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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The subject of the perfect man is one of the 
most important topics in Islamic Sufism, so much so that it can be said that 
the axis of all beliefs and principles of Islamic mysticism is summarized in this 
issue. Almost all mystics and Sufis have spoken about this subject, but Rumi 
has given more importance to this issue and especially in Masnavi and Divan 
Shams he has repeated it with more branches and depth. As it can be 
concluded, one of the most important pillars of Rumi's worldview and thinking 
is the theory of the perfect man. The present study aims to answer the main 
question of what commonalities and differences the image of a perfect 
human being has in these two works and why. 

METHODOLOGY: In this regard, using descriptive-analytical method, all the 
offices of Masnavi and Divan Ghazaliyat Shams have been examined from this 
perspective. 

FINDINGS: The most widely used rhetorical image in Masnavi and Shams lyric 
poems in describing the perfect man in the order of the sun and its belongings 
is the mirror, the shadow of truth, and alchemy and alchemy. The most widely 
used images are the manifestation of divine attributes in the perfect man and 
his caliphate, secrecy and secrecy, moral growth and promotion of disciples, 
and liberation from worldly attachments, respectively. 

CONCLUSION:  In depicting the perfect man in Masnavi and Ghazals of Shams, 
Rumi has used elements of natural phenomena, human artifacts, animals and 
historical figures. Most of this belongs to natural phenomena and then to 
human artifacts. The most important characteristic of the perfect man in the 
rhetorical images around him in these two works is his insight and the place of 
manifestation of divine attributes. Hence, the most important feature and 
nature of a perfect human being in Rumi's view are summarized in these two 
attributes. 
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 چکیده:

موضوع انسان كامل یکی از مهمترین مباحث تصوف اسالمی است تا جایی كه  زمینه و هدف:

میتوان گفت محور تمام عقاید و اصول عرفان اسالمی در همین مسئله خالصه میشود. تقریباً 

اند، اما موالنا به این موضوع اهمیت بیشتری داده و تمامی عرفا و صوفیه در این باب سخن گفته

وبرگ و عمق بیشتری بتکرار بیان كرده است. ان شمس آن را با شاخبویژه در مثنوی و دیو

بطوری كه میتوان نتیجه گرفت یکی از مهمترین اركان جهانبینی و تفکر مولوی نظریۀ انسان 

كامل است. پژوه  حاضر بر آن است تا به این پرس  اصلی پاسخ دهد كه تصویر انسان كامل 

 افتراقاتی است و چرا.در این دو اثر دارای چه اشتراكات و 

در این راستا با استفاده از روش توصیفی ه تحلیلی سعی شده است تمامی دفاتر  روش مطالعه:

 مثنوی و دیوان غزلیات شمس از این دریچه مورد بررسی قرار بگیرد.

پركاربردترین تصویر بالغی در مثنوی و غزلیات شمس در توصیف انسان كامل به  ها:یافته

و متعلقات آن، آینه، سایۀ حق، و كیمیا و كیمیاگری است. پركاربردترین بنمایۀ  ترتیب آفتاب

اهلل بودن او، رازداری و رازبینی، تصاویر نیز به ترتیب تجلی صفات الهی در انسان كامل و خلیفۀ

 رشد و ارتقای اخالقی مریدان، و رهایی از تعلقات دنیوی است.

ز انسهان كامهل در مثنهوی و غزلیهات شهمس، از عناصهر       موالنا در تصویرپردازی ا گیری:نتیجه

های طبیعی، مصنوعات بشری، حیوانات و شخصیتهای تاریخی بهره برده است. بیشهترین  پدیده

های طبیعی و سرس مصنوعات بشر است. مهمتهرین ویژگهی   سهم در این میان متعلق به پدیده

افزایی و محل تجلی صفات الههی  بین انسان كامل در تصاویر بالغی پیرامون آن در این دو اثر، 

بودن است. از این رو مهمترین ویژگی و ماهیت انسان كامل در نظهر مولهوی در ایهن دو صهفت     

 .خالصه میشوند
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 مقدمه
 ژهیو یو نگرش ینیجهانب ۀدهندجهانند كه نشان یادب یشمس موالنا از جمله شاهکارها اتیو غزل یمعنو یمثنو

و طرز تفکر موالنا است و  تیذهن ۀكنندنییآورد كه تبیبرم سر «یانسان» ینیجهانب نیهستند. از دل ا یبه هست

. در عرفان گذاردیمعرض تماشا م در تیاز انسان و انسان اسازد و توقع او ریاو را مجسم م یآرمانها و آرزوها ۀهم

اللهی و به حق در مرتبۀ خلیفۀ ای كه انسان كامل و واصلای برخوردار است؛ بگونهاسالمی انسان از جایگاه ویژه

االیام بعنوان های مختلف وجودی او از قدیمجانشینی خداوند قرار میگیرد. توجه به انسان و بررسی جنبه

ای از ای مهم و اساسی مورد توجه مذاهب و مکاتب مختلف بشری بوده است. در اكثر فرهنگها همواره جلوهمسئله

در ماهیت مدینۀ فاضله و آرمانشهر، بعنوان هدف و مقصدی متعالی، مدنظر وجو انسان آرمانی و همچنین جست

در واقع انسانی است كه تمامی مظاهر و ارزشهای « انسان كامل»بوده است. انسان آرمانی یا به روایت دیگر 

افراد  بصورت هماهنگ در او تجلی پیدا كرده است و الگویی مطرح و تأثیرگذار برای سایرانسانی بطور كامل و 

، افعال کاقوال نی: این انسان كامل كسی است كه چهار چیز در او به كمال رسیده باشد آید.بشر بحساب می

 (.45)انسان كامل، نسفی: ص  ، معارف اعالی نابکنیق ، اخالکنی

یتی از دیدگاه عرفان، اگر انسان شناخته شود، آفریدگار انسان هم شناخته خواهد شد. كالم حضرت علی )ع( حکا

