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چکیده 
هاي مختلف سلوك است که آدمی با سیر در در طی وادي

طلبد تا هاي روحانی خود را به مدد میآفاق و انفس تجربه
هر و صورت طبیعت به مرحله وحی و الهام از عالم ظا

و اصل تکامل انسان مربوط به چنین سیر.درونی برسد
بدین معنی که آدمی در یک سیر سلوکی دانسته شده است،

شود تا از جایی به باطنی و مهاجرت روحانی بر آن می
در این تغییر . جایی رود و در خود سفر کند و تحول پذیرد

و هر کندت انسانی ظهور پیدا میو تحول است که ماهی
کوشد تا خود را بدان صورت کامل و نسخۀ برتر کسی می

این مقالهدر.نزدیک کندکه مظهر عالی بنی نوع است
الي اشعار ههاي بالغی شناخت معرفت انسانی از البجنبه

بالغتازاستعانتویژه باهشاعران برجسته زبان فارسی ب
بیشتر .بلخی استخراج شده استالدینموالنا جاللکالم

دهندة آن است که هاي بالغی این پژوهش نشانتمثیل
هاي اومانیستی و قید و بندهاي انسان فراتر از اندیشه

هاي پنهان او ماتریالیستی محدود کننده بوده و درك ویژگی
هاي ناب عرفان اسالمی و آثار مستلزم چشیدن طعم اندیشه

. زبان استیشاعران و نویسندگان فارس

بالغت، مولوي بلخی، معرفت انسانی، : هاکلیدواژه
.عرفان، مشاهیر عرفانی، انسان کامل
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Rhetoric of Rumi Speech and  the
Horizion of Human Cognition
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Abstract
During some steps of conduct,
humankind, take spiritual experience for
increase from material world to Inner
inspiration world. The principle of human
evolution will be related with this kind of
conduct. Therefore, humankind migrates
in spiritual world from point to point for
take inner revelation. In this change,
Human nature appears and all of people
will be try for taking excellent version of
humankind. In this Paper, cognitive
aspects of human behaviors have been
extracted from best poems of the best
Persian poets. In the most of samples has
been shown that the mysticism cognition
of humankind levelis over materialistic
aspects.
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مهمقد
خاصه در اسالمی،-در فرهنگ و ادب ایرانی

آفاق معرفت انسانی را کرانه آثار عرفانی فارسی؛
بدین توصیف که آدمی برتر از عالم . ناپیداست

است، او زبدة همه مظاهر وجود و جامع همه 
انسان میوة درخت کون و . باشدمراتب هستی می

او عقل عالم است و هیچ چیزي از . مکان است
:یابس نیست که از وي فوت شده باشدرطب و

جهان انسان شد و انسان جهانی
انیـتر نبود بیاز ایـــــن پاکـیزه

که حق در تفسیر این معانی گفته شده است
تعالی در انسان ظاهر گشته، دیدة وي شده است و 

از انواع عجایب از این روي انسان جهانی شده پر
به طور را معانی و او تنها چیزي است که خود 

مفصل شناخته و دریافته که هفت اقلیم عالم و 
هاي اهل در دریافت.قالب جهان هستی اوست

است و » اهللا«معرفت هست که آدمی مظهر اسم 
الجامعیه مشتمل بر من حیث»اهللا تعالی«چون 

جمیع صفات برتر است، آدم هم نمایندة حق تعالی 
. تاست و همه مراتب عالم، مدارج مقامات اوس

اما حقیقت انسان، مربوط )112: 1337الهیجی،(
به جان اوست که در قالب تن تعبیه شده است و 

نسفی،(.هم او علّتی شده براي همه خلق روزگار
بدین ترتیب مراد از انسان، بیان یک )72: 1341

حقیقت انسانی است که هویت نوع کامل بشري را 
هویت و نه آن چیزي است که ناظر بهنمایدمی

انسان در این .معینی گردد» شخص«یا » فرد«
که به یک نوع تشخّص ماهوي استوادي،

:شودصورت قانون علم کلّی حیات مطرح می

تـاي از آفتاب ماسهـط لمعـنور بسی
تـۀ جام شراب ماسـبحر محیط جرع

لـل کـی و کشّاف عقـم کلّـقانون عل
حرفی ز دفتر و ورقی از کتاب ماست

)65: 1355بداهللا،میرع(
حقیقت مربوط به نور این نور بسیط، در

ین اشود که همانا آدمی است و درچشم علم می
مشاهدة جمال خود چشم است که حق تعالی

به تعبیر دیگر، این نور، دیدة آدمی است یا .کند
است و خداوند » نور«اینکه اصالً خود آدمی 

ستملی م. (آفرید»نور مکنون«آدمی را از عقل و
)2/124بخاري،

جهتی دیگر نیز آدمی کیمیاي عالم از
کم به رؤیت هستی است که نادرالوجود است و

گویی خیال و نمایشی از عالم واقعیت آید،می
چه هست، اگر جوهر آدمی هرگویندمی.است

و اگر عرض است و اگر موت و اگر حیات و 
همه خیال و نمایش ... اگر صحت و مرض و

یعنی آنچه در آرزو ) 158: 1344سفی،ن(است، 
هرچه . بنددشود و در خیال نقش میتصور می

در دنیا هست، جنبۀ عرضی دارد، تنها وجود 
:اوست که جنبۀ جوهریت دارد

جوهر است انسان و چرخ او را عرض
رضـد و او غـانهـایـرع و پـه فـلـجم
دهـان شـی پنهـی در نمـمـر علـبح... 

