت.
 .4عالم ملک.
 .5عالم انسان کامل ( قیصری .)28 :1381
جامیمراتب را شش مرحله میداند:
تعین اول.
مغیب یا غیب و ّ
.1غیب ّ
تعین دوم که همان اعیان ثابته است.
.2غیب ثانی یا ّ
.3مرتبه ارواح.
.4مرتبه عالم مثال.
.5عالم اجسام یا شهادت مطلقه.
 .6انسان کامل.
تعین اول و ثانی را یک مرتبه به حساب بیاوریم،
سپس اضافه میکند که ممکن است که ّ
در این صورت حضرات منحصر به پنج مرتبه میشوند:
.1حضرت و مرتبه غیب و معانی
.2مرتبه شهادت و حس
.3مرتبه متصل به غیب یا مرتبه ارواح.
.4مرتبه متصل به عالم حس یا عالم مثال خیال منفصل
.5کون جامع (جامی 31 :1370 ،؛ حسنزادهآملی)83 : 1378 ،
حضرت اما مرضواناهلل علیه نیز به همان روش عرفا سیر کرده و میفرماید« :انسان به یک اعتبار
دارای دو مقام اس��ت؛ یکی ش��هادت و دیگری غیب .و به اعتباری ،دارای سه مقام است؛
تعینات مظاهر و مقام مشیت مطلقه
یکی ُملک ،دوم برزخ ،سوم عقل .بهعبارتدیگر ،مقام ّ
یا برزخ البرازخ ،و مقام احدیت جمع اس��ماء .و به اعتباری چهار اس��ت :ملک و ملکوت و
جبروت و الهوت .و به اعتباری دارای پنج مقام اس��ت :ش��هادت مطلقه و غیب مطلقه و
شهادت مضاف و غیب مضاف و مقام کون جامع؛ مطابق حضرات خمس متداول در لسان
عرفا .به اعتبار دیگر دارای هفت مقام معروف به هفت ش��هر عش��ق و هفت اقلیم وجود
 34در الس��نه عرفاست و به اعتباری تفصیلی دارای صد منزل یا هزار منزل است»(خمینی،
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 .) 4 :1378لکن امام رضواناهلل علیه در موضع دیگر ،تفس��یر جدیدی از حضرات خمس ارایه
میدهد .مینویسد:
«حضرات خمس عبارتند از:
حضرت غیب مطلق یعنی احدیت اسمایی ذاتی و عالم آن سِ ر وجودی است.
حضرت شهادت مطلقه و عالم آن عالم اعیان ثابته در حضرت علمیه و عی ّنیه است.
حضرت غیب مضاف اقرب غیب مطلق و عالم آن وجهه غیبی اعیانی است.
حضرت غیب مضاف اقرب به شهادت و عالم آن کون جامع است» (خمینی.)32 :1410 ،
انس��ان کامل صاحب والیت مطلقه اس��ت و والیت به معنای قرب به ح 
قسبحانه است و به
والیت کمال اخیر حقیقی انسان است (آملی .)167 :1367 ،پس
تعبیر سید حیدر آملی
ْ
والیت فصل اخیر انسان است که انسانیت انسان به آن معنا میشود و کامل بودن انسان
کامل نیز به والیت اس��ت (دینانی .)149 ،646 :1377 ،والیت بر دو قس��م است؛ عامه و
خاصه؛ و خاصه به مطلقه و مقیده تقس��یمپذیر اس��ت .و چون نبوت دارای ختم اس��ت،
والیت اکتس��ابی اس��ت و با سیر و سلوک و معرفت و خلوص و فناء در خدا و بقاء به خدا
حاصل میشود .حضرت امام رضواناهلل علیه نیز مرقوم داشتهاند« :وقتی کسی در تجلّی ظهوری
اس��تقامت داش��ته و عالم نزد او فانی باشد متخلّق به قرب نوافل گردیده و در این صورت
صاحب والیت میگردد؛ که این والیت همان حق به صورت خلق است و باطن ربوبیت که
کنه عبودیت است در او ظهور میکند و این اولین مرتبه والیت است و اختالف اولیاء به
حس��ب اختالف اسماء متجلّی بر آنان است .بنابراین ولّی مطلق کسی است که به حسب
رب همه اسماء و اعیان است.
مقام جمعی خود ،مظهر ذات باشد ،و اسم جامع اعظم ربّ ،
و والیت احمدی صلی اهلل علیه و آله که احدیت جمعی داش��ته ،مظهر اس��م احدی جمعی است،
و س��ایر اولیاء مظاهر والیت آن حضرتاند ،هم چنان که س��ایر انبیاء نیز مظاهر نبوت او
میباش��ند .پس تمام دعوتهای انبیاء دعوت به س��وی او ،بلکه دعوت خو ِد او میباشد و
هم چنان که ازالً و ابدا ً هیچ تجلی وجود ندارد ،مگر به اسم اعظم ،که محیط مطلق است.
همچنین هیچ نبوت و والیت و امامتی جز نبوت و والیت و امامت آن حضرت نیست و هر
چیز دیگری رشحهای از تجلّی اوست .پس خداوند متعال ولی مطلق است و آن حضرت
نیز ولی مطلق است( ».خمینی .) 40 :1410 ،در نتیجه :
35
هیچکس را تا نگردد او فنا  /نیست ره در بارگاه کبریا

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

گر چه آن وصلت ،بقا اندر فناست  /لیک در اول فنا اندر بقاست
چیست مواج فلک؟ این نیستی  /عاشقان را مذهب و دین ،نیستی
نیستی هستت کند ،ای مرد راه /نیست شو تا هست گردی از اله
تا تو پیدایی خدا باشد نهان  /تو نهان شو تا که حق گرد عیان
چون بر افتد از جمال او نقاب  /از پس هر ذره تابد آفتاب (مولوی).
به هر تقدیر به تعبیر استاد حسنزاده آملی «هر چیزی را عالمت است ،و عالمت سفرای
الهی والیت اس��ت( ».حسنزادهآملی )47 :1361 ،و هم ایشان مرقوم داشتهاند« :و چون
والیت ش��امل رسالت و نبوت تشریعی و نبوت غیرتشریعی ،یعنی نبوت عامه ،بهاصطالح
اهل والیت که مرادشان از نبوت عامه ،انباء و اخبار معارف و حقایق الهیه است ،میباشد،
در فص عزیز عزیری به فلک محیط عام تعبیر گردید.
نبوت عامه انبیاء مذکور از اینرو اس��ت که ولّی در مقام فنای فی اهلل بر حقایق و معارف
گلشن راز باز آمد ،از آن حقایق انباء ،یعنی اخبار میکند
الهیه اطالع مییابد و چون از آن
ِ
ّ
و اطالع میدهد .چون این معنا برای اولیاء الهی است و اختصاص به نبی و رسول ندارد،
مقامی و گاهی به نبوت تعریف

در لسان اهل والیت گاهی به نبوت عامه و گاهی به نبوت
در مقابل نبوت تشریع ،تعبیر میگردد.
هرکسی را اصطالحی دادهایم  /هرکسی را سیرتی بنهادهایم
هندیان را اصطالح هند مدح  /سندیان را اطالح سند مدح
نبوتِ
مقامی را ،که در حقیقت نیل به والیت اس��ت ،و از این اش��ارت دریاب که مظاهر

الهیه ،انسانها را به سوی خدا که در قلّه شامخ معرفت
والیت مطلقه و وس��ایط فیوضات ّ
قرار گرفته ،دعوت کردهاند و «تعالوا» گفتهاند؛ یعنی باال بیایید.
بانگ میآید ک ه ای طالب بیا  /جود محتاج گدایان چون گدا»(همان.)48-47 :
لذا استاد حسنزاده آملی حدود یکصد و چهل مورد در نهجالبالغه (همان )105-30:را
در موضوع انس��ان کامل از خطبهها و کلمات قصار و ...آوردهاند .حضرت اما مرضواناهلل علیه ده
صفت یا نشانه از نشانههای انسان کامل را در کتابهای خویش آوردهاند که عبارتند از :
•مخاطب کالم خدا در مرتبه و احدیت (خمینی)310 :1372 ،؛
• معجزه کردن(همان ،ص)54؛
 • 36اسم اعظم داشتن (خمینی)265 :1410،؛
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• نداشتن ح ِد یقف(همان)121:؛
• مقام عبودیت (همان 55:و)106؛
• عقل کل و روح کلی(همان 109 :و)115؛
الرب بوده (خمینی)24 :1380،؛
• مقام ّ
تدلی را داراست ،به عبارتی ،مقام عند ّ
• مقام قاب قوسین؛ یا فناء الفناء الفناء و نیل به حقیقت اطالقی(خمینی)56 :1372 ،؛
• مقام «اودانی» یا قلب وسیع یا همان مرتبه فیض اقدس یا تعین اول که اختصاص به
محمدی هصلیاهللعلیهوآله دارد (خمینی)168 :1410،؛
حقیقت ّ
•ظهور و تجلّی حق متعال در انسان کامل(خمینی 91 :1380و.)252 :1410
عالمه طباطبایی با توجه به چنین بینش و س��یر و س��لوکی میفرماید« :یکی از حقایق
انکارناپذیر قرآنکریم آن(رض) اس��ت که اگر انسان به ساحت قدسی کبریای حق تقرب
پی��دا کن��د و در وادی پر برکت والیت الهی بار یابد ،دری به س��وی ملکوت آس��مانها و
زمین بر روی او باز میگردد که میتواند آنچه بر دیگران پوش��یده اس��ت ،مشاهده نماید.
«لون أن الشیاطین حول قلوب بنی آدم لزاوا ملکوت
چنان که امام صادق علیهالسالم فرمود:
َ
هلل علیه و
صلیا 
الس��ماوات و االرض» .همچنین این حدیث را بس��یاری از راویان از پیامبر اکرم
آل��ه نق��ل کردهاند که فرمود «لوال تکثیر فی کالمک��م و تمریح فی قلوبکم ارأیتم ما اری و
لسمعتم ما اسمع» .این امور از موهبتهای الهی است که مختص عده خاصی از بندگان
خداوند است(طباطبایی  ،1403ج )270 :5چنان که عالمه طباطبایی رضواناهللعلیه در جای
دیگر (ذیل آیه و لکم فی رس��ول اهلل اسوه حسنه لمن کان یرجوا اهلل و الیوم االخر و ذکر
اهلل) مینویس��د« :اینکه ق��رآن میگوید «لمن کان یرجوا »...از نظ��ر ادبی ،بدل از ضمیر
خطاب «کم» در لکم فی رسول اهلل است و این معنا را میرساند که تأسی به رسول خدا،
صفت نیکو و زیبایی است که هرکسی نمیتواند از آن بهرهمند شود ،بلکه ،تنها کسانیکه
ب��ه حقیقت ایمان نایل آمده و عمل صالح انجام دهند و پیوس��ته به یاد خدا هس��تند و
هرگز از او غفلت نمیکنند ،در اعمال و رفتارشان آن حضرت را الگو و سرمشق خود قرار
میدهند»( طباطبایی  ،1403ج .)288 :16آری انسان توان پیشرفت واقعی در ساحتها
و سطوح مختلف را در سایه هدایت ،ارشاد ،تربیت و رشد یا تعلیم کتاب و تزکیه نفس از
سوی انسان کاملی چون پیامبر اعظ مصلیا هلل علیه و آله داراست.
انسان اگرچه از حیث مرتبه نزولی در پایینترین مرتبه خلقی قرار دارد ،و لیکن به لحاظ 37
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مراتب صعودی امکان این را دارد که جامع حضرات سابقالذکر گردد ،بهگونهای که همه
حضرات غیب و ش��هادت را در خود داش��ته باش��د .در فرهنگ عرفانی به چنین انسانی
«انسان کامل» و «کون جامع» میگویند«.فهذه ثالثه عوالم و المرتبه الجالی َّيه المشتمله
التعينين المذكورين ،فيكون المراتب حينیذ أربعاً ،و خامسها هو الجامع ِّ
للكل ،و هو
على ّ
المرتبه االنسان َّيه(ابنترکه.)293 :1360،
انس��ان به جهت دارابودن مقام فوقتجرد و حرکت الیقفی که قب ً
ال متذکر ش��دیم ،دارای
مقامیمعلوم نیس��ت و لذا از مالیکه و عقول که دارای مقامیمعلومند ،باالتر است .درباره
مق��ام خاص مالیکه ،ق��رآن میفرماید « َو ما ِم َّنا إِالَّ ل َ ُه َمق��ا ٌم َم ْع ُلوم»(صافات )164:یعنی
مالیکه در آن مقام خاص ایستادهاند .پس انسان اگر چه هرگز به مقام ذات نمیرسد ،ولی
هلل علیه و آله
صلیا 
میتواند به عالم اله و تعین اول راه پیدا کند .اینکه وجود مبارک رس��ول اهلل
میفرماید« :ا ّول ما خلق اهلل نوری»(مجلس��ی ،1303 ،ج )97 :1ناظر بر این مطلب است
که اگر چه من فرزند آدم هستم و لیکن به حسب مقام از همه آنها باالترم .البته اینکه
میفرماید :نور من اولین مخلوق اس��ت ،به معنای اولین مخلوق به لحاظ عنصری نیست.
بنابراین ،مقام انسان کامل ،در میان حضرات پنجگانه ،به جهت وجودی تا تعین اول است
ولی به حس��ب صورت و ظهور ،آخر تنزالت بوده و در نش��ئه آخر قرار میگیرد ( .قونوی،
انسان کامل عبارت است
263 :1385؛ ترکه )531 :1360،و بهتعبیر عارف جامی« ،مرتبه
ِ
از جم��ع جمیع مرات��ب الهی و وجودی ،از عقول و نفوس ،کلی وجزیی ،و مراتب طبیعت
تا آخرین تنزالت وجود ،و به لحاظ مشابهت این مرتبه با مرتبه الهیه آن را مرتبه عماییه
نیز میگویند .و فرق آن دو مرتبه به ربوبیت و مربوبیت است و لهذا سزاوار خالفت حق
و َمظهر و ُمظهر اسما و صفات اوست» (جامی.)63 :1370 ،
اینک دو ویژگی خاص انسان کامل ،مورد بررسی قرار میگیرد.
الف :جامعیت انسان کامل در بین حضرات
انس��ان کامل به نحو احدیّت جمع ،همه حضرات الهی و کونی(حقی و خلقی) را در خود
دارد و مانن��د نف��س رحمانی ،حقیقتی وحدانی از عرش تا فرش اس��ت؛ همین گس��تره
وجودی اوست که وی را اشرف بر همه عوالم نموده است.
 38چنانکه گفته شد ،اگر موقعیت انسان کامل در چینش نظام هستی در حضرات پنجگانه
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عال��م ،آخرین حضرت و ظهور قلمداد میگردد ،لیکن به جهت اینکه جامع بین تجلیات
حقی به لحاظ وحدت حاکم بر نظام آفرینش ،و تجلیات خلقی به لحاظ کثرت موجود در
آن است ،از اهمیت فوق العادهای برخوردار میباشد.
موحد واقعی هدف غایی خلقت اس��ت« :لوالک لما خلقت االفالک» (مجلس��ی،
ظه��ور ّ
 ،1403ج« ، )405 : 16و خلقت االش��یاء الجلک و خلقتک الجلی»( فیض کاش��انی ،بی
تا ،ج .)68 :1این موحد ،همان انسان کامل عرفانی است که مظهر احدیت و واحدیت در
تجلیات حقی ،و مظهر عالم عقل و مثال و طبیعت در تجلیات خلقی ،و جامع همه مراتب
ظهور و مظهر اسماء و صفات حق است .این خصوصیات و ویژگیها که بیانگر موحد واقعی
است فقط در وجود مقدس پیامبر گرامیاسالم صلیا هلل علیه و آله و امامان معصوم علیهالسالم تحقق
پذیرفته اس��ت .لذا از همین جهت است که حضرت علی علیهالسالم میفرماید« :أتزعم أن ّک
جرم صغیر و فیک انطوی العالم األکبر» ( میرقادری ) 175 :1385 ،آیت اهلل جوادیآملی
موحد است.
در این باره میگوید :دو مسأله عمده عرفان نظری ،یکی توحید و دیگری بیان ّ
انسان کامل دارای مقامیاست که هیچ موجودی از موجودات جهان امکان ،هم وزن آن و
هیچ امری از کــاینات در ردیف آن نیست .امام رضا علیهالسالم درباره امام ـ که همان انسان
موحد اس��ت ـ میفرماید« :االمام واحد دهره ،ال یدانیه احد و ال یعادله عالم و ال
کامل و ّ
یوجد له بدل و ال له مثل و هو بحیث النجم من ایدی المتناولین ،أین العقول من هذا و
أین االختیار من هذا»( کلینی ،1364 ،ج )1:201امــام یگانه در خود اس��ت؛ به گونهای
که کسی را به منزلت او راه نیست و او همانند ستارگان آسمان برتر از دسترس جویندگان
است؛ یعنی عقـــل آدمیان را کجا به جایگاه او راه است تا قدرت تشخیص و انتخاب او را
داشته باشد ،به این معنا که تشخیص امام در قدرت خداوند سبحان است (.جوادیآملی،
 547 :1372ـ )548
ب :حقانی و خلقی بودن انسان کامل
انسان کامل در عرفان ،هم بنده است و هم پروردگار .درواقع او موجودی حقانی -خلقی
و یا حق خلق است؛ زیرا او هم دارای جهت خلقی است و هم تا صقع ربوبی پیش رفته و
با اسم جامع اهلل اتحاد پیدا نموده است.
خصوصیت حق خلق بودن فقط برای انسان است و سایر موجودات از چنین امتیازی 39
این
ّ
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برخوردار نیس��تند؛ زیرا س��ایر موجودات اگر چه از تجلیات حق تعالی بهشمار میروند و
لیکن به دو دلیل حق و خلق نیس��تند .یک دلیل این اس��ت که همه مراتب را به صورت
تفصیلی دارا نیس��تند .مثل تعین اول و ثانی که در عین حال که برخودار از تمام مراتب
مادون خود هس��تند ولی حضور مراتب مادون در آنها به صورت تفصیلی نیس��ت بلکه
جمعیه همه کماالت را
حضوری اجمالی و علمیاس��ت.دلیل دیگر اینک��ه به نحو احدیّت
ّ
دارا نیستند .انسان موجودی است که در هر دو جهت واجد کمال است .ابن عربی در این
باره میگوید:
فقد علمت حكمه نشأه آدم أعني صورته الظاهره ،و قد علمت نشأه روح آدم أعني صورته
الباطنه ،فهو الحق الخلق (.ابن عربی ).56 :1370 ،حکمت سرشته شدن جسد آدم ،یعنی
صورت ظاهر آن را دانس��تی و پیشتر نیز حکمت سرشته شدن روح آدمی ،یعنی صورت
حق خلق است.
باطنش را دانسته بودی .پس او ِ
قیصری نیز در این زمینه میگوید:
فآدم هو الحق باعتبار ربوبيته للعالم و اتصافه بالصفات اإللهيه ،و الخلق باعتبار عبوديته و
ربوبیت او برای عالم و اتصاف او به صفات
مربوبيته (.قیصری )405 :1375 ،آدم به اعتبار ّ
مربوبیت وی ،خلق است.