«. من عرفَ نفسَه فقد عرف ربّه: هر كه خود را شناخت، خدای خود را شناخته است»از همین واقعیت دارد كه: 

های شناخت خدا و حتی پی بردن به صفات او شناخت انسان است. برای نمونه در حقیقت یکی از بهترین راه

از ماده و عبور از موانع و مراحلی چند ایجاد  اینکه انسان قادر است در ذهن خود حقایق بسیاری را بدون استفاده

نماید، راهگشای این حقیقت است كه حق تعالی نیز در ایجاد جهان هستی نیازی به ماده و پشت سر گذاردن 

موانع نداشته است. همچنین اگر كسی روح انسان را درست بشناسد و درک كند كه روح با وجود صفات 

ی است و هیچگاه كثرت صفات موجب نفی وحدت ذات انسان نمیشود، بخوبی گوناگونی كه دارد، یک واحد حقیق

 درک میکند كه كثرت مفهومی صفات حق تعالی، منافاتی با وحدت حقۀ حقیقت او ندارد. 

ای به دنبال گمگشتهدربارۀ حقیقت و ماهیت انسان كامل نظرهای متفاوتی وجود دارد و آدمی در طول تاریخ به 

وجوگر انسان سبب شده است كه گاه موجودات بوده است. چه بسا همین روح پویا و جست «انسان كامل»نام 

ای را بعنوان انسان كامل برای خود قلمداد بنماید. النوعها و حتی قهرمانان اساطیری و افسانهماوراءطبیعی و ربّ

تعبیر انسان كامل در ادبیات » بعنوان دینی جامع و كامل اهمیت بسیاری برای انسان كامل قائل است.اسالم نیز 

اسالمی تا قرن هفتم هجری وجود نداشته است. امروز در اروپا هم این تعبیر خیلی زیاد مطرح است ولی برای 

(. در 65)انسان كامل، مطهری: ص « اولین بار در دنیای اسالم این تعبیر درمورد انسان بکار برده شده است

بن عربی در اثر خود الدین ه این اصطالح را مطرح میکند، محیعرفان ایرانی ه اسالمی اولین كسی ك

تشبیه زیبایی در « فص حکمۀ الهیۀ فی كلمۀ آدمیۀ»نخست كتاب زیر عنوان « فص»است. وی در  الحکمفصوص

وصف انسان كامل آورده است. او انسان كامل را به محل نق  مُهر كمال خلقت خداوندی تشبیه میکند و 

د همچون پادشاهی كه خزانۀ خود را با نهادن نق  انگشتری  ختم میکند و محفوظ میدارد، با خداون»میگوید: 

(. پس از آن عزیزالدین نسفی، عارف نیمۀ دوم 55الحکم: ص )فصوص« خلق انسان كامل عالم را محفوظ ساخت

اثر صفات انسان تصنیف مینماید. وی در این  انسان كاملقرن هفتم، اولین كسی است كه كتابی تحت عنوان 

« بدان كه انسان كامل آن است كه در شریعت و طریقت و حقیقت تمام باشد»كامل را چنین بیان كرده است: 

بر كتب منثور عرفانی، شاعران این حوزه نیز به انحای گوناگون ویژگیهای (. عالوه1)انسان كامل، نسفی: ص 
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اند. در این میان میتوان از عزالدین كاشی، خن گفتهانسان كامل را در آثار خود بیان كرده و دربارۀ آن س

 (.661-666ناصرخسرو، سنایی، عطار نیشابوری، و فخرالدین عراقی نام برد )انسان آرمانی و كامل، رزمجو: صص 

. وی در است غزلیات شمس و مثنوی معنویهای مولوی در شناخت انسان كامل از مهمترین اندیشههمچنین 

روی  بر ب حقاز نظر موالنا انسان كامل نایزه و وسیعتری از شخصیت و ماهیت انسان میگشاید. این دو اثر افق تا

است و عالم  ۀ حقبیواسطه است و میتوان گفت انسان كامل نسخ حقاش با گیتی است كه رابطه ۀزمین و آین

  قیقت اوست.ح هقائم ب

 امهرچهههه محبهههوبم كنهههد مهههن كهههرده  

 
 امپردهاو منم، من او، چه گر در  

 (4977: بیت 5)مثنوی، دفتر               

نمادی از انسان « نامهنی»را در ابیات آغازین دفتر نخست مثنوی موسوم به « نی»ای از شارحان مثنوی عده

كه مظهر تمامی اسمای جاللی و جمالی خداوند است. ایشان در این زمینه به حدیث معروفی از  4كامل میدانند

)احادیث و قصص مثنوی، فروزانفر: ص « مَثَلُ المؤمنِ كَمَثَلِ المِزمارِ الیَحسُنُ صَوتُهُ االّ بِخَالءِ بَطنِهِ»پیامبر )ص( 

 اند.( اشاره كرده666

 زهههری و تریههاقی كههه دیههد   نههیهمچههو 

 
 همچههو نههی دمسههاز و مشههتاقی كههه دیههد  

 (46: بیت 4)مثنوی، دفتر                   

جهت  نی را دراعرف یبدی میداند كه قدم در سیروسلوک گذارده و راههای پر فرازونشموالنا انسان كامل را فر

طی میکند. هرچند دیگر عرفا نیز نظری مشابه در این زمینه رسیدن به معبود ازلی كه هدف اصلی اوست 

شمس تبریزی، اند، موالنا بر اثر رخدادهای عرفانی و تجربیات روحانی در زندگی خود و ارتباط عمیق با داشته

تصویری كه تری مطرح كرده است. الدین چلری، موضوع انسان كامل را بطرز برجستهالدین زركوب، و حسامصالح

نا المشخص مینماید كه انسان كامل از منظر مو ،آیدبدست می عنوی و غزلیات شمساز انسان كامل در مثنوی م

 الزمظر میرسد كه قبل از هرچیز بنان بیان داشت. دارای چه ویژگیهایی است و چه خصوصیاتی برای او میتو

