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چکیده
انسان کامل یکی از اصطالحات مهم و رای در متـون عرفـانی اسـت کـه ظهور مفهوم آن با
پیدایش عرفان اسالمی هم زمان اسـت .اسرار الشهود ،نام ا ر عرفانی شیخ محمـد اسـیری الهیجـی،
عارف قرن نهم هجری قمری است ،که در آن به مضامین عرفانی و مفـاهیم انسـان کامـل پرداختـه
شده است .پژوهش حاضر با هدف شناخت انسان کامل در ا ر فوق ،بـه روش توصـیفی -تحلیلـی؛
ابتدا نسبت انسان کامل را با خداوند متعال ،سپس نسبت او را با عالم هستی و همچنین مسرله رسالت
و والیت انسان کامل را مورد بررسی قرار داده است .نتای این پژوهش نشان می دهد کـه در آراء
عرفانی شیخ محمد الهیجی ،انسان کامل مظهر تجلی ذات حق تعـالی اسـت ،کـه بـا زدودن زنگـار
تعین های عدمی و مجازی ،به در

وحدت وجـودی نائـل گشـته ،و سـیر الـی اهلل بـاهلل را پیمـوده

است .از نظر الهیجی انسان کامل در بینش متعالی وحدت وجودی ،شایسته خالفت الهـی در عـالم
گشته است .رهبری و والیت بر مخلوقات منحصر در ذات او است .الهیجـی در اسـرار الشـهود بـا
اشاره به نشانه ها ،هدایت و والیتِ خلق را به عهدة انسان کاملی می داند که راه او صرا المستقیم
است و خداوند او را به خلق نیک آراسته است .در واقع الهیجی بدین معنی اشاره دارد کـه انسـان
کامل صورت حق تعالی در عالم ماده است.
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طرح مسأله
اصطالح انسان کامل در قرآن مجید به کار نرفته اسـت ،امـا محققـین مفهـوم آن را در
قرآن بررسی کرده اند « .قرآن حبل اهلل است که از مقام تجرد تام تنزل یافته است و به لباس
لفظ در آمد تا انسان با شنیدن سخن خدا به حضور آن حضرت بار یابد و آنگـاه خـود عـین
حبل اهلل گردد و به نام انسان کامل ،که کون جامع همه مرات

اسـت و ایـن مقـام از انسـان

دور نیست .زیرا خداوند سبحان و همه فرشتگان بر انسان صلوات نازل می نمایند تـا او را از
ظلمت طبیعت به عالم مثال و از آنجا به موطن عقل محض برسانند ( ».آملی)36 :1363 ،
شناخت انسان کامل از نظر اسالم این است که ببینیم قـرآن در درجـة اول و سـنت در
درجة دوم ،انسان کامل را (اگرچه در قرآن و سنت تعبیر انسان کامل نیست و تعبیر مسـلمان
کامل و مومن کامل است) چگونه توصیف کـرده انـد .ولـی بـه هـر حـال معلـوم اسـت کـه
مسلمان کامل یعنی انسانی که در اسالم به کمال رسیده است و مومن کامل یعنی انسانی که
در پرتو ایمان به کمال رسیده است( .مطهری .)12 :1367،محیی الدین بن عربی ( 560ـ638
ه.ق) بــرای نخســتین بــار در کت ـ

خــود« ،فتوحــات مکیــه» و «فصــوص الحکــم» در بــارة

ویژگیهای «انسان کامل» به تفصیل سخن گفته است .پس از او ،عزیـز الـدین نسـفی( 630ـ
 700ه.ق) در مجموعه رساالت بیست و دو گانه اش به موضوع «االنسـان الکامـل» پرداختـه
است .پس از نسفی ،عبد الکریم جیلی (م 805 :ه.ق) عنوان «االنسان الکامل» را برای کتا
ارزنده اش برگزیده است( .جهانگیری)325 :1375 ،
شمس الدین محمد بن یحیی بن علی گیالنی الهیجی صـاح کتـا اسـرار الشـهود،
متخلص به اسیری از عارفان مشهور قرن نهم است(.سجادی )221 : 1384 ،مهمتـرین ا ـر او،
مفاتیح االعجاز فى شرح گلشن راز معروفترین شرحى است که بر مثنوى معـروف گلشـن
راز ا ر عارف مشهور شیخ محمود شبسترى نوشته شده است( .اسـیری ،1368 ،مقدمـه)19 :
از آ ار دیگر وی ،مثنوى اسرار الشهود؛ به مثنوی اسیری مشهور اسـت ،ایـن مثنـوی در بحـر
رمل (هم وزن مثنوی موالنا) است ،مشتمل بر تحقیقـات و تمثـیالت عرفـانی اسـت و در آن
مطال

اخالقی و عرفانی و سیر و سلو

در ضمن حکایات و داستان های دلپریر و شـیرین

با بیانی خوش و دلکش آمده است( .همان )20،در مثنوی اسرار الشـهود ،شـیخ الهیجـی بـه
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عرفان اسالمی و اصطالح انسان کامل پرداخته است .نویسندگان این مقاله کوشیده انـد کـه
با توجه به شاخصه های انسان کامـل در عرفـان اسـالمی بـا بررسـی مثنـوی اسـرار الشـهود،
ویژگی های انسان کامل را در نسبت با خداونـد مشـخص و سـپس ویژگـی هـای وی را در
نسبت با عالم هستی در این ا ر بازشناسی کنند ،در انتهای این پژوهش نیز بـه آراء و اندیشـه
های شیخ الهیجی در خصوص رسالت و والیـت انسـان کامـل پرداختـه مـی شـود .بررسـی
شاخصه های انسان کامل با سه ویژگـی اصـلی آن ،کـه بـه صـورت تفکیـک شـده در ایـن
پژوهش آمده است؛ جهتِ شناختی واضح تر از مختصات سیر و طریـق اهـل اهلل در عرفـان
نظری ،از جمله ضرورت های پژوهش حاضر است .در بررسی هایی کـه در پـژوهش هـای
گرشته انجام شده این چنین نتیجه گیری می شود کـه ویژگـی هـای انسـان کامـل در نظـر
اندیشمندی مانند ابن عربی بررسی شده است ولی دربـاره ایـن مبحـث در نظـر اندیشـمندی
مانند شیخ الهیجی کـه عـارفی وارسـته اسـت و بـه اصـطالح انسـان کامـل پرداختـه اسـت،
پژوهشی انجام نشده است .همچنین بررسی آراء و اندیشه های حاکم در آ ـاری کـه کمتـر
به آن ها پرداخته شده ،اهمیت و ضرورت این تحقیق را در شناختی دقیق تـر از سـیر تطـور
تاریخ عرفان اسالمی آشکـار می سازد.
اهداف پژوهش

هدف از پژوهش حاضر ،تبیین موضوع انسان کامل در مثنوی اسـرار الشـهود الهیجـی
است ،که با پرسش های ذیل به این موضوع می پردازد.
الف .انسان کامل در نسبت با خداوند چه ویژگی هایی دارد ؟
 .انسان کامل در نسبت با عالم چه جایگاهی دارد؟
 .هدف از رسالت ،والیت و خلیفه الهی انسان کامل چیست ؟
پیشینه پژوهش