الهی حق است؛ و به اعتبار عبــودیّت و
ّ
این مطلب که انس��ان کامل به عنوان روح عالم بوده و واسطه فیوضات حق هستند ،مانع
از بروز جهات بشری در آنها نمیشود؛ به همین دلیل در آنها نیز صفات بشری ،نقایص
امکانی و عواطف انسانی بروز و ظهور دارد و درواقع الزمه جمع بین حق و خلق این است
که حق هر ذیحقی را در موطن ذیحق ادا کند و لذا اگر جنبه مادی و طبیعی ،بشریّت
او را میسازد ،باید حق او را که همان صفات بشری و امکانی است ،ادا نماید .وجود جنبه
بش��ری ،هرگز خللی در او در رس��اندن وساطت فیض به عالم ،ایجاد نمیکند و این نظیر
نفس انس��ان اس��ت که تدبیر همه اعضا و قوای بدن بر عهده او نهاده شده .در عین حال
ممکن است نفس ،نسبت به آنها غافل باشد .این غفلت ضرری ندارد .چون نفس به لحاظ
نحوه حضور وجودی بسیط خود ،میتواند این تدبیر را داشته باشد .د ر واقع اطالق صفت
واقعیت و مرتبه
ح��ق بر وی ،در عین حال که صفت عبد نیز برای او ثابت اس��ت ،بیانگر
ّ
وجودی اوست (.یزدانپناه)1388:583 ،
أن ربوبيته للعالم بالصفات اإللهيه التي له من حيث مرتبته ،و عجزه و مسكنته
 40و الحاصل ّ
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التقيد و التن ّزل
و جميع ما يلزمه من النقایص االمكانيه من حيث بش��ريته ،الحاصله من ّ
بخواص العالم الباطن،
بخواص العالم الظاهر و بباطنه
إلى العالم الس��فلى ،ليحيط بظاهره
ّ
ّ
أن عروجه إلى مقامه
فيصي��ر مجمع البحرين و مظهر العالمين .فنزول��ه أيضا كماله ،كما ّ
األصل��ي كماله .فالنقایص أيضا كماالت باعتبار آخر يعرفه��ا من تن ّور قلبه بالنور اإللهي(.
الهیهای
ربوبیت انس��ان کامل نسبت به عالم ،به وسیله صفات ّ
جامی )1370:277 ،همانا ّ
است که از حیث مرتبهاش داراست .اما عجز و مسکنت او و همه نقایص امکانی که همراه
تقید و تن ّزل او به عالم ُسفلی برای او حاصل شده
اوس��ت ،ازحیث بش��ریّت اوس��ت که از ّ
است .این امر برای آن است که با ظاهر خود ،بر خواص عالم ظاهر محیط گردد و با باطن
خود خواص عالم باطن را دارا شود تا مجمع دو بحر ظاهر و باطن شود و مظهر هر دو عالم
ظاهر و باطن گردد .از این رو نزول انسان کامل در عالم سفلی هم ،برای او کمال محسوب
میشود .همانطور که عروج او به مقام اصلیاش نیز کمال اوست .پس نقایص امکانی هم
برای او به اعتباری کمال به حساب میآید .کسی که باطن و قلب خود را با نور الهی روشن
ساخته باشد ،این حقیقت را درک میکند.
انس��ان کامل از رهگذر عبد بودن به مقام رب ش��دن رس��یده و ربوبیتش مولود عبودیت
اوست و در نتیجه ربوبیت او تبعی و عرضی است ،نه اصالی و حقیقی .قیصری در تبیین
این نگاه میگوید:
و ّلما كانت هذه الحقيقه مشتمله على الجهتين :اإللهيه و العبوديه ال يصح لها ذلك اصال ًه
بل تبعيه و هي الخالفه فلها األحياء و االماته و اللطف و القهر و الرضا و السخط (.قیصری،
 ) 128 :1375حال با عنایت به مطالب یاد شده انسان کامل که دارای ویژگیهای کالن
و کلیای چون :خلیفه اهلل  ،حجه اهلل ،عصمه اهلل ،وجه اهلل ،اسماء اهلل  ،صاحب علم لدنی
و من خوطب به در رابطه با قرآن اس��ت در حقیقت قرآن شناس حقیقی و راسخ در علم
و تآویل ش��ناس واقعی اس��ت و قرآن کتاب هدایت و سعادت انسان و حبل متین و عروه
وثیق الهی برای تعالی و پیشرفت همهجانبه اوست .انسان کاملهادی و حجت الهی برای
انس��ان متکامل اس��ت و همه تنزیل و تاویل قرآن ،ظاهر و باطن قرآن ،اشارات ،لطایف و
حقایق قرآن را میداند که در حقیقت مفسر قرآن آناناند.
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نشانههای انسان کامل
تعبیر «انس��ان کامل» را از حیث تاریخی به تعبیر اس��تاد مطهری «نخستین بار در قرن
هفتم هجری عارف نامدار اس�لامی ،محیالدین عربی ـ پدر عرفان اسالمیـ مطرح کرد»
(مطه��ری ،1383 ،ج  )99 :23ابن عربی در کتاب فصوص الحکم گفته« :انس��ان کامل،
کفص الخاتم من الخاتم»(ابن عربی:1370 ،
نگین انگشتر عالم آفرینش است:فهومن العالم ّ
 )73و عزیز نسفی در کتاب «انسان کامل» نوشتهاست« :چندین گاه است که میشنوی
که در دریای محیط آیینه گیتی نمای نهادهاند تا هر چیز که در آن دریا روانه شود ،پیش
از آنکه به ایش��ان برس��د عکس آن چیز در آیینه گیتی نمای پیدا آید و نمیدانی که آن
آیینه چیست و آن دریا کدام است .آن دریا عالم غیب است و آن آیینه ،دل انسان کامل
اس��ت.هر چیز که از دریای عالم غیب غیب روان میش��ود تا به ساحل وجود رسد عکس
آن بر دل انس��ان کامل پیدا میآید و انس��ان کامل را از آن حال خبر میشود (».نسفی،
 237 :1350ـ  )238پس انسان کامل در عالم وجود دارای «اصالت» است و مظهر اسم
اعظم الهی و فیض وجود از رهگذر او جاری شده است که او َکون جامع است و از الهوت،
جبروت ،ملکوت و ناسوت را در قوس نزول و صعود شامل میگردد و واسطه فیض حق در
نظام تکوین و تشریع خواهد بود .لذا «انسان کامل» در سه ساحت جهانشناختی ،شریعت
شناسی و فرجامشناختی اصالت داشته و نمونه آفرینش ،نب ّوت ،رسالت و امامت ،و حیات
روحانی ـ معنوی و غایت و معاد هندسه هستی است .به تعبیر عالمه جوادیآملی« :غایت
حبی خداوند ،همانا پیدایش انسان کاملی است که حبیب اوست و رسالت حبیب
حرکت ّ
خدا ترسیم هندسه َمحبت است (».جوادیآملی ،1380 ،ج  ) 10 :5زیرا انسان کامل همان
محمدیهصلیا هلل علیه و آله است که صادر نخستین ،نور ا ّول و َکون جامع است و خالفت
حقیقت ّ
علیهالس�لام
مطلقه ،نب ّوت مطلقه و والیت مطلقه باالصاله از آن اوس��ت و بالوراثه از آن علی
و
دوده آل طه و فیض اقدسی هستند که اولین خلیفه غیبالغیوب و صاحب نقش واسطه
میان غیب مطلق و اسماء و صفات به تعبیر حضرت امامخمینی(ره)« :آناالسماء و الصفات
العلمیه ،غیر قادره علی اخذ
االلهیه ایضاً غیر مرتبطه بهذااللمقام الغیبی ،بحسب کثر اتها
ّ
ّ
الفیض من حضرته بال توسط شیء  ...فال بد لظهور األسماء و بروزها و کشف اسرار کنوزها
غیبیه ..و فصدر االمر باللسان الغیبی من مصدرالغیب علیالفیض االقدس
الهیه ّ
من خلیفه ّ
 42االنور بالظهور فی مالبس االسماء و الصفات ...فأطاع امره (»...خمینی [امام] 16 :1372 ،و
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محمدیهصلیا هلل علیه و آله را مظهر
 ).17چنانکه حضرت امامخمینی(ره) انسان کامل و حقیقت ّ
محمدیه و علویّه
الهیه معرفی کردهاند به مقام ّ
اس��م اعظم و نبوت مطلقه و خالفت کلیه ّ
تعبیر نمودهاند(.همان 18 ،17 :و  ) 45پیامبر اکرمصلیا هلل علیه و آله که تجلّی اعظم بود و صاحب
مقام «قاب ا َ ْو ادنی»( نجم ـ  ) 9به تعبیر شیخ محمود شبستری:
احد در میم احمد گشته ظاهر
در ین دور اول آمد عین آخر
زاحمد تا احد یک میم فرق است
جهانی اندرین یک میم غرق است
بر او ختم آمده پایان این ره
در او منزل شده ادعو الیاهلل
مقام دلگشایش جمع جمعست
جمال جانفزایش شمع جمعست
شده او پیش و دلها جمله در پی
گرفته است جانها دامن وی
(شبستری1367 ،ص  2و )3
و در س��احت کمالشناس��ی در خصوص انس��ا 
ن کامل و حقیقت محمدیّهصلیا هلل علیه و آله و
خلفای جامع او اس��تاد جوادیآملی نوشتهاند« :کمال انس��ان کامل در َکون جامع بودن
انسانیت ،فراگیر حضرت الهوت ،جبروت و ملکوت و
اوس��ت که گذشته از شمول صحنه
ّ
باشد.جامعیت حضرت
مکسر و محتمل است سالم
ّ
ناسوت است و این جمع ،ممکن است ّ
هلل علیه و آله
صلیا 
ختمیمرتبتصلیا هلل علیه و آله و کسانی که به منزله جان اویند و آن حضرت
از اینان
محس��وب میشود ،نظیر «انا من حسینعلیهالسالم» (،مجلسی ،1403،ج  ).261 :43از سنخ
جمع س��الم بوده ،بلکه از مصادیق بارز آن خواهد بود ،زیرا این ذوات مقدس در آن صقع
ربوبی ،مظهر یگانگی تا ّم و یکتایی کاملاند و هیچ موجود امکانی و مخلوق نیازمندی مانند
ت کبرای خداوند نبوده و مظهر تا ّم الهی نیس��ت و هیچگونه کثرت و دوگانگی
این��ان آی 
آن ارواحکم و نورکم و طنیقکم واحده،
بی��ن آنها در صحنه عنداللهی وجود ن��داردّ ...« :
طابت و طهرت بعضها من بعض ،خلقکم اهلل انوارا ً فجعلکم بعرشه محدقین (»...همان ،ج
نورانیت نیز آمده است« :ا ّولنا 43
 (»)129 :99جوادیآملی ،1382 ،ج  )136 :2و در حدیث
ّ
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تفرقوا بیننا»( مجلسی ،1403،ج
محمد و کلّنا ّ
محمد و اوسطنا ّ
محمد و آخرنا ّ
ّ
محمد فال ّ
 )6 :26پس از حیث وجودشناختی:
محمدیهصلیا هلل علیه و آله است.
تعین حقیقت ّ
 .1مرتبه اسماء و صفات نیز ّ
جمعیه جمیع اسماء است به اعتبار جهت ظهور در عالم اسماء
 .2اسم اهلل ،اسم احدیت
ّ
تعین این اسم ،عین ثابت انسان ختم 
ی محمدصلیا هلل علیه و آله است.
صورت و ّ
 .3عین ثابت انسان کامل ،سمت سیادت نسبت بر سایر اعیان ثابته دارد.
الهیه به اعتبار ربوبیت و مربوبیت
 .4فرق بین مرتبه انسان کامل یا مرتبه
عماییه با مرتبه ّ
ّ
هلل علیه و آله
صلیا 
محمدیه
«رب» این حقیقت است .زیرا
الهیه ّ
است .حقیقت ّ
«مربوب» و مرتبه ّ
پی حقیقت مظهر اسم اعظم و سایر اسماء محکوم به حکم اسم اعظماند.
در فرازی از حدیث
نورانیت علیعلیهالس�لام آمده اس��ت« :اعلم ی��ا اباذر ،انا عبداهلل ع ّزوجل و
ّ
خلیفته علی عباده ،ال تجعلونا ارباباً و قولوا فی فضلنا ما شیتم فانکم ال تبغلون کنه ما فینا
و ال نهایت��ه َفا َِّن اهلل ع ّزوجل قد اعطانا اکبرو اعظم ّمما یصفه و اصفکم او یخطر علی قلب
احدکم ،فاذا عرفتمونا هکذا فانتم المؤمنون»( همان )2 :لذا قیصری گفتهاند که :انس��ان
کامل از نظر روح و عقلش «امالکتاب» و از حیث قلبش «لوح محفوظ» و از جهت نفسش
«کتاب محو و اثبات» است ( .قیصری)24 :1375،
و عارف نامی،جناب «جامی» در خصوص گس��تردگی وجودی و س��عه و جامعیت انسان
کامل گفتهاند« :مرتبه انسان کامل عبارت است از :جمع جمیع مراتب الهی و وجودی ،از
عقول و نفوس کلی و جزیی و مراتب طبیعت تا آخرین تنزالت وجود ،و به لحاظ مشابهت
عماییه نیز میگویند و فرق آن دو مرتبه به ربوبیت
الهیه ،آن را مرتبه
ّ
این مرتبه با مرتبه ّ
و مربوبیت است و لهذا سزاوار خالفت حق و َم ْظهر و ُم ْظ ِهر اسماء و صفات اوست (».جامی،
)63 :1370
و این حقیقت فرق و امتیاز در ربوبیت و مربوبیت در توقیع شریفی که از حجه بن الحسن
العسکریعلیهالسالم نیز رسیده ظهور یافت...«:ال فرق بینک و بینها االانهم عبادک و خلقک»(
محمدیهصلیا هلل علیه و آله را
قمی ،1382،دعای ایام رجبیه ).این است که اهل معرفت حقیقت ّ
اماالسماء و اماالعیان نامیدهاند .چه از حیث فرجامشناختی نیز ابنعربی در فصوص الحکم
فص آدمیگفتهاند« :اَالتراه اذا زال و ُف ّ
ک م ِْن خزانهالدنیا لم یبق فیها ما اختزنه الحق فیها
ّ
 44و خرج ما کان فیها و التحقق بعضه ببعض ،و انتقل االمر الی اآلخره فکان ختماً علی خزانه
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ابدیا».
اآلخره ختماً ّ
نمیبینی هنگامیکه انس��ان کامل از دنیا منتقل ش��د و کس��ی نباش��د که به کمال او
الهیه با او به آخرت منتقل میش��ود.زیرا جمیع
متصف باش��د و قائم مقام او بود،خزاین ّ
کماالت قائم به او و مجموع و منحصر و محفوظ به او بود ،چون او رفت چیزی در خزانه
دنی��ا نمیماند تا حقّ آن را در خزینه نهد (».حس��نزاده آمل��ی 22 :1378 ،ـ  ) 23به
همین ترتیب اهل عرفان در عرفان اصیل اس�لامیگفتهاند آغاز و انجام و بدایت و نهایت
آفرینش از حیث تکوینی و هدایت و ارش��اد از حیث تشریعی در قالب نبوت مطلعه است
و والیت مطلق و خاتم هر کدام «انس��ان کامل» اس��ت ک��ه ا ّول آن وجود ختمیمرتبت
پیامبر اعظمصلیا هلل علیه و آله و آخر آن خاتم االوصیاء بقیهاهلل االعظم(عج) اس��ت که به تعبیر
امامخمینیرضواناهللعلیه« :همانطور که رسول اکرمصلیا هلل علیه و آله به حسب واقع حاکم بر جمیع
موجودات است،حضرت مهدی همانطور حاکم بر جمیع موجودات است .آن ختم رسل
اس��ت و این ختم والیت ،آن ختم والیت کلّی باالصاله اس��ت و این خاتم والیت کلی به
تبعیت» (.خمینی [امام] ،1378،ج  )249 :2که همو پس از تحلیل جایگاه انس��ان کامل
ّ
در عالم هستی فرمود« :خداوند انسان کامل را به صورت جامع آفرین و او را آینه اسماء و
صفات خویش قرار داده است (.همو).634 :1388،
و چه زیبا و گهربار امیرالمؤمنین علیعلیهالسالم فرمود« :اللهم بلی ،ال تخلوا االرض من قایم
هلل بحجه ،ا ّما ظاهرا ً مشهورا ً او خایفاً مغمورا ً لی ً
ال تبطل حجج اهلل و ّبینانه»( نهجالبالغه ،ح
 ).147چنانکه در خصوص نسبت خود به خدا و نسبت خلق خدا به خود در مقام تأدیب
وتربیت فرمود« :نحن صنایع اهلل و ال ّناس بعد صنایع لنا»( همان ،نامه  ).38پس:
از رهگذر خاک سرکوی شما بود
هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد
و این است که امام صادقعلیهالسالم فرمود« :لوبقیت االرض بخیر امام لساخت»( کافی،1364،
آن االمام رفع من االرض ،لما جت بأهلها کما
ج  ،1ح  )10یا امام باقرعلیهالس�لام فرمود« :لو َّ
یموج البحر بأهله»(همان ،ح )12و در زیارت جامعه کبیره آمده اس��ت که« :بکم فتحاهلل
وبکم یختم»(قمی،1382 ،زیارت جامعه) و به تعبیر ابن عربی انس��ان کامل در حقیقت،
حق مخلوق به اس��ت ،یعنی موجودی اس��ت که به س��بب او عالم خلق ش��د .چون علت
غایی و هدف آفرینش انس��ان کامل اس��ت و همه چیز به خاطر او آفریده ش��ده است»45 (.
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ابنعربی ، 1418 ،ج  ،2باب  ) 296 :198که پیامبر اکرمصلیا هلل علیه و آله به علیعلیهالسالم فرمود:
«یا علی لوال نحن ،ما خلقاهلل آدم و الح ّوا و ال الجنه و ال النار و ال الس��ماء و ال االرض»(
محمدیصلیا هلل علیه و آله به اصطالح اهل
ص��دوق ،1404،ج  ،1باب  ،26ح  ).22پس حقیقت ّ
تعین اول که َم ْظهر حقیقی احد ،حقیقت
معرفت عبارت اس��ت از ذات احدیت به اعتبار ّ
محمدی هستند که فرق بین
احمد اس��ت و سایر مراتب موجودات همه مظاهر حقیقت ّ
مقام احدیت و مقام احمدیّت فرق بین ظاهر و ُم ْظ ٍهر است.
حال به چند روایت توجه کنیم تا جایگاه اهلبیتعلیهالسالم نیز معلوم شود:
الف) قالرسولاهللصلیا هلل علیه و آله :علی بن آبیطالب خلیفه اهلل و خلیفتی و حجه اهلل و حجتی
و حبیباهلل و حبیبی و خلیلاهلل و خلیلی»( مجلسی ،1403،ج )263 :26
ب) امام هشتم علیبن موسیالرضاعلیهالسالم« :االیمهعلیهالسالم خلفاء اهلل فی ارضه»( کافی،1364،
ج  ،1ح )1
ج) امیرالمؤمنین علیعلیهالسالم« :بنا اهتدیتم فی الظلماء و تسنمتم ذروه العلیا و بنا أفجرتم
عن السرار»( نهجالبالغه ،خ  )4و در عین حال که همه کاره عالم «باذن اهلل» هستند خویش
را «عبد ذلیل» در برابر خدای سبحان دانسته و عین فقر و نیاز معرفی میکنند که ادعیه
علیهالسالم
مأثوره معصومینعلیهالس�لام مملو از این حقایق نوریّه اس��ت.چنانکه امام زینالعابدین
األذلین مثل ذره أودونها»( صحیفه
در مق��ام مناجات فرمود« :انا بعد اقلاالقلّی��ن و أذل
ّ
سجادیه ،دعای  ).419 :47به همین دلیل همه مقامات آنها در مقام «عبودیت محض»
آنان در برابر خداوند خالصه ش��ده و به تعبیر امام صادقعلیهالس�لام «العبودیه جوهره کنهها
الربوبیه»( عزیزی)7 :1383،
ّ
نتیجه آنکه:
 .1انسان کامل تعیّن اول و صادر نخستین و واسطه فیض وجود و محیط بر عالم هستی
از باب مظهریت ذات احدیّت است.