و مباحث مهمی را در مثنوی موالنا از چه جایگاهی برخوردار است.  النااست روشن گردد انسان كامل از نظر مو

. در این به انسان كامل اختصاص داده است و از زوایای گوناگون به این مبحث پرداخته است غزلیات شمس

ن كامل در مثنوی معنوی و دیوان شمس مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد تا مشخص پژوه  تصاویر انسا

های این تصاویر، پررنگترین و مركزیترین ویژگیهای ماهیتی انسان كامل از نظر مولوی نماید با توجه به بنمایه

 چیست و چرا. دیگر اینکه وجوه اشتراک و افتراق در این زمینه در دو اثر مذكور چیست؟

 

 ابقۀ پژوهشس
درمورد مفهوم انسان كامل در مثنوی تاكنون پژوهشهای متعددی صورت گرفته است كه به تعدادی از آنها در 

 ادامه اشاره میشود:

به مقایسۀ این موضوع در « تصویر انسان كامل در فصوص و مثنوی»ای با عنوان ( در مقاله4351االسالمی )شیخ

انسان كامل در « سیمای انسان كامل در مثنوی»( در مقالۀ 4371نصاری )این دو اثر پرداخته است. همچنین ا

ای با ( نیز در مقاله4345مثنوی را در سه سطح حضرت محمد )ص(، سایر انبیا، و اولیا معرفی میکند. قمصری )

                                                      
 ( میدانند.64)حجر / « و نفختُ فیهِ مِنً روحی». و آن را به تعبیری برگرفته از آیۀ 4
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بوده است مفهوم انسان كامل تبادر وجدان هر دو معتقد است « انسان كامل از دیدگاه ابن عربی و موالنا»عنوان 

ید اثرپذیری كامل ؤ، نمیتواند مموالنا و ابن عربیبرخی تشابهات در مفهوم انسان كامل در آرای  ۀو صرف مشاهد

ثیر، یقین پیدا كنیم كه خصوصیات أزیرا در صورتی میتوانیم به وجود اقتباس صرف و ت ؛مولوی از ابن عربی باشد

وجوی نگارندگان وجود این پژوهشها، بر اساس جست با. مقتبس مشاهده گردد ۀكامل یک نظریه، در نظری

پژوهشی كه تصویر انسان كامل را در مثنوی و دیوان شمس از لحاظ بالغی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد، 

تاكنون انجام نگرفته است. نکتۀ دیگری كه در این مورد وجود دارد، این است كه اغلب این پژوهشها در این حوزه 

اند و فاقد ویژگیهای پژوهشهای نوین و ساختار علمی آن و یا قبل از آن صورت گرفته 75 در سالهای دهۀ

 هستند. 

 

 بحث و بررسی: سیمای انسان كامل در مثنوی و دیوان شمس
حاتی همچون ولی، مردِ خدا، شیرِ الدیده نمیشود و فقط اصط و غزلیات شمس در مثنوی «انسان كامل»ح اصطال

یکی از منابعی كه میتوان با مراجعه . با وجود این امامِ حی و امثال آن، مجال كاربرد یافته استحق، قطبِ عالم، 

به آن، به ویژگیهای انسان كامل پی برد و بُعدی از هویت انسانی را یافت، همین اشعار مولوی و نگاه او به انسان 

در مثنوی و غزلیات شمس برردازیم و آن  ت. در این بخ  در پی آنیم تا به مقایسۀ تصویر انسان كاملكامل اس

 را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.

 

 سایه و آفتاب
معرفی میشود. « سایۀ حق»لحاظ یگانگی و هماهنگی با حضرت احدیت، بعنوان  انسان كامل در كالم مولوی به

و حركت او تابع حركت  در نظر موالنا انسان كامل در حق فانی میشود و همچون سایه كه از خود وجودی ندارد

یکی از تصاویر انسان « سایۀ حق»ای نیست. بنابراین آفتاب است، به حق پیوسته است و میان او و حق فاصله

قیومیه شکل میگیرد و  ۀتعالی براساس اضافعالم با حق ۀتبیین رابطكامل در مثنوی و غزلیات شمس است. 

 ۀذات ندارد. انسان كامل، همچون تجلی همه مکتفی ب براساس آن، عالم ظل خداوند است و وجود مستقل و

 برتر است ۀمرتب ۀهر مرتبه از مراتب وجودی آدمی سای ،اوست. افزون بر این ۀصفات حق، ظل خدا و خلیف

 (.4، زمانی: ص مد الظل در حکمت متعالیه ۀبازتاب تمثیل سایه و آی)

 اشچهههو باشهههد دایهههه   سهههایۀ یهههزدان 

 بههههود مههههرد خههههدا  سههههایۀ یههههزدان 

 كیهههف مهههد الظهههل نقههه  اولیاسهههت   

 

 اشوارهانههههههد از خیههههههال و سههههههایه 

 مههرده او زیههن عههالم و زنههدۀ خههدا ]...[    

 كههه او دلیههل نههور خورشههید خداسههت    

و  163و  166: ابیههات 4)مثنههوی، دفتههر  

165) 

وجوی یار خدایی یا همان انسان كامل خواهد شد و تنها در موالنا معتقد است تنهایی و ناامیدی منجر به جست

 ۀ انسان كامل است كه میتوان تبدیل به خورشید شد. در مصرع دوم با تصویری پارادوكسیکال نیز مواجهیم.سای

 چهههون ز تنههههایی تهههو نومیهههدی شهههوی

 رو بجههههو یههههار خههههدایی را تههههو زود   

 

 خورشهههیدی شهههوی  سهههایۀ یهههار زیهههر  

 چههون چنههان كههردی خههدا یههار تههو بههود  

 (63-66: ابیات 6)مثنوی، دفتر            
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 نما را در غزلیات شمس نیز شاهد هستیم:متناقضاین تصویر 