تا کنون پژوهشـی در خصـوص بررسـی انسـان کامـل در اسـرار الشـهود شـیخ محمـد
الهیجی صورت نگرفته است .پژوهش هایی که دربارة انسان کامل یا اسـرار الشـهود انجـام
شده است ،می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -آل عصفور .)1385( ،در مقاله ای با عنوان « انسان کامل و انسان شناسـی موالنـا» بـه
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بررسی انسان کامل پرداخته است .این مقاله به بررسی سیمای انسان کامل از دیدگاه عرفان
پرداخته و جنبه های گوناگون وجودی انسان را مورد بررسی قرار می دهد و از سوی دیگـر
چون محی ی الدین عربی بنیانگرار عرفان علمـی اسـت و اسـاس عرفـان ایـن عـارف بـزرس
«انسان کامل» است ،تفاوت دیدگاه موالنا جالل الدین با دیدگاه محـی الـدین عربـی مـورد
بررســی و بحــث قــرار گرفتــه و ارتبــا آن بــا بحــث ولــی و والیــت بیــان گردیــده اســت.
اعوانی ،دادبه ،بادن  .)1389( .در مقاله ای با عنوان انسان کامـل بـه روایـت ابـن عربـی ،بـه
موضوع انسان کامل پرداخته انـد .رسـتمی )1397(.در مقالـه ای بـا عنـوان پیـر هـدایتگر در
مثنوی اسرار الشـهود الهیجـی بـا روش توصـیفی – تحلیلـی ویژگـی هـای پیـر هـدایتگر را
بررسی کرده و نشان داده است که در تقسـیم بنـدی چهارگانـه مجـروبان سـالک ،سـالکان
مجرو  ،و مجروبان مطلق و سالکان بی جربه ،اسیری مجرو سالک و سالک مجـرو
را برای هدایتگری شایسته می دانـد ،و مقـام اکمـل را بـرای مجـرو سـالک قائـل اسـت.
دیدگاه اسیری مشابه با عزالدین کاشانی در مصـباح الهدایـه و مفتـاح الکفایـه و متفـاوت بـا
دیدگاه سهروردی در عوارف المعارف است.
روش پژوهش

جمــع آوری داده هــا در ایــن مقالــه بــه صــورت کتابخانــه ای انجــام گرفتــه اســت و
نگارندگان با رویکردی توصیفی و تحلیلی ،ابتدا به بررسی مثنوی اسرار الشـهود محمـد بـن
یحیی بن علی گیالنی الهیجی پرداخته اند و با توجه به اهداف پژوهش ،مضـامین مـرتبط بـا
نسبت انسان کامل با خداوند ،و نسبت انسان کامل با جهان هستی ،و رسالت و والیت انسـان
کامل را در مثنوی فوق استخرا کردند ،سپس بـا دسـته بنـدی ابیـات و اسـتفاده از آن هـا،
مباحث؛ تحلیل ،توصیف و نتیجه گیری شد.
بحث و بررسی
 -1نسبت انسان کامل با خداوند.
 -1-1حقیقت ذات

در ابتدا باید دانست که منظور از حقیقت ذات چیست؟ «داوود علیه السـالم گفـت :یـا
رَ ّ لِماذا خَلَقْتَ الخَلْق؟ قال :کنْتُ کَنزا مَخفّیا فَاَحبَبْـتَ اَن اعْـرَف فَخَلَقْـتُ الخلَـقَ الِعـرَف
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یعنی :پروردگارا! برای چه مخلوقات را آفریدی؟ خدای تعالی فرمود :گنجـی پنهـان بـودم،
دوست داشتم که شناخته شوم ،پس خلق را آفریدم تا مرا بشناسند( ».مجلسی:84 ،1363 ،
 )98پس آفرینش مخلوقات به ذات حق تعالی در حدیث کنت کنز مشهود است .ابن عربـی
در بارة حقیقت ذات می گوید «چـه پیـدایش جهـان ،از حـق ،ذاتـى اسـت و خداونـد آئینـه
جهان نما است که در آن صور عالم مـنعکس شـده اسـت .پـس ممکنـات خـود را در آئینـه
وجود حق مىبینند» (کمال خوارزمی)57 :1364 ،
در کتا

اسرارالشهود ،محمد الهیجی می گوید:

جــمــلـــهذرات جـهـــانمــرآت اوست

هرچه بینـى مـــصـــحف آیـــات اوست
(اسیری الهیجی)1 :1368 ،

الهیجی در بیت فوق ،ذرات جهان را آیینة ذات پروردگار می داند ،آن چنان کـه هـر
چه از نظر انسان کامل می گررد ،آیات و نشانه هـای اوسـت .انسـان کامـل ذرات جهـان را
آیینه و تجلی ذات حق تعالی در می یابد .انسان کامل با صیقل دادن سنگ خـود مـی توانـد
آینه ای به دست آورد که ما را رویاروی یار می نشاند .انسان کامل می تواند خـدا و جهـان
را در جام بینای خویش به تماشا بنشیند .انسان کامل می تواند جهان تفصیل ها را در خود به
اجمال درآورد و از سوی دیگر آفریننده و اجمال را در خود بازیابد.
در حقیقــت جملـــه را دل ســــوى تســت

جــــان هــــر یـــــک در هـــــواى روى تســــت

(اسیری الهیجی)2 :1368 ،
اسیری می گوید :دل های کامالن روی در حـق تعـالی دارنـد و جـان هـا شـیفتة روی
پروردگار است.در واقع نسبت انسان با حق تعالی در لوح دل ،و تجلی ذات حق بر این لـوح
است.
جــان جمــــله بــــا جـــمـــالت آشـنـــــا

هــر یکــــــى از خــــــــوان عشقـــــت بــا نـــــوا

آنیکــىاز جـــرعـــــه اى مسـت و خـرا

وان دگـــــر نـــوشیـــــده دریـــــاى شـــــرا

هـــریـکى ســـرمست جــــام وصــــل یــار

وز غــــم هجــــــران بــه جـــــان در زینــــه ــار

(اسیری الهیجی)3 :1368 ،
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نسبت کامالن با خداوند ،سرمستی از جام عشق الهی؛ و غم هجران در رسیدن به مقـام
بقا باهلل است .الهیجی در ابیات فوق می گوید :جمله عاشقان (انسان هـای کامـل) بـا جمـال
پروردگار آشنا هستند و هر یک از سفره عشق و محبت تو بهره مند شده اند .آن ها هر یک
با توجه به ظرفیت های وجودی خویش از شرا عشـق تـو بهـره منـد شـدند و سرمسـت از
وصل یار هستند ،اما در غم و درد دوری پناه می جویند .در ایـن معنـی کـه آن هـا روی در
مقام نیستی و فنا دارند و سیر الی اهلل می پویند برای نائل آمدن به سیر فی اهلل.
آنـــکـــه شــد عــالــم طــفیــل ذات او