دهـهان شـمی پنـن، عالـز تـه گـدر س
)227: 1945مولوي،(

نشود این کیمیاي نایافتنی، گرچه یافت می
لیکن همیشه منظور اهل معرفت بوده، چنان که 
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جویش بود تا مگر وپنداري مدام باید در جست
راستی اگر او به. از او نام و نشانی به دست آید

همه از او هست، کجاست و اگر نیست، این
بلخی از چنین الدینجاللموالناسخن چرا؟

: کند کهانسانی یاد می
گشت گرد شهردي شیخ با چراغ همی

م آرزوستـولم وانسانـکز دیو ودد مل
اـایم مهـود گشتـنشیـت مـگفتند یاف

نشود آنم آرزوستگفت آنچه یافت می
)255: 1346مولوي،(

:یا
وارـها شد که روي در دیسال

ارـهر و دیدل برآرم به گرد ش
یــییـان آدمـم نشـابـا بیـت

ییوي نسیم محرمید ازـکای
وه کز این کس نشانه پیدا نیست

انیستـه، قطعـري در زمانـاث
)75: 1337جامی،(

بینی اهل معرفت، اصل آدمی در در جهان
فطرت، وابسته به عالمی است که از آن نام و 

:نشان درستی در دست نیست
یـوانـا تــزن تی ـتـدم در نیسـق

نشانیکز اصل فطرت است این بی
)17: 1345باخرزي، (

اصل فطرت، »بی نشانی بودن«مراد از
همانا آفاقی بودن این تن انفسی است از هرچه 
الزمۀ رؤیت است و از جهتی الزمۀ آن بودن 

آدمی خودشاید به عبارتی دیگرحجاب است و
عکس این معنی نیز .شودحجاب خویشتن می

بدین صورت که آدمی جمله نور وصادق است،

او مفتاح عالم .تجلّی استوظهوروروشنی
اشراق وغیب است و صاحب کشف و شهود و

رسیدن الهام و وحی و رسیدن به مقام اتصال و
.»مقام معلوم«به عالم ملکوت و 

در آفاق معرفت انسانی، همیشه نور و 
. کنددو به جهاتی وجود پیدا میتاریکی هر

عارف سالک با سلوك در طریق معرفت از 
رسیدن بدان مقام .رودتاریکی به سوي نور می

که نمودار معرفت منزل روشنی استسراز
عارف همیشه به .»شناخت معروف«است و

هاي عالم نور چشم دوخته تا بتواند شایستگی
الزم را در خود بیافریند؛ یعنی چشمش به هرچه 

ست بینا شود و روحش آگاه از معانی گوناگون ا
چنین انسانی همیشه متذکّر حال و مقام . گردد

.خویش است به خودي خود
اهل معرفت در معنی واژة انسان با تأمل و 

اند، بدین صورت رو شدهاي روبهگونهتردید دو
دانند که آگاه که جمعی انسان را موجودي می

االنسانُسمی : گوینداست به عوالم عالم و می
اَنیس أنّه؛ یعنی اینکه انسان در عالم ازلی انساناً ل

و روز الستی انسان بود به دلیل اُنسش با همه 
و حالش ولیکن چون به این دنیا آمدامور،

با عالم خاکی پیوست، انگار آن ودگرگون شد
. بود فراموش کرد»اُنس«عالم اولی را که همراه

االنسانُ :انداي گفتهجهت چنین فراموشیاز
ناسی أنَّهیعنی آدمی فراموشکار شده و ؛انساناً ل

چه یادش رفته که چه بوده و چه باید باشد و
به همین سبب )580: 1336رازي،(.تعهدي دارد

مورد » ناس«و» انس«بود که آدمی به لفظ
-گیرد آنجا که میخطاب ذات الهی قرار می
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انی که باید النّاس؛ یعنی اي انسیا أیها: فرماید
دانی یا دانستی و حال آنکه نمیچیزها می

تو !اي آدماي؛ به عبارت دیگرفراموش کرده
امانت خدایی را به جاي نیاوردي، ظلم کردي و

این یعنی نظرگاه اهل معرفت، .جهالت ورزیدي
خو »امانت الهی«متوجه آن انسانی است که با