 عههههالمگیر آفتههههاب او سههههایۀ ز مههههنم

 
 همها  ظهل  یافت كه را آن رسد سلطنت كه 

 (433)كلیات شمس تبریزی: ص           

 مکهن  دورتهر  مها  سهر  از سهایه  لحظهه  یک

 
 اسهت  مبهارک  عنقها  سهایۀ  كهه  ایدانسته  

 (657)همان: ص                               

الدین چلری در مثنوی بیشتر نمود پیدا میکند. گویا هیچ ستای  موالنا از عظمت انسان كامل در چهرۀ حسام

الدین نتوانسته است مراتب حقیقت را از تبتّل تا فنا طی كند و از منِ شخصی در نظر موالنا به اندازۀ حسام

دفتر دوم مثنوی كه موالنا از علت تأخیر در تجربی خوی  رهایی یابد و به منِ ملکوتی بریوندد. در ابتدای 

 الدین است، چنین میگوید:سرودن آن سخن میگوید، در توصیفی از انسان كامل، كه ظاهراً همان حسام

 آفتههههههاب معرفههههههت ای صههههههفاتت 

 شهههویدریههها و گهههه  خورشهههیدیگهههاه 

 

 و آفتهههاب چهههرخ بنهههد یهههک صهههفت     

 شهههوی عنقهههاو گهههه  كهههوه قهههافگهههاه 

 (51و  53ابیات  )مثنوی، دفتر :،             

او انسان كامل را در این ابیات به آفتاب، دریا، كوه قاف و عنقا تشبیه میکند. درواقع تصوری كه موالنا از انسان 

 كامل یا انسان برتر دارد، در دو شکل در مثنوی نمود یافته است:

الدین چلری یزی و حسامیکی در وجود شخصیت مردان زنده و واقعی كه همزمان با او هستند مانند شمس تبر»
و دوم در مثال اشخاص داستانی یا تاریخی كه بنا به جهتی از جهات نمودار انسان كامل میگردند و ابدال حق 
خوانده میشوند و در حد نهایی خود در وجود اولیاءاهلل جلوه میکنند؛ كسانی چون پادشاه در داستان پادشاه و 

ای از این انسان را در خود یا جلوه و سلیمان، هالل و صدر خجند گوشهكنیزک، پیر چنگی، لقمان، ایاز و شبان 
 (.454)حماسۀ انسان كامل در مثنوی موالنا، اسالمی ندوشن: ص « مینمایند

 الدین را نور حق خطاب میکند:او همچنین در غزلیات، حسام

 الهدین تهو  ای ضیاء الحق ذوالفضهل حسهام  

 
 رگ و نهبض و مجسهی  عارف طب دلی بهی  

 (4544)كلیات شمس تبریزی: ص          

و متعلقات آن یکی از پربسامدترین تصاویر درمورد انسان كامل در مثنوی و غزلیات « آفتاب»همچنین تعبیر 

 شمس است. مولوی بارها انسان كامل را در این دو اثر به آفتاب، نور، چراغ و مانند آنها تشبیه كرده است:

 انههداسرشههته نههورجسمشههان را هههم ز  

 
 انههههدتهههها ز روح و از ملههههک بگذشههههته 

 (9، بیت 3)مثنوی: دفتر                      

 پرتو نورتتو پاک پاكی از صورت ولیک از 

 
 بهاال  حسن و چه بها  نمایی صورتی هر دم چه با 

 (75)كلیات شمس تبریزی: ص              

شمس و در  بار از واژۀ 39آفتاب و  بار از واژۀ 676 خورشید، بار از واژۀ 494حدود موالنا در سراسر مثنوی 

، ص 4347)سعادتی جبلی و دیگران،  ه گرفته استربه  بار از این تصویر برای مقاصد واالی خوی 144مجموع 

ای به خورشید میبینیم، میتوانیم به یقین بدانیم كه او هر زمان كه در شعر مولوی اشاره(. میتوان گفت 47

شمس زندگی او را كامالً دگرگون ساخت و او را به  .انه، شمس تبریزی را در فکر داشته استآگاهانه و یا ناآگاه

م كمال طریقت و حقیقت رساند. آفتاب وجود سحرانگیز شمس، آنگونه در فضای جان مولوی تابیده است كه تما

 برای كسی چون مولوی. »نداآور را میسوزاند و او را در معراج روحی واالتر از ماه و ستاره مینش تصورات تشوی
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شمس حق به تصور  مانتقال از مفهو ،كه انسان كامل را تجلی حق میداند و خود با این انسان روحانی ماجرا دارد

استفاده از قرص (. همچنین 545: ص كوبزرین)نردبان شکسته، « ناپذیر استالحق، امری اجتنابشمس

شده است. كشفی و تعبیر رؤیا و حتی در هندسه، امری ثابت موخورشید و شکل مدور آن برای انسان كامل در عل

ر تنها شکل كاملی است كه میتواند جالل شکل مدوّ مدایره، نماد آسمان و قداست شناخته شده و در اسال

 (.56ها در اندیشۀ موالنا، تاجدینی: ص د )فرهنگ نمادها و نشانهخداوندی را بیان كن

 عشههههق اكنههههون مهربههههانی میکنههههد  

 عاع آفتهههههههاب معرفهههههههتدر شههههههه

 

 جهههان جهههان امهههروز جهههانی میکنهههد    

 نههههههههههدکذره ذره غیبههههههههههدانی می

 (331)كلیات شمس تبریزی: ص            

همچنین در این راستا مولوی انسان كامل را واقف به اسرار الهی میداند و اسرار الهی را به آفتاب و انسان كامل را 

 به پاسبان آفتاب تشبیه میکند.