لــی مــــع الـلـــــــه کاشـــــف حــالــــات او

(اسیری الهیجی)6 :1368 ،
اسیری می گوید :عالم وابسته و پیرو ذات انسان کامل است .همـانطور کـه گفتـه شـد
حق تعالی تجلی صفات و کماالت خویش را در آیینة انسان کامـل مـی بینـد و بـدین دلیـل
عالم ،تجلی ذات حق را در آیینة وجود اهل اهلل می بیند.
در مصرع دوم اسیری به حدیث لی مع اهلل اشاره دارد« ،لِیْ مَعَ اللّهِ وَقْتٌ لَا یَسَـعُنِیْ فِیْـهِ
نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَکٌ مُقَرَّ ٌ ،مرا با خدا وقتی هست که در آن وقت آنچنـان یگـانگی وجـود
دارد که فرشته ویژه و پیامبر مرسل در آن نگنجند .بدین معنی اسـت کـه عـارف کامـل در
استغراق و مکاشفه به تجلی ذات حق دست مـی یابـد( ».مهریـزی )410 :1380،بـا توجـه بـه
حدیث نبوی ،بیت فوق در نسبت انسان کامل با خداوند قرار می گیـرد ،ذات او ،یعنـی ذات
انسان کامل؛ پیامبرگرامی اسالم ،در مرتبه ای از تقر قرار گرفـت کـه مقـام نبـی مرسـل و
فرشته مقر نیز بدان پایه نخواهد رسید و این نسبتی است که وی با خداوند دارد.
 -2-1حقیقت محمدیه

مراد از حقیقت محمدیه به اصالح متصوفه ،و عرفا ،ذات احدیت به اعتبار تعـین اول و
مظهر اسم جامع اهلل است(.سـجادی )325 :1370،و بـه همـین دلیـل اسـت کـه در نسـبت بـا
خداوند قرار دارد .همچنین حقیقت محمدی با عالم و انسان و با معرفت اهـل عرفـان نیـز
ارتبا دارد .از حیث ارتباطش با عالم ،مبدأ خلق عالم است ،که خالق عـالم پـیش از هـر
چیزی او را آفریده و هر چیزی را نیز او آفرید و از حیث ارتبـاطش بـا انسـان ،صـورت
کامل انسان است که در نفس خود جامع جمیع حقایق وجـود و خالصـه ،آدم حقیقـی و
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حقیقت انسانیت است(.جهانگیری)448 :1375 ،
عــارف اطـــوار ســـر جــــز و کــــل

خلـــق اول روح اعــظـــم نفـــس کــــل
( اسیری الهیجی)6 :1368 ،

اسیری در مصرع نخست پیامبر گرامی اسالم را آگاه به اطوار دل و اسرار جـزء و کـل
می داند .اطوار در مصرع اول اشاره به اطـوار سـبعه در عرفـان اسـالمی دارد .و نسـبت دادن
عارف اطوار به پیامبر (ص) به معنی آن است که پیامبر تمـام اطـوار هفتگانـه قلـ
کرده است و به آخرین درجه و طور هفتم رسیده است که آن را مهجه القل

را در

مـی نامنـد .و

آن محل تجلیات حضرت الوهیت و اشراقات انوار عظمت ربوبیت است.
و در مصرع دوم القا حقیقت محمدیه را در وصف پیامبر ارجمند اسالم نام می برد.
خلق اول اشاره دارد به حدیث نبـوی أَوَّل مَـا خَلَـقَ اللَّـهُ نـورِی و عرفـا دربـاره ایـن حـدیث
معتقدند که اولین چیزی که خداوند آفریـد نـور پیـامبر (ص) بـوده کـه سـپس بـه صـورت
حضرت آدم ظاهر شده است .روح اعظم اشاره دارد به روح انسـان کـه از جهـت ربوبیـت،
مظهر ذات الهی است.
نـــکـتــة کــنــت نبـیـــا مـــی شنـــو

گــر دلــی داری بــه عشقــش کـن گــــرو
(اسیری الهیجی)6 :1368 ،

مصرع اول این بیت اشاره دارد به حدیث نبوی « کنْتُ نَبِیًّـا وَ آدَمُ بَـیْنَ الْمَـاءِ وَالطِّـینِ »
اشاره دارد .پیامبر در این حدیث می فرماید :من پیامبر بودم در حالی کـه حضـرت آدم بـین
آ و گل بود .وجود پیامبر قبل از حضرت آدم مسلما بـا ایـن وجـود ،طبیعـی نبـوده اسـت.
بلکه مراد وجود در نشـتت دیگـری مـی باشـد ماننـد نشـتت عقلـی و یـا فراتـر از آن .همـه
م وجودات در علم خداونـد معلـوم هسـتند و وجـود علمـی پیـامبر اکـرم (ص) قبـل از همـه
موجودات بوده است.
گــر بـــهصــورتهسـت آدم بـــو البـشـــر

او بــــــه مـعــنـــــى هســـــت آدم را پـــــــدر

(اسیری الهیجی)6 :1368 ،
اسیری می گوید :اگرچه در ظاهر حضرت آدم (ع) ،پدر بشریت اسـت .امـا در معنـی
پیامبر گرامی اسالم(ص) پدر حضرت آدم است .و این نسبتی است که از جان

پروردگـار
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به پیامبر گرامی اسالم عطا شده اسـت .همـانطور کـه در سـطور قبـل حـدیث هـای نبـوی را
تحلیل و تفسیر کردیم ،وجود علمی حضرت محمد قبل از تمام موجـودات ،حتـی حضـرت
آدم بوده است .پس می توان گفت در اصل پیامبر (ص) ابوالبشر است.
اوســـت ایـــجـــاد جهــــان را واســــطـــه

در میــــــان خــلـــــق و خـــالــــــق رابـــطـــــه

(اسیری الهیجی)5 :1368 ،
در بیت فوق ،اسیری اشاره دارد به حدیث قدسی «لوال

لمـا خلقـت االفـال » اگـر

تو نبودی آسمان ها و زمین را خلق نمـی کـردم .همـانطور کـه در ایـن حـدیث قدسـی مـی
خوانیم ،پیامبر (ص) بهانه آفرینش بوده اند و خلقـت عـالمین بـه جهـت وجـود ایشـان بـوده
است.
 -3-1صورت حضرت حق

انسان کامل به آنچه خداوند انجام آن را دوست دارد ،ملتزم است .خوارزمی در شرح
فصوص الحکم ابن عربی می نویسد« :جمیع عالم ،صـورت حضـرت الهیـه اسـت تفضـیال و
انسان کامل صورت اوست جمعا( .کمال خوارزمی )72 :1364 ،از نظر ابـن عربـی عـالم بـه
صورت حق است و انسان هم به صورت حق و هم به صورت عالم .از ایـن رو مـی فرمایـد:
والعالم علی صوره الحق ،و االنسان علی صورتین( .عفیفی )222 :1386
در تـو گــر از عیــــن رحمــت بنگــرند

زودت از اسـفـــــل بــــه اعلــــى افکنــــــند
(اسیری الهیجی)122 :1368 ،

در بیت فوق می توان اینطور تحلیل کرد که کامل صورت حق تعالی است ،پس نگـاه
رحمت و بخشایش انسان کامل به خلق ،همچون نگاه پروردگار به آن هاسـت .همـین نگـاه
رحیم باعث می شود انسان از پایین ترین درجه انسـانیت بـه بـاال بیایـد و بـاالترین و بهتـرین
درجات انسانی را کس کند.
هست صلــح و جنـگــشان از بهـــر حـق

الجــــــرم دارنـــــد بـــــر عـــالــــم سـبـــــق
(اسیری الهیجی)123 :1368 ،

اسیری می گوید :هدف از فعلیت واصالن حق به هر شکلی کـه باشـد ،رسـالتی اسـت
که از جان