لیکن پس از چندي کرده بود و انس گرفته،
این وباشدفراموش کرده که باید امانت نگاهدار

آن امانت ملک آدمی نبوده، چیزي بوده از
رازي، (.شد» ناسی«از این سبب انسانخداوند،

1355 :17(
جهتی هم اهل معرفت در بحث مربوط از

بدین صورت اند،به انسان، متوجه دو معنی شده
که هرچه به معنی انسان آمده، مشترك الدالله 

برخی از آن قالب آدمی فهم کنند و ...است
پندارند که مفهوم از این کلمه جز قالب نیست و 

قدر فهم عموم، چنان که این چیزي است بر
؛ 1انا خلقنا االنسان من نطفه امشاج نبتلیه: آمده

همانا ما آفریدیم انسان را از چکّۀ آبی به هم 
این مورد خاص مراد در.آمیخته که بیاموزیمش

انسان قالب است که جز قالب نیست که از از
نطفه باشد یا فلینظر االنسان مم خلق، خلق من 

پس بنگرد انسان که از چه شد ؛2ماء دافق
این هم مراد . آفریده، آفریده شد از آبی جهنده

- مواردي از این مقوله. به انسان همان قالب است

: 1967همدانی،. (نظر عموم استها دال بر
نظر مخصوص آن است که قالب از اما ) 2/35

ذات آدمی نیست به هیچ حال، بلکه قالب را 
جان است راکب مرکب دانند و آدمی را که برابر

جان متصرف است در :ولیکن گویندگویند،
قالب آدمی و تنها در چنین مواردي است که اکل 

طریق اهل به هر.و شرب را به او نسبت کنند
اهند بی تجرّد بصیرت آنجا که انسان را خو

قالب را همچون آلت و جهان را اراده کنند و
)36:همان(.ابزاري دانند نسبت با جان

گاهش بر یکی از عرفا که بیشتر تکیه
تمام : گویدهاي اهل وحدت است میدریافت

عالم یک وجود است و این وجود صورت 
ۀاالفالك پوستبه عبارت دیگر فلک.انسان دارد

هفت آسمان امعاي این وجود این وجود است و 
و هفت کوکب سیاره اعضاي هفتگانه است، 
اخالف اربعه، جگر، شش، سپرز و دل و گرده 

طبیعت این وجود است و روح،است و طبیعت،
نفس این وجود و روح این وجود است و نفس،

) 64: 1341نسفی،(.این جمله یک کلمه است
ز این همین روال و سیاق است اقوال دیگر و ابر

» انسان«نوع که و وجود کلّی و اصلی و بسیط
)632: 1311کاشانی،(.است

رسد که با توجه به این چنین به نظر می
ها از معرفت ذات انسان باید مقوله دریافت

وجودي باشد به خود آگاه و البته این آگاهی 
ناظر به ارادة خداوند است که فطرت آدمی را 

ر حق تعالی آدمی را به عبارت دیگ. بر آن نهاده
به ذات خداوندي خود دانا گردانیده و این از 

روي از این.ترین ملزومات معرفت استمهم
ه ـان کـت و چنـق اسـآدمی اسطرالب ح: گویند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.2آیه ) 76(سوره انسان. 1
.6و 5آیه ) 86(سوره طارق .2
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باشد، وجود افالك میاسطرالب مسیر آیینۀ 
از این اسطرالب . آدمی اسطرالب حق است

است که تجلّی حق دم به دم و لمحه لمحه روي 
این : بعضی گویند) 10: 1330مولوي،(.دهدمی

اسطرالب حق همان بندگانی هستند که بدل 
باشند و ظاهراًجبرئیل و میکائیل و اسرافیل می

ایزید به معنی انسان کامل است و به تعبیر ب
که در حق اینها همه منم و اینکه هر«بسطامی 

جامع همه اسماي محو شود به حقیقت پیوندد و
)202: 1346عطار،(. »الهی گردد
یــویـی تــهـاء الــمـع اسـامـج

