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 چكيده

پيرامون كمال انسان  ي مطرحهامستدل و برهاني به پرسش مقاله حاضر در جست و جوي پاسخ        
هايي كمال انسان در چيست؟ انسان كامل كيست و چه ويژگي؛ است و انسان كامل در عرفان اسالمي

در اين باره از اشعار  ؟انجامدميغاز شده و به كجا آو از كجا  پذيردتحقق ميدارد؟ اين كمال چگونه 
شيخ محمود  .مثنوي گلشن راز شيخ محمود شبستري به عنوان الگوي كاربردي استفاده شده است

او حركت بنيادي در  ةبه عقيد. پردازدله حركت به بيان مبحث تكامل ميئشبستري با استفاده از مس
در پايان همه  .خود بر گرددخواهد به اصل در پي اين حركت همه چيز مي. هستي غير قابل انكار است

   .نشيندمي رسد و در نتيجه وحدت به جاي كثرتهستي به تعادل مي
      ي بوده و در همة اين حركات انسان اين حركات شامل حركت جوهري ، تجدد امثال ، و حركت حب

نسان تنها موجودي يابد و انمود مي... قافله ساالر است كه با نام هاي مختلف انسان كامل، ولي، امام و 
به عقيدة شبستري كامل ترين انسان، . يابداست كه به غايت كمال كه همان اتحاد با خداست دست مي

اين سير از ازل آغاز شده و تا ابد ادامه خواهد باشد كه هم ولي است و هم نبي؛ مي) ص(پيامبر اكرم 
شبستري بر . اند، حتي مجرداتانسانروي تكامل موجودات قرار دارد و همگي دنبالهدر تمام  و داشت

 .در اين باره اختيار را رد مي كند اندمل جبري حتي در مورد انسان معتقدخالف برخي از عرفا به تكا
انسان كامل برسند، همگي بايد تالش كنند  ةتوانند به مرتبموجودات نمي ةبا وجود اين كه هم ،بنابراين

  .شكوفا سازند ها قرار داده شده است،را كه در آنهايي تا بر حسب استعداد خود توانايي

  واليت ، وحي، تجدد امثال، انسان كامل، حركت، شبستري : هاكليد واژه
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  مقدمه  

موضوع خلقت و پيدايش حيات و سرانجام آن، همواره اذهان را به خود جلب كرده  
كننده و كاملي به  قانعنتوانسته جواب  نيز هاي علمي و باالرفتن سطح دانش بشر پيشرفت .است

آن باب  در پيش كشيده و مندي جهان را ها قبل مبحث هدف البته عرفاي ما سال ،آن بدهد
آن جمله است شيخ محمود شبستري كه بخش اعظمي از اشعار خود را در  اند ازها گفتهسخن
   .راز به اين موضوع اختصاص داده است گلشن

بيني  جهان در .حركت است در ساس يك برنامه هدفدارترديدي نيست كه جهان برا            
آن  بر و نداحركت به سوي هدف معيني در اند وموجودات هدفدار آفريده شده  همه توحيدي

از  .دارد» از اويي و به سوي اويي«جهان واقعيت  .اّنا هللا واّنا اليه راجعون جاري است  قاعده
           ها نوعي وحدت و يگانگي، به حركتطرفي وحدت مبدأ و وحدت منتهي و وحدت مسير

 پس نظر به اين كه كل جهان از يك مبدأ و به سوي يك مقصود و در يك مسير. بخشدمي
  .خواه ناخواه جهان از نوعي وحدت و يگانگي برخوردار است تكاملي روان است،

 مظهري از انسان به عنوان خليفه اهللا جامع جميع صفات الهي و ,در اين نظام هدفمند
 چرا كه هستي بخش خود را بشناسد تواندوجود عالم هستي است كه با شناخت خود مي

 مي انسان اين. است وجودي مقام و رتبه نظر از خداوند موجود تريننزديك و مخلوق نخستين
 ةترين مرتبت آزادكرده، به حق اليقين و عاليتواند به مرحله اي برسد كه خود را از تمام تعينا