حق تعالی برای آنان تعیین شده است .نگرش اهل اهلل بـر عالمیـان برتـری دارد.
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در معنی دیگر می توان گفت که فعلیت آنان برای سبقت در بندگی حق تعالی است.
گـــــر قـــبــــول خ ــاطر ایشـــــان شــوى

شــــد مسلــــم بــــر تـــو ملــک مــعنــــوى
(اسیری الهیجی)122 :1368 ،

از نظر اسیری الهیجی ،اگر مقبـول نظـر کـامالن حـق باشـی ،جایگـاهی فـرا مـادی ،و
معنوی برای خود اندوخته ای که بر تو مسلم گشته است .در بیت فـوق نظـر عـارف کامـل،
همچون نظر حق است .پس مقبولیت خاطر اهل اهلل ،به مثابه مقبولیت حق تعالی است.
گــر نــظـــر بــر حــال زارت افکــــنند

از بــــــال و مـــحنـــــتت ایــمـــــن کنـنــــد
(اسیری الهیجی)122 :1368 ،

همچنان که اگر واصالن درگاه حق ،نظری بر حال زار دنیوی انسانِ حیوانی بیافکننـد،
او از بال و محنت دنیوی ایمن سازند .در این معنی که روش و منش زنـدگی وی را متحـول
خواهند کرد.
متـــصــف گشتــه بـه اوصـــاف خــــدا

اهــــل جـــــود و صــــاح

صـــدق و صــفا

(اسیری الهیجی)52 :1368 ،
اسیری می گوید  :انسان کامل با صفات پروردگار وصـف مـی شـود ،پـس مـی تـوان
اینطور استنبا کرد که انسان کامل صورت حـق تعـالی اسـت و جلـوه حـق اسـت بـر روی
زمین .او اهل بخشش عطاست ،صاح راستی و خلوص ،پاکی و روشنی است.
و اخــــــــالق حـســـــن

مجـمــــــع اوصـــــاف ر ذوالــــمنـــــن

منــبــع آدا

گشتـــه از انـــفــاس او دایــــر فـلـــک

بــــوده در تـقـــدیس سابــــق بـر ملـــــک
(اسیری الهیجی)8 :1368 ،

انسان کامل که صاح

جمیع صفت های الهیست ،تنها مقصود از خلقت جهان اسـت.

انسان کامل کسی است که از روز ازل نیز فرشتگان بارگاه حق تعالی به پاکی او را سـتودند.
« انسان کامل است که زبده و خالصة موجودات است ،وجامع علوم و مجمع انوار است.
مظــهر حـــقنــــد و پنهـــان چون حقند

زانـــکه فــــــارغ از دو عــــالـــــم مطلقنـد
(اسیری الهیجی)123 :1368 ،
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اسیری می گوید :اولیاء و عارفان حق ،بـه سـب

دارا بـودن اسـماء و صـفات الهـی در

وجودشان ،مظهر حق هسـتند و همچـون او [خداونـد] پنهـان هسـتند .مصـرع دوم اشـاره بـه
گسستن بندهای عالم ماده و پیوستن به راه حق و مانوس بودن با خداوند است.
بـــردبـــارنــــــد و رحــــــیم و مشفقـــــند

در اخـــــــوت حــــــقشنــــــــاس مطلقــــــند

دشــــمـــنى شـــان هسـت عیــــن دوسـتى

مغـــــــز گــــــردو در گـــــــرار از پـــــــوستى

(اسیری الهیجی)122 :1368 ،
ابیات فوق ضمن آنکه وجود انسان کامل را مظهر صـفات و صـورت حـق تعـالی مـی
داند ،مفهومی در بیان واسطة فیض الهی دارد که اهل کمال حتی در موضع به ظاهر دشـمنی
و صورت قهریة خود ،در حال رساندن فیض به مخلوقات هستند.
هــر چـه او گـویـد همــه الهــــام دان

گفـــتِ او را تـــو ز حــق اعــــــالم دان
(اسیری الهیجی)10 :1368 ،

اسیری سخنان انسان کامل را سخن حق می پندارد .در عرفان اسالمی اهل کمال لسان
اهلل هستند .پس وقتی در عرفان ،انسان کامل را لسان اهلل می خوانند ،نباید جـز سـخن حـق از
آنان انتظار داشت.لرا کامل هر چه می گوید سخن پروردگار است و جز حق نیست.
 -4-1عشق

عشق مهمترین رکن طریقت است و این مقام را تنها انسان کامـل کـه مراتـ
تکامل را پیموده است در

ترقـی و

می کند .عاشق را در مرحله کمال عشـق ،حـالتی دسـت دهـد

که از خود بیگانه و ناآگاه می شود و از زمان و مکان فارغ و از فراق محبـو مـی سـوزد و
می سازد .هم جان است و هم جان را جانی است و قصه بی پایانی اسـت و درد بـی درمـانی
است( .سجادی)581 :1370،
حــق همى گویـــد تـــرا مـــا ودعـــک

هـر کجــــا خــواهــــى شــــد اللّــه معــــک
( اسیری الهیجی) 7 : 1368 ،

در بیت فوق با استشهاد به قرآن کریم ،آیه سوم از سوره مبارکة ضحی ،نسـبت پیـامبر
اسالم با خداوند را در محبت بیان می دارد .مَا وَدَّعَکَ رَبُّکَ وَمَا قَلَـی ،کـه خـدای تـو هـیپ
گاه تو را تر

نگفته و بر تو خشم ننموده است.
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اسیری الهیجی درباره دل صافی کامالن چنین می گوید:
حــق نــگنــجد در زمیـــن و آســمـــان

در دل مـــــومن بگنـجــــــد ایـــــن بــــــدان

( اسیری الهیجی) 19 : 1368 ،
دل انسان کامل مرآت حق است به سب
طور از اطوار هفتگانه قل

شفافیت پرتو جمال خداونـد اسـت .هفتمـین

در عرفان اسالمی مهجه القل

می باشد و این مقام حاصـل نمـی

گردد ،مگر به قطع عالقه از ماسوی اهلل و تخلیه نفـس از صـفات حیـوانی و رسـیدن بـه ایـن
درجه از اطوار قلبیه تنها از انسان کامل برمی آید تا بتواند حق را که در زمین و آسمان نمـی
گنجد را در قل خود حفظ کند.
عقــل کــل از جــام عشقـــت بـاده نـــوش

نف ــس ک ــل مست ــانه از شــوقــــت بــــه جــوش

(اسیری الهیجی)1 :1368 ،
اسیری می گوید :عقل کل ،از جام عشق الهی باده نوشی می کند و در شوق و اشتیاق
معبود است « .نفس کل حضرت محمـد (ص) اسـت کـه او را عقـل کـل نیـز مـی گوینـد».
(سجادی )768 :1370 ،در با باده نوشی و می عشق در عرفان اسالمی بایـد دانسـت کـه« :
حالت جربه ،شیفتگی و تجلیات ربانی است( ».همان )754،عقل کل و نفـس کـل ،از عشـق
الیزال الهی سرمست است.
گشـتـه انــسان مست و بیـخود زان شـــرا

ز آتــــش عـــشــــق تــــو دارد دل کـــبــــا

(اسیری الهیجی) 1 : 1368 ،
در این بیت ،عاشقا ِن حق تعالی که دل سـوخته انـد ،مسـت و بـی خـود از عشـق الهـی
هستند .در نسبت صفت مطلق بی خود به انسان [کامل] ،اسیری به مقام فنا فی اهلل عارفان نیـز
اشاره دارد ،آن ها آنچنان مست از عشق الهی هستند که تر

خود نموده اند.