تو هستسما درجمعیت ارض و
یـــلـی بــدایــرّ خـــه ســنـآی

تو هستاین نور و صفا دردیدم و
تو دادند چونبه» ن صورتـاحس«

و هستـدر ت» اـوالك لمـل«ی ـمعن
)1/25: 1339شیرازي،(

:یا اینکه
جهان آینه است و تویی روشنی
از آن رو که در صورت احسنی

ونـرآت کـی و مـتو مرآت حقّ
ات کونـوست آیـه تـز مجموع

)61:همان(
:اند کههمین مورد آوردهدر

هابود جهان یک به یک آیینه
اـهه گنجینهـهمبلکه سراسر

رـج طلسم دگـر گنـبر سر ه
رـر اسم دگـد در آن گوهـنق

تـلیک نشانی ز مسما نداش
تـمظهر جمعیت اسما نداش

ريـاه ازو خواست چنان مظهـش
ريـوهـدم گـاي عـد ز دریـچی

سخت دلش مخزن اسرار خویش
شـوار خویـرد رخش مطلع انـک

هرچه عیان داشت بر او خرج کرد
نهان داشت در او درج کردهرچه 

ورت و معنی به همـد ز ره صـش
دمـدوث و قـن حـع بحریـمجم

)397: تابیجامی،(
یعنی همه عالم و » انسان«بدین تعبیرات

الهیجی، (.حقیقت جامع همه مراتب وجود
1341 :112(

وجود جهان با: گوینداهل معرفت می
انسان جهان شد و همه آنچه به جهان ادراك و 

آدمی است .از آن آدمی استبخشد،عور میش
که به عنوان دیدة جهان و چشم ناظر عالم همه 

این انسان یا .کندچیز را به تفصیل مشاهده می
طرفی از.آدمی شناساي خود و غیر هم هست

خلق آدم است؛ یعنی هم مقصود از ایجاد عالم،
در صورت شود وبا وجود آدم جهان کامل می

از این است که او آدم است واین جهان چشمی
منظرگاه است که حق تعالی مشاهده جمال خود 

حق تعالی نور دیدة ،به عبارت دیگر.کندمی
.وجود آدمی پدیدار گشته استعالم است که با

)72و71: 1341نسفی،(
هاي اهل معرفت در این ابواب از دریافت

همین دریافت .معانی، توسعی تام و تمام دارد
ذات او ه است که معرّف انسان گردیده،ویژ

روح و نور دانسته شده وابسته به عالم عقل و
ازخداوند عقل را:گویدیکی از عرفا می.است
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بخاري،(.آفریده بر صورت آدمیان» مکنوننور«
انسان همان نور»فرقه نوریه«در مسلک)2/134

القضات همدانی عین) 35:همان(.مطلق است
الهی «:گفتکند که شیخ ما با خدا میروایت می

الحکمه فی کهجواب آمد» ما الحکمه فی خلقی
روحک و محبتی فی ةخلقک رؤیتی فی مرآ

قلبک؛ یعنی حکمت در خلق تو آن است تا 
جمال خود را در آینه روح تو ببینم و محبت 

چون خدا ! اي دوست.خود را در دل تو افکنم
ینه روح ما نگرد، در آیخواهد که خود را بیند،

باري إنّ اللّه ...خود را بیند که بی چون شده
ینظر فی کلّ یوم و لیله ثلثمأه و ستّین نظره الی 
قلب المؤمن، همین باشد که سیصد وشصت بار
.به آینۀ خود نگران شود تا مقصود خود بیابد

همین مورد است آن در) 273: 1341همدانی،(
کنت کنزا :لق قالالهی لماذا خلقت الخ: که گفت

مخفیا فاردت یا احببت ان اعرف و آدمی است 
انسان است که از موهبت شناسد وکه حق را می

: 1341نسفی،(.باشدچنین معرفتی برخوردار می
151(

نظر بیشتر اهل معرفت بر آن است که 
یکی : مراد از نقش این خلقت دو چیز است

:معرفت و دیگري خدمت
ر کار دستت در هـی را هسـآدم

لیک از مقصود این خدمت بدست
)169: دفتر سوممولوي،(

نفس معرفت و خدمت و عبودیت، از یک 
جهت ناظر به جهان آفرینش است که زیبایی و 

شود به رابطۀ بین جلوة واقعی آن مربوط می

انسان و خدا و علقۀ برقراري این اتّصال در ارادة 
: گویدیکی از اهل معرفت می. ازلی حق تعالی

گرفته بر چهرة جمال عبودیت حالی است باال
:اینجا ندانی که آن بزرگ چرا گفت... ربوبیت

...بینه فرق الّا إنّی تقدمت بالعبودیهایس بینی و
هر دو . خلقت الجنّ و اإلنس الّا لیعبدونو ما

دهد، هم ربوبیت را و هم طرف را گواهی می
از طرف ) 275: 1967همدانی،(.انسانیت را

شود که دیگر یعنی به عالم امر و خلق مربوط می
: 1341نسفی،(نفس مشیت الهی برآن تعلّق دارد 

و ارتباط عالم امر و خلق، نمودار دو بعد )69
نامتناهی است که برخی از آن به عالم نفس و 

) 184: 1355پیل،ژنده(.کنندعالم نَفَس تعبیر می
:گویدمولوي می

است و نیمی پشک هیننیم تو مشک
ک چینـزا مشـک، افـزا پشـن میفـهی

)159: دفتر پنجممولوي،(
این اوصاف در تعابیر دیگرش مبین نوعی 
: تضاد است در عالم نفس، بدین تعبیر که گویند