 .2انسان کامل ثمره شجره وجود و «غایت هستی» است.
هلل علیه
صلیا 
محمدیهصلیا هلل علیه و آله است عترت طاهره پیامبر اعظم
 .3انسان کامل همانا حقیقت ّ
و آله
محمدیصلیا هلل علیه و آله هستند.
نیز از باب وحدت نوری که دارند مظاهر حقیقت ّ
 .4انسان متکامل به کمال امکانی و نوعی خویش نائل نمیشود مگر اینکه در پرتو هدایت
46
عینیت آن «انسان کامل»
و عنایت انسان کامل قرار گیرد و در صراط مستقیم الهی که ّ
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است گام نهد.
 .5انس��ان کامل ه��م دارای خالفت معنوی و مقام والیت اس��ت و ه��م دارای «خالفت
ظاهری» که با دو اسم شریف الحکم و العدل حکومت و خالفت میکنند تا مرجعیت
فکری ،معنوی و اجتماعی انسانها را به عهده گیرند.
 .6کتاب تکوین و تدوین یعنی جهان و قرآن با هم تطابق دارند.
 .7انس��ان کامل به مقام فناء «قاب قوس��ین» مقام واحدیت مرتب��ه ا َ ْواَدنی مقام احدیت
رسیده که دارای جامعیت و کمال شده است تا همه عوالم بسیط ظهور و نحوه تجلّی
تعی ّنات حقیقت انس��ان کامل گشت که انس��ان کامل،تمام سلسله وجود است و به او
دایره هواالول و هواآلخر ،هو الظاهر و هوالباطل ختم میشود (.خمینی [امام]:1380 ،
).125
علیهالسالم
هلل علیه و آله
صلیا 
در خصوص امام علی
 .8و پیامبر اکرم
نبی
فرمود :بعث اهلل ّ
علیا مع کل ّ
س��راً ،و معی جهراً(آملی ،سیدحیدر،1367 ،ج )196 :1و در خصوص امام مهدی(عج)
ّ
فرمود :اسمه اسمیو کنیته کنیتی و له مقام محمود(کاشانی )43 :1370 ،که اهلبیت
هلل علیه و آله
صلیا 
پیامبر
محمدیاند.
مظاهر حقیقت ّ
علیهالسالم
حال با توجه به تبیین گوشههایی از مقامات وجودی انسان کامل یعنی پیامبر اعظم
و عترت طاهرهاشعلیهالسالم باید دانست که راز کمال علمیو عملی آدمیان در هدایت پذیری
از آنها و الگوبرداری از آن ذوات نوری قدس��ی اس��ت که میتوان با جنبههای حقانی و
خلقی آنها به قدر س��عه وجودی و ظرفیت خود ارتباط برقرار کرد و «توحید و والیت»
انس��انیت و کماالت وجودی قرار داد و دو عنصر معرفت به انس��ان کامل و
را ُمخّ و مغزای
ّ
محبت به انس��ان کامل را که عین صراط مستقیم الهی هستند سرچشمه همه فیوضات
ّ
الهی��ه نهاد و نبوت ،امامت و والیت آنان را روح حاکم بر حیات و زندگی خویش قرار داد
ّ
تصور
تا جنبه التزام عملی به س ّنت و سیره علمیو عملی آنها تحقق خارجی یابد و تنها
ّ
و تصدیق عقلی نباشد بلکه تصدیق و تح ّقق عینی نیز صورت گیرد .لذا در نیل به کمال
انسانی و مقام انسان کامل قبل از هر چیز به چند اصل اصیل احتیاج داریم:
 .1شناخت مقامات علمیو عملی اهلبیتعلیهالسالم و منزلت آنها در تکوین و تشریع.
 .2برقراری رابطه عقالنی و عاطفی و عاشقانه به صورت وجودی و حقیقی آن انسانهای
47
الهی و خلفای حق سبحانه.
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 .3شناخت زمان و زمینههای خالفت ظاهری و رهبری سیاسی و اجتماعی آن.
 .4الگوپذیری از سیره انسانساز و کمال آفرین و سعادتبخش آنها.
 .5دوری از افراط و تفریط که منشأ آن جهل علمیو فقر عملی است در خصوص مقامات
مهم فهم و فعل در سبیل س ّوی اهلبیت و سلوک در صراط مستقیم
و منزلت آنان .زیرا ّ
تشبه به خلق و ملکات وجودی انسان
آنان است و این با عناصری چون :معرفتَ ،محبتّ ،
کامل معصومعلیهالسالم و رهروی در مسیر و راه آنان ممکن است و الغیره.
نشانیهای انسان كامل
قبل از بیان نش��انیهای انس��ان کامل طرح دو نکته الزم است تا تمهیدی برای شناخت
نشانیهای و سنخیت با آنان باشد:
« -1در اصطالح علم متعالى عرفان كه در حقيقت تفسير انفسى قرآن كريم است دو واژه
« َك ْون و َك ْون جامع» را اهميت بسزایى است .عالمه قيصرى در بيان آن گفتهاند« :الكون
فى اصطالح هذه الطایفه عباره عن وجود العالم من حيث هو عالم المن حيث انه حق ،و
ا ِن كان مرادفاً للوجود المطلق عند أهل النظر ،و الكون الجامع هو االنسان الكامل المسمى
بآدم و غيره ليس له هذه القابليته و االستعداد(».قیصری)62 :1375،
 ...« -2اسم جامع كه در السنه اكابر و مشايخ علماى حروف و عارفان باهلل دایر و سایر است
��رى اس��ت و آن اين كه عدد «ج ام ع» يكصد و چهارده است كه مساوى با عدد
در آن سِ ّ
سوره هاى قرآن است ،و قرآن صورت كتبيه انسان كامل است كونى عينى ـ يعنى صورت
عينى نظام وجود صورت عينيه انس��ان كامل است ،و كون جامع قرآن ناطق است كه به
هم��ه مقامات و معارج و مدارج قرآن كتبى و عينى واقف اس��ت و قلب او عرش الرحمن
است(»...حسن زاده آملى ،1380 ،ج )378 :5
و ما به وزان عدد  114كه «روح» حروف «ج ام ع» است به صد و چهارده ويژگى اوليای
الهى و عارفان واال مقام به صورت بس��يار كوتاه و بدون هيچ ش��رح و بسطى از زبان قطب
السالكين ،امام العارفين و مولى الموحدين على بن ابيطالب(عليهالسالم) اشاره مى کنيم:
.1حق شناس و حق بين هستند« .ما شككت فى الحق مذ اريته» (نهج البالغه ،خ )4
 . 2اهل يقين و باورمند نسبت به راه حق و ديندار شهودىاند« :انى لعلى يقين من ربى
 48و غير شبهه من دينى( ».همان ،خ )22
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 .3رازي��اب ،رازش��ناس و رازدانند« :عباد ناجاهم فى فكره��م و كلمهم فى ذات عقولهم»
(همان ،خ )95
 .4نبوت شناس��ى و راه شناسى قطعى و مبتنى بر بينه قوى دارند« :و انى لعلى بينه من
ربى و منهاج من نبيى و انى لعلى الطريق الواضح»...
 .5داراى علم شهودى و لدنى هستند« :هجم بهم العلم على حقيقه البصيره و باشروا روح
اليقين» (همان ،حكمت )147
 .6س��حرخيز و شب زنده دار و احياگران شب هس��تند« :فاما الليل فصافون اقدامهم(»...
همان ،خ )184
 .7نقاد خويشتن و اهل محاسبهاند« :فلو مثلهم لعقلك فى مقاومهم المحموده و مجالسهم
المشهوده و قد نشروا دواوين اعمالهم و قرعوا المحاسبه انفسهم على كل صغيره و كبيره»...
(همان)222 ،
 .8ياد معاد دلهايش��ان را مش��غول كرده اس��ت (معادانديش و قيامت باورند)« :فاتقوا اهلل
عباداهلل تقيه ذى لب شغل التفكر قلبه» (همان)82 ،
 .9پرچم ه��اى هدايت و چراغ هاى روش��نگرند« :لرأيت اعالم ه��دى و مصابيح دجى»
(همان ،خ )222
.10احياگر دل و ميراننده نفس اماره اند« :قد احياء عقله و امات نفسه» (همان ،خ )210
 .11اه��ل ورود به درگاه و بارگاه قرب الهى اند« :لكل باب رغبه الى اهلل منهم يد قارعه».
(همان  ،خ )222
 .12معبود و محبوبش��ان در دلهايش��ان عظيم و ماس��واى الهى در چشم هاشان صغير و
كوچك است «عظم الخالق فى انفسهم فصغر ما دونه فى أعينهم( ».همان  ،خ )184
.13ذاكر الهى و به ياد معبودش��ان هستند« :للذكر ألهال أخذوه من الدنيا بدال( ».همان ،
خ )222
.14طالب رضاى الهى و اصالح دلاند ...« :بما استعمل قلبه و أرضى ربه( ».همان  ،خ )210
.15شيدا و واله و عاشق خدايند «:و قلوبهم اليك ملهوفه (».همان  ،خ )227
.16بس��يار اس��تغفار بر گناهان خويش دارند (اصحاب اس��تغفارند)« :و تقش��عت بطول
استغفارهم ذنوبهم( ».همان  ،نامه )45
 .17اداكنندگان دين خويش نس��بت به خدايشان هس��تند« :طوبى لنفس ادت الى ربها 49
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فرضها( ».همان  ،نامه )45
 .18عبادت عاشقانه و آزادمردانه دارند« :و آن قوماً عبدوا اهلل شكرا ً فتلك عباده االحرار».
(همان  ،ح )229
 .19حالت يكسان در برخورد با سختى و بال و رفاه و آسايش دارند« :نزلت انفسهم منهم
فى البالء كالّتى نزلت فى الرخاء( ».همان  ،خ )184
.20درد ديندارى و قرآن مدارى دارند« :قرءوا القرآن فأحكموه( ».همان)
.21اهل گريه و زارى اند« :قره العيون من البكاء (».همان)
.22روزه داران نيايشگرند« :خمص البطون من الصيام ذبل الشفاء من الدعاء( ».همان)
حرص فى العلم( ».همان  ،خ )184
.23در دانش اندوزى و علم آموزى حريص اند ...« :و
ٌ
.24اهل حال و جذب و نفحات قدس��ى اند (س��الك مجذوب اند)« :و برق له المع كثير
البرق فأبان الطريق و سلك به السبيل( ».همان  ،خ )210
 .25ديوانه كوى حق و امر عظيم الهىاند«:و يقول قد خولطوا و لقد خالطهم امر عظيم».
(همان  ،خ ) 14
.26س��رور در ص��ورت و حزن در س��يرت دارند« :بش��ره فى وجهه و حزن��ه فى بطنه».
( همان:خ )201
.27از خدا راضى و با خود مخالف و درگيرند« :راض عن اهلل مخالف لهواه( ».همان:خ )202
.28رها شده از شكم و آزاد شده از شهوت اند ...« :و كان خارجاً من سلطان بطنه و...خارجاً
من سلطان فرجه( ».همان :خ)348
.29دين شناسى ديندار و دينمدار دينشناساند« :عقلوا الدين عقل وعايه و رعايه العقل
سماع و روايه( ».همان  :خ )239
.30هماره خويشتن را محتاج خدا مىدانند« :يسألون من التضيق لديه المنادح و اليخيب
عليه الراغبون( ».همان :خ )222
.31آخرتگرایى شهودى و باطنى و عملىاند« :فكانما قطعوا الدنيا الى االخره وهم فيها».
(همان :خ )222
.32درد هداي��ت و رهبرى م��ردم را دارند« :من اخذ القصد حمدوا اليه طريقه و بش��روه
بالنجاه و من اخذ يميناً و شماال ذموا اليه الطريق (».نهجالبالغه ،خ .222
 .33 50خدا محورى را معيار دوستى وترابط قرار مىدهند« :يتواصل بالواليه(».همان :خ )214
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 .34سليم القلب و دل پاكندَ « :ف ُطوبَى لِذِي قلب َسل ِيم( ».همان :خ )214
 .35دانشمندان بردبارندَ « :ف ُحلَ َما ُء ُعلَ َما ُء(».همان :خ ) 193
 .36نيكوكارانى با تقوا و خداترس اند« :أَب ْ َر ّار أَتْق َِيا ُء( ».همان :خ )193
 .37ديندارى نيرومند و غيرتمند دينىاند« :قوه فى الدين» (همان)
 .38مالمت مالمتكنندگان آن را از رفتن راه خدا و دين دارى باز نمىدارد« :ال تأخذهم
الیم( ».همان)
فى اللهّ لَو َمه ِ
 .39چهره صديقين دارند« :سيما هم سيما الصديقين (».همان)
 .40دلهايشان در بهشت و بدنهايشان مشغول اعمال شايسته است« :قلوبهم فى الجنان
و اجساد هم فى العمل» (همان)
 .41سخنانشان سخنان نيكان و ابرار است« :كالمهم كالم االبرار» (همان ،ح )432
 .42باطن دنيا را مىبيند .اهل ش��هود باطن دنيا هس��تند« :آن اولياء اللهّ هم الذين نظروا
الى باطن الدنيا»(همان :ح )131
الدنيا...متجر اولياء
.43دنيا و دار طبيعت محل تجارت پر س��ود و الهى آنان اس��ت« :آن
ّ
اللهّ ( ».همان)
 .44اقام��ه كننده واجبات و پرهيزكنندگان محرمات الهىاند« :آن تقوى اهلل حمت اولياء
محارمه و الزمت قلوبهم مخافته( ».همان :خ )112
 .45در حوزه دين ،شبههشناس��ى و شبههس��تيزى دارند« :فاما اولياء اهلل فضياؤهم فيها
اليقين و دليلهم سمت الهدى (».همان :خ )38
 .46مجاهدان در راه خدايند« :فان الجهاد باب من ابواب الجنه فتحه اهلل لخاصه اوليایه».
(همان :خ )37
.47در دلهايشان چراغ هدايت روشن است« :فزهر مصباح الهدى فى قلبه (».همان :خ )87
 .48شراب نوش چشمه س��ار گواراى الهىاند« :ولوترى من عذب فرات سهلت له موارده
فشرب نهال (».همان)
هم و غم آنان فقط خداست و بس« :و تخلى من الهموم االهما واحدا ً انفردبه( ».همان)
ّ .49
 .50كليد درهاى بستهاند« :مفتاح مبهمات( ».همان)
 .51عدالتگرا هستند« :قد الزم نفسه العدل( ».همان)
 .52اهل خلوص و خالص شده خدايند( .مخلصاند)« :قد خلص اهلل فاستخلصه (».همان) 51
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 .53منتظران رحمت الهىاند« :محبنا ينتظر الرحمه( ».همان :خ )109
 .54چهرههايشان نمايانگر خشوع الهى است ...« :علو وجوهم غبره الخاشعين( ».همان :خ )121
 .55احياگران سنت و ميرانندگان بدعتند« :احيو السنه و اماتوا البدعه (».همان ،خ .182
 .56صاحب نفس عفيف و پاكند« :و انفسهم عفيفه( ».همان :خ )184
 .57در برابر مشكالت صبور و شكيبا هستند« :صبروا اياماً قصيره اعقبتهم راحه طويله».
(همان)
 .58اهل عملاند« :والقول بالعمل (».همان)
 .59فروخورندگان خشماند« :مكظوما غيظه (».همان)
 .60شكرگزار دایمىاند« :و همه الشكر (».همان)
 .61حقگرا و باطلگريزند« :و اليدخل فى الباطل و اليخرج من الحق(».همان)
 .62مقام ش��هود آخرت دارند و قيامت را مىبينند« :فكانما قطعوا الدنيا الى االخره و هم
فيها فشاهدوا ما وراء ذلك فكانما اطلعوا غيوب اهل البرزخ فى طول االقامه فيه (».همان:
خ )222
 .63اصحاب زهد حقيقىاند« :كانوا قوماً من اهل الدنيا و ليسوا من اهلها فكانوا فيهاكمن
ليس منها( ».همان :خ )230
 .64قانع اند و به حداقل ضرورتها كفايت مى کنند ...« :قنع بالكفاف( ».همان:خ )230
 .65ذكردار آخرت و ياد معاد دارند« :طوبى لمن ذكر المعاد( ».همان:خ )44
 .66نيايش گرا و رازكننده نياز خواهنده اند« :و الدعاء دثاراً( ».همان:ح )230
 .67جانهاى پاك و منزه دارند« :و صلحت سريرته( ».همان:ح )104
 .68حسن خلق دارند (خوش رفتارند)« :و حسنت خليقته( ».همان)
 .69انفاق پيشه و بخشايشگر مالند  ...«:انفق من ماله( ».همان)
 .70در كسب روزى حالل پيشهاند« :و طاب كسبه( ».همان)
 .71سكوت متفكرانه و خاموشى عارفانه دارند« :و كان اكثر دهره صامتاً( ».همان:ح )289
 .72سخنان محكم ،مستدل و محكم دارند (حرف خوب و خوب حرف مى زنند)« :منطقهم
الصواب( ».همان:خ )184
 .73قرآن به واسطه آنها پابرجا و آنان به كتاب خدا استوارند« :بهم قام الكتاب و به قاموا».
( 52همان ،خ )432
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 .74دعوتكنندگان مخلص مردم به سوى خدا و دين الهىاند« :وداع مخلص( ».همان:خ )32
 .75دلهايشان در تفكر و انديشهورزى مشغول است« :شغل التفكر قلبه( ».همان:خ )83
 .76شهوت گريز و هواستيزند« :قد خلغ سرابيل الشهوات( ».همان:خ )78
 .77خداوند يار و ياورش��ان در مبارزه با نفس و هواهايشان است« :آن من احب عباداهلل
اليه عبدا ً اعانه اهلل على نفسه( ».همان)
 .78خويشتن را مالمت نموده و مورد اتهام قرار مى دهند( .در عمل خود محور نيستند):
«فهم النفسهم متهمون( ».همان:خ )184
 .79علمگرا و دنبال دانشهاى س��ودمند هس��تند« :و وقفوا اس��ماعهم على العلم النافع
لهم(».همان)
 .80شوق لقای رب و عشق به جنت الهى دارند« :و لوال االجل الذى كتب اهلل لهم عليهم
لم تستقر ارواحهم فى اجساد هم طرفه عين( ».همان )
 .81درهاى آسمان به روى آن ها گشوده است« :و فتحت لهم ابواب السماء( ».همان )
 .82خاكسار و متواضع اند« :قد كانوا يصبحون شعثاً غبراً( ».همان :خ )90
 .83واجدهمه حقایق اسمایيه هستند« :آن هيهنا لعلماً جماً لو أصبت له حمله( ».همان )
 .84صاحب مرتبه «قلب» هستند« :آن هذه القلوب اوعيه فخيرها اوعاها( ».همان:خ) 137
 .85صاحب اس��رار واليت مجتمع هس��تند ...« :و ا َ ّى ش��ىء المدينه الحصينه؟ قال فقال
سألت الصادق(عليه السالم) منها فقال لى :القلب المجتمع (.امالى صدوق ،مجلس اول)4 :
و صدور امينه دارند( .نهجالبالغه ،ح )205
 .86اهل حكمت نابند« :و يغبقون كاس الحكمه بعد الصبوح( ».همان:خ ) 220
 .87به واسطه قرآن از چشم دل و گوش جان حجابزدایى و پردهبردارى مىکنند« :تجلى
بالتنزيل ابصارهم و يرى بالتفسير فى مسامعهم(».همان)
 .89به مقام سلم و دار اللقاء و هدف نهایى رسيده اند ...« :تدافعته االبواب الى باب السالمه
و دار االقامه( ».همان :خ )218
 .90انيس آنها تنها خداى س��بحان اس��ت« :اللهم انك آنس االنسين ألوليایك( ».همان:
خ )235
 .91شب هايشان چون روز جهان افروز است« :و كان ليلهم فى دنيا هم نهاراً( ».همان:
53
خ )232
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اش��د
 .92به زندگى دل اهتمام دارند« :يروم اهل الدنيا ليعظمون موت اجس��ادهم و هم
ّ
اعظاماً لموت قلوب احيایهم( ».همان :خ )228
 .93از اعمال خويش در هراسند« :و من اعمالهم مشفقون( ».همان :خ )184
 .94اهل مراقبت نفس و كشيك نفساند« :و راقب ربه( ».همان :خ )76
 .95عامل به عمل صالحاند« :و عمل صالحاً(».همان)
 .96اوحدى از انسانهايند( .از نظر عدد بسيار كم ولى منزلتشان نزد خدا بسيار واالست:).