انـبــیـا از جـــام وصــــلت ســرخــوشنـــد

اولیــــــا از عـــــشــــــق تـــــــو در آتشـنــــــد

عاشـقــــان از بــادة عشــــق تــــو مــــست

عارفــان زیــن جــــام گشتـــــه نیــــست هســــت

(اسیری الهیجی) 1 :1368 ،
عاشقان حضرت حق ،مست از عشق الهی گشته اند و عارف که در مرتبـه شـهود قـرار
گرفته ،هست خود را نیست گردانیده است«.جویندة حق تعالی را با وجود طل

وجـد تمـام
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عاشق گویند که غیر محبو حقیقی کسی را نخواهـد و نجویـد( ».سـجادی 566 :1370 ،و
 )567و عارف نیز در اصالح کسی است که « حضـرت الهـی او را بـه مرتبـه شـهود ذات و
اسماء و صفات خود رسانیده و این مقام از طریق حال و مکاشفه بر او ظاهر گشته باشد نه از
طریق علم و معرفت(».همان )565 ،نیستی در اصطالح آن است که در طریق دوستی حق فنا
شوی ،دو گیتی در سر دوستی دهی و دوسـتی در سـر دوسـت تـا نتـوانی گفـت کـه مـنم و
اوست( .همان)775 ،
آن حبیــــ

خـــاص ر الــعـالمیـــــن

آن شـــفیـــــع خلــــق عــــالم یــــــوم دیــن
(اسیری الهیجی)6 :1368 ،

حبی

خاص خداوند ،پیامبر گرامی اسـالم اسـت آنکـه شـفیع خلـق عـالم و روز جـزا

است.
نیست اکـــمل در طـریقــــت زو کسـی

جـــــز خـــــدا او را نبــاشـــد مـــونسی
(اسیری الهیجی)6 :1368 ،

اسیری می گوید :در طریقت کسی کامل تر از پیامبر گرامی اسالم نیسـت و او بـا غیـر
حق مانوس نیست .انس و الفت انسان اکمل با حق تعالی ،و عزلـت از غیـر حـق ،نسـبت وی
با خداوند است.
 -2نسبت انسان کامل با عالم هستی
 -1-2ساری در جمیع عوالم

مدار و معار فیض وجود ،دوری است و فیض متنزل از مرتبة احدیت به واحدیت،
و از آنجا به عقل کل و نفس کل و عالم بـرزخ مثـالی ،عرشـی و کرسـی و افـال

سـبعه و

عناصر اربعه و موالید ال ه ،تا به مرتبة انسان کامل می رسد ،قـوس نصـف دایـره نزولـی بـه
اتمام می رسد و از مرتبة انسانی که آخر تنزالت است ،ابتدای ترقی مـی شـود و بـه عکـس
سیر اول که سیر نزولی بود ،می رود تا به نقطة اول کـه مرتبـة احـدیت اسـت ،وصـول یابـد.
(الهیجی 229 :1395 ،و )230
می کنــــد جـــــوالن بـه مـــلک المکـان

بـــــی نشـــــان بیـــــند عیــــــان انــدر عیــان

( اسیری الهیجی)51 :1368 ،
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همه پهنای آسمان ها و زمین جوالنگاه انسان کامل است ،به المکان سفر می کند ،هـر
جا که بخواهد بنگرد بدون این که نیاز به حرکت در آوردن جسم خود داشته باشد.
یــــک پیـــــاده در رکــــابـــش جبرییـل

لــو دنـــــوت بــــــر کمـــــالش شـــــد دلیــل

( اسیری الهیجی)6 :1368 ،
اسیری می گوید :انسان کامل ،پیامبرگرامی اسالم ،در جایگاهی قرار دارد که جبرییل
در رسیدن بدان ناتوان است .ایـن بیـت اشـاره دارد بـه داسـتان شـ
جبرئیل در ش

معـرا  .پیـامبر(ص) از

معرا نقل می کند« :همانا بین من و پروردگار هفتاد حجـا از نـور اسـت

که اگر یکی از آنها را مشاهده کنم سوخته و نابود خواهم شد.
شـــــاه باز المـــــکانی جــــان او

رحمــــــه للعــــالمـــــین در شـــــان او
( اسیری الهیجی)6 :1368 ،

انسان کامل شاهباز المکانی است که به شکار صفات جمال و جالل الهی نائـل گشـته
است ،در آن جایگاه که فرشتگان مقر پروبال فرو گراشتند .مصرع دوم اشاره به آیه صـد
و هفتم سوره مبارکه انبیاء استَ « .مَا أَرْسَلْنَا َ إِلَّـا رَحْمَـةً لِلْعَـالَمِینَ ».یعنـى تـو [ ای محمـد]
رحمتى هستى که به سوى همه جماعتهاى بشرى فرستاده شدهاى.
قـــر

او ادنـــی شــــده او را مقـــام

ما رمیــــت شـــــرح حـالــــش را تــمـــام
( اسیری الهیجی)6 :1368 ،

در مصرع اول بیت فوق ،اسیری به آیه نهـم سـوره نجـم اشـاره مـی کنـد کـه داسـتان
معرا پیامبر (ص) را بیان می کند  «.فَکَانَ قَا َ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى» (قرآن کریم ،سـوره نجـم،
آیه نهم) با او [حق تعالی] به قدر دو کمان یا نزدیکتر از آن شد .اسیری در این مصراع مقـام
باالی پیامبر را به تصویر می کشد .در مصرع دوم نیز اسیری اشاره می کند به بخشـی از آیـه
 17سوره انفال «وَ ما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَ لکِنَّ اهللَ رَمی» و این تو نبودی (ای پیامبر که خـا

و

سنگ به صورت آن ها) انداختی؛ بلکه خدا انداخت! منظور از اشاره کردن بـه ایـن آیـه در
مصرع دوم این است که تمام نصرت و پیروزی هایی کـه پیـامبر کسـ
بوده است.

مـی کـرده از خـدا
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جمـله عالــــم جـــرعـــه نـــوش جـــام دل

از مــکـــــان تــا المـکــــــان یـــــک گـــــام دل

( اسیری الهیجی)49 :1368 ،
در بیت فوق شیخ الهیجی ،معتقد اسـت کـه معـرا و حلـول انسـان کامـل بـه توسـط
مظهریت وجود او و تجلی حق تعالی در لوح دل میسر می گردد ،برای کامالن حـق تعـالی،
سیر مکان تا المکان یک گام دل است.
بــود بــرخــــوان خــــدا او میـــهمـــان

گفـــت ابیـــــت عنــــــد ربـــى در بیــــان
(اسیری الهیجی)7 :1368 ،

بیت فوق اشاره دارد به ش

معرا و حدیث مشهور پیامبر که فرمودند :ابیت عند ربی

یطعمُنی ویسقینی؛ من نزد پروردگارم ش

را میگررانم و او مرا طعام و نوشیدنی میدهـد.