 اولیهههههههها پاسههههههههبان آفتابنههههههههد 

 الغیهههههوببنهههههدگان خهههههاص عهههههالم

 

 در بشهههههر واقهههههف ز اسهههههرار خهههههدا  

 القلهههوبدر جههههان جهههان جواسهههیس  

 (456و  454: ابیات 3)مثنوی، دفتر       

مولوی پیروِ همین نگاه به انسان كامل در تعبیری دیگر او را به شیری تشبیه میکند كه از بیشۀ دلهای مردم آگاه 

  است و در آن جای دارد:

 اشواقههههف گشههههته ز اندیشهههههشههههیخ 

 چهههون رجههها و خهههوف در دلهههها روان   

 

 اشاسهت و دلهها بیشهه    شهیر  شیخ چهون  

 نیسهههت بهههر وی مخفهههی اسهههرار نههههان 

 (3647و  3644: ابیات 6)مثنوی: دفتر    

 جنونسههت شههجاعت مینههدی  و درانههداز 

 
 هها یچو شیران و چو مردان گذر كهن ز غر  

 (93)كلیات شمس تبریزی: ص              

ای را میبینیم. چهره ن كاملروی دیگری از انسا ،به غزلیات شمس كه مینگریمباید گفت در مقایسه با مثنوی 

شود. یای در حال سماع از پشت وزن و آهنگ كلمات رخ مینماید و دوباره از نظر غایب مكه در پرتو نور، لحظه

تا آن را بیابد. اما فقط دیو و دد را در  انسانی كه حتی خود شیخ ما چراغ در دست گرفته و گرد شهر میچرخد

عناصر، دلگیر است. او با قرار دادن دنبال انسان كامل میگردد و از همرهان سست . موالنا بهبیندیكسوت انسان م

 نیافتنی انسان كامل را نشان میدهد:دیو و دد در مقابل انسان، با تصویری بر پایۀ تضاد، ویژگیهای دست

 همی گشهت گهرد شههر   دی شیخ با چراغ 

 ایههم مهها گفتنههد یافههت مینشههود جسههته  

 

 كههز دیههو و دد ملههولم و انسههانم آرزوسههت  

 گفت آنچهه یافهت مینشهود آنهم آرزوسهت     

 (653)همان: ص                              

 كه در ش  دفتر دنبال انسانی به او رزوی دیدار انسان حقیقی را دارد. آرزویی كه خود محال میرنداردش.او آ

ابد. آن انسانی كه رستم پهلوانی بود و از پس همه سختیهای یمثنوی ترسیم كرده بود، گرد جهان میگردد و نمی

 مبارزه با نفس برآمده بود، حاال كجاست؟

 عناصهر دلهم گرفهت   زین همرههان سسهت  

 
 شههیر خههدا و رسههتم دسههتانم آرزوسههت    

 )همانجا(                                          
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امۀ اشاره به ویژگی رازدانی و رازپوشی انسان كامل، باری دیگر انسان كامل از این جهت به شیشۀ چراغ در اد

 تشبیه میشود كه از نور چراغ محافظت میکند:

 ایبهههود پیشههه  سهههرّ ههههر اندیشهههه   

 ههههیچ پنههههان مینشهههد از وی ضهههمیر   

 

 ایچههههون چراغههههی در درون شیشههههه   

 بههههود بههههر مضههههمون دلههههها او امیههههر

 (445و  441: ابیات 1دفتر )مثنوی،      

 قیامت 

كائنات میداند و  ۀاو از حق در عرص ۀموالنا مهمترین اصل در بیان جایگاه انسان كامل را مقام نیابت و خالفت كلی

ور كامل از آنِ پیامبر اكرم )ص( و طاول و ب ۀوی این مقام را در درج .بین حق و خلق معرفی مینماید ۀاو را واسط

ی دانسته و پس از ایشان متعلق به سران و اقطاب میداند. از دیدگاه وی مقام خالفت حضرت سرس انبیاء اله

 ۀنوان مظهر اتم و اعالی انسان كامل، مقامی است كه برتر از آن قابل تصور و حصول نیست. او زادعرسول )ص( ب

چراكه در خدا حل و  ؛قیامت مجسم بود اسالم )ص( پیامبر معتقد استموالنا . آفرین  است ۀنهایی در عرص

و از نفسانیت مرده بود و تولدی مجدد یافته . امستغرق گشته بود و با او عقد و پیوند داشت نه با عالم جسمانی

 . از این رو در بیت ذیل پیامبر و درواقع انسان كامل به قیامت تشبیه شده است.بود

 ثانیسهههههت احمهههههد در جههههههان   ۀزاد

 
 بهههود او انههههدر عیههههان  قیامههههتصهههد   

 (754: بیت 4دفتر ،مثنوی)                    

او در غزلیات نیز بارها معشوق را به قیامت و یا حضور او را موجب فرارسیدن قیامت میداند. ازآنجاكه میتوان 

 مخاطب موالنا را در غزلیات همان انسان كامل دانست، این همانندی قابل توجه است.

 بینههی ایههن روز قیامههت را یای خواجههه نم

 
 ایوسف خوبی را این خهوش قهد و قامهت ر   این  

 (77)كلیات شمس تبریزی: ص             

 آینه

تمثیل آیینه بودن  است.« آینه»یکی از پرتکرارترین تصاویر درمورد انسان كامل در مثنوی و غزلیات شمس، 

انسان را آیینۀ ذات الهی میدانند كه خداوند متعال خود را در  . ایشانانسان در آثار صوفیان بسیار مشهور است

از اینها هیچ درست نیاید بار »باره میگوید: نوان نمونه نجم دایه دراینعسانِ انسان مشاهده میکند؛ بذات آیینه

حضرت  نمایِامانت معرفت كشیدن اال از انسان، از بهر آنکه از جملگیِ آفرین  نفس انسان بود كه آینۀ جمال

« الوهیّت خواست بود و مَظهَر و مُظهِر جملگی صفات او. اشاراتِ و خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَتِهِ بدین معنی باشد

. مولوی در این (44ص  مرموزات:« )ام: من آیینهآۀأنَا المِر: »گویدنیز می مرموزات(. یا در 3 ص مرصادالعباد:)