«االقلون عددا ً و االعظمون عند اهلل قدراً( ».همان :ح )147
 .97به دارالكرامه راه يافته و كريم شدهاند «:و قد بلغت الكرامه من اهلل لهم ،ما لم تذهب
االمال اليه بهم( ».فرهنگ آفتاب ،ج  7و  32و )36
 .98پاسدار علم الهىاند« :المستحفظين علمه (».همان)1941 :
 .99گروگان فضل الهى اند« :رهاین فاقه الى فضله (».همان ،ج )4338 :8
 .100مغب��وط (مورد غبطه) ديگرانند« :و آن اغبطوا بمارزقوا (».فرهنگ آفتاب ،ج 38 :8
و )43
 .101مش��تاق لقاء و عاش��ق ديدار حق و دلبر و دلدارند« :و انى الى لقاء اهلل لمش��تاق و
لحسن ثوابه المنتظر راح( ».همان)4422 :
 .102در راه خدا به خلق الهى خويش را در رنج مىاندازند« :نفسه منه فى عناء و الناس
منه فى راحه( ».همان)4528 :
 .103از س��تايش ستايشگران و مديحهسرايان سخت نگرانند« :اذا زكى احد منهم خاف
مما يقال (»...همان ،ج )3939 :7
 .104اهل تفكر و تعقلاند« :مغموره بفكرته( ».همان)3539 :
 .105خودس��اخته و پرداخت��ه خداوندند و مردم،تربيت يافت��ه آنانند« :فانا صنایع ربنا و
الناس بعد صنایع لنا( ».نهجالبالغه :ح )109
 .106حد وسط و عدالت براى تنظيم امور علمى و عملى در حيات انسانند« :نحن النمرقه
الوسطى بها يلحق التالى و اليها يرجع الغالى (».همان :ح )109
 .107عاشق پرواز به سوى شهدا و حشر و نشر با ُسعدا و انبيا هستند« :نسأل اهلل المنازل
الشهداء و معايشه السعداء و مرافقه االنبياء( ».فرهنگ آفتاب ،ج )4573 :8
 .108 54چش��نده حالوت معرفت الهى و نوش��نده شراب َمحبت خداى سبحانند« :قد ذاقوا
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حالوه معرفته و شربوا بالكأس الرويه من محبته( ».همان ،ج )3632 :7
 .109مرگ پذير و مستعد دريافت مرگاند« :و بادر االجل ( ».نهجالبالغه :خ )76
 .110راهشان روشن و روندهاى سودبَرنده و نگهبان امانتهاى الهىاند« :مسلكها واضح ،و
سالكها رابح و مستودعها حافظ( ».فرهنگ آفتاب ،ج )3631 :7
 .111عرشمحور و دلبس��ته به پروردگارشان هستند «:قد اتخذوا ذوالعرش ذخيره ليوم
فاقته��م و يمم��وه عند االنقطاع الخلق الى المخلوقين برغبته��م( ».فرهنگ آفتاب ،ج :7
)3623
 .112براى آنان خصاص حق ،واليت اس��ت« :و لهم خصایص حق الواليه( ».نهجالبالغه:
ج )2
 .113معادن كلمات اهلل هستند« :فهم كرایم القرآن و هم كنوز الرحمن( ».همان :خ )152
 .114انسان كامل حجت اهلل است« :اللهم بلى التخلو االرض من قایم هلل بحجه اما ظاهرا ً
مشهورا ً او خایفاً مغموراً( ».همان :ح )147
مرحوم نسفى در «انسان كامل» مىنويسد:
«بدان كه انسان كامل را بايد چهار چيز به كمال باشد :اقوال نيك ،افعال نيك ،اخالق نيك
و معارف( ».نسفی)8 :1350،
س��پس براى انسان كامل اس��امى فراوانى ذكر كرده اس��ت از جمله :شيخ ،پيشوا،هادى،
مه��دى ،دانا ،بالغ ،كامل ،مكمل ،امام ،خليف��ه ،قطب:احب زمان ،جهان نما ،آیينه گيتى
نماى،ترياق بزرگ ،اكسير اعظم ،عيسى ،خضر ،سليمان و(...همان)
استاد حسن زاده آملى ،نيز در پنج بخش «انسان كامل» را بر محور سخنان انسان كاملى
چون على(عليه السالم) شرح و بسط و تفسير کردهاند .اوصافى چون :عبداهلل  ،عنداهلل و
صاحب مرتبه واليت يعنى ولىاهلل بودن ،قطب عالم امكان ،حجهاهلل و خليفهاهلل ،راسخ در
علم ،منبع علم لدنى ،سرچشمه حكم و زارع دلها و شوراننده دفاین عقول ،مأمون و امين
اهلل ،متصرف در كاینات ،مسخر جن و انس و وحوش و طيور ،بىاعتنا به دنيا ،شجاع ،اهل
يقين بر طريق واضح و صراط مستقيم ،عالم ربانى ،تمام نبوت ،رسول ،خيرالبريه ،داعى،
و شاهد ،بشير ،نذير ،سراج ،موضع سر و جبال دين پيامبر اكرم(صلى اهلل عليه وآله) وارث
اله��ى ،ازمه حق ،اع�لام دين ،ناطق قرآن ،بهتر منازل قرآن ،قرآن ناطق ،محط رس��الت،
مختل��ف مالیكه ،معادن علم ،كنوز الرحمن ،قطب ،وحى ،امام ،اول من اس��لم ،آمن ،ولى 55
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اهلل ،خليفهاهلل،ترجمان قرآن ،و ...كه با استفاده از يكصد و چهل مورد در نهجالبالغه بيان
و تبيين کرده اند( .حسن زاده آملی 30 :1361 ،تا )104
با عنایت به طرح نش��انیهای انس��ان کامل بای��د به این نکته کلیدی توجه داش��ت که
ش��ناخت «کمال و کامل» در جغرافیای وجودی« انس��ان» فرع بر معرفت به انسان است
و «انسانشناس��ی» ممکن است نه ممتنع؛ لکن امکان شناخت حقیقت انسان به معنای
ساده بودن شناخت او نخواهد بود .بلکه نیازمند ظرافتها و ظرفیتهای حقیقی است اگر
چه باید معترف شد که اکتناه به حقیقت انسان ممتنع است.
« انسانشناسی» میتواند در کمالشناسی،پیشرفتشناسی ،تعالییابی و توسعه وجودی
نقش بنیادین ایفا نماید .حال اگر انس��ان را از س��احت هستیشناس��انه مورد توجه قرار
دهی��م انس��ان مرکب از « روح و بدن» اس��ت وترکیب او حقیقی اس��ت ن��ه اعتباری؛ و
انس��ان دارای « وجود واقعی» است نه اعتباری .لذا « وحدت حقیقی» دارد نه اعتباری و
اینترکیب و واقعیت و وحدت در همه ابعاد و ابعاض وجودی بر اس��اس « نظام احس��ن»
و « حکیمانه» الهی اس��ت لکن باید توجه داشت که اصالت از آن « روح» است نه بدن و
این « روح» صورت نوعی ه وعنصر محوری وحدت واقعی اس��ت و به لحاظ هویتشناسی
و فهم جغرافیای معرفتی هویت انس��ان به عنصر اصلی اوست که همانا « روح الهی» و «
فطرت الهی» است که در خصوص « روح» فرمود « :و نفخت فیه من روحی» (حجر)29،
تا حداقل در بادی امر دو نکته ظریف را گوشزد کند:
الف) نفرمود « و نفخت فیه روحی» بلکه فرمود« نفخت فیه من روحی» و « من» نشویه
است یعنی منشأ وسرچشمه روح انسانی « ذات حق تعالی» است .
ب) اضافه « روح» به «ی» ( روحی) مراد از « یای متکلم» ذات حق است و اضافه روح
به «ی» اضافه تشریفیه است(.ر.ک  :طباطبایی  ،1403،ج ) 162-161 :12
و این جغرافیای هس��تی شناسانه و وجودی و موطن و قرارگاه حقیقی انسان را مشخص
میکند تا معلوم ش��ود که انسان از « ناکجا آباد» نیامد تا به « ناکجا آباد» برود پس آغاز
و انجام و مبدأ و منتهای او کام ً
ال معلوم است و در جهانبینی اسالمیو بینش توحیدی
انسان ماهیت « از اویی» به سوی «اویی» دارد « انا هلل و انا الیه راجعون»(بقره )156،و از
عالم امر است نه « عالم خلق»« .یسئلونک عن الروح  ،قل الروح من امر ربی»(اسری)85،
 56و در خصوص « فطرت» که حاق و حقیقت انسان است نیز فرمود «:فطرت اهلل التی فطر
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الناس علیها»(روم )30،تا با اضافه فطرت به اسم جامع «اهلل» که مستجمع جمع صفات
کمالیه جاللیه و جمالیه است انسان از :
 -1ظرافت فطرت
 -2لطافت فطرت
 -3طهارت توحیدی برخوردار شود .
و « فطرت انس��ان» هم عدل نابردار و جانش��ین ناپذیر است و هم تبدیل ناپذیر و تغییر
نابردار .چه اینکه در احس��ن تقویم آفریده ش��ده و احسن مخلوقین است (.جوادیآملی
 )38-40 :1384 ،حال باید دانس��ت که انس��ان در رویکرد هستی شناسانهاش « حیوان
بالفعل» و« انس��ان بالقوه» اس��ت .یعنی از حیث « انس��انیت» بالقوه است و باید در گذر
زمان به « فعلیت» برسد و این فعلیت یابی و کمال یابیاش محتاج « تذکیه عقل نظر» و
« تزکیه عقل عمل» و « تضحیه نفس» اس��ت تا در سیر استکمالی تدریجی« تکامل» او
معنا و مبنای واقعی یافته و درحدوث و زوال قوه و فعل به صورت اشتدادی هر فعلی قوه
و اس��تعداد فعل وکمال دیگری ش��ود و او به سوی « کمال مطلق» ساری و سالک باشد.
لذا خط « کمال انسان» از فطرتش به سوی « فاطر السموات و االرض» امتداد یافته و «
حد یقف» نداشته و پایان ناپذیر است به تعبیر مالصدرای شیرازی « آن النفس االنسانیه
لیس لها مقام معلوم فی الهویه و ال لها درجه معینه فی الوجود کسایر الموجودات الطبیعیه
و النفس��یه و العقلیه التی کل له مقام معلوم »( صدرا ش��یرازی ، 1981 ،ج 8ص )343
چنانکه در حدیث نبوی وارد شد که خداوند خلق عالم را به سه گونه آفرید .یک گونه از
نور مطلق ،یک گروه از شهوت وحیوانیت مطلق و انسان مرکب از عقل و شهوت؛ و تفاوت
انسان با حیوان و فرشته به دلیل همان «ترکیب ذاتش» خواهد بود ک ه ترکیبی حقیقی
است و « استکمال» دارد یا موجودی کمال گرا و تکامل پذیر است و در سیر تکاملیاش به
بینهایت و نامحدود معطوف است .چنانکه قرآنکریم میفرمود « :یا ایها انسان انک کادح
الی ربک کدحاً فمالقیه »(انشقاق )6،که در این آیه نیز نکاتی لطیف و دقیق نهفته است :
 -1کادح با « الی» متعدی شد که در آن معنای «سیر» نهفته است.
 « -2فمالقیه» عطف بر کادح شد زیرا هدف نهایی این سیر و سعی خدای سبحان است
که خدای «رب» است و انسان « مربوب».
 « -3یا ایها انس��ان» منظور « جنس انس��ان» یعنی انسان از حیث انسان بودنش مطرح 57
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است و ربوبیت خداوند نیز عام است( .طباطبایی  ،1374 ،ج )360: 20
بنابراین اگر به « مبنا شناس��ی» کمال انس��ان بپردازیم فطرت توحیدی و الهی انس��ان
مبنای کمال اس��ت و میتوان گفت از حیث انسانشناسی فطرت و روح الهی و از حیث
معرفت شناسی« خود شناسی»  .عقالنیت و معرفت «به زکجا آمدهام ،آمدنم بهر چه بود،
به کجا میرویم؟» و از حیث «هس��تی شناسی» اقتضا آفرینش انسان تکامل است یعنی
تکامل سرنوشت انسان است و معنویت پایه تکامل است .به تعبیر استاد مطهری « :انسان
خودش دروازه معنویت است و از دروازه وجود خود به عالم معنا پی برده است»( مطهری
 ،1383،ج )146 :23
پس انس��ان طالب کمال مطلق اس��ت و درد تکامل دارد و اگر این درد با درک توأم شود
برگ برنده خلیقه اهلل ش��دن در دس��ت اوست که معیار انس��انیت بینشها وگرایشهای
وجودی انسان و معیار این معیار و ارزش این ارزشها « درد داشتن » است:
هر که او بیدارتر ،پردردتر
هر که او آگاهتر  ،رخ زردتر
این درد ،درد خداجویی و خداخویی انسان است که از همان فطرت ،روح و حقیقت انسان
نشأت گرفته و او را « کادح» کرده است تا« سیر» و «طیر» و شدن تکاملی را در او زنده
و پاینده کند.
به تعبیر استاد شهید مطهری  «:طبق نظر اسالم ،انسان حقیقتیست که نفحه الهی در
او دمیده شده و از دنیایی دیگر آمده و با اشیایی که در طبیعت وجود دارد تجانس کامل
ندارد .انسان در این دنیا با همه موجودات عالم یک نوع احساس غربت و احساس بیگانگی
و عدم تجانس میکند .چون همه فانی و متغیر و غیر قابل دلبس��تگی هس��تند .ولی در
انسان دغدغه جاودانگی وجود دارد این درد همان است که انسان را به عبادت و پرستش
و خدا و راز و نیاز و به خدا و به اصل خود نزدیک شدن میکشاند (.همان :ص )135-136
پس درد خدا ،درد قرب به ذات او ،درد فراق و جدایی از حقّ و درک عمیق و معرفت دقیق
به این جریان وجودی و قرار گرفتن در جاذبه کمال مطلق ارزش ارزشهاست و انسان تنها
با قرب به حق و یاد خدا آرام میگیرد که فرمود « :اال بذکر اهلل تطمین القلوب»(رعد)28،
و انسانی که « درد خدا» دارد درد خلق خدا را نیز دارد و انبیاء و اولیاء چنین بودند .آنها
 « 58درد هدایت انس��ان» ،درد بیدردیهای انسان ،درد بیدار کردن انسان را داشتهاند و از
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همین مطلب فهمیده میشود که در جریان بعثتها و رسالتها و ظهور نبوتها وامامتها
و والیتهای انس��ان کامل ،مسأله تکامل انسان و قرار گرفتن انسان متکامل تحت والیت
انس��ان کامل دارای اصالت و اهمیت بس��زایی بوده است و انسان کامل مکمل درد خدا و
درد خلق خدا داشته و مسئولیت هدایت انسان را بر عهده گرفته است.
تصعید و تعالی انسان
حبی از نخستین درجات جهان
صعود انس��ان آگاه به حقایق وجودیاش بر اس��اس سیر ّ
طی مدارج تجرد ،به مقام
ماده آغاز ش��ده ،از مس��یر انس��ان به جهان تجرد راه یافته و با ّ
اطالق نزدیک میشود .یعنی از جمادی به نباتی ،حیوانی و آنگاه انسانی در سیر تکوینی
و از حیوان بالفعل و انس��ان بالقوه بودن به انس��ان بالفعل شدن از منظر فرشته شدگی و
آن گاه فرافرشته شدن و مرزهای کماالت وجودی را درنوردیدن در سیر تکاملی تشریعی
تعینات و
تصعید مییابد که با صیرورت یا ش��دن و گردیدن حاصل میشود .دراین سیرّ ،
تقیدات یکی پس از دیگری شکس��ته میش��ود .چه اینکه در قوس صعود (برعکس قوس
ّ
تعینات کم شده ،کثرتها به وحدت میگرایند.
نزول) به تدریج قیود و ّ
باید توجه داش��ت که مسیر صعود ،حوزه و عالم وجودی انسان است که «کون جامع» و
«عالم صغیر» است .بنابراين در جهان ماده همه پدیدهها در مسیر رسیدن به انساناند و
جهان ماده به این معنا مسخر انسان است .لذا چنان که استفاده انسان از آنها غالباً مجاز
و مشروع است ،حفظ و حرمت وجود انسان نیز همان قدر مورد تأکید است.
حبی انسان ،رسیدن به
بنابراین انسان هدف همه حرکتهای دیگر بوده و هدف از حرکت ّ
تعیني
تجرد تام ،کلیت ،اطالق محض و خداگونگی است .در این تحول پیوسته ّ
حدی و ّ
تعین دیگر میشود .این شکست متوالی حدود و قیود در جهت قوس صعودی
فدای ّ
حد و ّ
به دو قس��م انجام میپذیرد :عطایی ،ناش��ی از محبوبیت و مجذوبیت یا کسبی ،ناشی از
محبیت و س��لوک که در عرفان عملی و س��یر سلوک تا ش��هود دارای معانی و مصادیق
ّ
خاصی است.
گفته آمد که انس��ان « حیوان بالفعل» و « انس��ان بالقوه» است و سیر تکاملی انسان از
حیوانیت آغاز ش��ده و به س��وی « انس��انیت» کمال مییابد و تفاوت عمل انسان با دیگر
جانداران که مالک «انس��انیت» اوست در دو ناحیه بینشها وگرایشهاست و این تفاوت 59
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عمده و اساسی به « علم و ایمان » وابسته است .چنانکه « روح انسان» در دامن جسم او
زاییده شده و تکامل یافت و به استقالل رسید و اصالت یافت ( .نظریه جسمانیه الحدوث و
روحانیه البقاء بودن روح) حیوانیت انسان نیز به منزل ه النه و آشیانهای است که انسانیت
او در او « رشد» مییابد و متکامل میشود و چنانکه خاصیت تکامل رهایی از محدودیتها
و وابستگیست انسانیت انسان نیز به نسبت تکامل به سوی استقالل وحاکمیت بر سایر
جنبههای آدمیگام برمیدارد .انس��ان تکامل یافته انس��ان مسلط بر محیطای درونی و
بیرونی است .یعنی انسان وارسته از محکومیت و محدودیتهای بیرونی و درونی و وابسته
ب��ه عقی��ده و ایمان ( مطه��ری ،1377 ،ج  2ص  )28 -21و همه مالکهای انس��انیت
انسان به دست طبیعت ساخته وپرداخته نمیشود .بلکه به دست خود « انسان» ساخته
و پرداخت��ه میگردد که با درک و درد همه ارزشهای الهی – انس��انی وحرکت از درون
بصورت « جوهری» نه عرضی حاصل شدنی است (.ر.ک  :همان ،ج )149 -146 :23
عالمه رفیعی قزوینی با فهم و شهود چنین حقیقتی مطرح کرد که اگر انسان با بیداری
و هوش��یاری و علم و ایمان تحت والیت پیام پیامبر الهی یا «وحی» قرار گرفت میتواند
به عالیترین درجات تکامل راه یابد ودر این مس��یر ایمان عارفانه وعشق مؤمنانه را اصل
دانس��ت .چنانکه در تفسیر آیه دوم یونس مرقوم داش��تهاند « :بشر الذین آمنوا» البشاره
عباره من االخبار بامر مطلوب محس��وب مترقب فی المس��تقبل و فی الفارسیه بقال له (
نوید) و االیمان عباره عن العرفان المزوج بقوه الحب و الشوق ،اذ ال اکراه فی الدین بمعنی
آن طباع التدین و االنجذاب ینافی الکره و االجبار وعن عالم الملک و الملکوت موالنا جعفر
بن محمد (علیه الصلواه و السالم) – انه قال« هل الدین اال الحب» بل الحب یدعو االنسان
الی معرفه المحبوب بکماله وتمامه علی عکس  ،اشتهر من الناس ،من آن المعرفه اذا تمت
ادت الی المحبه و اذا اعلمت هذا اتضح لک سر انحراف اکثر خلق الدنیا و اهل الزمان عن
االلتزام بدین االسالم وعدم اهتمام اهله بالعمل بمواعده اال قلیل.