الهیجی در این بیت به مرتبه باالی پیامبر نزد خدا اشاره می کند.
 -2-2جامعیت انسان

چون حق تعالی تجلی کرد ،بـه ذات خـود مـر ذات خـود را و مشـاهده کـرد در ذات
خویش جمیع صفات و کماالت را ،خواست تا صفات و کماالت خویش را مشـاهده کنـد؛
در حقیقتی که او [ انسان کامل] به منزلت آیینه باشد( .کمال خوارزمی)68 :1364،
اسیری در معنای کمال و جامع الصفات بودن انسان کامل می گوید:
هـر چــه در عــالــم کمـــالش نـــام بــــود

جــمــــله در ذات شـــریـــــــف او نـــمـــــود

(اسیری الهیجی)8 :1368 ،
کماالت هستی در ذات شـریف انسـان کامـل کـه تجلـی ذات حـق اسـت قـرار دارد.
اسیری گوید  :هر آنچه در عالم ،کمالی داشت ،همگی در ذات شـریف انسـان کامـل قـرار
دارد.
منـــبـــــــع آدا و اخــــالق حـســــن

مــجــمــــع اوصــــاف ر ذو الــمـنـــــن
(اسیری الهیجی)8 :1368 ،

اسیری گوید :انسان کامل،کانون فضائل و حسن اخالق و آدا نیکـو اسـت و جـامع
الصفات و اوصاف حق تعالی است.

بررسی ویژگی های انسان کامل در مثنوی اسرار الشهود اسیری الهیجی 141 /

 -3-2-2مقصود کلی از آفرینش عالم

انســان کامــل تــرین موجــودات اســت و او هــدف هســتى اســت ،و چــون وى هــدف
آفرینش پیش از هستى است ،ازاینرو جـز بخـاطر وى و ظهـورش آفریـدهاى را پـیش از او
نیافرید( .ابن عربی )63 :1386 ،ابن عربی بر این عقیده اسـت کـه «اگـر وى نبـود ،آفـرینش
صورت نمىگرفت( ».همان)
اسیری در اسرارالشهود ،نشانه هـای انسـان کامـل را در پیـامبر گرامـی اسـالم تفسـیر
میکند.
گشتـــه تابــــان مـــهـــــر و مـه از روی او

منــــــزل جـــانـــــها خـــــــم گیــــــسوی او

از جـــمـــال اوست عـــالـــم را صــــفا

گشته از خـــوانـــش دو گیـــتی بــــا نــــوا
( اسیری الهیجی)6 :1368 ،

انسان کامل ،مقصود آفرینش است ،پیامبر گرامی اسالم کسی است که از نـور وجـود
او ،ماه و خورشید نور می گیرند ،یعنی به واسطه وجود او رحمت آفرینش حق شامل آن ها
گردید و بوجود ممکنات در آمدند و جان جهان ،ذات عالم هستی در محبت او ایجاد شـده
است .جمال محمد (ص) است که جهان را روشنی بخشیده و امکان حیات را برای عـدمیان
فراهم ساخته است.
از خـــــدا لــــوال

آمــــد در خــــــطا

کــــز دو عـــالـــم هسـت مقـــصود آن جنـا

( اسیری الهیجی)7 :1368 ،
الهیجی در بیت فوق به حدیث قدسی «لَوال َ ،لَمّا خَلَقتُ االَفـال َ :اگـر تـو نبـودی
افال

را خلق نمیکردم» اشاره دارد .می توان اینطور ایـن بیـت را تحلیـل کـرد کـه پیـامبر

نمونه انسان کامل است و دلیل و مقصود خداوند از ایجاد مخلوقات ،انسان کامل می باشد.
ذات ایشــانــــست خلــقـــت را سبــــ

هــرچــه مى خـــواهى ز ایشــــان مـىطلـ
(اسیری الهیجی)123 :1368 ،

چون ذات ایشـان (کـامالن حـق) ،سـب خلقـت [کـونین] اسـت ،لـرا او بتوسـط ذات
درونی خویش ،صورت الهی است .بنابراین هر چه می خواهی از ایشـان مـی طلـ  .در ایـن
معنی که طل

از وی طل

از خداوند است.
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 -4-2مقام فنا

فنا در اصطالح یعنی فنای بنده در حق ،که جهت بشریت بنده در جهت ربوبیت حـق،
محو می گردد( .سجادی ) 628 :1370،با فنـا ،بـه سـقو اوصـاف مـرموم ،و بـا بقـا بـه قیـام
اوصاف محمود اشاره می کنند .فنای بنده از اوصاف و احوال مـرموم ،عـدم آن اوصـاف و
احوال است ،همچنان که فنای او از نفـس خـود و خلـق ،زوال احسـاس او بـه خـود و خلـق
است( .قشیری)46 :1374،
گــر از آن بسـیـار گــویــم انــدکی

کـی کـجـــا فـهــمـــد بــغیــر آن یــکی

کـو جهـان را ســر به ســـر نـابود دیـد

بـــــادة جـــــام فــنـــــا را در کشـــیـــد

محــــو شــــد در پـرتــــو نــــور احــــد

کـــــار او بـاالســـــت از فــهــــم و خــــــرد
(اسیری الهیجی)51 :1368 ،

اسیری می گوید :انسان کامل ،بادة عشق الهی را می نوشد و گام در سـیر الـی اهلل ،فنـا
فی اهلل می گرارد و جهان از منظر مست باده عشق الهی ،بی مقدار و نابود است .انسان کامل
در انوار الهی مدهوش و مست است و فعلیت وی نائل گردیدن به سیر فی اهلل است ،طریقـی
که از فهم و در

اهل ظاهر خار است.

رهــنـمـــایــــی الیــــق آن کـــامـــلــــست

کـــو زخــــود فـــانی بــه جـــانان واصــل اســت

نیســت اکـــمـــل در طــریقـــت زو کسـی

جــــــــز خـــــــدا او را نــبـاشـــــــد مـونســـــی

( اسیری الهیجی) 31 : 1368 ،
در ابیات فوق ،اسیری لیاقت راهنمایی خالیق را در کاملی می داند که از هسـت خـود
و هستی عالم ماده ،به نیستی گراییده و حی و حاضر در محضر حق است.
دانــد او ایــــراى خــلقـــان فعــــل حــــق

چــــون ز حــــق بینــــد ز آتــــش نیــــست دق

بلـکه لــــرت هـــاســـت او را در جــفـــــا

زانـــکـــــه جــــور یــــار خــــوشتــــر از وفـــا

چـــونـــکــه او فــانى فى اللّه آمــده اسـت

هــرچــــه بیـنــــد عیـــن حــــق دانستـــه اســت

(اسیری الهیجی)115 :1368 ،
اسیری می گوید :انسان کامل آگاه اسـت کـه رنـ هـا و مشـقت هـای خلـق ،فعـل و
حکمت پروردگار است .پس با این آگاهی از آتش محنت اعتراضـی نیسـت .انسـان کامـل
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این آگاهی را در مقام فنا به دست آورده و هـر چـه در عـالم هسـتی ببینـد عـین حـق تعـالی
میانگارد.
فـارغ از خــود گشـتــه و بــاقى بـه دوسـت

جمـلـ ــگى مــغـ ــز آمـ ــده فـــارغ ز پــــــوست

(اسیری الهیجی)122 :1368 ،
کلمه فراغ نشان از آراء اسیری در وجه ایمان و توکل نیز هست ،انسان از بند خویشتن
رها می شود ،و متوکل است به حق تعالی .کامالن با چنین اندیشه ای مهمتـرین عضـو نظـام
هستی هستند.
 -5-2وحدت وجود