ای برای تجلی وجود شاهی چون خداوند كه بعنوان آینه 4ی زمین میداندراستا انسان كامل را خلیفۀ خداوند بر رو

 است:

 چهههون مهههراد و حکهههم یهههزدان غفهههور  

 ایسههینهپههس خلیفههه سههاخت صههاحب  

 

 بهههود در قهههدمت تجلهههی و ظههههور ]...[   

 ایآیینههههههتههههها بهههههود شهههههاهی  را 

 (6453و  6454، ابیات 4)مثنوی، دفتر    

 

                                                      
 (.465، ص 7ج الجامع الصحیح، « )خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُورَتِه اهللَإِنَّ ( * »35)بقره/ « یفَۀًخل إِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ. »4
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كه در تمامی جهات آن، خداوند انعکاس دارد و غیر از حق، هیچ  رو میداندای ش او انسان كامل را آینه

 موجودی در وجود او راه نمییابد.

 بههههودرو آینههههۀ شهههه   صههههاحب دل

 هههر كههه انههدر شهه  جهههت دارد مقههر    

 

 حههق از او در شهه  جهههت نههاظر بههود     

 نکنهههدش بهههی واسهههطۀ او حهههق نظهههر  

 (971و  973، ابیات 5)مثنوی: دفتر         

 ای میداند كه تصویری جز خداوند را نشان نمیدهد:آینه او همچنین وجود شمس را

 صههافت ۀالحههق تبریههزی در آینهه شههمس

 
 باشههم بتههر از كههافر ،گههر غیههر خههدا بیههنم 

 (154)كلیات شمس تبریزی، ص            

ت ت كه در وى همۀ امکانات و همۀ حاالسشخصى ا انسان كامل، نمونۀ حیات روحانى است؛ چهدر نظر مولوی 

داند كه مقصود از انسان یر درون انسان نهفته، تحقق یافته، و بصورت تام و كامل درآمده است و موجود كه د

است و پس  )ص( مالیژه پیامبر اسواز این قرار مقصود از انسان كامل، قبل از هر چیز، پیغمبران و ب بودن چیست.

هر انسانى بالقوه انسان كامل است، ولى بالفعل تنها  از نظر او از آن اولیاى بزرگ و بویژه اقطاب همعصر است.

های حیات معنوى در طریق رسیدن به نوان مثالها و نمونهعتوان به این نام خواند و از آنها بیپیغمبران و اولیا را م

مل برای انسان كامل در مثنوی در قالب تمثیل نیز آمده است. انسان كا« آینه». تصویر پربسامد دركمال پیروى ك

نما ای تمامبواسطۀ آنکه در وجودش تمام صفات و ویژگیهای خوب و پسندیده متجلی شده است، بعنوان آیینه

 عیار تبعیت میکنند:آید و دیگران از او بعنوان الگویی تمامبرای سایر مردمان بحساب می

 نقهه  جههان خههوی  میجسههتم بسههی    

 از بههههر چیسهههت  آینهههه گفهههتم آخهههر 

 رآینههههۀ جههههان نیسههههت اال روی یهههها  

 

 هههههیچ میننمههههود نقشههههم از كسههههی   

 تهها بدانههد هههر كسههی كههه جههنس كیسههت 

 روی آن یهههاری كهههه باشهههد زان دیهههار   

 (6579-6575، ابیات 6)مثنوی: دفتر      

« اسطرالب»تصویر دیگری كه با همین وجه شبه درمورد انسان كامل در این دو اثر وجود دارد، تشبیه آن به 

در سنج  حاالت و حركات اجرام فلکی، شاهکار ایرانیان در تاریخ علم  گیری از آنختراع اسطرالب و بهرهاست. ا

كه ویژگی -های علمی و خرافی در آن اما به علت سرشت دان  نجوم و آمیزش جنبه. آیدنجوم بحساب می

-دایره« )ای برای غیبگوییطریقه»منجمان احکامی این علم را بعنوان  -ناپذیر علم نجوم قدیم استتفکیک

( قرار دادند و از اسطرالب برای تعیین نواحی خاص آسمان از جمله طالع و 46 : صمصاحبف فارسی، المعار

بیوت، درک اوضاع نسبی سیارات سبعه مانند مقارنه و استقبال، پاسخ گفتن به سؤاالتی از قبیل كسب نظر از 

و پیشگویی حوادث زندگی شده و تعیین اختیارات و ساعت مساعد برای انجام كاری غایب، كشف شیء دزدیده

آید كه وی با وجود آشنایی كاملی كه با از آثار مولوی برمی. (همانجااند )شخص یا اوضاع عالم استفاده كرده

به حقیقت و قابل اعتماد بودن احکامی كه بر پایۀ آن توسط  ، نسبتاست های كاربرد آن داشتهاسطرالب و شیوه

هایی از این دست حال در منظومۀ فکری خوی ، از اندیشه عین اعتقاد بود، اما دربیشد، كامالً میمنجمان بیان 

 میگوید: فیه ما فیهروست كه در  برداری را نمود. هم از اینهای عرفانی خوی  نهایت بهرهبرای بیان اندیشه

سطرالب مسین آینۀ همچنانکه این ا [...] آدمی اسطرالب حق است، اما منجّمی باید كه اسطرالب را بداند،»
اسطرالب حق است. چون او را حق تعالی به خود عالم و دانا و « آدمولقد كرّمنا بنی»افالک است، وجود آدمی كه 
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بیند و میآشنا كرده باشد، از اسطرالب وجود خود تجلّی حق را و جمال بیچون را دم به دم و لمحه به لمحه 
 .(45ه ما فیه: صفی« )هرگز آن جمال از این آینه خالی نباشد

 اوصهههههاف علوسهههههت اسهههههطرالبآدم 

 هرچههه در وی مینمایههد عکههس اوسههت   

 