 گردد زايل كامالً او ظلماني و نفساني و بشري هستي كه به جايگاهي دست يابد يقت برسد وحق
 مقام به يافتن دست كمال انسان، و عزت درجه باالترين .گردد حق بقاي به باقي نهايت در و

  .است حق تجلي مظهر كامل انسان و از اين رهگذر خداونديست وصال
  

  كامل و وحي انسان

معرفت انسان   ةمسئل, تام  ترين مباحث عرفان نظري بعد از شناخت توحيدورياز مح         
جامع بين مظهريت ذات انسان كامل . و كماالت هستي است كامل است كه جامع جميع مراتب

فظ اعتدال در اين جهات كليه جمعيه خود و ح ةمطلقه و مظهريت اسماء و صفات در عين نشئ
دارد و اي ة ديرينهبحث از انسان كامل سابق. اي حق تعالي باشدتمام نم ةتواند آيناست كه مي
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 كسي اولين ظاهرا. انده آن را اصل برگزيده تصوف ناميدهانداز تصوف غلبه دارد كچنان در چشم
 بسطامي، بايزيد او از بعد بود، حالج ساخت مطرح را كامل انسان مبحث اسالمي عرفان در كه
 ابن برد، كار به خود آثار در را كامل انسان اصطالح كه كسي اولين. كشيد ميان به را مسئله اين

بوتي و عرفاني است و از نظر شناختي، نو انسان كامل داراي سه جنبه جهاندر نظر ا .بود عربي
 الدينمحيي .)115:1382نصر؛(شناختي و تكوين جهان، انسان كامل نمونه آفرينش است جهان

 به را خود افعال و صفات خود ذات به تعالي حق كه است تقاداع اين بر انسان خلقت باب در
 به را خود افعال و صفات و ذات خدا خواست چون اما كرد،مي مشاهده باطنيت و اوليت حكم
 را آن وجودي استعداد انسان رازي كرد، خلق را انسان كند، مشاهده ظاهريت و آخريت حكم

  )225: 1371 نصري؛( گردد ظاهر حق به سرحق وي ةوسيل به تا داشت
 ةهم براي الگو يك عنوان به تا باشد هايي داشتهويژگي چه بايد كامل انسان كه اين          

 است و گرفته قرار توجه مورد بشري مكاتب عموم و الهي اديان ةهم در شود، مطرح هاانسان
 انسان يا و نسانا كمال ةدربار اينظريه است، آورده بشريت براي مكتبي كه مكتبي صاحب هر«

 به دوباره بايد و افتاده دور خود اصل از انسان عرفا، نظر در )103: 1389 مطهري؛(».دارد كامل
كه خداوند او را به  دانديژگي انسان كامل را جامعيت او ميعربي اولين وابن .يابد دست آن

 كه جا آن از ت وانسان، عالم صغير است در برابر دنيا كه عالم كبير اس. صورت خويش آفريد
انسان را عالم كبير  عالم را انسان صغير و ،برخي نيز بالعكس. اوست در الهي صفات جامع

دومين ويژگي انسان كامل اين است كه نه خلق است و نه حق و به اعتباري هم  .انددانسته
ق خلق است و هم حق؛ يعني به اعتبار ربوبيت خود نسبت به خلق و اتصالش به صفات الهي ح

سومين ويژگي انسان كامل آن است كه . است و به اعتبار مظهريتش نسبت به حق، عبد است
عالوه بركسب قرب نوافل به مرتبه قرب فرايض هم رسيده باشد و ديگر ويژگي او توان تدبير 

). 262:1376رحيميان ؛(عالم است و اين ويژگي به جهت خالفت او از جانب خداوند است 
است و هرچه در عالمِ تفصيل  شده داده قرار هم در انسان ،دارد وجود انجه در چه آن تمامي

والخليفه «. است هستي مراتب تمام جامع و اهللا خليفة انسان. در انسان جمع است جود دارد،
عطيبِكلِّ اًسمائه ل تحققاوم الذاتي الّاالوجوب هااللهي ميعِ الصفاتِبج وصوفاكونَ مان ي دالب ي