هر که او روی به بهبود نداشت
دیدن روی نبی سود نداشت( .رفیعی قزوینی )189 : 1367 ،
عوامل تصعید و تعالی انسان
 60عوامل تصعید و تکامل انسان برای تصعید و تعالی وجودی عبارتند از:
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الف) خداگرایی توآم با خداشناسی در همه شئون و اطوار وجودیاش
ب) عبادت وعبودیت محض و بندگی صرف خدای سبحان
ج) مراقبتهای مداوم و متناسب با تمام مقامات محضر و حضور
د) طهارت ظاهر و باطن و رعایت آن در مراتب امکانی تصعید و تکامل بر اساس شریعت
هلل علیه و آله
صلیا 
ح ّقه محمدیه
ه ) عشق و َمحبت به خدا ،رسول خدا صلیا هلل علیه و آله و عترت پاکش علیهالسالم که با اطاعت از
آنان قرین و سنخیت با آنان رهین شود.
و) ایمان صادق وعمل صالح
این عوامل دارای مبانی ای هستند که عبارتند از :
 -1معرفت به نفس
 -2معرفت به حق سبحانه اعم از معرفت حصولی و حضوری ،آفاقی وانفسی
 -3تزکیه نفس و تصنعیه نفس با رهایی از حجاب خودیت وانانیت و انیت
 -4کش��یک نفس کش��یدن و ادب توحیدی داشتن  .همه این حقایق معرفتی و دقایق
معنویتی را میتوان در آیات  :حشر ، 18 -مایده  ،105 ،الشمس ،10-9 -فاطر،15 -10 ،
واقعه –  ،5 7آل عمران ،33 -احزاب ،33 -فصلت –  53و ...جستجو کرد.
پس عنداهلل و عند ملیک مقتدر بودن دو ویژگی دارد  :الف) جایگاه صدق است که عرفان
و سلوک صادق وحق میطلبد.
ب) درج��وار قرب الهی اس��ت که « عند» نهایت قرب معن��وی را افاده میکند (.مکارم
شیرازی  ،1382،ج )90 :23
به تعبیر عالمه طباطبایی ،مراد از صدق راستی عمل و ایمان متقین است .بنابراین اضافه
ش��دن کلمه« مقعد» بر کلمه « صدق» از این بابت اس��ت که میان مجلس آنان و صدق
عمل و ایمانش��ان رابطهای هس��ت و ممکن هم هس��ت مراد از صدق این باشد که مقام
متقین و هرچه در آن مقام دارند صدق است و خالص و نیامیخته به کذب .حضوری است
نیامیخته با غیب ،قربی است که بعدی با آن نیست  .نعمتی است که نعمتی با آن نیست
 .ممکن هم هس��ت مراد از صدق،دق همین خبر باش��د چون جمله درمقام بشارت دادن
و وعده جمیل به متقین اس��ت ،میفرماید :این وعدهها که دادیم مجلس��ی است صدق و
61
تخلف ناپذیر»( طباطبایی ،1374 ،ج )1469 :19
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بنابراین انس��ان در نس��بت صحیح با « فطرت و ش��ریعت» میتواند راه کمال و تکامل را
در پیش بگیرد و حیوانیتش را تحت الش��عاع انس��انی اش قرار دهد و با « عبودیت» به «
والیت» دس��ت یازد و با والیت برخود و بیرون از خود مدیریت کند و به تنظیم روابط «
خ��ود با خدا»  « ،خ��ود با خود»  « ،خود با طبیعت» و خود با جامعه بپردازد .معنویت و
عرفان فطریاش را به اوج کمال برساند.
از زم��ره « صالحین» و « صادقین» و ابرار ،اصحاب یمین و مقربین قرار گیرد و از ایمانی
وارد ایمان دیگر ،از تقوایی وارد تقوای دیگر ،از یقینی وارد یقینی دیگر شده و همه مراتب
و عوال��م را در ق��وس صعود طی نماید و قرب حقیقی یافته  ،تخلق به اخالق الهی یافته و
رنگ و رایحه رحمانی یابد تا ایمان  ،ایقان و سپس اعیان را در ظل مقام « عبدیت» حضول
نماید و به مقام « عندیت» برسد و ربوبیت الهی در سیر و سلوک تا شهودش یا ایمان عقلی
تا ایمان اغیانیاش شامل حال او شود .و این نیست مگر اینکه تحت تعلیم،تربیت و تأدیب
مربایان الهی و مؤبان رب العالمین که ربوبیت خاصه الهی شامل آنها شد قرار گیرد معنی
انسان تکامل در ظل اشارتها  ،بشارتها به هدایتها و حمایتهای انسان کامل مکمل واقع
شود و مراد ،پیر ،شیخ طریق ،مرشد ،خضر راه و طایر قدس مرغ سلیمان و باالخرههادی
س��بیل و صراطش تنها و تنها پیامبر اکرم صلیا هلل علیه و آله و عترت طاهرهاشعلیهالس�لام باشد که
آنان « صراط مستقیم»  « ،وجه اهلل»  « ،کلمه اهلل» وجامع جمیع اسماء اهلل هستند .بودن
و شدن تحت آموزههای علمیو عملی آنان انسان را گرفتار خبط و خطا نکرده و اعوجاج
وزیغ و زلت وضاللت از صحیفه زندگی انسان زدوده خواهد شد و اعتصام به آنها که حبل
اهلل هس��تند .عامل هدایت ،رش��د ،فالح :الح و س��داد و سعادت حقیقی است که به تعبیر
عالمه رفیعی قزوینی« فبروه الش��ریف المقدس عقل صاعد فیه حقایق العلوم و المعارف و
بقلبه المقدس مجموعه االخالق الفاضله و االطوار الشریفه و بنفسه الکامله مجمع القوی و
العساکر النفسانیه »..اند (.رفیعیقزوینی)188 : 1367 ،
حال با عنایت به بحثهای پیش��ین در خصوص انسان و انسان کامل و تعالی و پیشرفت
همهجانبه انس��ان متکامل در پرتو هدایت و عنایت انسان کامل معصوم نگاهی دوباره به
ی تنها و
انس��ان کامل و مصادیقش میاندازیم تا بدانیم که پیش��رفت فرد و جامعه اسالم 
تنها در س��ایه ایتس��اء و اقتدای به انس��ان کامل و راهنمایی و راهبری اولیاء اهلل ممکن و
 62مقدور خواهد بود .یکی از شخصیتهایی که به انسان کامل از این منظر نگریسته استاد
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شهید مطهری است و در تبیین و تفسیر انسان کامل اسالم ،مطالب زیبا و فراوانیرا بیان
کرده که بخش��ی از آن چنین اس��ت« :کامل انسان با فرش��ته فرق میکند .کامل انسان،
کمالش در تعادلش و در توازناوس��ت .یعنی این همه اس��تعدادهای گوناگون که در او
هس��ت ،این انسان آنگاهانسان کامل اس��ت که به سوی یک استعداد فقط گرایش پیدا
ی دیگرش را مهمل و ّ
معطل نگذارد...انسان کامل آن انسانی است که
نکند و اس��تعدادها 
همه ارزشهای انس��انیاش با هم رش��د کنند .هیچکدام بی رشد نمانند و همه هماهنگ
حد اعال برسد که اگر چنین شد ،آن گاه میشود انسان
یکدیگر رشد کنند و رشدشان به ّ
ی
کامل .این همان کس��ی میشود ک ه قرآن مجید او را تعبیر به امام میکند که« َوإ ِ ِذ آب ْ َتلَ 
ال َو م ِْن ُذ ِّریَتِی َق َ
َّاس إ ِ َماماً َق َ
ال إِن ِّ��ی َجا ِع ُل َ
ِی��م َرب ُّ ُه ب ِ َکل َِماتٍ َف َأتَ َّم ُه َّن َق َ
ال الَ یَ َن ُ
ال
ک لآِ ن ِ
إِب ْ َراه َ
َع ْهدِی َّ
ِین» (بقره )124،
الظالِم َ
«علی علیهالس�لام انسان کامل است .به این جهت انسان کامل است که همهارزشهای
حد اعالی رش��د رس��یده و هماهنگ رش��د کرده است».
انس��انی در او رش��د کرده و به ّ
(مطهری،1362 ،ص  28ـ .)30 با توجه به معنا و مصداق انس��ان کامل اس�لام برخی از
ویژگیهای انسان پیشرفته و تعالی یافته عبارت است از:
1 -1تعادل محوري
انسان عدالت انديش ،عدالت َمنِش
انس��ان اسالم انسان اهل افراط يا تفريط نيست؛ بلکه
ِ
ِ
انسانتربيت يافته قرآني ،جامع انديشانه ،عقلمدارانه،
و عدالت گرايش است؛ چه اين که
ِ
فطرتپسندانه ،معرفتمندانه زندگي خويش را تنظيم و تدبير ميکند و در زندگي انسان
قرآني ،فرد در برابر جمع يا خانواده و ماديت در برابر معنويت ،دنيا در تضاد با آخرت ،عقل
مقابل عشق ،ملک در برابر ملکوت و  ...نيست؛ بلکه همه در هم تنيده و بلکه برخي زمينه
و مزرعه تعالي و تکامل هس��تند و به صورت جزيرههایي ديده نميش��وند که بين آنها
انفصال ،و آدمي به انتخاب و گزينش يکي از آنها مجبور باشد.بلکه دنيا بستر استکمال و
مزرعه آخرت ،و ماده ،ابزار رشد و تعالي و خانواده کانون تکامل ،و اجتماع محل تعاطي و
تبادل انديشهها و سرمايههاي معنوي و مرکز پيوند عقول و نفوس و تعديل و تعالي است .
ك َم ْغ ُلولَه إِلى ُع ُنق َ
انسان اسالمیيعني مصداق « َو ال ت َْج َع ْل يَ َد َ
ِك َو ال ت َْب ُس ْطها ُك َّل ال ْ َب ْسطِ
ِ
َف َت ْق ُع َد َم ُلوماً َم ْح ُسوراً» (اسراء )29 ،است که هماره «راه ميانه» را حتي در « انفاق» پيش
ذين إِذا أَن ْ َف ُقوا ل َ ْم يُ ْس�� ِر ُفوا َو ل َ ْم 63
ميگي��رد (طب��ری1406 ،ق ،ج  )244 :6و مصداق « َو ال َّ َ
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كان ب َ ْي َن ذل َِك َقواما» (فرقان )67 ،اس��ت و هرگز خويشتن را دچار محروميتها
يَ ْق ُت ُروا َو َ
و رياضته��اي افراط��ي در دنيا و زندگي و تجمل پرس��تي نميکند؛ بلکه در انديش��ه و
عمل«،جامعيت» و «وسطيت» دارد که « َو َكذل َِك َج َعلْنا ُك ْم أُ َّمه َو َسطاً ل ِ َت ُكون ُوا شُ َهدا َء َعلَى
ال َّناس» (بقره )143 ،به تعبير اس��تاد شهيد مطهري« :امت اسالمي ،امت متعادل است و
متعادل بودن آن هم به خاطر متعادل وجامع بودن اس�لام اس��ت .اين که اسالم به همه
جنبههاي حيات بش��ري توجه کرده  ،نش��انه «وسطيت» آن است .اگر اسالم به برخي از
عوامل مؤثر و حاکم بر زندگي انسان توجه نميکرد و فقط براي برخي از ابعاد زندگي بشر
ب��ه وضع قانون ميپرداخت ،ديگر دين متعادل نميب��ود( »...مطهري ،1378 ،ج3:190و
مطهری19: 1378 ،و مطهری ،ج 39 :1ـ ) 53
 -2عقالنیت و خردگرایی
به تعبير عالمه طباطبايي« :اس�لام ،اس��اس تعليم وتربيت خود را روي اس��اس تع ّقل
گذاش��ته اس��ت ،نه عاطفه و احس��اس و از همين جا اس��ت که دعوت دين در اسالم به
س��وي يک سلس��له عقايد پاک و اخالق فاضله و قوانين عملي اس��ت که انسان فطري با
تع ّقل خدادادي خود و خالي از ش��ایبه اوهام و خرافات و واقعيت آنها را تأييد ميکند».
(طباطبایی ،1382 ،ج.)38 :1
انسان اسالمی؛ چون اسالم شناسي عقالني ،شهودي و درک ديني جامع دارد هرگز
آري،
ِ
اجتماعي��ات را فداي معنوي��ات ،و معنويات را فداي اجتماعيات نميکند و به نام عرفان از
عقل و عاطفه و زيس��ت اجتماعي گريزان نيس��ت و به نام عقالنيت و معيشت از عرفان و
معنويت دوري نميکند يا به بهانه س��لوک با سياست سرستيز نداشته و به بهانه سياست
از س��لوک باز نميماند .بلکه روح و هس��ته مرکزي حيات خويش را بر «تعادل و تعالي»
انس��ان قرآني ،قرارگاه زيست محيطي و مرکز ثقل جغرافياي
اس��توار ميسازد.چه اين که
ِ
زندگياش بر قرآن و سنت و سيره پيامبر اکرم و اهل بيت عصمت و طهارت قرار گرفته
است .بنابراین ،نه در انديشه و اخالق و نه در انگيزه و اعمال ،هرگز دچار کژانديشي و تحجر
يا انحراف و ارتجاع نميشود؛ بلکه هماره سير صعودي مبتني بر عقالنيت و عدالت دارد.
 -3وظيفه شناسي و وظيفه محوري
ن که به خواستهها ،نيازها و اميال و ا ّماني خويشتن توجه کند
انس��ان اس�لامی ،بيش از آ 
 64براساس آموزههاي قرآني ،تکليف شناسي و تکليف مداري ميکند .يعني جهان بيني قرآني
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که جهان بيني مس��ئوليت آفرين و تعهدزا است .در او حرکت و حرارتي ،شور و شعوري،
س��وختن و ساختني به سوي انجام آنچه رس��التش اقتضا ميکند ،پدید ميآورد و اساساً
ِّين َو ل ُِي ْنذ ُِروا َق ْو َم ُه ْم إِذا َر َج ُعوا
جهاد و اجتهاد ديني انسان قرآني بر محور «ل َِي َت َف َّق ُهوا فِي الد ِ
إِل َ ْي ِه ْم ل َ َعلَّ ُه ْم يَ ْح َذ ُرون» (توبه )9 ،دور ميزند تا درک و درد ديني ،دين شناسي و دينداري،
ِ
ون
دانايي و
ون الْحام ُِد َ
ون الْعاب ُِد َ
رسالت ديني را درهم آميزد .چه اين که او بر محور «آلتَّائ ُِب َ
ون ل ُِح ُدو ِد
ون َع ِن ال ْ ُم ْن َك ِر َو الْحاف ُِظ َ
ون ب ِال ْ َم ْع ُروفِ َو ال َّنا ُه َ
ون الآْ م ُِر َ
الساجِ ُد َ
الرا ِك ُع َ
السائ ُِح َ
ون َّ
َّ
ون َّ
اللهَّ ِ» (توب��ه )112،باي��د گام بردارد تا عنصر «بندگي الهی» از وظایف فردي ،خانوادگي تا
اجتماعي را در همه ابعاد ش��امل ش��ود و از عباديات تا معامالت و سياسيات را در برگيرد
و وظيفه شناس��ي به اقتضای زمان ،زمينه ،زمين ،تهديدها ،فرصتها ،بيمها و اميدها در
ساحات گوناگون ديني شکل ميگيرد و انسان قرآني با انديشه و انگيزه الهی و معرفت و
خشيت خدايي فقط به «انجام وظيفه» مي انديشد و الغير .البته روشها ،گرايشها ،ابزار
و امکانات ،عوامل و موانع تحقق وظایف را کام ً
ال بررسي ميکند .يعني با «تدبير» به تقدير
وظيفه گرايي جامه عمل ميپوش��اند و انسان قرآني البته اهل فِراست و کياست در انجام
رسالتش نيز هست و شايد يکي از لطایف «تبليغ رسالت» و «رسالت تبليغي» در همين
ُون ِرساالتِ اللهَّ ِ
ذين يُ َبلِّغ َ
نکته تدبير و مديريت فراگير در تکليف گرايي باشد که فرمود« :ال َّ َ
َو يَ ْخشَ ْون َ ُه َو ال يَ ْخشَ ْو َن أَ َحدا ً إِالَّ اللهَّ َ َو َكفى بِاللهَّ ِ َحسيباً» (احزاب)39 ،؛ يعني بيان و بالغ
رس��الت و اتمام و اکمال وظيفه اگر از حيث انگيزهاي و دروني «جهت الهی» و خش��يت
صرف در برابر پروردگار و تکيه و توکل بر خداي س��بحان را دارد ،از حيث انديش��هاي و
بينش��ي که اعم از درون و برون اس��ت ،فِطان َت و مديريت بر و بصيرت ،ش��ناخت و شرح
انس��ان قرآني بدون تدبير و بصي��رت يا بدون اجتهاد و
صدر را نيز ميطلبد و حاش��ا که
ِ
انسان قرآني« ،اُسوه قرآني»
عقالنيت به جهاد و هجرت در راه انجام رسالتش دست زند و
ِ
دارد که اُس��وه حس��نه و جامع ،و آن وجود مقدس پيامبر اکرم است که در تمام مراحل
عمر مبارکش��ان جز به وظيفه شناسي و وظيفه مداري انديشه نداشته ،اهتمام نورزيدند.