غایت الهی حکمت بی نهایت و قدرت بی
اي سازد از جسمانی و ایجاب کرد که مجموعه

نی و معجونی آفریند حیوانی و روحانی و شیطا
به صورت انسان که از آن مصباحی سازد که 

) 35: 1355رازي،(.قابل نور الهی تواند بود
نسقی،(» رب«قالب آدمی جسم باشد و روح او

من از :فرمایدچنان که حق تعالی می)75: 1341
روح خود در او دمیدم، از این جهت برخی 

ل اص. صورت آدمی دارند و برخی سیرت آدمی
این دریافت خاص یعنی تضاد در ذات آدمی 
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هاي گوناگونی در آثار عرفانی فارسی مایۀ بحث
خالصۀ مطلب همان است که موالنا . شده است

:گویدالدین بلخی میجالل
و آب روانـزه تـن در سبــل تــمی

د از آنـــل او آمــه اصـود کـزان ب
میل جان اندر حیات و در حی است

ان سوي وي استـمکزآن که جان ال
رفــی و شـرقّــدر تــان انـل جـمی
اب علفـب و اسبـن در کسـل تـمی

وي جانـمیل و عشق آن شرف هم س
وانـون را بخـب را و یحبـاین یحز
رح این بی حد شودـم شـویـر بگـگ

ودــذ شــاغـن کـاد مـتـوي هشـمثن
)254: دفتر سوممولوي،(

دي در نُبیوانـبخ3ونـون یحبـچ...
یــلبـن در مطــریـم قـهـحبـا یــب

پس محبت وصف حق دان عشق نیز
زدان اي عزیزـف یـود وصـوف نبـخ

وصف حق کو وصف مشتی خاك کو
وـاك کـوصف حادث کو و وصف پ

دوامرـگویم بـن بـق ار مـرح عشـش
امـاتمـذرد و آن نـگـت بـامـد قیـص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشاره است به » یحبونه«و » یحبهم«توضیح اینکه کلمه . 3
یا ایهاالذین آمنو من یرتد منکم : 54آیۀ ) 5(سورة مائده 

؛ یعنی اي ..عن دینه فسوف یأتی اهللا بقوم یحبهم و یحبونه
اید، هر که برگردد از شما از دینش، زود آنان که گرویده

یارد خداي به گروهی که دوست دارد ایشان را و بود که ب
) 18- 1/1(در تفسیر ابوالفتوح . دوست دارند ایشان او را

تفصیل مطلب آمده، خالصه آنکه مورد خطاب آیت مؤمنان 
السالم مرتد محقق است و کسانی که در عهد رسول علیه

از جمله سه قوم در عهد رسول و نه قوم پس از . شدند
وي پیامبري داشتند، مانند اسود یمینی و رسول و اینان دع

آیت در : برخی گفتند. مسیلمه کذّاب و طلحه بن خویلد
در باب ابوبکر است و : اهل بصره آمده، برخی گفتند

مراد انصارند، برخی گفتند مراد : اصحاب او، برخی گفتند
آیت درباب قوم ابوموسی : اند، قومی گفتنداهل یمن

بار ما و از اصحاب و  ائمه اشعري آمده و آنچه در اخ
اند این است که آیت در حق امیرالمؤمنین علی روایت کرده

السالم آمده و قتال او با اهل بصره و شام و اخبار در علیه
این باب متواتر است از مخالف و مؤالف که چون رسول 

السالم به زیر حصن خیبر فرود آمد، یک روز رایت را علیه
او برفت و اصحاب خود را . حابه دادبه یکی از معروفان ص

داد و ایشان منهزم بازآمدند، روز دیگر به دیگري بددلی می
من : السالم گفترسول علیه. داد، او برفت و منهزم بازآمد

فردا رایت به مردي دهم که خداي و پیغمبر او را دوست 
بر باشد کرّ؛ حمله. دارند و او خدا و پیغمبر را دوست دارد

السالم درنگرید یک باري در قوم همه رسول علیه. غیرفرّار
حاضر بودند و ساخته، در میان ایشان امیرالمؤمنین را ندید، 

یا رسول اهللا او را چشم درد : علی کجاست، گفتند: گفت
سلمان بیامد و . سلمان را گفت برو و بیاورش. کندمی

او برخاست و سلمان . اجابت کن رسول خداي را: گفت
. گرفت و او را پیش رسول علیه السالم آورددست او را
او برفت و خداي تعالی . السالم رایت به او دادرسول علیه

. - و قضیۀ خیبر مشهور است- فتح بر دست او برآورد
» محبت«پس این خصلت . چون بازآمد خیبر گشوده بود

اهل سیر و سلوك . من الطرفین بااالتفاق در او حاصل است
یحبهم و «: همین آیه و با تکیه به دو لفظدر تأویل و تفسیر

و با توجه به معناي محبت، شوق وعشق برآنند که » یحبونه
نخست سخن محبت از جانب خداوند آغاز شد، آنجا که 