عرفان نظری ،از جنبة وجودشناختی ،بیانگر نحوة فاعلیت حق و بیانگر کیفیت ربـط
وحدت به کثرت و چگونگی انتشار و برآمدن کثرات از واحد است .انسان کامـل نیـز بـه
توسط دیده حقیقیت بین خویش به هر سوی که می نگرد مظاهر و اوصاف حق را مـی بینـد
و می شنود( .جهانگیری)272 :1375،
اوســـت معنى جملـه عـالم صــــورتست

او کتـــا و هــر چــــــــه بینـــى آیتســت

او چـو دریـــا و دو عــالـــم مــــو دان

او مــى و جملـــــه جهــان را جــــام خــوان

حق چو جان و جمله عالم چون تن اسـت

همچـو خــور در کائنــات ایــن روشــن اســت

وحدتسـت

گرچـــه وحــدت را ظهــــور از کثــــرتست

نیست غیــــر از یـــــار در عالــــم عیـان

در حقیــقـــــت اوســـت پیــــــدا و نهــــــان

صــورت کثــرت حجــــا

(اسیری الهیجی)79 : 1368 ،
اسیری برای در

وحدت وجود در نـزد انسـان کامـل ،بـه ضـمیر بـاطن و پنهـان ،در

ورای صورت اشاره می کند ،اگر دریا را می شناسی ،حق تعالی چـون دریاسـت و دو عـالم
مو دریاست ،اگر می را می شناسی ،گوهر حضرت حق چون شرا است و جملـه جهـان
جام شرا  .اسیری جان جهان را حق تعالی می پندارد که ایـن علـم چـون آفتـا روشـن و
تابان دنیا ،روشن است .اگر چه فهم و ادرا

وحدت وجـود از طریـق همـین کثـرت هـای

جهان در اذهان به ظهور می رسد ،اما حجا فهم این علم نیز هست.
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صاح

جمع است و پیشش نیسـت فـرق

جـــان او در بحـــر وحـــدت گشـــته غـــرق
(اسیری الهیجی)79 : 1368 ،

اسیری می گوید :انسان کامل صاح

مقام جمع است و در او دویی و تفرق نیست .او

در بحر بینش وحدت مستغرق است.
تـــا تـــعیــــــن برنـخیــــــزد از میــــــان

حــــق نهانســــت و نخواهــــد شــــد عیــ ــان

چهـــــرة مــعنــــى نهــان در صورتســت

صــــورت و معنــــى نقــــا وحــــــدتست
(اسیری الهیجی)82: 1368 ،

اسیری می گوید :تا زمانی که تعین های شخصی ،وجود مجازی و غیر مطلق ممکنات
از میان بر نخیزد ،پیش چشم سالکِ راه حق ،وحدت عالم وجـود عیـان نخواهـد شـد ،زیـرا
مفهوم این معنی نهان در ظواهر عالم ماده است ،و صورت و معنی این جهان حائـل وحـدت
تجلی ذات حق در نظر سالک است.
اهــــل معنـــى مســـت جـــام وحدتنـــد

اهــل صــــورت درد نــــوش کثـــــرتنـــد
( اسیری الهیجی)2 : 1368 ،

اسیری می گوید :اهل معنی که در واقع اهل علوم باطنی هستند ،عارفان طریق راه حق
تعالی ،مست شرا طهور و آگاهی از وحدت وجـود هسـتند ،امـا صـورت گرایـان کـه در
علوم ظاهری به تفحص مـی پردازنـد ،تنهـا کثـرت کـونین را مـی بیننـد و غافـل از معرفـت
وحدت هستند.
چـون دویى برخاسـت جملـه وحدتسـت

تــــا نپنــــــــدارى مقــــــام کثــــرتســــــت

هــــر کـــــه او را دیـــــــدة بینـــــا بــود

هـــر چـــــــه بینـــد حــــــق در او پیـــدا بـــود
( اسیری الهیجی)79 : 1368 ،

از نظر کامالنِ حق ،چون بینش های دویی در عالم کثرت برخاسـت ،در دیـد عاشـق،
جملگی تصویری از وحدت خواهد بـود .کـامالن کـه دیـده بینـایی بـر ایـن حقـایق دارنـد،
حقیقت وجود حق را در همه عوالم و هر آنچه که می بینند در

می کنند.
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 -3رسالت و والیت

انسان کامل به دلیل آنکه واسطه فیض الهی به جهان هستی است ،به مقام خلیفـه اللهـی
دست یافته است و خلیفه و جانشین خداوند در عالم ماده و برای حفظ آن و هدایت بشریت
است« .معنی حفظ او عالم را آنست که حق تعالی در آینه دل این کامـل تجلـی مـی کنـد و
عکس انوار تجلیات از آینه دل او بر عالم فایض می گردد ،و به وصول آن فـیض بـاقی مـی
ماند و تا این کامل در عالم باقی است ،استمداد مـی کنـد از حـق تجلیـات ذاتیـه و رحمـت
رحمانیت و رحیمیت را به واسطه اسماء و صفاتی که این موجودات مظاهر و محـل اسـتوای
اوست( .کمال خوارزمی)71 :1364 ،
داد حــق او را خـــالفـت در جــهـــان

قــــم فـــانـــــرر آمــــــده در شــــرح آن
(اسیری الهیجی)7 :1368 ،

بیت فوق اشاره دارد به آیه دوم سوره مد ر :قمْ فَأَنْرِرْ  ،برخیـــز و هشـدار ده .خداونـد
انسان کامل را خلیفه خود بر روی زمین قرار می دهد و شر نجات مردم را در این میبینند
که رهبران دینی حرکت کنند و انزوا و استراحت را کنار بگرارند.
رهـــنـمـــــاى خلــــق و هــــادى سبـــــل

مـــقـــتـــــداى انبیــــــا خـــتــــــم رســــــل
(اسیری الهیجی)6 :1368 ،

اسیری در بیت فوق اشاره دارد که مقتدای پیامبران ،خاتم انبیاء راهنمای خلـق اسـت و
راه هدایتگری را در پیش گرفته است.
هســـــت راه او صـــــرا مستــقــــیم

گفـتـــــه حــــق او را عــــلی خلــــق عظـــیم
(اسیری الهیجی)7 :1368 ،

هدایت و والیتِ خلق ،به عهدة انسان کاملی است که راه او صرا المسـتقیم اسـت و
خداوند او را به خلق نیک آراسته است .اشاره «وَإِنَّکَ لَعَلى خلقٍ عَظـیمٍ .در حقیقـت تـو بـه
خلقی عظیم آراستهای( ».قلم،آیه  ) 4مفهوم ایـن آیـه ایـن اسـت کـه تـا کسـی خـود دارای
برترین مکارم اخالق نباشد ،خداوند متعال مأموریت عظیم و خطیـر نبـوت را بـه او نخواهـد
داد .پس کس

مکارم اخالقی برای انسان کامل ،امری الزامیست.
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ره بینــــان بـــــــزن

گــر تــو خـواهـى رفت راه ذو الــمنـــن

دســــت در فـــتــــرا

آن ســـالطــیـــن اقــالیــــم یـــقـیــــــن

حاکــــمــــــان کشـــــــور دنــــیا و دیـــــن
(اسیری الهیجی)122 :1368 ،

از نظر اسیری ،اهل اهلل سالطین ایمان و یقین و ره بینان طریق الی اهلل هسـتند و والیـت
و پاسداری از حقیقت و مخلوقات دنیا و دین الهی بر عهده آنان نهاده شده است.
مظـــهــــر جــامـــع امــــام االصــفــــیا