 وصههههف آدم مظهههههر آیههههات اوسههههت   

 همچههو عکههس مههاه انههدر آب جوسههت    

 (3434و  3439، ابیات 4)مثنوی: دفتر    

 تو جویایی و ناجویا چو مغناطیس ای موال

 
 و میزانهی  اسطرالبتو گویایی و ناگویا چو  

 (4535تبریزی: ص )كلیات شمس         

 كیمیا و كیمیاگر
است. وی همنشینی و « كیمیا»تصویر دیگری كه موالنا در مثنوی و غزلیات شمس از انسان كامل ارائه میدهد، 

 4مصاحبت با انسانهای كامل را همچون كیمیایی میداند كه مس وجود را تبدیل به زر میکند:

 سهههتكیمیاهمنشهههینی مقهههبالن چهههون 

 ری زدهچشههههم احمههههد بههههر ابههههوبک   

 

 چون نظرشهان كیمیهایی خهود كجاسهت؟     

 او ز یههههک تصههههدیق صههههدیق آمههههده 

 (6441و  6443، ابیات 4)مثنوی: دفتر    

 و در همین راستا در جایی دیگر میگوید:

 انههههدگشههههته كیمیههههاگر عارفههههان 

 
 تهها كههه شههد كانههها بههرِ ایشههان نژنههد       

 (474، بیت 1)مثنوی: دفتر                    

 حق كه هست از مهر جان اوزهی این كیمیای 

 
 كه عین ذوق و راحت شهد همهه رنهج و تعهب مها را      

 (74)كلیات شمس تبریزی: ص              

كنندۀ خاک به زر دانسته شده است، در بودن انسان كامل، او تبدیل« كیمیاگر»ر تصویر زیر نیز با اشاره به 

میکنند. در این بیت خاک و خاكستر در مقابل زر قرار حالیکه انسانهای معیوب و ناقص زر را به خاكستر تبدیل 

 میگیرند.

 شهههود زرگیهههرد  خهههاکكهههاملی گهههر  

 
 شههههودخاكسههههتر بُههههرد  زرنههههاقص ار  

 (4454، بیت 4)مثنوی: دفتر                 

 

 تمثیل مار و ماهی

موالنا معتقد است انسان كامل میتواند مزاج روحانی اشخاص را از خبائث و رذائل اخالقی بکلی پاک كند و  

و سایر اشخاص را به « ماهی»ایشان را از دردها و بیماریهای درونی نجات بدهد. او در تمثیلی انسان كامل را به 

و دنیوی است كه جایگاهشان بر خاک است نه  نماد انسانهای خاكیمار در اشعار مولوی تشبیه میکند. « مار»

 .وی حقیقت رهسرار استسكه ب است ماهی نماد انسانیهمچنین  دریا.

 ماهیهههانگهههر تهههو مهههاری شهههو قهههرین  

 ماهیهههههان قعهههههر دریهههههای جهههههالل 
 تهها شههوی چههون ماهیههان در یههم روان     

 بحرشههههان آموختههههه سههههحر حههههالل  

                                                      
 . آنان كه خاک را به نظر كیمیا كنند / آیا بود كه گوشۀ چشمی به ما كنند؟ )حافظ(4
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 پههس محههال از تههاب ایشههان حههال شههد   

 
 نحههس آنجهها رفههت و نیکههو فههال شههد     

 (444-454، ابیات 4)مثنوی: دفتر         

 تو عیب ما را كیستی تو مار یها ماهیسهتی  

 
 خود را بگو تو چیستی چیهزی بهده درویه  را    

 (51)كلیات شمس تبریزی، ص              

 

 مقایسۀ سیمای انسان كامل در مثنوی و غزلیات شمس

یرد. او در پس كلمات یگدر غزلیات شکل اثیری به خود م ،كه در مثنوی قابل تصور و تجسم بود انسانی

آورد كه مانند را پی  روی خواننده میپذیر و چندمعنا، رخ خود را پوشانده است و تنها شمایی كلی و روحویلأت

گاهی شمس است و گاه خودِ موالنا. گاهی عاشق است و گاه معشوق. وجود شناور و سیالی است كه در آت  

 .ور است و پیوسته در حال گداختن. همه كارش عشق است و همه وجودش بر مدار عاشقی میچرخدعشق شعله

 كههار مههن ایههن اسههت كههه كههاریم نیسههت 

 
 عاشهههقم از عشهههق تهههو عهههاریم نیسهههت  

 (667)كلیات شمس تبریزی: ص            

، اما تفاوت انسان در كه اساس و اصول فکری مولوی در هر دو كتاب  را میتوان در یک مجموعه قرار داد هرچند

به یک سو مینهد و  رد،سنجی كه در مثنوی داهر اثر تماشایی است. در میان غزلیات آن همه دقت نظر و نکته

 .فقط به معشوق ازلی خوی  مینگرد

 اوست نشسته در نظر، من به كجا نظر كنم

 
 اوست گرفته شهر دل من به كجا سفر كنم 

 (513ن: ص )هما                             

های شهودی مقابل دیدگان  است. در غزلها، دیگر از بقال و هیچ جا و هیچکس را نمیبیند، تنها حق و تجربهاو 

اجتماعی كه در مثنوی آمده خبری نیست. وجود و ماهیت  ۀبازرگان، مسیحی و مسلمان، زن و مرد یا هر طبق

او چنان مجذوب  .و فقط  انسانی است عاشق و شیفتهانسان در هیچیک از این شخصیتها تجلی نیافته است. فقط 

هر دو  ،این اوصاف اگر نیک بنگریم ۀبا هم. مطلق اوست كه از جسم و تن خود وارهیده است ۀحق و غرق در اراد

تزكیه و تذهیب نفس و قدم در راه شریعت گذاشته و  مثنویشخصیت انسان در آثار موالنا مکمل یکدیگرند. در 

به عواقب و جوانب كردار خوی   ؛انسان در مثنوی آگاه و دوراندی  است. پایان به حقبیعشق  غزلیاتدر 