مظاهرَ االسماء علي الخَالَفه رقدّا اليمنهم الي َكماّله ِوال لَ كّلاوصو ي بوَنهطلكلَّها ما ي «
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 انسان است، شهادت و غيب جنبه دو داراي هستي جهان كه طور همان) 456:1368يثربي؛(
 و يافته يتجل همگي الهي صفات انسان وجود در كه جا آن از و دارد جسم و روح رويه دو هم

 را خود اگر بنابراين )12:1367ابن عربي؛رسائل ؛( .است هستي عالم وجود از مظهري همچنين
  .مي شناسد هم را خدا ،بشناسد

اين ديدگاه از همين نقطه . تفكر اوست ةانسان كامل محدود به قو ةديدگاه فالسفه دربار          
اه نكرده و انسان را محدود به عقل در نظر چون به تمام جوانب انسان نگ .نقد است قابل رد و

 .دانست» انسان حكيم«توان اين موجود را به عنوان انسان كامل يا به قول خود آنها ، نميگرفته
بعد فطري همان . تكويني است كه انسان داراي دو بعد فطري وحال آن )114:1362باربور؛(

گيرد و د و قبل از تولد در او شكل ميهايي است كه در نباتات و حيوانات هم وجود دارخصلت
و بعد از  ددار وجود انسان در بالقوه صورت به تولد از هايي است كه قبلصلتبعد تكويني خ

خود را بر شهيد مطهري هم با تكويني دانستن امور فطري تعليمات  .تولدش كسب مي شوند
اما ) 37:1369مطهري ؛(دهد كه ريشه در نهاد و فطرت انسان داردمحور ارزشهايي قرار مي

         )مانند خوي وخصلتهاي روحي ومعنوي ( شكل اعظمي از آن ها بعد از تولد ساخته مي شوند
انسان چيزي به نام فطرت وجود  اند كه دربر اين عقيده »هيوم«و  »جان الك«و افرادي چون 

 آن گونه كه خود كند و چون انسان خود را از بيرون كسب ميمعلومات  ةندارد و انسان هم
رساند و رش خصال ملكي خود را به سعادت ميبخواهد با پرواگر  ،خواهد، خود را مي سازدمي

ش، به اسفل انخواهد با پيروي از خصال حيواني، خود را در همان مراحل پاييني جسمانياگر 
شرافت و حقيقت وجودي انسان روح الهي است كه بايد آن را بشناسد تا به . كشانددركات مي

            عرفا اعتقاد به سنخيت انسان و خدا دارند و با استناد به آياتي نظير . كرامت آن دست يابد
» و  رِيدلِ اْلوبنْ حم هإَِلي نُ أَْقرَبو » َنح»  وَنهبحيو مهبحو » ي»  ْنهُضوا عرو مْنهع اللَّه يضر «

آنان وجود را واحد و موجودات را  .انسان با خداوند را اثبات مي كنند مناسبت وحدت حقيقت
اعتقاد دارند حقيقت انسان كامل، كه «دانند و يات وجود واحد در مراتب مختلف ميآثار تجل

الهي است، نخستين مخلوق و نزديك ترين موجود خداوند از نظر رتبه و مقام  ةهمان نفخ
        اي برسد كه هستي بشري و نفسانيدر مقام فنا به درجه ان مي توانداين انس. وجودي است

و ظلماني او كامالً زايل گردد و حقيقت باطني او در نور ذات الهي متالشي ومستهلك شود و در 
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در صورتي كه اگر اعتقاد به سنخيت و مناسبت بين انسان و خدا . نهايت باقي به بقاي حق گردد
             شه  باطل و اقرار كننده بدان كافر و منحرف و گمراه تلقينادرست باشد، اين باور از ري

  ) 47: 1386محمديان؛ (".مي شود
دار است و عرفان اسالمي انسان امانت در. اندم انسان را برفرشتگان برتري دادهبرخي مقا          

هر ... « .قرار داردخلقت جهان  ةجهان كثرات را براي او آفريده اند و خلقت وي در آخرين مرحل
چند كه انسان از لحاظ صورت ظاهري، جزء عالم ملك است، اما به دليل جامعيت واشتمالش 

) 273: 1368يثربي؛ (».جداگانه اي است برتمام حقايق جهان خارج، خود، عالم مستقل و
اوليا اين راه انبيا و  در ، دست يافتن به مقام وصال خداوندي است وة عزت انسانباالترين درج