خدا ... فسوف یأتی اهللا بقوم یحبهم و یحبونه: فرمایدمی
. ایشان را دوست دارد و ایشان هم خداي را دوست دارند

حبت خود را مقدم داشت بر محبت دیگران خداوند م
اهل معرفت با تمسک به این لفظ سررشتۀ . نسبت به خود

: اند، چنانکه از حدیثعشق را از اشارت مذکور دانسته
...الست بربکم قالوا بلی: یا اشارت... کنت کنزا مخفیا
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عشق را پانصد پر است و هر پري
ريــت الثّـا تحـرش تـراز عـاز ف

)139: دفتر پنجمولوي،م(
این چنین است که نیمی از آدمی الهوتی 

اي از است و نیمی ناسوتی، به تعبیر دیگر آمیخته
وجود تاریکی و روشنی دو . روشنی و تاریکی

عامل مهم است براي تشخیص و تمیز و ادراك 
اگر روشنی و تاریکی نبود این به آن و . چیزها

دمی به شد و چشم آآن به این شناخته نمی
به همین سبب است که . گریستچیزي نمی

جمع معانیاي همچون نقص و کمال، قهر و مهر، 
پذیرد اوج و حضیض در عالم انسانی صورت می

و آن خود دالّ بر تفاوت و تباین مقامات انسانی 
از این .نمایدشود و اجناس انسانی را میهم می

کلّالنّاس اجناس کأجناس الطیر،: اندجهت گفته
)2/161مستملی بخاري،. (طائر یطیر علی شکله

اي برخی از اهل معرفت انسان را واسطه
نسبتی با آدم و نسبتی با دانند،بین دو نسبت می

عالم تأثیرهمچنین ) 200: 1336هجویري،(.حق
-ازلی را در پراکندگی صفات انسانی مطرح می

کنند که مبتنی بر مشیت الهی است و اینکه 
خواهد است، هرچه می»فعال لما یرید«خداوند 

کند، همه چیز منوط به اراده خداوندي است می
و حق تعالی از باب لطف هر صفتی درمورد 
انسان هست بر ارادت خود بست، نه بر خدمت 

آید که حق در منقوالت اهل معرفت می. بنده
نه من اي بندة من،: فرمایداش میتعالی به بنده

که تو مرا خواهی، لکن تو مرا تو را آنگاه خواهم 
آنگاه خواهی که من تو را خواهم و خالف 

نیست در این باب که ارادت صفت مرید است و 
برخی از اهل معرفت .معدوم را صفت نباشد

اند به صورت متضاد آن همین معنی را اراده کرده
بدین عبارت که هرچه در فلک و ملکوت است 

ا آدمی مسخّر یکی مسخّر کاري معین است امهر
بلکه مسخّر مختاري است یک کار معین نیست؛

و چنان که احتراق بر آتش بستند، اختیار در 
همان » مسخّر مختار«مقصود از.آدمی بستند

.مشیت الهی است درباب وضع و حال انسان
مورد مختار بودن الدین بلخی درموالنا جالل
:آدمی گوید
کــادت را نمــد عبـار آمـیـاخت

ورنه می گردد به ناخواه این فلک
شد آدم ز اختیار» رّمناـک«ه ـآن ک...
ارــم مـد نیـل شـور عسـم زنبـنی
وروارــل زنبـان عســان کـنـؤمـم

ران خود کان زهري همچو مارـکاف
در جهان این مدح و شاباش و زهی...
یـهـاظ آگـت و حفـار اسـاختیز

وارـا سـگ کرّمنـر خنـی بـآدم...
ارـان اختیــش عنــف درکـدر ک

)88: مولوي، دفتر سوم(
الزمۀ اختیار کار بردن : اهل معرفت گویند

عقل است، وجود عقل در آدمی موجب معرفت 
ولکن ) 2/76مستملی بخاري،(. شوداو می

اي از معرفت برحسب اینکه آدمی چه پایه و مایه
. اي استعقلی دارد، صاحب درجه یا درکه

باطن اینان ند و عقل ظاهربین دارند،اعوامبرخی 
تبع ظاهر است، برخی دیگر ظاهرشان تبع باطن 
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نیز ) 3/280: همان(.انداینان جزو خواصاست،
گروهی دیگر و»پنداشتند«گروهی از آدمیان بر

.بی اخالصان برپنداشتندمقلّدان و.»برداشت«در
باتربه عبارت ساده)121: 1355پیل،ژنده(

وجود عقل جزوي، قسمتی از آدمیان به صورت 
دو اند و قسمی دیگر به صورت و معنی هرآدمی

نسبت آدم دارند؛ یعنی آدمیان هرکدام ممکن در 
انواع مقامات آدمی، . مقامی خاص قرار بگیرند