چ��ه قبل از بعثت در مراحل گوناگون نوجواني و جواني و چه پس از بعثت مرحله مکه و
مدينه ،و قبل از تشکيل حکومت ديني و پس از آن ،در عالم فرهنگ و تعليم وتربيت ،عالم
سياست و جامعه و حکومت ،عالم جهاد و هجرت و يا ...در همه ابعاد فقط به «رسالتش»
ول اللهَّ ِ أُ ْس َوه َح َس َنه» (احزاب65 ،
كان ل َ ُك ْم ف 
ي َر ُس ِ
مي انديشيد که خداي سبحان فرمود« :ل َ َق ْد َ
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 )21و در مرحل��ه بعد ،عترت پ��اک پيامبر اعظم با توجه به زمان و مکان فقط به تکليف
و رسالتش��ان در ابالغ و اقامه دين خدا و ارزشها و حدود الهی وتربيت و عدالت اسالمي
فکر ميکردند از علي(علیه السالم) با همه فراز و فرودهاي حيات قدسي و پربرکتشان تا
امام حسن(علیه السالم) امام حسين(علیه السالم) و ساير امامان هدايت ،نور و سعادت
براس��اس معرفت به اقتضای زمان و ظرفيت و اس��تعداد فرد و جامعه اس�لامي ـ انساني
ب��ه تکلي��ف خويش عمل ميکردند و وجود مباني نظري قويم و غني اس�لامي و عينيت
الگوهاي عملي و تمام عيار قرآني براي «انس��ان قرآني» کافي است تا به رسالت شناسي
ذين جا َه ُدوا فينا
و انجام رسالت اس�لامي خويش بپردازد که خداي سبحان فرمودَ « :و ال َّ َ
نين» (عنکبوت)69 ،
ل َ َن ْه ِديَ َّن ُه ْم ُس ُبلَنا َو إ ِ َّن اللهَّ َ ل َ َم َع ال ْ ُم ْحسِ َ
پ��س انس��ان قرآن��ي در اين مؤلفه فقط به رس��الت و مس��ؤوليت خويش ميانديش��د و
مسئوليتهاي جامع اس�لامي در خصوص فرد ،خانواده ،جامعه ،اخالق ،حکمت ،عرفان،
فقاهت ،سياس��ت و حکومت ،اقتصاد و معيش��ت و ...را با هوش��مند ،بيداري و بينایي و
تاب َم َعك» (هود)112 ،در متن و بطن حيات
اس�� َتق ِْم َكما أُم ِْر َت َو َم ْن َ
پايداري از باب « َف ْ
انسان قرآني و جهان بيني
و زندگياش متجلّي ميس��ازد .چه اين که نوع انسان شناسي
ِ
او ،مبن��ا و معيار دانايي ديندارانه و دينداري دانايان��هاش را رقم ميزند و در هيچ عصر و
مصري از مسئوليت و تکليف خالي نيست .چه تکاليف فردي يا اجتماعي ،تکاليف عبادي
انسان قرآني هدف آفرينش جهان و انسان را نيک دريافته است
يا علمي و  ...چه اين که
ِ
و تعالي و تهذيب خود را فقط در پرتو انجام وظایفش میجوید و به اصالح ،احيا و اکمال
رابطههاي چهار گانهاش :رابطه انس��ان با خود ،رابطه انسان با خدا ،رابطه انسان با جامعه
جدي و مجاهدانه دارد .آري ،خداي س��بحان از پيامبران
و رابطه انس��ان با جهان اهتمام ّ
الهی و وارثان ابنيا يعني عالمان دين «تعهد» گرفته است (احزاب 237 ،و نهجالبالغه ،خ
 )3و اين تعهد از حوزههاي فرهنگي ـ اجتماعي ،معنوي و ....ظهور يافته وامثال حسين
بن علي (علیه الس�لام) خون دل خود را در راه خدا دادند تا بندگان خدا را از ناداني به
دانايي و از گمراهي به راهيابي رهايي داده نجات بخش آنان باشند « َو ب َ َذ َل ُم ْه َج َت ُه ف َ
ِيك
ل َِي ْس َت ْنق َِذ ع َِبا َد َ
ك م َِن الضَّ لاَ لَه َو ال ْ َج َهالَه» ( مجلسی،1404 ،ج  ،106 :98روايت  ،17و ص
 ،29روايت  )1و مردان الهی هر آينه به مشروعيتهاي جامع و تعهدهای فراگير خويش
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ناگفته نماند که ش��ناخت و عمل به وظيفه در افراد ،موقعيتها ،اس��تعدادها و توانمندي
و کارآمدي آنها متفاوت اس��ت و انس��ان قرآني ،به اين کثرتهاي معيارمند ،روشمند ،و
داراي مبادي و مباني نيز تفطن دارد .يعني آگاهي ديني ،آگاهي اجتماعي ،زمان شناسي
مفس��ر نوع وظيفه و چگونگي و چرایي انجام وظيفه او
و زمينه شناس��يهايش محمل و ّ
است و معرفت و تح ّقق چنين رهيافتي از وظایف الهی ـ اسالمي ،رهين موهبت و عنايت
و توفيق الهی نيز براي انسان قرآني است.
 -4عبوديت پيشگي
انسان تسليم خداي
انسان اسالمیدر پرتو عرفان به خدا و آگاهي ديني وتربيت اسالمي،
ِ
ِ
سبحان و مطيع پيامبر خاتم (علیه السالم) و اهل واليت امامان معصوم است که خداي
السلْ ِم َكا َّفه ( ...بقره )208 ،که سِ لم و تسليم
سبحان فرمود :يا أَي ُّ َها ال َّ َ
ذين آ َم ُنوا ا ْد ُخ ُلوا فِي ِّ
مسلمان قرآني فقط
انسان
عقلي ،قلبي و قالبي يعني تسليم با تمام وجود را مطالبه کرده و
ِ
ِ
تسليم و منقاد خداي سبحان است .تسليم اوامر و نواهي و ارزشها و حدود الهی ،تسليم
قوانين و حقوق و تکاليفي که ش��ريعت بر عهده او نهاده اس��ت و مگر «عبوديت» غير از
تسليم همه جانبه عبد در برابر معبود است؟ افزون بر اين که درک ديني ،اقامه نماز ،حج،
روزه و  ....تا گرايش به ادعيه و زيارات همه براي آن است که انسان «عبد اهلل» شود و ادب
عبوديت پيشه کند و در هيچ وضعي به سقوط تکليف و زوال شريعت قایل نباشد؛ بلکه هر
تکامل سلوکي و سلوک تکاملي بيشتر و شديدتر داشت ،شريعت پررنگتر و وظایف
چه
ِ
ن که سيره انبيای عظام و پيامبراعظم الهی و امامان
بيشتر و سنگينتر خواهد بود؛ چنا 
معصوم چنين حقيقتي را نش��ان داده و نشانه رفته است .راستي چرا علي (علیه السالم)
در تعريف «اسالم» فرمود« :الإْ ِ ْسلاَ ُم ُه َو آلت َّْسل ِيم» ؟چرا اسالم داراي مراتب (از اسالم فقهي
و شرعي گرفته تا اسالم کامل و نهايي شده) داريم که هم ساحت معرفتي و فهم پذيرانه
دارد و هم س��احت عملي و کارکرد گروانه؟يعني از «َ ...و لك ِْن ُقولُوا أَ ْسلَ ْمنا ( »...حجرات،
 )14ت��ا « َو ال ت َُموت َُّن إِالَّ َو أَن ْ ُت ْم ُم ْس ِ��ل ُمون» (آل عمران ،102 ،بق��ره 132 ،و )....؟ آيا اين
معارف وحياني بر مراتب مسلمان شدن ،مسلمان بودن ،مسلمان ماندن و مسلمان مردن
داللت ندارند؟ چه اين که مس��لمان بودن و ماندن و مردن بس��يار دشوار و البته شيرين
اس��ت و الزامهای خاص خود را دارا اس��ت و البته وسوسههاي دروني و بروني ،رهزنهاي
ش��ياطين إنسي و ج ّني و مکر و خدعههاي پيدا و پنهان در مسير زندگي فراواني خاصي 67
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انس��ان قرآني کام ً
طان ت ََذ َّك ُروا
دارد و
ال بيدار و هشيار است که «إِذا َم َّس ُه ْم طائ ٌِف م َِن الشَّ ْي ِ
ِ
َفإِذا ُه ْم ُم ْبصِ ُرون» (اعراف )201 ،که شيطان همواره در کمين است تا انسان سالک صراط
مستقيم الهی را به َک َمند خود در آورد و به هبوط و سقوط بکشاند :أَ
«لَ ْق ُع َد َّن ل َ ُه ْم صِ َ
راط َ
ك
ال ْ ُم ْس َتقيم ( »...اعراف )16 ،که به تعبير استاد جوادي آملي «هست» و «بايد»هاي خاص
انسان قرآني در چالشهاي
به خودش را در بر دارد (جوادیآملی ، 1379 ،ج  )48 :10و
ِ
فراروي او در طول زندگياش فقط مطيع خدا و منقاد الهی و «عبوديت پيشه» است و در
ميدان تزاحمها و تضادهاي طاقت فرسا ،مجاهدانه و مجتهدانه «صراط عبوديت» را پيش
ميگيرد تا از رهگذر عبوديت به واليت الهی چنگ زند و در پرتو سلوک تا شهود ،واليت
مطلقه الهیه را باور کند و همه حيات و هستي اش بوي خدا و رنگ خدا داشته باشد که
«صِ ْبغَه اللهَّ ِ َو َم ْن أَ ْح َس ُ��ن م َِن اللهَّ ِ صِ ْبغَه َو ن َْح ُن ل َ ُه عاب ُِدون» (بقره )138 ،و انس��ان قرآني
اطاعت از رس��ول خدا و «اولواالمر» را در طول اطاعت از خدا دانسته و يافته و اساساً راه
ورود ب��ه منزلت واليت الهیه را پذيرش واليت نب��وي ،علوي و ولوي ميداند که در قرآن
کريم نيز به آنها اشاره شده است (آل عمران31 ،؛ نساء ،59 ،مائده67 ،و.)...
 -5طهارت دائم
انسان اسالمیبه واسطه آب ُزالل و طهور آسماني «وحي» تن و روان ،جسم و جان ،بدن
ِ
و روح و جوارح و جوانح خويش را شسته و به عِطر وحيّ ،
معطر کرده است و از هر آلودگي
ظاهري و باطني در حوزه عقيده ،اخالق و عمل ُم َن َّزه است .انسان قرآني از جهنم انديشه و
رفتار و کردار نادرست به درآمده و وارد ج ّنت عقيده و عمل صالح شده تا به تدريج ،خود
طبق آيه «روح و ريحان و ج ّنت نعيم» (واقعه )89 ،به بوستان و گلستاني روح افزا و نشاط
آور ب َ َدل شده است و اين در اثر «پالودگي» از آلودگي و پاکي از پليديها است که به تعبير
امير مؤمنان علي (علیه الس�لام) « ،ش��رف المرء نزاهته و جماله مرو َءته» (جوادیآملی،
همان ،ج  10:168ـ  .)169يعني انس��ان ش��ريف از هر پليدي پاک و انسان جميل از هر
بزه��کاري پاک و داراي مردانگي اس��ت و چنين طه��ارت و نزاهتي عامل قرب و کمال و
باعث فهم اس��رار و رازهاي عالم و آدم ميشود .به تعبير عالمه جوادي آملي« ،بحثهاي
قرآني نشان ميدهد که اگر کسي جان خود را شفاف کند و از َد َغل ،شبهه وخيانت دوري
جويد ،اسرار عالم را مييابد( »...جوادیآملی ،1385 ،دفتر يکم)111:يا در فراز و موضعي
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است ،باطن اخالق بد جه ّنم و حقيقت اخالق خوب بهشت است( »...جوادیآملی،1379 ،
الرزق» (عالمه مجلسی،
ج 10:168ـ  )1699پيامبر اكرم فرمود :أ ِد ِم الطهاره يديم عليكم ّ
هم��ان،:ج  )105:16که دوام طهارت ،دوام روزي ميآورد .هم طهارت به طهارت ظاهري
و باطني تقس��يم شونده اس��ت و هم روزي به روزي مادي و معنوي تقسيم پذيراست .به
بيان ديگر ،طهارت اعم از طهارت صغرا که طهارت ظاهري و جسماني ،طهارت ُوسطا که
طهارت از رذایل اخالقي و ذمایم نفساني و طهارت کبرا که طهارت از ياد غير حق و پاکي
از هر گونه غفلتي اس��ت .حال چه طهارتي باالت��ر و واالتر از طهارت از جهالت ،جمادت،
تحجر و تحريف ،انحراف و ارتجاع که بهطور عمده در حوزههاي انديش��هاي و معرفتي ـ
فرهنگي مطرحند يا طهارتي زيباتر از طهارت از حقد ،حسادت ،بخل ،کينه ،عداوت ،ريا،
ربا ،نفاق و ...که طهارت اخالقي ـتربيتي هس��تند و چه طهارتي عميقتر از طهارتِ از هر
ِرجس و پليدي و غفلتي که انسان در اثر آن طهارت «دائم الذکر» و «دوام حضور» داشته
باش��د و هماره ادب مع اهلل و ادب عند اهلل را نگهدارد که طهارت سلوکي و عرفاني است؛
پس طهارت نيز به واسطه عمل به شريعت يعني انجام واجبات وترک محرمات و مراتب
باالتر و باطنيتر آن حاصل شدني است و به تعبير استاد جوادي آملي :مهمترين قسم از
اقسام طهارت ،طهارت روح از مشاهده غير خدا است( .جوادیآملی ،همان ،ج )193 :10
آري ،طهارت اگر توأم با معرفت همهجانبه و تزکيه و نزاهت فراگير و ناظر به مراتب متعدد
آن صورت پذيرد ،انسان را اهل شهود ملکوت هستي ميکند و همه حجابهاي ظلماني و
نوراني را برميگيرد تا جان عالم که جانان باشد ،مشاهده شود و مگر هدف بعثت ،تزکيه،
تعليم حکمت ،رش��د ،نورانيت ،ش��هود حقيقت و تتميم و تکمي��ل مکارم اخالقي و عبد
ش��دن انس��ان در برابر معبود يگانه و يکتا نبود؟ پس طهارت از خودخواهی و انيت همان
رب و حقيقه الحقايق همان که گفتهاند« :يک قدم بر خويشتن نه و آن دگر در
و شهود ّ
س ب َ ْي َن ُه
کوي دوس��ت» .و امام باقر (علیه الس�لام) و امام کاظم (علیه السالم) فرمودند :ل َ ْي َ
��ر َخلْقِه؛ پس طهارت از حجاب خود خواهی از
��ب َحآن َ ُه َو تَ َعالَى َو ب َ ْي َن َخلْ ِق ِه حِ َج ٌ
ُس ْ
آب َغ ْي ُ
انسان قرآني است (عالمه مجلسی ،همان ،ج  ،327 :3ح  )27و امام علي (علیه
ويژگيهاي
ِ
الس�لام) فرمودَ :
الد َر َجاتِ » (خوانساري،
ِيع َّ
«ط ِّه ُروا أَن ْ ُف َس ُك ْم م ِْن َدن ِ
َس الشَّ َه َواتِ ت ُْد ِر ُكوا َرف َ
همان،ج ،4:257ش)6020
انس��ان قرآني از غير خدابيني پاک ب��وده و در طول زندگي خويش ،مراقبتهاي الزم را 69
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ن را تداوم بخش��يده ،حفظ کند و فطرت پاک و
داش��ته اس��ت تا پس از کسب طهارت ،آ 
توحيدي و عقل نوراني و قلب سليم را که امانتهاي الهی هستند ،از هر آلودگي و تيريگي
و تاريکي رهانيده« ،معصوميت فطري» و تکوينياش را در پرتو هدايت تشريعي و قرآني
صيان��ت کند و چنانکه پاک به عرصه وجود آم��د ،از دنيا به آخرت و از ملک به ملکوت
پاک پرواز ميکند.
انس��ان قرآني که تطهير جان و تلطيف عقل و انديش��ه و تزکيه اخالق و تهذيب نفس را
سرلوحه زندگي خويش قرار داده ،هماره نوراني ،قدسي ،لطيف ،با طراوت و پُرنشاط است
و با «نور خدا» ميان مردم که نور معرفتَ ،محبت الهی و عبوديت الهی است ،راه ميرود
حد ظرفيت وجودي خويش
و وجود پرخير و برکت س��ازندهاي دارد و چنين آدمياني در ّ
اهل احيا و اصالح هستند و با توجه به مراتب وجودي به مقام خلوص فعلي و ذاتي دست
مييابند و اهل جهاد اصغر ،اوس��ط و اکبر ،هجرت اصغر ،اوس��ط و اکبر و طهارتِ اصغر،
اوسط و اکبر هستند( .جوادیآملی ،همان،ج  196 :10ـ )261
 -6عرفان و عشق به خدا
انس��ان اس�لامی ،بر اس��اس آموزههاي وحي و عترت ،عرفان صائب ،عشق صادق و عمل
ِ
ِ
معرفت الهی عميق و متزايد در طول حيات و زندگياش يافته ،بر اين
صال��ح دارد .يعني
معرفتش به خدا توقف و سکون ندارد؛ بلکه هم از حيث حصولي و مفهومي و هم از جهت
ِ
معرفت به خدا را تعميق و توس��عه ميبخش��د تا در پرتو عمقيابي و
حضوري و س��لوکي
توس��عه يافتگياش درجه و ميزان عش��ق به خدا و َمحبت االهياش افزوده شود .به بيان
حدي از حدود و مرتبهاي از مراتب معرفت و َم ِ
حبت به خدا وقوف ندارد و
ديگ��ر در هيچ ّ
هماره پويايي ،بالندگي ،تزايد و کوثر منش��ي را در اين دو جهت حفظ ميکند .به همين
ذين آ َم ُنوا أَشَ ُّد ُح ًّبا للِهَّ ( .بقره )165 ،چه اينکه ايمان يا
دليل ،خداي س��بحان فرمودَ :و ال َّ َ
باورداش��تهاي قلبي از معرفت و َمحبت به خدا سرچش��مه گرفته و بارور ميشود؛ پس
«اش��د نه اکثر» اگر بر حقيقت «ايمان» گِره خورد و به آيه «ل َِي ْب ُل َو ُك ْم أَي ُّ ُك ْم أَ ْح َس ُن
تعبير
ّ
حسن عمل» است نه « اکثر عمل» يعني
َع َمال» (ملک )2 ،ضميمه شود که سخن از « ا َ َ
اصال��ت از آن ايم��ان وجودي و ذو مراتب تا مرتبه عالي��ه و اصالت از آن «عمل صالح» و
جات» (انفال )4 ،به « ُه ْم َد َرجات»
حس��ن فعلي و فاعلي است تا به جايي که از «ل َ ُه ْم َد َر ٌ
اَ َ
عرفان صائب را که آگاهي و
( 70آل عم��ران )163 ،تعالي و ارتقا ميياب��د ميتوانيم به نقش
ِ
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ِ
معرفت فراگير ،عميق ،پويا و پايا و رو به تزايد و تعالي اس��ت در حدوث و بقا و تدريج و
انس��ان قرآني و
تکامل ايمان و عش��ق به خدا و عمق و خلوص در عمل مثبت و ارزش��ي
ِ
ايماني پي ببريم که عرفان صائب ،انسان سالک را متح ّول ،متکامل و تشنه سلوک الي اهلل
و ق��رب وجودي به خدا تا رتبه لقای رب ميس��ازد .حال توجه به اين نکته ضرورت دارد
انسان قرآني با مختصات ياد شده ،به رسول خدا و «اولواالمر» عرفان ،عشق و
که چنين
ِ
عمل ميیابد تا در اثر سلوک بر صراط نبوت و امامت و اطاعت از نبي و امام که راهنما و
راهبر او در مدار انس��انيت و سير سعادت هستند ،به مقام «خالفت الهی» دست يابد که
ي يُ ْحب ِْب ُك ُم اللهَّ ُ َو يَ ْغف ِْر ل َ ُك ْم ُذن ُوب َ ُكم( »...آل عمران)31،
ون اللهَّ َ َفاتَّ ِب ُعون 
فرمود« :إ ِ ْن ُك ْن ُت ْم تُحِ ُّب َ
محب و محبوب تح ّقق يابد يا فرمود« :أَطي ُعوا اللهَّ َ
تا عش��ق و َمحبت دو س��ويه از جانب
ّ
َ
الر ُس َ
��ول َو أُول ِي الَأْ ْم ِر ِم ْن ُكم» (نس��اء )59 ،که حلقه وصل عبد و معبود ،عاشق و
َو أطي ُعوا َّ
معش��وق در نظام تکويني و تش��ريعي خداي سبحان هر آينه «اطاعت پذيري» آگاهانه و
مکمل است و یگانه راه قرب و
عاش��قانه و معرفتمندانه و َمحبت س��يرتانه از انسان
ِ
کامل ّ
لقای حقّ نيز همين صراط مستقيم واليي است و الغير.