بنابراين، صورت متعالي خدا كه انسان را به . انسان كامل مظهر تجلي حق است«. نداپيشتازان
: 1388لويزُن؛ (» گذارد، چيزي جز حضور الهي كه قلمرو اسماء اهللا است، نيستنمايش مي

223-222(  
وت مثل قطب، هاي متفاهايي برشمردند و وي را به نامصوفيه براي انسان كامل ويژگي           

ديدگاه حق بين است و هم انسان كامل ذوالعينين است؛ يعني هم داراي . اندناميده شيخ و پير
 انسان عالي ةنمون) 194: 1383نيكلسون؛ .(ازطرفي حق است و از طرفي خلق .نگرنگرش خلق

 ابوالبشر آدم از كه پيامبراني شماربي هايگروه در او »ضياء« كه است محمد روح يا نور كامل،
 محمد روحاني وارثين كه مسلمين اولياي سلسله آمدن كار روي با هاآن از بعد و شده شروع

 خدا با را خود وحدت ولي، يا باشد پيغمبر كه اين از اعم كامل انسان. است نموده تجلي هستند،
 ازير است، خلقت غايي علت بنابراين است؛ خداوند تجلي و كامل تصوير او. است كرده درك
  )26-27: 1383 نيكلسون؛(.گرددمي خود وجود متوجه خدا كه اوست ةوسيل به فقط

 ةمسئل نيست، ارشاد و راهنمايي به قادر شرايط تمام در عقل چون فالسفه ديدگاه از           
 خدا سوي به را هاانسان وحي ةواسط به پيامبران تا كندمي پيدا ضرورت آفرينش نظام در وحي

 بر اصل اين عرفا، ديدگاه از اما. است انسان نياز ديدگاه اين از نبوت اصل واقع در و كنند هدايت
 پيامبران از بايد ضرورتاً انسان بنابراين. است انساني كمال واالي مقام به انسان رسانيدن مبناي
  . ندك مي پيدا را انيرب اسرار دريافت قابليت ,كند تبعيت ها آن از كه نسبت هر به و كند پيروي
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         نبوت و رسالت را مرتبط با انسان كامل و مراتب و اطوار واليت ةاهل معرفت مسأل          
ي، بلكه بر عرفا دليل لزوم نبي و خليفه و حاكم الهي را نه تنها در مورد جوامع انسان. مي دانند

اند و بر اين هاسما و صفات حق تعالي مطرح نمودبيني و حتي در بين كل مظاهر عالم و جهان
، اندام از حقيقتي خاص، مظهر حق متعالموجودات عالم، هر كدة كه گرچه هم نكته اشاره دارند

 ةآن ها مظهر اسماي كلي كه اما تفاوت انبيا و اولياي كبير خدا  با ديگر موجودات در آن است
ه خالف ديگر ب) باشندزئيه و موجودات به آنها مستند مياسمايي كه ساير اسماء ج(ند احق

  .)411-412: 1376رحيميان؛ (ات دموجو

                      
  انسان كامل در نظر شبستري حركت جوهري و

يابيم يكي از موضوعاتي كه همواره اذهان را به سوي ميبا نگاهي به تاريخ تفكر بشر در
د داشت قبل از ميالد اين اختالف بين دانشمندان وجو«. له حركت استئخود جلب كرده مس

يا حركت يك . ساير اعراضيا جهان سراسر حركت است يا حركت، عرضي است مانند آكه 
        س از اسالم و پله همواره مورد نظر متفكران بوده است و ئاين مس. ... واقعي استخيال غير

طاهرزاده ؛ (»... .اسالمي اين سؤال در مورد حركت جوهري مطرح بوده است ةظهور فلسف
1385 :60 -59(.  