فرامین دینی پا را فراتر نمیگذارد. او  ۀاست. از محدود اندیشد. بر راه صالح قدم برمیدارد. محتاط و شریعتگرمی

با چاشنی عرفان و آرزوی وصال، جهاد نفسانی را بر خود آسان میکند، اما انسان در غزلیات، در ناخودآگاه سیر 

میرهد  ،ای كه در مثنوی به دور خود كشیده بودحقیقت است. از دایره ۀحق و نشئ ۀمیکند. سراسر غرق در جذب

 .وكتابهای مثنوی پا میگذاردتاسر غزلیات عاطفه جریان قوی پیدا میکند و بر همه حسابو اوج میگیرد. در سر

مجزا از انسان در مثنوی  انصافی است اگر بگوییم انسان در غزلیات، انسان دیگری است و كامالًبیباوجوداین    

است. حقیقت امر این است كه انسان باید از مصائب تزكیه و تذهیب نفس در مثنوی بگذرد تا به رهایی در 

 غزلیات دست یابد.

 

 گیرینتیجه
انسان وجود دارد كه هرچند ممکن است  کیشمس از موالنا  اتیو غزل یمعنو یاز دو كتاب مثنو کیدر هر

كه را  نیبرخوردار باشد، اما در مجموع، آنها انسا یااز وجوه مشترک برجسته ایاشته باشد د یاعمده یتفاوتها
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تصویری كه موالنا از انسان كامل در مثنوی بدست میدهد، گذارند. یم  یاست بنما افتهیتفکر موالنا در آن جلوه 

كه انسان جامع و كاملی را مطرح  نامه بآسانی قابل درک نیست؛ زیرا وی در پی آنستاز همان آغاز مثنوی در نی

آورد و حکایت از انبیا و سازد كه مظهر جمیع صفات الهی باشد. بنابراین از همان نخست روی به رمز و نماد می

اولیای الهی را پی  میکشد و سخن از تجربیات خوی  را كنار میگذارد تا بدین وسیله هم بتواند تقدس انسان 

 ند،یآفریم یمعنو یكه موالنا در مثنو انسانی اندی  بری باشد.بینان خامهام خردهكامل را حفظ كند و هم از ات

مسلک  یو رند ستیاز خطا و لغزش است. رفتارش قلندرانه ن راستهیظاهر و باطن  آراسته به زهد و تقوا، پ

 یاصل ۀسرچشماست. منبع و  میطرز تفکر موالنا  قرآن كر نیا یاصل یالگو میكه بنگر کیحافظ را ندارد. ن

 ینۀانسان عارف با زم نیا یفکر ۀنیاست و پرواضح است كه زم ثیقرآن و احاد ز،یاز هرچ  یموالنا، ب یهاشهیاند

آن باشد.  ینیمتأثر از قرآن و جهانب ی،گرید ینیاز ههر مکتب و جهانب  یپ ،یو اجتماع یمیتعل ،یخانوادگ

 یعیز پراكنده شده است. پس طبیمطالب ن اتئیبلکه در جز یورت كلصنه فقط ب یدر سراسر مثنو یقرآن میمفاه

 . هر دو كتاب باشد در انسان كامل نیب یادیاست كه شباهت ز

پركاربردترین تصویر بالغی در مثنوی و غزلیات شمس در توصیف انسان كامل به ترتیب آفتاب و متعلقات آن، 

نمایۀ تصاویر نیز به ترتیب تجلی صفات الهی در انسان آینه، سایۀ حق، و كیمیا و كیمیاگری است. پركاربردترین ب

اهلل بودن او، رازداری و رازبینی، رشد و ارتقای اخالقی مریدان، و رهایی از تعلقات دنیوی است. كامل و خلیفۀ

های طبیعی، مصنوعات بشری، موالنا در تصویرپردازی از انسان كامل در مثنوی و غزلیات شمس، از عناصر پدیده

های طبیعی و های تاریخی بهره برده است. بیشترین سهم در این میان متعلق به پدیدهنات و شخصیتحیوا

های تحقیق نشان میدهد مهمترین ویژگی انسان كامل در این دو اثر، سرس مصنوعات بشر است. یافته

ن كامل در نظر افزایی و محل تجلی صفات الهی بودن است. از این رو مهمترین ویژگی و ماهیت انسابین 

 مولوی در این دو صفت خالصه میشوند.

شده برای توصیف و ارائۀ آنها بنمای  درآمده شبه آنها و فن بالغی بکارگرفتهدر جدول ذیل این تصاویر، وجه

 است.

 
 تصویر شبهوجه فن بالغی

 آفتاب افزاییبین  تشبیه/ استعاره

 آینه تجلی صفات الهی تشبیه / استعاره / تمثیل

 سایه تجلی صفات الهی تشبیه

رشد و ارتقای اخالقی  تشبیه / تضاد

 مریدان

 كیمیا

 اسطرالب تجلی صفات الهی تشبیه

 قیامت مرگ شهوات تشبیه

 پاسبان آفتاب رازبینی و رازداری تشبیه

 شیشۀ چراغ رازبینی و رازداری تشبیه

 شیر رازبینی و رازداری تشبیه

كنندۀ دیگران از پاک تمثیل

 گناه

 ماهی
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 نویسندگان مشاركت
تهران دانشگاه  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامهپایان این راهنمایی عبدالرضا سیفآقای دكتر . است شده استخراج

 نهایی متن تنظیم و هاداده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان بهرضا پیریایی كرمآقای . اندبوده مطالعه

 تحلیل و تجزیه به كمک با نیز نژادآقای دكتر منوچهر اكبری و آقای دكتر علیرضا حاجیان. اند داشته نق 

 حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این انمشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده

 .است بوده پژوهشگر چهار هر مشاركت و تالش

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 یاری پژوه  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و تهراندانشگاه  انسانی

 .نمایند اعالم دادند،

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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