از س��وي ديگر ،انس��ان قرآني ،با دوستان خدا و رس��ول و امام «دوست» ،و با دشمنانش
تبري» از عناصر مهم دين تجلّي يابد و آيه «أَشِ َّدا ُء َعلَى ال ْ ُك َّفا ِر
دش��من اس��ت تا «تولّي و ّ
ُر َحما ُء ب َ ْي َن ُه ْم» (فتح )29 ،نيز تحقق پذيرد .به عبارت ديگر ،انس��ان قرآني ،انسان صاحب
تفک��ر عقالنيَ ،محب��ت معيارمند ،موضع آگاهانه و منطقي و حساس��يتهاي نظاممند و
روش��مند اس��ت و از اصولي در زندگي خويش بهره ميگيرد که او را «اصول گراي آگا ِه
آزاد» پ��رورش ميدهد ،نه اين که بدون اصل و معيار و صرفاً براي «نام و نان» يا ش��کم،
ش��هرت ،و ش��هوت و گذراندن معيش��ت ادامه حيات دهد؛ به همين دليل ،مصداق «إ ِ َّن
اس َتقا ُموا تَ َت َن َّز ُل َعلَ ْي ِه ُم ال ْ َمالئ ِ َكه أَالَّ تَخا ُفوا َو ال ت َْح َزن ُوا َو أَبْشِ ُروا ب ِال ْ َج َّنه
ال َّ َ
ذين قالُوا َرب ُّ َنا اللهَّ ُ ثُ َّم ْ
ي ُك ْن ُت ْم تُو َع ُدون» (فصلت )30 ،خواهد ب��ود و در تحصيل «خلوص فعلي» و «ذاتي»
الَّت�� 
خويش تحت واليت الهی ،نبوي و ولوي پيش ميرود و مراقبت دایم و محاسبت مستمر
بر مناس��بات فکري ،رفتاري و مواضع عملي خويش دارد؛ بنابراین ،رفق و مدارا ،شفقت و
خدمت بر خلق خدا ،اهتمام به امور مسلمانان ،مساعي در کارگشايي مردم ،و درد جامعه
همت خويش ساخته و حاضر است با بينش
و س��وز ساختن مدينه فاضله ديني را وجهه ّ
قرآني و گرايش و کنش اسالمي و مجاهدت خالصانه در راه هدايت ،سعادت ،خوشبختي 71

سلسله تک نگاشتهای الگوی اسال مي ایراني پیشرفت

و توفیق جامعه اس�لامي ـ انس��اني مال ،جان و آبروي خويش را تقديم دوست کند .پس
انس��ان قرآني آموخته اس��ت که از دريچه عرفان و عشق به خدا به بندگان خدا مهر ورزد
و خويشتن را براي آسايش جامعه به درد و رنج اندازد و خلق خدا را دوست داشته باشد
و با دشمنان فطرت ،آزادي ،عدالت ،سعادت و کمال انسانها مبارزه کند و در خط مقدم
چنين انس��انهاي پاک سرشت و اهل ايثار و نثار و جهاد و مجاهدت انبيای الهی ،پيامبر
اعظم  ،امامان و اوليای خدا و همه دينداران عارف و صادق قرار دارند که هيچ انساني به
اندازه پيامبران و امامان ،دلس��وز و دردمند کمال و س��عادت مردم نبوده و به اندازه آنها
سرمايه گذاري مادي و معنوي نکردهاند و انسان قرآني با وجود چنين اسوههاي حسنه و
الگوهاي جامع و جاودانه چرا اهل عرفان صائب و عشق صادق و عمل صالح نباشد؟
 -7علمگرايي ودانش افزايي
انسان اسالمی ،چنين آموخته و پرورش يافته است که از حيث علمي رو به تزايد و تکامل
باش��د و از گهواره تا گور دانش افزاید و در س��احت علم اندوزي و معرفت جويي ،مصداق
انس��انهايي باش��د که «مغبوط»ند؛ يعن��ي روز دوم آنها بهت��ر از روز اول و مورد غبطه
ديگرانند ،نه چونان ملعونان که س��ير قهقهرايي و ارتجاعي دارند و روز دوم آنها بدتر از
روز اول است و نه مانند مغبونان که توقف و سکون دارند و از پويايي و حرکت بازمانده و
غبن و خسران ديدهاند .براي انسان قرآني شايسته نيست که در جهالت و بيخبري به سر
برد و از قافله علم و کاروان معرفت عقب ماند .بلکه دانس��تن را بر ندانس��تن ،داشتن را بر
نداشتنترجيح داده و برگزيده است و ميداند که در اين مسير هر چه قلّههاي ناشناخته
دانش و معرفت را بيشتر بگشاید ،قلههاي ناشناختهتر و شگفتانگيزترش بيشتر شده و به
عظمت آفرينش و سطوت و سطوح عاليه استعداد پايان ناپذير معرفتي ـ علمياش بيشتر
آگاه ميشود.
انس��ان قرآني نيک دريافته است که «معيار خالفت علم»« ،ميزان فضيلت علم» و مالک
علم صائب که قرين و محفوف به عمل صالح يا علم
برتري نزد خدا و خلق «علم» است؛ ِ
ُ
ذين أوتُوا ال ْ ِعلْ َم َد َرجاتٍ .
ذين آ َم ُنوا ِم ْن ُك ْم َو ال َّ َ
نافع است و خداي سبحان فرمود :يَ ْر َف ِع اللهَّ ُ ال َّ َ
(مجادله.)11 ،انسان قرآني به خوبي دانسته است که راه و روش تحصيل علم نيز به تجربه
«تجرد باطني» نيز شرط حصول دانش است.
حسي يا تجريد عقلي منحصر نيست؛ بلکه
ّ
ِ
س��احت دانش حصولي و ش��هودي پيش رفته ،ش��کل
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انس��ان قرآني از راه تف ّکر و تذ ّکر ،از راه تحصيل و تالش رسمي و مدرسهاي و
ميگيرد و
ِ
راه تق��وا و تهذيب ،علم و معرفت را فراچن��گ آورده ،توليد و خالقيت علمي ميیابد و از
علوم بيروني و قيل و قال مفهومي نقبي به علوم دروني و معرفت حالي و ذوقي ميزند که
فرمودَ « :و اتَّ ُقوا اللهَّ َ َو يُ َعل ِّ ُم ُك ُم اللهَّ » (بقره )282،يا «إ ِ ْن تَ َّت ُقوا اللهَّ َ يَ ْج َع ْل ل َ ُك ْم ُف ْرقاناً» (انفال،
 )29و يا چه زيبا خداي س��بحان فرمود« :أَ َّم ْن ُه َو قان ٌِت آنا َء اللَّ ْي ِل س��اجِ دا ً َو قائ ِماً يَ ْح َذ ُر
ون إِن َّما يَ َت َذ َّك ُر
ذين ال يَ ْعلَ ُم َ
ون َو ال َّ َ
ذين يَ ْعلَ ُم َ
الآْ خِ َره َو يَ ْر ُجوا َر ْح َمه َرب ِّ ِه ُق ْل َه ْل يَ ْس َ��ت ِوي ال َّ َ
ِ
معرفت
أُولُ��وا الَأْلْباب» (زمر )9 ،که صدر و ذيل آيه بر معرفت و علوم باطني ـ تهذيبي يا
س��لوکي داللت میکند و وس��ط آيه با اين آغاز و انجام آيه تفسير پذير ميشود تا «علم
تجردي را میجويد تا در ق ّوت
الدراسه ،علم الوارثه و علم االبدان ،علوم تجربي ،تجريدي و ّ
و اس��تحکام جامعه اسالمي نقش برجسته داشته ،ع ّزت و افتخار و جامعه نبوي را فراهم
آورد تا از «مصرف زدگي» به «توليد علمي» تحول يابد و راه استيالي واليت نفسانيت و
تکنيک دشمن را بر جامعه دين مسدود سازد و جامعه قرآني با داشتن انسانهاي قرآني،
از فق ِر علمي ـ معرفتي ـ تکنولوژيک به َدر آمده و گرفتار گرداب کشنده و تحقير کننده
انس��ان قرآني از فرد و جامعه اسالمي با علم و
غريب اس��تيال طلب و س��لطه جو نشود تا
ِ
دانش افزايي صيانت کند.
انس��ان قرآني ،اهل تفکر و اجتهاد علمي براي توليد و تعميق و توس��عه علمي ،و گفتمان
مسلّط بر زندگي و حيات او ،گفتمان علمي ـ معرفتي است؛ علمي که پيامبر اعظم (ص)
تحصيل آن را فريضه و مجاهدان صراط علمي را مقربان درگاه خدا و به کام مرگ رفتگان
طالبان علم را «شهيد» تل ّقي ،و عالمان را شفيعان باذن اهلل در کنار انبيا ذکر کردهاند و
مداد آنان را بر دمای ش��هيدان برتري دادهاند .حال با چنين سرمايههاي معنوي و غناي
انس��ان قرآني ،لحظهاي در راه تحصيل علم و معرفت و توليد دانش
فرهنگي ـ ديني آيا
ِ
درنگ و توقفي خواهد کرد؟
انسان قرآني ،علم را در طول عبادت ،معرفت را در مجاورت با ديانت و آگاهي را همدوش
ِ
ايمان و بلکه آکنده و برگرفته از آنها دانس��ته تا بش��ر علم زده و ايمان گريز را به سوي
تعبد ،خرد گروي و خدا باوري سوق
علم و ايمان ،معرفت و پارسايي ،تفکر و تقوا ،تع ّقل و ّ
جهان معاصر چه شرق و چه
و سير دهد و با افراط و تفريط تجربه تلخ تاريخي انسان در
ِ
غرب مبارزه کند؛ چه اين که غرب به نام دانش« ،دين» را رها کرده و شرق به نام «دين» 73
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«دانش» را فرو گذاشته و بالي بسيار بد شرق و غرب هر دو «دين گريزي» بود .غرب از
دين اصيل و ناب با توجه به حاکميت دين تحجر و تحريف ،و شرق از دين دانايي و توانايي
در سايه شوم پندار و خرافه ،عوام زدگي و جمادات و جهالت فاصله گرفتند و امروز درمان
جامعه انساني (چه شرقي ـ چه غربي) گرايش به دين اصيل و آساني که طرفدار معرفت
و معنوي��ت ،داناي��ي و دينداري ،درک و درد ،عرفان و عبوديت ،تفکر و توس��عه ،آگاهي و
آزادي ،تعقل و تکنيک ،خرد و خدا و دانش و دين توأمان است تا علم و عدالت و تحصيل
و تهذيب در جایگاه عناصر سعادت انسان کنار هم قرار گيرند و مؤلفههاي خوشبختي و
راز رشد و رستگاري آدميان بر ايمان و علم رقم خورد.
انس��ان قرآني در مقام معرفت بين معرفت تجربي ،معرفت تجريدي (عقلي ـ قياس��ي و
ِ
تجردي (معرفت شهودي ـ ذوقي و عرفاني) در پرتو قرآن جمع کرده و
برهاني) با معرفت ّ
در مقام هدايت پذيري ،هدايت عام و خاص ،هدايت تکويني عام و خاص که ا ّولي «ارایه
طريق» و د ّومي ايصال به مطلوب اس��ت يا هدايت ابتدايي تکويني و تش��ريعي با هدايت
پاداش��ي تکويني را با هم به دست آورده اس��ت ( جوادیآملی 1383 ،ج  42 :16ـ.)59
ت هاديان الهی و انسان
انس��ان قرآني ،هماره خويشتن را در سايهسار ش��جره پاک هداي 
کام��ل قرار م��ي دهد و از فيض و فضل وجودي آنان بهرهمند اس��ت .پ��س در دو حوزه
علمي و عملي ،مش��مول «هدايت» الهی واقع خواهد ش��د و در «صراط مس��تقيم الهی»
گام مينهد که همانا س��ير در صراط فطرت و مدار انس��انيت است و قرار گرفتن در جاده
بندگي (اطاعت از خداي س��بحان) است که انس��ان را از ماده به مثال و از آنجا به عالم
انس��ان قرآني به مرحله تجرد کامل ،نظام
عقل س��وق و س��ير ميدهد و در صورت نيل
ِ
آفرينش از او پيروي ميکند؛ چه اينکه طهارت همهجانبه واليت سالک بر درون و سپس
بازت��اب واليت درونياش واليت بر برون خواهد بود ( .حس��نزاده آملی،1379 ،ص18؛
جوادیآملی 1383،ج )16:303پس همه ش��ؤون وجودي انسان قرآني با هم همگرايي و
تمام س��احتهاي هستي او همخواني و هماهنگي دارند و همه تحت تدبير الهی و تقدير
ربوبي قرار ميگيرند .نتيجه آنکه چنان که قرآن« ،انسان شناسي» منحصر به فرد و جامع
انسان قرآني نيز از خودسازي و بازسازي و
و مانعي به لحاظ منطق و معرفت شناسی دارد،
ِ
نوسازي وجودي ويژهاي بهرهمند است و با جهانبيني و ايدئولوژي ويژهاي حيات و حرکت
 74خويش را تنظيم و تدبير ميکند و همه هويت او الهی و متألّهانه اس��ت و مؤلفه علمي و
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عملي ش��گرف و ژرفي دارد که ميتواند حيات عقالني و طيبه را براي او رقم زند و آغاز
و انجام زندگياش را از سرور و سعادت ،رقا و تعالي و تکامل و قرب الي اهلل پر میکند.
انسان قرآني ،نمونهاي از آيات بينات الهی در جنبههاي معرفتي ،معنويتي و شريعتي است
ِ
و انس��ان عاقل و فهيم ،عالم و حليم ،عادل و کريم ،عارف و خليق ،طاهر و نظيف ،کامل
ومتين واهل بيداري و پايداري ،شناخت و شرح صدر ،شکر و شکيبايي ،شدن و شيدايي و
همچنين مسئوليت شناس و متعهد به خدا و خلق است و کليد کمال او «عبوديت الهی»
و نشانه شخصيت او واليت خدايي است که علم و عمل را به هم سرشته و فکر و ذکر را
عقل طاهر و تابان ،قلب سليم
درهم تنيده و دل و دِماغ را به هم گِره زده و فطرت معصومِ ،
و سديد نيز دارد .اینک با توجه به معارف یاد شده که در ساحت انسانشناسی وحیانی با
رویکرد عرفانی بیان و تبیین شد به توصیف و توصیه مدل قابل تولید و عرضه مبتنی بر
این نوع نگاه به انسان و الگوی برگرفته از آن اشارتی میافکنیم:
نظام ساختاری الگوی پیشرفت بر مبنای انسانشناسی وحیانی با رویکرد عرفانی:
الف) مبانی و مولفههای انسانشناختی الگوی پیشرفت:
“-1 1حی متأله” بودن انسان که دال برسرشت توحیدی اوست
-2 2اصالت فطرت در انسان اعم از فطرت بینشی و گرایشی
 -3 3کمال گرایی مطلق انسان یا حدنابرداری در کمال طلبی
-4 4جامعیت وجودی و چند الیه بودن انسان
ی انسان به سوی خداوند سبحان
-5 5شدن یا گردیدن دائم 
6-6مقام خلیفه اللهی انسان که ظرفیت مظهریت در جمال و جالل حق سبحانه شدن است
-7 7تکامل علمیو عملی انسان متکامل در سایه راهنمایی و راهبری انسان کامل
-8 8اصال��ت ارزشه��ای اله��ی -انس��انی(ارزشهایی چون:کرام��ت ،ایم��ان،
دینداری،استقالل،آزادی،اخالق فاضله و)...
-9 9اصالت راهنمایی و راهبری انسان کامل( والیت انسان کامل معصوم و یا جانشین جامع
الشرایط آن)
ب) معیارها و شاخصهای انسانشناختی الگوی پیشرفت:
 -1پیشرفت عقالنی و خردگرایانه(عقالنیت دینی و وحیانی یا سالمت عقلی)
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-2پیشرفت عاطفی و احساسگرایانه(رشد متعادل عواطف انسانی یا سالمت عاطفی)
-3پیشرفت عرفانی و شهودگرایانه(معنویت اخالقی -سلوکی یا سالمت روحی -روانی)
-4پیش��رفت اجتماعی و جامعهگرایانه (رش��د کارآمد در س��ازگاری جمعی و س�لامت
اجتماعی)
-5پیشرفت جسمانی در ابعاد مختلف (سالمت جسمانی)
-6پیشرفت فرهنگی(رشد معنادار فرهنگ عمومیو دینی)
-7پیشرفت سیاسی(رشد معنامند فکر و فعل سیاسی یا سالمت سیاسی)
-8پیشرفت اقتصادی( رشد متوازن و متعادل تولید و توزیع ثروت یا سالمت اقتصادی)
ی و کیفی امنیت فردی -اجتماعی در همه س��احات و
-9پیش��رفت امنیتی( رش��د کم 
سطوح)
ج) عرصههای انسانشناختی در الگوی پیشرفت:
 -1پیشرفت در عرصه عقل و فکر(عرصه بینشی)
-2پیشرفت در عرصه علم (عرصه دانشی)
- 3پیشرفت در عرصه اخالق و معنویت (عرصه گرایشی)
-4پیشرفت در عرصه زندگی (عرصه کنشی)
د) اهداف انسانشناختی الگوی پیشرفت:
 -1حیات طیبه یا بازتولید آن(آسایش و آرامش توامان و سعادت دنیا و آخرت)
-2عقالنیت(عدم تفکیک تعقل و تعبد ،همراهی خرد و وحی)
- 3معنویت(تقوای فردی و جمعی ،عدم جداسازی معنویات و اجتماعیات)
-4عدالت اجتماعی(عدل و قسط در سایه عدالت فکری ،اخالقی و فعلی)
-5حریت و آزادی(تلفیق آزادی معنوی و اجتماعی یا آزادی درونی و بیرونی)
- 6ایجاد تمدن نوین اسالمی
هلل علیه و آله
صلیا 
-7ترویج اسالم ناب محمدی
ه) منابع و منطق انسانشناختی الگوی پیشرفت:
 -1قرآن صامت( وحی منزل یا ماجاء به النبی -ص)-
-2قرآن ناطق(پیامبراعظمصلیا هلل علیه و آله و عترت طاهره اش یا سنت و سیره معصومین)
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-4عقل سلیم و قطعی(عقل منبعی یا عقل مفتاح ،مصباح و معیار)
-5قلب سلیم و مطهر(کشف و شهود مبتنی بر تزکیه و تضحیه نفس یا رحمانی)
نتیجه گیری
انسان در افق وحی هم در تکوین از جامعیت وجودی و ساحتهای وسیع و سطوح فصیح
برخوردار است و هم در تکامل از شمول همهجانبه وجودی در گستره و قلمرو از یک سو و
عمق و بطون مندی از دیگر سو بهره مند میباشد .و تفسیر عرفانی انسان یا انسانشناسی
عرفانی با تکیه و تاکید بر آیات بینات قرآنکریم تفسیری جامع و کامل از انسان و قرایتی
چند جانبه و چند الیه از اوست و این تفسیر تفسیری است که تکوین و تکامل وجودی
انسان را به صورت منظومهوار دیده و انسان در عرفان اسالمیکه بنمایههای وحیانی دارد
با همه س��اختار و س��احتها و سطوح وجود شناختی اش دیده شده و تمام نیازهای او با
عنایت به مقام خالفه اللهیاش تعریف و تأمین میشود.