فلوطين معتقد است روح آدمي به جهت تمايل به خودمختاري از عالم معقول به عالم 
  )80:1368يثربي؛(محسوس نزول يافته است و در تالش است دوباره به عالم معقول برگردد 

از ديدگاه فيلسوفان جهان اسالم، موجودات دو نوع اند، يكي موجوداتي كه حركت در «
. هاها، آتش، ستارگان و كهكشانت از زمان جدا نيستند، مانند اتموجوداو اين م. هاستذات آن

اين موجودات از زمان جدا بوده و ازلي و . ها نيستديگر موجوداتي كه حركت در طبيعت آن
مانند خداوند هستي و وجود، عالم و كيهان كه ازلي قديم و فاقد حركت . قديمي هستند

 ةا به طور عموم قايل به وقوع حركت در چهار مقولفيلسوفان قبل از مالصدر... هستند
ها از ديد منطق عرض بودند كه همه آن) حالت(، و وضع)مكان(، أين)چگونگي(، كيف)مقدار(كم
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اما مالصدرا با اين نظر مخالف . دانستندآيند و وقوع حركت در جوهر را محال ميبه حساب مي
 .) 159- 160: 1387فرشاد ؛  (» بود و اعتقاد به حركت در مقوله  جوهر داشت

 به حركت اين. رسندمي فعل به قوه از جوهري حركت در موجودات مالصدرا عقيده به
 ادامه همچنان هم مرگ از بعد و رسيده انسان به و شده شروع جمادات از و عمودي صورت

 ودوج به ممكنات تمام وجود كه اين. گرفت شكل وجود وحدت مسئله پي در انديشه اين. دارد
 حركت، اين در .بازگردند خود اصل به خواهندمي و ندااصل يك از همگي و است وابسته واجب

 شود مي تبديل انسان به حيوان و حيوان به نبات نبات، به جماد شود، مي استحاله دچار تئهي
 آفرينش ميوه مالصدرا، نظر از. شوندمي راجع حق به و رسدمي تكامل به نيز بشر روح حتي و
 تواندمي كه است انسان همين تنها و بود انسان خلقت هستي، آفرينش از هدف و است سانان

عارفان مسلمان به حركت مطلق « )167-168: 1358 شيرازي؛.(يابد دست كمال نهايت به
 )160:  1387فرشاد؛(» .موجودات باور داشتند كه همه در جنبش به سوي مبدأ اعلي هستند

وجب اند و همين اشتياق به كمال است كه ميابي به كمالدستيپر همه موجودات د ،در عرفان
هاي متعالي انسان يابي به جنبهمسير را دست اين عرفا هدف از طي .شودتداوم حركت مي

 .يعني وصال به حق مي دانند

در اين . جهان هستي تابع نظام كاملي است كه اراده و مشيت خداوند برقراركرده است 
و از اين ميان، انسان برترين  انددات برحسب مرتبه كمالي خود قرار گرفتهنظام همه موجو

ست چرا كه مظهر جمال ا وجود آدمي جامع جميع تضادها .)174: 1376موحد؛ (مرتبه را دارد
جالل الهي است همچنان كه ظاهر كه حق است به اعتبار ذات احد است و به اعتبار اسما و  و

حقيقت انساني برتر . كه انسان است واحد كثير و فرد جامع است صفات كثير؛ مظهر حقيقي نيز
هاي گوناگون جلوه است؛ همچنان كه ذات الهي به صورتاز همه خصوصيات و اوصاف معاني 

كند و شئونات او را نهايت نيست، وجود آدمي نيز ظهورات مختلف دارد و امكانات او را مي
  :حدي متصور نيست

  كـه هستي صـورت عكـس مسمـا  ه اسمااز آن دانسته اي تو جمل
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  صاحب سعادت ةبه توست اي بند  م و ارادتــور قـدرت و علـظه
  )281-2الهيجي؛ بيت ( 

 به را ...و مضغه و علقه به عقيده شبستري صورت انساني از انواع تركيبات نطفه،     
 في نطفه جعلناه ثم طينٍ نم سالَله من االنسان خلقنا ولقد«: فرمايدمي تعالي باري كه ترتيبي

 َلحماً العظام فكسونا عظاماً المضغه فخلقنا مضغه العلقه فخلقنا علَقه النطفه خلقنا ثم مكينِ قرار
بعد از . هاي مختلف تكوين را در رحم طي كرد تا متولد شددوره سپري كرده و )14مومنون، (