یکی . نمایدآفاق معرفت انسانی را بس متنوع می
بخشی از اقلیم کامالن : گویداز اهل معرفت می

علّق است به مالئکه و عقول و ارواح، از باب مت
مرتبه و درجۀ ایشان در راه وصول به حق تعالی 

هاي دیگري اینان خود به بخشکدام ازو هر
بندي، سبب اصلی این نوع تقسیم.شودتقسیم می

کرانگی آفاق معرفت انسانی است که از خاك بی
شود و از عالم حیوانی یا تا افالك را شامل می

:گیردشتگی را دربرمیفر
دـزدان مجیــه یـد کـدر حدیث آم

دـه آفریـونـه گـم را سـالـق عـخل
یک گُره را جمله عقل و علم و جود

ه است او نداند جز سجودـآن فرشت
ش تهیـر از دانـگـروه دیـک گـی...

هیـربـف در فـهمچو حیوان از عل
فـل و علـه اصطبـز کـد جـاو نبین
رفـل است و از شاوت غافـاز شق

رـزاد و بشـت آدمیـوم هسـن سـای
رـش خـمیـه و نیـتـرشـم او زافـنی

)366: مولوي، دفتر چهارم(
: داندیکی از عرفا آدمیان را چهار نوع می

انبیاء و رسل، مؤمنان و مخلصان، منافقان و 

و برخی دیگر از ) 10: 1355پیل، ژنده(کافران
نوعی را به چند باب توسع هر اهل معرفت از

اند، ازجمله بیان این نکته فقرة دیگر تقسیم کرده
سالکان، : اندکه اهل کمال خود چهار طایفه

مجذوبان، سالکان مجذوب و مجذوبان سالک یا 
اند که مجموع اینکه اولیاي خدا شش طایفه

گردند و ایشان به سیصدوپنجاه شش تن بالغ می
طبقۀ : اندباز اینکه اینان خود شامل چند طبقه

اول سیصداند، طبقۀ دوم چهل، طبقه سوم هفت، 
ند و طبقه اطبقه چهارم پنج، طبقۀ پنجم سه تنان

ند، چهل اسیصدان بر دل آدم. ششم یکی است
تنان بر دل ابراهیم، هفت تنان بر دل موسی، پنج 

یل و ئیل، سه تنان بر دل میکائتنان بر دل جبر
همۀ ) 80: 1344نسفی،(.یکی بر دل اسرافیل

ها نمودار مدارج انسانی بندياین نوع تقسیم
بحث بیشتر در این مورد دامنۀ سخن را . است

این زمان بگذار تا وقت دگر؛ .کشدبه درازا می
پذیري اي است به مراحل کمالولکن مراد اشاره

انسان و اوج و فرودهاي آدمی در مسیر معرفت؛
ن مقصد اقصاي همۀ آگاهاچراکه غرض اصلی و

و اهل بصیرت طرح موضوع و موضع انسانی 
است که نمایندة خداست بر روي زمین و 

.تعهدي که او دارد از جهت نیابت حق تعالی
بحث مقامات و احوال عارفان و ارباب سیر 
و سلوك بیشتر ناظر به همین معنی است که 
آدمی منزل به منزل روندة راهی باشد که شایستۀ 

هاي مختلف سلوك در طی وادي. مقام اوست
-است که آدمی با سیر در آفاق و انفس تجربه

طلبد تا از عالم هاي روحانی خود را به مدد می
ظاهر و صورت طبیعت به مرحله وحی و الهام 
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اصل تکامل انسان مربوط به چنین . درونی برسد
و سلوکی دانسته شده است، بدین معنی که سیر

نی بر آدمی در یک سیر باطنی و مهاجرت روحا
شود تا از جایی به جایی رود و در خود آن می

در این تغییر و تحول . سفر کند و تحول پذیرد
کند و هر است که ماهیت انسانی ظهور پیدا می

کوشد تا خود را بدان صورت کامل و کسی می
نسخۀ برتر که مظهر عالی بنی نوع است نزدیک 

نظر اهل انسان کامل مورد،ترتیببدین. کند
هاي رفت کسی است که مظهر همۀ معرفتمع

گردد و چنان که اشاره شد این عالم بشري می
کند که نمودار انسان یک حقیقت انسانی پیدا می

عالمت چنین انسانی .هویت کامل نوع بشر است
یکی .نمایدهاي گوناگون متفاوت میاز دیدگاه

- دلی میطریق صاحبتصویر چنین انسانی را در

ر کبریاي آدمی است و دیگري در بیند که مظه
سایۀ عقل و خرد و آن دیگري در لواي جد و 

ولیکن وجهۀ نظر عموم اهل ؛...جهد و ریاضت و
سایۀ درك معرفت بر آن است که آدمی در

مقامات به علم و آگاهی تواند رسید که اساس 
دهد با ثنویت در دیدگاه به معرفت را تشکیل می