گشــــته بــــر تخـــــت والیـــــت پادشــــا

منــحصـــر شــــد رهــبــــری در ذات او

هســــت منشـــــور جـهـــــان آیــــات او
(اسیری الهیجی)8 :1368 ،

رهبری و والیت بر مخلوقات منحصر در ذات انسان کامل اسـت .اسـیری بـا اشـاره بـه
نشانه های او که منشور جهان است ،ذات انسان کامـل را تجلـی حـق مـی دانـد .در واقـع او
بدین معنی اشاره دارد که صـورت حـق تعـالی در عـالم مـاده اسـت کـه والیـت و رهبـری
منحصر بدو گشته است.
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نتیجه گیری
با توجه به شیوة بررسی انسان کامل در اسرار الشهود ،و تفکیک این موضوع به نسـبت
انسان کامل با خداوند و نسبت او با عـالم هسـتی و رسـالت و والیـت ،از دسـتاوردهای ایـن
تحقیق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 -1انسان کامل صورت الهی و مظهر اسـماء و صـفات حـق تعـالی اسـت و آن چـه از
نظرش می گررد ،آیات و نشانه های تجلی ذات پروردگار است.
 -2انسان کامل واسطة فیض حق تعالی است ،پس او خیرخواه عالمیان است.
 -3رسیدن به باالترین درجه از اطوار قل

تنها از انسان کامل برمی آید تا بتوانـد حـق

را که در زمین و آسمان نمی گنجد را در قل خود حفظ کند.
 -4معرا و حلول انسان کامل به توسط مظهریت وجود او و تجلی حق تعالی در لوح
دل میسر می گردد ،برای کامالن حق تعالی ،سیر مکان تا المکان یک گام دل است.
 -5تا زمانی که پیش چشم سالکِ راه حق ،تعین های شخصی ،وجود مجـازی و غیـر
مطلق ممکنات از میان بر نخیزد ،وحدت عالم وجود عیان نخواهد شد،
 -6انسان کامل ،بادة عشق الهی را می نوشد و گـام در سـیر الـی اهلل ،فنـا فـی اهلل مـی
گرارد .او عالم ماده ،را بی مقدار و نابود می داند.
 -7شیخ الهیجی هدایت و والیتِ خلق ،را بر عهدة انسان کاملی مـی دانـد کـه راه او
صرا المستقیم است و خداوند او را بـه خلـق نیـک آراسـته اسـت ،آنچنـان کـه والیـت و
رهبری را منحصر در ذات انسان کامل می داند.
حاصل تحقیق آن که انسان کامل علت غایی؛ و هدف آفرینش است .او در عالم ماده
پس از تحقق بالفعل اندیشة وحدت و زدودن زنگار تعـین هـای عـدمی و مجـازی در عـالم
ممکنات ،و طریق سیر الی اهلل ،به مقام قر و فنا دست یافته و با بیـنش وحـدت وجـودی و
نائل آمدن به بقاء باهلل ،مستحق خلیفه الهی گردیده است.
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 .4ابن عربی ،محمد بن علی .)1386 (.انسان کامل .ترجمه گل بابا سعیدی .تهران :جامی.
 .5اسیری الهیجی ،محمدبن یحیی )1386(.اسرار الشهود .تصحیحی سـید علـی آل داوود،
تهران :موسسه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .6اسیری الهیجی ،محمدبن یحیی .)1395(.مفاتیح االعجاز فی شـرح گلشـن راز ،مقدمـه،
تصحیح و تعلیقات دکتر محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی ،تهران :انتشارات زوار.

 .7اعوانی ،غالمرضا ،دادبـه ،اصـغر ،بـادن  ،حسـن«.)1389( .انسـان کامـل بـه روایـت ابـن
عربی» .فصلنامة اندیشة دینی ،پیاپی  ،34صفحات .160 – 135
 .8جهانگیری ،محسن .)1375(.م حیـی الـدین ابـن عربـی ،چهـره برحسـته عرفـان اسـالمی،
تهران :موسسة چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.
 .9دهخدا ،علی اکبر .)1377(.لغت نامه ،تهران :دانشگاه تهران.
 .10رستمی ،سمیرا«.)1397(.پیر هدایتگر در مثنوی اسرار الشهود اسیری الهیجـی» ،نخسـتین
همایش ملی تحقیقات ادبی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران.
 .11سجادی ،سید جعفر .)1370(.فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،تهـران :طهوری.
 .12سجادی ،سید ضیاء الدین .)1384(.مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصـوف ،چـپ یـازدهم،
تهران  ( :سمت).
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 .13ســهروردی ،عبــدالقاهر بــن عبــداهلل.)1363(.آدا المریــدین .متــرجم :عمــر بــن محمــد
شیرکانی و محمد یوسف حسینی ،با تصحیحات و استدارکات نجیـ

مایـلهـروی .تهـران:

مولی.

 .14صدرالدین شیرازی ،محمد بـن ابـراهیم .)1371(.عرفـان و عـارف نمایـان ترجمـه کسـر
اصنام جاهلیه ،ترجمة محسن بیدارفر ،تهران :انتشارات الزهرا.
 .15عبدالرزاق کاشانی ،عبدالرزاق بن جالل الـدین .)1354( .اصـطالحات صـوفیه ،ضـمیمه
شرح منازل السائرین .تهران :انتشارات حامدی.
 .16عفیفی ،ابوالعالء .)1386(.شرحی بر فصـوص الحکـم ،ترجمـة نصـراهلل حکمـت ،چـاپ
دوم ،تهــران :انتشارات الهام.
 .17قشیری ،عبدالکریم بن هوازن .)1374(.رسالة قشیریه .عثمانی ،حسـن بـن احمـد .تهـران:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 .18قیصری ،داوود بن محمود .)1370(.شرح فصوص الحکم ،محقق جالل الدین آشـتیانی،
انتشارات امیرکبیر.
 .19کمال خوارزمی ،حسین بن حسن .)1364(.شرح فصوص الحکم محیی الدین ابن عربی،
به اهتمام نجی

مایل هروی ،تهران :انتشارات مولی.

 .20گوهرین ،سید صادق .)1388(.شرح اصطالحات تصوف ،تهران :زوار.
 .21مجلسی ،محمدباقر بن محمـد تقـی .)1363( .بحـار االنـوار .متـرجم ابوالحسـن موسـوی
همدانی،تهران :کتابخانة حضرت ولیعصر.
 .22مطهری ،مرتضی )1367 (.انسان کامل ،قم :انتشارات صدرا.
 .23مهریزی ،مهدی .)1380(.میراث حـدیث شـیعه .بـه کوشـش علـی صـدرایی خـویی.قم:
موسسة علمی فرهنگی دارالحدیث.
 .24نسفی ،عزیزالدین بن محمد .)1362(.مجموعه رسائل مشهور به االنسان الکامـل ،انجمـن
ایران شناسی فرانسه در تهران.تهران :انتشارات طهوری.
 .25نصـرالدین طوســی ،محمــد بــن محمــد )1376( .اوصـاف االشــراف ،بــه کوشــش ایــر
گلسرخی ،تهران  :انتشارات علمی.