  :تولد نيز اين حركات و تبديالت همچنان ادامه دارد
  پس از روح اضــافي گـشت دانــا  در اطــوار جمــادي بــود پيـــدا
  پس از وي شد زحق صاحب ارادت  پس آن گه جنبشي كرد او ز قدرت

  )317-318الهيجي؛ بيت ( 
بيند هر چند اين جهان ماده را در رحم مادر نيز انسان بعد از تولد جهان را مي    

دريافته،  ظاهري آن را چشيده و معاني جزوي را به حواسولي بعد از تولد طعم , مشاهده كرده
سير  در اين مسير .گذاردپا در مسير عرفان و شناخت حق مي و پردازدبه درك كليات مي

انواع صفات مذموم نيز در او . استصعودي و نزولي فراواني دارد و هر لحظه در حالت متفاوتي 

  .دد تسخير وجود اوستهريك از اين صفات ذميمه در ص و گيردشكل مي

  وزيشان خاست حرص و بخل و نخوت  غضب گشت اندر و پيدا و شهـوت
  ...بتــــرسد از دد و ديــــو و بهيمه  هــاي ذميمه به فعــل آمد صفت

  )321- 3 بيت الهيجي؛(           
 ورـظه نزولي رـسي نهايت در و گيردمي قرار وحدت نقطه ابلـمق در حالتي چنين در

 چهاما چنان است حيوان از كمتر بماند حد اين در اگر و شودمي پيدا او در كثرات و دكنمي
 تواند مي بيافتد، صعود مسير در و بكشد باال به استدالل و عقل يا الهي واسطه كشش به را خود

  .برسد كمال به
  ز فيض جذبه يـا از عكس برهان  وگر نـوري رسد از عـــالم جان

  وزان راهي كه آمـــد بازگـردد  ــراز گردددلش با نـور حق هم
  )326- 7الهيجي؛ بيت (       
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. است اعظم اسم مظهرنيز  و الهي صفات جميع جامع شبستري ةعقيد به انسان    
 خاطر همين به را انسان اصوالً و. يابد دست حق معرفت به تا بشناسد را خود بايد بنابراين
   آفريدند

  ديـبعه واـف او ة رـزم  در درآ  مردي به مردان چون دربند ميان
  آفريـدند بسيار خلق اگـــرچه  آفــريدند كار اين بهر  از  را وــت

   )885-887 بيت الهيجي؛(                  

انساني كه از ازل، مهر قبول اطاعت الهي را با  است كامل انسان انسان، نوع آفرينش از غرض
  .جان خود پذيرفته است

  مـولـود گشت كامل انـسان تا كه  موجود گشت چون تا كه لاو بدان

  )316 بيت الهيجي؛(   
  

دانند و در حقيقت فيض مي  صعودي قوس و نزولي قوس شكل به را جهان خلقت عرفا      
 قالبي در تعنيات پذيرفتن با وجود نزولي، قوس در. كندلق وقتي در مراتب تعينات نزول ميمط

 اسم آن قابليت كه قالبي در تعنيات پذيرفتن با وجود .كندمي ظهور ،دارد ار اسم آن قابليت كه

 اين شبستري. روندمي         بين از همگي صعود قوس در تعنيات اين و يابدمي ظهور دارد را
 اندشده مصدري الهي اسماي از يك هر و است يكي منتهي و مبداء كه داندمي دوري را حركت

 معاد است، مبدأ چهچنان را چيزي هر چون و يافته صدور آفاقي با نفسيأ خاص وجود او از كه
 در كه طور همان كه شودمي دري همچون اسم همان موجود، آن معاد در پس .بود خواهد نيز

 مخفي و رود اندرون و نمايد رجوع در همان از باز نموده، ظهور و بود آمده بيرون در آن از مبدأ
   )237- 238 :1382 دزفوليان؛.(شود

  ...است  اسمي ز يك هـر مبدأ و معاد  است قسمي و حظي يكي هر با زحق
  شد در بــه در از معــاش در اگرچه  شد در بـه هم اول دركـــامد آن از

  )277-280 بيت الهيجي؛(    
 همان به سرانجام و شده آغاز باقي مصدري از انسان روح چون. است روح انسان حقيقت