.»ره الی ربهنظره الی نفسه و نظ«صورت 
عارف واقعی آن است )2/124مستملی بخاري،(

اشیاء عالم وقوف که به شناخت کماهی امور و
چنین انسانی صاحب سرّي است .پیدا کرده باشد

که با لطایف انوار معرفت پیوند خورده است از 
یکی کسب علم و معرفت و دیگري دو راه

: 1345قشیري،(.صحت حال نسبت به خداوند

ها و به شرط شستن لباس سرّ از آلودگی)54
.، عرفا و عقالو فعالًمتابعت معروف قوالً

)560: 1341انصاري، خواجه عبداهللا(

منابع
.قرآن کریم

.گیلمطالعات اسالمی دانشگاه مک
. الصوفیهطبقات. )1341(خواجه عبداهللا ،انصاري

.چاپ کابل. تصحیح عبدالحی حبیبی
اوراداالحباب و .)1345(ر یحیی باخرزي، ابوالمفاخ

: تهران. تصحیح ایرج افشار.اآلدابفصوص
.انتشارات دانشگاه تهران

. هفت اورنگ.)1337(جامی، نورالدین عبدالرحمن 
انتشارات : تهران.تصحیح مرتضی مدرس گیالنی

.کتابفروشی سعدي
.هفت اورنگ. )بی تا(جامی، نورالدین عبدالرحمن

- روضه. )1355(احمدجام نامقی پیل، ابونصرژنده
.تصحیح علی فاضل. المشتاقینالمذنبین و جنّه

.انتشارات بنیاد فرهنگ ایران: تهران
تصحیح محمد . دیوان). 1339(شاه داعی شیرازي 

.انتشارات کانون معرفت: تهران. جلد2. دبیرسیاقی
از. ترجمه رساله قشیریه. )1345(ابوالقاسم ،قشیري

تصحیح .وعلی بن احمد العثمانیخواجه امام اب
انتشارات بنگاه : تهران. الزمان فروزانفربدیع

.ترجمه و نشر کتاب
تصحیح سعید . رباعیات. )1311(کاشانی، بابا افضل

.انتشارات دانشکدة ادبیات تهران: تهران. نفیسی
.شرح گلشن راز.)1337(شیخ محمدالهیجی،

انتشارات: تهران.تصحیح کیوان سمیعی
.کتابفروشی محمودي



19حمدمهدي ناصح، مرفت انسانی با تأکید بر بالغت کالم مولويآفاق مع

شرح کتاب . )تابی(مستملی بخاري، ابوابراهیم 
لد ج. جلدي4دوره .التّعرّف لمذهب التّصوف

.چاپ هند. 2
. مثنوي. )1945(الدین محمدجاللمولوي بلخی،

شارات تان: لیدن.دفتر پنجم. تصحیح نیکلسون
.آفاق

الزمان تصحیح بدیع.فیه ما فیه.)1330(ــــــــــ 
.انتشارات دانشگاه تهران: تهران. روزانفرف

- تصحیح بدیع.کلیات شمس. )1346(ــــــــــ 

انتشارات : تهران. لدج10.الزمان فروزانفر
.دانشگاه تهران

کلیات اشعار شاه .)1355(سیدنورالدین میرعبداهللا،
: تهران. تصحیح نوربخش. اهللا ولینعمت

.انتشارات خانقاه شاه نعمت اللهی
- المبدأ الیمرصادالعبادمن.)1336(الدین رازينجم

اللهی النّعمهالحسینیتصحیح حسین. المعاد
انتشارات : تهران. العرفامشهور به شمس

.کتابفروشی آقا سیدمحمد میرکمالی

مرموزات اسدي در مزمورات .)1355(ــــــــــ 
. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی.داوودي

.مؤسسهانتشارات: تهران
کشف . )1344(نسفی، شیخ عبدالعزیز بن محمد

: تهران. تصحیح احمد مهدوي دامغانی.الحقایق
.انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب

.کتاب االنسان الکامل. )1341(نسفی، عزیزالدین
- انتشارات ایران: تهران. تصحیح ماژیران موله

.شناسی انستیتو ایران و فرانسه
تصحیح .تذکره االولیاء. )1346(عطّار ، نیشابوري

. انتشارات زوار:تهران. محمد استعالمی
.المحجوبکشف. )1336(علی بن عثمانهجویري،

به اهتمام محمد .تصحیح والنتین ژوکوفسکی
.انتشارات امیرکبیر: تهران.عباسی

تصحیح .مصنفات. )1341(القضاتهمدانی، عین
.نشگاه تهرانانتشارات دا: تهران.عفیف عسیران

نقی منزوي تصحیح علی. هانامه.)1967(ــــــــــ 
انتشارات بنیاد :  بیروت.لدج2.و عفیف عسیران

.فرهنگ ایران