انسانشناس��ی وحیانی با رویکردی عرفان��ی میتواند منبع و مبنایی دقیق و عمیق برای
پیش��رفت جامع و تعالی کامل قرد و جامعه قرار گیرد .نگاه عرفانی مبتنی بر وحی آنگاه
که از تعریف«حی متأله» که بر عنصر فطرت الهی انس��ان استوار شده و ساختار ناسوتی،
ملکوتی و جبروتی یا هس��تی چند الیه انسان را از عالم ماده به عالم مثال و عالم عقل تا
عالم اله یا الهوت به صورت هماهنگ و سازگارتبیین میکند ظرفیت مناسبی برای تبیین
و تحقق پیشرفت اسالمی -انسانی خواهد بود و در تعریف الگوی پیشرفت اسالمیایرانی
میتواند نقش کالن و کلیدی داشته باشد.
در نگاه قرآنی و عرفانی که ازحمایتهای برهانی نیز برخوردار اس��ت انس��ان کامل محور
عالم وجود و قطب هس��تی و واس��طه فیض الهی در نظام تکوین و تشریع است ،بنابراین
هرگونه تکامل و تعالی علمیو عملی انس��ان متکامل یا در حال اس��تکمال وجودی در
ارتباط معنادار با انس��ان کامل مکمل میباش��د که مظهراسمای حسنای الهی و از جمله
رحمانیت و رحیمیت خدای سبحان اند .در نتیجه پیشرفت کامل و همهجانبه انسان آنگاه
که با نگاه و نگرههای قرآنی -عرفانی قرین گردد و انس��ان با فطرت توحیدی و سرش��ت
مبتنی بر عقالنیت و عدالت از یک طرف و معنویت و حریت از طرف دیگر مبنای مفهوم
و مصداق شناس��ی پیش��رفت شود .پیشرفت معنای درس��ت و دقیق یافته و تنها توسعه 77
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مادی و رشد کمیمالک پیشرفت نخواهد شد .بلکه توسعه وجودی ،رشد معنوی و تعالی
عقالنی -روحی برای تأمین آرامش و آس��ایش توآمان فرد و جامعه انسانی معیارسنجش
پیشرفت و مالک اعتبارشناسی رشد و توسعه جوامع بشری خواهد شد.
بنابراین در مدل اس�لامیایرانی پیش��رفت که مبتنی بر معرفت وحیانی و قراءت عرفانی
است پیشرفت انسان در ارتباطهای چهارگانه:
-1 1ارتباط انسان با خود
-2 2ارتباط انسان با خدا
 --3 3ارتباط انسان با جامعه
-4 4ارتباط انسان با جهان
با محوریت اصلاالصول این ارتباطات یعنی ارتباط انسان با انسان کامل تعریف و تبیین
خواهد شد و پیشرفت در همه ارتباطات معنادار یادشده تفسیرپذیر خواهد بود .اینجاست
که انسان با فطرت الهی در تفسیر پیشرفت دارای اصالت و بینشها ،گرایشها و کنشهای
توحیدی در فهم معنای پیش��رفت دارای اعتبار و نیل انس��ان به مقام خالفه اللهی مرکز
ثقل وگرانیگاه الگوی اس�لامی -ایرای پیش��رفت خواهد شد تا حیات طیبه غایت جامعه
پیشرفته باشد.
بنابرآنچه که در این نوشتار طرح و تحلیل شد میتوان اهم نتایج را چنین مطرح کرد:
 -1انسان در معارف وحیانی”حی متأله” است و در تحلیل منطقی -فلسفی “حی” جنس
انس��ان که کلیت تعریف منطقی یعنی”حیوان ناطق” را شامل شده و”متأله” فصل انسان
است و سرشتمندی انسان و نظریه اصالت فطرت را که نظریه منحصر به فرد قرآنکریم
است در حوزه انسانشناسی ارائه میدهد.
 -2انسان از حیث هستی شناختی دارای ساختاری کامال تعریف شده و مرتبط با هم در
یک نظام طولی و وجودی است که عوالم ماده یا ناسوت ،مثال یا ملکوت ،عقل یا جبروت
و عالم الهوت را در برمیگیرد و هرگاه مبنای انسانش��ناختی پیش��رفت اسالمیایرانی با
چنین س��اختاری تعریف و تنظیم شود ،معنا و مصداق پیشرفت فرد و جامعه از جنس و
سنخی جامع و کامل خواهد شد.
 -3انس��ان در قرائت عرفانی مبتنی بر معارف وحیانی در هندسه هستی از جایگاه ممتاز
 78و بلک��ه علت غای��ی از منظری و علت فاعلی از منظری دیگر برخوردارس��ت .انس��ان در
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جهانبینی عرفانی بر صورت حق آفریده ش��د و آیینه گردان جمال و جالل الهی است و
مقام امانت داری و خالفه اللهیاش برچنین ظرفیت وجودیاش استوار شده است.
 -4انسان کامل که در زبان عرفان به کون جامع موسوم و موصوف است در قوس نزول و
صعود دارای اصالت است و به بیان دیگر اصالت در آفرینش عالم و آدم از آن انسان کامل
میباشد.
 -5انس��ان متکامل که حیوان بالفعل و انس��ان بالقوه از نظر انس��انیت است تنها در پرتو
هدایت وتربیت انس��ان کامل که انسان بالفعل میباشد میتواند رشد و پیشرفت حقیقی
یافته و به قله قاف کمال امکانیاش نائل ش��ود .در نتیجه رهآورد نبوتها و رس��التها که
تعلیم کتاب و حکمت ،تزکیه نفس وتربیت و تحقق عدالت اجتماعی را هدف قرار دادهاند
میتوان��د منبع و مبنای پیش��رفت صائب و صادق و توس��عه پویا و پای��ا و تعالی وترقی
همهجانبه انسان شود.
 -6تصعید انس��ان با صیرورت یا حرکت جوهری اشتدادی و آنگاه حرکت تجدد امثالی و
حبی در معیت و محاشرت با انسان کامل ممکن است تا جامعهای ایدهآل و آرمان شهری
وحیانی یا مدینه فاضله اسالمیایرانی تحقق یابد.
 -7معرفت و محبت به انسان کامل و اطاعت و تبعیت از آنان سرچشمه سنخیت وجودی
با آن شخصیتهای کامل شده که مقدمه وجودی جامعه پیشرفته جامع و کامل میشود.
با عنایت به مطالب بیان شده میتوان راهبرد و پیشنهادهای ذیل را مطرح کرد :شناخت
معارف وحیانی در خصوص انس��ان یا انسانشناس��ی وحیانی معرفت به آموزهها و سنت
و س��یره راهنما و راهبرمعصوم با هدف تآس��ی و الگوپذیری از آنان ایجاد رابطه عاطفی-
عقالنی و آن گاه عرفانی -عاش��قانه با انسان کامل معصوم تعریف و تنظیم ساختارانسان
شناس��انه الگوی اسالمیایرانی پیشرفت بر محود و منبع وحی و عرفان وحیانی گفتمان
سازی معارف وحیانی با قرائت عرفانی در ساحت انسانشناسی و انسان سازی در متن و
بطن جامعه اسالمیتعریف حیات طیبه و تالش برای تحقق و تجربه آن به طور نسبی که
آرامش و آسایش دو عنصر محوری آن باشند:
 -1گس��ترش فرهنگ معنویت وترویج اخالق و عرفان عملی به همراه الگوها و اسوههای
جامع
 -2گفتمان سازی عرفان و معنویت امثال امام خمینی ،عالمه طباطبایی و...تا در جنبههای 79
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نظ��ری و عمل مبنا و منب��ع تدوین و تحقق الگوی اس�لامیایرانی قرار گیرند و حرکتی
معنادار برای تحقق تمدن نوین اسالمیباشد.
 -3تربیت نیروهای دانا و توانا با گفتمانهای یاد ش��ده جهت تحقق الگوی اسالمیایرانی
پیشرفت
 -4تبدیل تدریجی و منطقی مرکز الگوی اس�لامیایرانی پیشرفت به موسسه آموزشی-
پژوهشی به عنوان پشتیبان علمیهمه نقشه راهها و الگوهای ارایه شده در مقام حدوث و
بقا با هدف بیان و تبیین صائب و صحیح از نظر ایجابی و پیشگیری از هر گونه انحراف،
تحریف ،تحجر،التقاط و حتی الحاداندیشی نسبت به الگوی اسالمیایرانی پیشرفت از نظر
سلبی
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منابع و مآخذ
نهج البالغه

1 .1ابنعربی ،محییالدین؛ (1418ق1998 ،م) ،فتوحات مکیه(دورة چهار جلدی)؛بیروت ،دار احیاءالتراث.
2 .2ــــــــــ( ،بی تا) ،فصوص الحکم ،چاپ سنگی ،قم ،انتشارات بیدار.
3 .3آملی ،س��یدحیدر ،)1367( ،المقدمات من کتاب نص النصوص ،به اهتما م هانری کربن و عثمان یحیی،
تهران ،انتشارات نوین.
4 .4ابن فارس ،احمد1410( ،ق) ،معجم مقائیس اللغة ،بیروت ،الدار االسالمیه.
5 .5ابراهیمی دینانی ،غالمحسین ،)1377( ،نیایش فیلسوف ،مشهد ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی.
6 .6جام��ى ،عبدالرحمنبناحمد ،)1370( ،نقد النصوص في ش��رح نقش الفصوص ،تحقیق ویلیام چیتیک،
تهران ،موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
7 .7جندی ،مؤید الدین ،)1380( ،شرح فصوص الحکم  ،قم :بوستان کتاب.
8 .8جوادی آملی ،عبداهلل ،)1389( ،انسان از آغاز تا انجام ،قم ،مرکز نشر اسراء
9 .9ــــــــــ ،)1380( ،سرچشمه اندیشه ،قم ،مرکز نشر اسراء.
1010ــــــــــ ،)1383( ،تفسير موضوعي قرآن مجيد ،قم ،مرکز نشر اسراء.
1111ــــــــــ ،)1380(،انتظار بشر از دین ،قم ،مرکز نشر اسراء
1212ـــــــــــــــ(  ،)1387تفسیر موضوعی قرآن مجید ،قم ،مؤسسه اسراء
1313ـــــــــــــــ ( ،)1387سروش هدایت ،قم ،مؤسسه اسراء
1414جوادي آملي ،عبداهلل ،)1379( ،تفسيرموضوعي قرآن مجيد ،قم ،مركز نشر اسراء.
1515ــــــــــــــــــ ،)1383( ،تفسيرموضوعي قرآن مجيد ،قم ،مركز نشر اسراء
1616ــــــــــــــــــ ،)1383( ،تفسيرموضوعي قرآن مجيد ،قم ،مركز نشر اسراء
1717ــــــــــــــــــ ،)1374( ،علي بن موسي الرضا(ع) و الفلسفة االلهيه ،قم ،نشر اسراء.
1818ـــــــــــــــــ ،)1385(،نسيم انديشه ،قم ،مرکز نشر اسراء.
1919جوادی آملی ،عبدهلل ،)1389( ،انسان از آغاز تا انجام .قم ،مرکز نشر اسراء.
2020جوادی آملی ،عبداهلل ،)1380( ،سرچشمه اندیشه ،قم ،مرکز نشر اسراء.
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2121جامی ،عبدالرحمن ،)1378( ،نقد النصوص فی ش��رح نقش الفصوص ،تصحیح ویلیام چیتیک  ،تهران،
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
2222الجیلی ،عبدالکریم بن ابراهیم ،)1418( ،االنسان الکامل فی معرفة االواخر و االوائل ،تحقیق و تعلیق از
صالحبنمحمدبنعويضه ،بیروت ،دار الکتب العلمیة.
2323دهخدا ،علی اکبر( ،بی تا) ،لغت نام ،زیر نظر دکتر معین و دکتر شهیدی ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران.
2424حسن زاده آملي ،حسن ،)1364( ،هزارو يك نكته  ،تهران مركز نشرفرهنگي رجاء.
2525ــــــــــ ،)1386( ،گنجینه گوهر روان ،قم،انتشارات الم.
2626ــــــــــــــــــــ؛ ( ،)1383انسان و قرآن؛ قم :انتشارات الف ،الم ،میم.،
2727حسنزاده آملی ،حسن؛ ( ،)1379انسان در عرف عرفان؛ تهران :انتشارات سروش.
2828حسن زاده آملي ،)1384( ،حسن ،هزار و يک کلمه ،قم ،بوستان کتاب.
2929حس��نزاده آملی ،حسنّ ،)1378( ،ممد الهمم در ش��رح فصوص الحکم ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.
3030حسنزاده آملی ،حسن ، )1361( ،انسان کامل از دیدگاه نهج البالغه ،تهران ،بنیاد نهج البالغه.
3131حسنزاده آملی ،حسن ،)1380( ،هزار و یک کلمه ،قم،بوستان کتاب.
3232حسینی تهرانی ،سید محمدحسین ،)1390( ،تفسیر آیه نور ،تهران ،انتشارات مکتب وحی.
3333خوانساري جمالالدین  ،محمد ،)1364( ، ،شرح غرر الحکم ،تهران ،دانشگاه تهران.
3434خمين��ي ،روحاهلل ،)1360( ،مصب��ا ح الهدايه الي الخالفه والواليه ،ترجمه س��يد احم��د فهري ،تهران،
انتشارات بيام آزادي.
3535ــــــــــ ،)1374( ،شرح دعای سحر ،تهران ،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
3636ــــــــــ ،)1377( ،شرح حديث جنود عقل و جهل.-------------------------،
3737ــــــــــ ،)1378( ،صحيفه امام خميني.-------------------،
3838ــــــ  ،1369 ،سِ ّر الصلوة ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی (ره).
3939ــــــــــ ،)1388( ،شرح جهل حديث ،ج جهل و نهم ،تهران ،موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
 ،)1377(--------4040شرح حدیث جنود عقل و جهل،تهران،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
4141خمینی [امام] روحاهلل ،)1372 ( ،مصباحالهدایه الی الخالفة و الوالیه ،مقدمه سیدجاللالدین آشتیانی،
تهران  ،موسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی.
4242ــــــــــــــــــ  ،)1380( ،شرح دعای سحر ،ترجمه :سید احمد فهری ،تهران ،انتشارات فیضکاشانی.
4343دهخدا ،علی اکبر( ،بیتا) ،لغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران.
4444صائن الدين ،على بن محمد تركه ،)1360( ،تمهيد القواعد ،مصحح سيد جاللالدين آشتياني ،چاپ دوم،
تهران ،انجمن حکمت و فلسفه اسالمي ايران.
4545صدرای ش��یرازی ،محمدابنابراهیم ،)1380( ،الش��واهد الربوبیه ،تعلیقه و تصحیح و مقدمه سید جالل
الدین آشتیانی ،قم ،بوستان کتاب.
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4646ــــــــــ ،)1981( ،الحکمه المتعالیه فی االسفار االربعه ،بیروت ،داراحیاء التراث.
4747صدوق محمد بن علی 1415( ،ق) ،ش��رح توحید صدوق ،قاضی س��عید محمد بن محمد مفید القمی،
تصحیح و تعلیق نجفقلی حبیبی ،تهران ،وزارت ارشاد اسالمی.
4848طباطبایی ،محمدحسین1403( ،ق) ،المیزان ،بیروت ،مؤسسة االعلمی للمطوبعات.
4949طباطبائی ،محمدحسين ،)1374( ،تفسير الميزان  ،قم ،جامعه مدرسین حوزة علمیه.،
5050كليني ،محمد بنیعقوب1401( ،ق) ،اصول كافي  ،بيروت ،دارالصعب ،دارالتعارف.
5151مجلسي ،محمد باقر 1404( ،ق) ،بحار االنوار ،بيروت ،مؤسسة الوفاء.،
5252صدوق ،محمد بن علی 1404( ،ق)  ،عیون اخبارالرضا(ع) ،لبنان ،بیروت ،منش��ورات مؤسس��ة االعلمی
للطمبوعات.
5353شبستری ،شیخ محمود ،)1368( ،گلشن راز ، ،تهران ،نشر اشراقیه
5454عزیزی ،عباس ،)1383( ،ترجمه مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه ،قم ،انتشارات صاله.
5555شیرازی ،حافظ ،)1384( ،دیوان اشعار ،تهران ،انتشارات آتلیه.
5656کلینی ،محمد بن یعقوب ،)1364( ،اصول کافی ،چ اول ،انتشارات بنیاد رسالت.
5757نسفی ،عزیزالدین ،)1350( ،کتاب انسان کامل ،تصحیح و مقدمه ماریژن ،تهران ،انستیتو ایران و فرانسه،
کتابخانه طهوری.
5858رفعی ،)1367( ،مس��ائل فلس��فی حکیم عالمه رفیعی قزوینی  ،مقدمه و تصحیح ،غالمحسین رضا نژاد،
تهران ،انتشارات الزهراء.
5959فنارى ،محمد بن حمزه ،)1374( ،مصباح األنس ،تصحیح محمد خواجوی ،تهران ،انتشارات مولى.
6060فیض کاشانی ،محمد بن مرتضی( ،بی تا) ،علم الیقین،قم ،انتشارات بیدار.
6161قيصرى ،داوود ،)1375( ،ش��رح فصوص الحكم ،تحقیق جالل الدین آشتیانی ،تهران ،شركت انتشارات
علمى و فرهنگى.
6262قیصری ،داوود ،)1381( ،رس��الة التوحید و النبوة و الوالیه با تعلیق ،تصحیح و مقدمه س��ید جاللالدین
آشتیانی ،تهران ،مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
6363قونوی ،صدرالدین،محمد بن اسحاق ،)1385( ،فکوک ،مقدمه ،تصحیح و ترجمه محمد خواجوی،تهران،
انتشارات مولی.
6464قمی ،شیخ عباس ،)1382( ،مفاتیح الجنان ،قم ،فاطمه الزهرا.
6565كاشاني ،عبدالرزاق كمالالدين ،)1370(،اصطالحات الصوفيه ،چ دوم ،قم ،انتشارات بيدار.
6666ــــــــــ ،)1370( ،شرح فصوص الحكم ،چاپ چهارم ،قم ،انتشارات بيدار.
6767مجلسي ،محمد باقر1404( ،ق) ،بحار االنوار ،بيروت ،مؤسسة الوفاء.
6868مطهری ،مرتضی ،)1378( ،مجموعه آثار ،ج  ،3تهران ،انتشارات صدرا.
6969ــــــــــ ،)1378( ،مجموعه آثار ،ج  ،4تهران ،انتشارات صدرا..
7070ــــــــــ ،)1382( ،یادداشتهای استاد مطهری ،ج  ،4تهران ،انتشارات صدرا.
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7171ــــــــــ ،)1383( ،مجموعه آثار ،ج  ،23تهران ،انتشارات صدرا.
7272ــــــــــ ،)1385( ،یادداشتهای استاد مطهری ،ج  ،10تهران ،انتشارات صدرا.
 ،)1362( ،-------7373انسان کامل ،قم ،انتشارات اسالمی.
7474یزدان پناه ،س��یدیداهلل ،)1388( ،اصول و مبانی عرفان نظری ،قم ،موسس��ه آموزش��ی و پژوهشی امام
خمینی.
7575مکارم شیرازی ،ناصر ،)1382( ،تفسیر نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالمیه.
7676میرقادری ،سید فضل اهلل ،)1385( ،دیوان منسوب به امام علی-ع ،-شیراز ،انتشارات نوید شیراز.
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