 كمال اين به يافتن دست و منشأ اين به رسيدن براي روح .دارد جاويد بقاي .گرددمي باز منشأ
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 اين طي براي. بگذارد سر پشت را انساني و حيواني - نباتي - جمادي  مختلف تكاملي مسير بايد
. دهدمي  ياري راه اين در را او مركبي همچون جسم و دارد نياز جسم به مادي جهان در مسير

 را خود وقتي از هم انسان .دهدمي ادامه مادي جسم بدون را طريق اين روح مرگ از بعد
 كرد حركت مطلق سوي به تعنيات از و انديشيد دارد، قرار تنزالت نهايت در كه ديد و شناخت

 به رسيدن روند شبستري. بازگشت تعنيات عالم به باز مطلق به نسبت آگاهي و آشنايي از بعد و
  .گويد مي گونه اين را كامل انسان ةمرتب

  آگاه خـويش زاصـل كوشد كسـي  راه در كيست مـسافر گفتي دگر
  ...دود از آتش چون شود صافي زخود  زود بگــذرد كو بـود آن مسـافر

  كـامل انسـان او گــردد تــا رود  منــازل در اول سيـر عكـس به
  )312-315 بيت الهيجي؛(      

كه قدم اجتهاد در راه مولي نهاده و پاي ارادت از  ي استمسافر الي اهللا آن كامل           
ميان  بسته به  وابستگي به دنيا گشاده و سفر حقيقت كه توجه دل به حضرت حق است در

نفس را از هوا و هوس باز  )40نازعات، (»و َنهي النَّفس عن ِالهوي من خَاف مقام ربه« موجب
اسماء الهي است و از آن جهت كه تمام صفات خدايي در او  ةانساني آيين چنين .داشته است

  :مورد احترام فرشتگان واقع شده است ،تجلي يافته است

  از آن گشتي تو مسجـود مالئك          تو بودي عكس معبود مالئك                  
  )266الهيجي؛بيت  (

  
ظهورات و آيينه تمام نماي صفات  ةجامع همن چو. او از تمام هستي برتر و واالتر است         

: 2جق،1420عربي،ابن(» ُكنت َكنزاً مخفياً فأحببت أنْ أعرَف«حديث قدسي . و اسماء الهي است
عالم عكس حق  .كندحكمت آفرينش آدم را نيز آشكار ميبلكه  نه تنها علت خلقت عالم، )112

المذكور انساناً  َفسمي هذا«.گويدت و اين همان است كه ابن عربي ميو انسان چشم عكس اس
َنشاًته و ,وخليفه مومفَلع نسانيُتها اصرُه الحقايقُ كلَّها و فامنسانُ العينِ من  حنزََله اقِ ِبملحل وه

) مقدمه:1382دزفوليان؛(»فََلهذا سمي انساناً ,هو المعبرُ بِالبصرِ و العينِ الَّذي به يكون النََظرُ
موجودات مظهر  ةهم. داند كه در پايان آفرينش ظهور يافتبراين انسان را علت غايي عالم ميبنا
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حقيقت انسان هستند و براي او خلق شدند و در تسخير اويند و جان همه آن ها به جان او 
  . وابسته است

  و در بسته با تـــو ريسمــاني وز  بود از هـر تني پيش تو جـــاني
  ...كه جان هر يكي در توست مضمر  مـرت را مسخــراز آن گشتند ا

  )268- 276الهيجي؛ بيت (                            
در تالش است تا به جايگاه  پيوسته شده،از عالم مطلق وارد دنياي كثرات  ي  كهانسان       

نيا شده و به جبر وارد اين د در واقع او به دنياي ديگري تعلق دارد كه. اصلي خود دست يابد
براي رسيدن به مقام و منزلت اصلي خود بايد از تمام تعنيات رها شود، تاريكي ها را از خود 
. بزدايد تا بتواند دوباره به نور مطلق برسد و اين سير فقط از طريق كشف و شهود انجام مي شود

  :مرتبه انسان از فرشته هم باالتر است و بايد براي دست يافتن به آن حركت كند
  نگنــجد در مقــام لي مع اهللا    فرشته گرچه دارد قرب درگاه

  )119الهيجي؛بيت  (      
از آن جهت  اكمل از ملك مقرب است و ،انسان كامل از آن انسان كامل است و ،كمال

لي مع اهللا وقت اليسعني فيه ملك مقرب و ال نبي « :فرمايدمي) ص(است كه پيامبر اكرم 
ت عقل و علم و ا كه نهايت مسير كمال است، ملك مقرب كه صورچه در مقام فن«» مرسل

علم و شعور را با فناي صرف، منع جمع است و چه جاي ملك، .... يابد؛ زيرا شعور است، راه نمي
تعين است و هيچ » محمد«هم نمي گنجم؛ زيرا كه » محمد«هم، يعني  كه نبي مرسل كه من

انسان بايد پنبه از گوش درآورد  )82: 1388يجي؛ اله( ».تعين را در آن حضرت گنجايي نيست
  :و نداي دعوت را بشنود

  تو هم حالج وار اين دم بـرآري  چو كــردي خويشتن را پنبه كاري
  نــداي واحـد القهــار بنيـوش  از گوش  پنـدارت ة بــرآور پنبــ

  )440-444الهيجي؛بيت  (      
طور كه انسان براي ادامه داند و همانسان كامل ميلم صغير را همانند انشبستري عا          

است و  عالم روح انسان. عالم نيز بدون روح قادر به ادامه حيات نيست ،حيات نياز به روح دارد
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است و از آن جا كه ظاهر و مظهر با هم اتحاد » اهللا«به جهت جامع بودن اسماء الهي مظهر اسم 
و در تمام هستي نفوذ دارد و تأثيرگذار است و وجود  در جميع كائنات ظهور كرده است ،دارند

ست، يا آيينه اي ا جهان، تني است كه انسان كامل جان آن. هستي به وجود او وابسته است
انسان كامل، مظهري است كه حق، صفات و اسماء خود را . است كه صفاي آن مرد تمام است

است كه هر چه در عالم هستي است » معواحد كثير و فرد جا«در او مي نماياند، انسان كامل 
موجد؛ (» .او خداوند روي زمين است و خالفت حق مر او را سزاست. در وجود او منطوي است

  :مي كند خطاب به همين خاطر انسان كامل را بت) 96: 1376
  مظاهر     كه از روي بتان دارد   بت تــرسا بچه نـوري است ظاهر

  )971الهيجي؛ بيت (  
به  خليفة اهللا است و كه كار غالمي مي كند، خواجه اي مي داند شبستري انسان تمام را      

همه درحالي كه با او هستند از  .بقاء باهللا دست يافته، ديگر كفر و ايمان براي او مفهومي ندارد
  :از چشم ظاهربينان پنهان است ند و اوااو دور

  الميـواجگي كــار غكند با خـــ  كسي مرد تمام است كـز تمامي
  به زيــر قبــــه هاي ستر مستور  همه بـا او ولي او از همـه دور

  )346و352الهيجي؛بيت (
مرتبه انسان  اي دارد كه آن مرتبه خاص اوست وموجودي مرتبه به عقيده شبستري هر

ان اين امر نش .همچنين مرتبه هيچ كسي مانند فرد ديگري نيست .كامل باالترين مراتب است
بر، جريان امور عالم و افعال به حكم اين ج« دهد كه شبستري به جبر خالص معتقد بودهمي
اي كه هيچ به گونه ،ها و حكم جبري ازلي دانسته و اليتغيرآدم را به مقتضاي استعداد آنبني

» .باشد و اين جبر ذاتي استموجودي اعم از انسان و غيرانسان را از آن گريزي و گريزي نمي
  :شبستري گويد) 311: 1359جهان گيري؛ (

  از بهر كــاري برگـزيدند تو را   فعلت آفــريدند  نبـودي تو كـه
  ...نـر يكي كــاري معيـبراي ه  مقدر گشته پيش از جان و از تن
  به جا آورد وكردش طوق لعنت  يكي هفتصد هزاران سـاله طاعت

  رد نـام اصطفا ديدـبه ك چو تـودگر از معصيت نور و صفا ديــد          
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  نه آن كورا نصيبي ز اختيار است  كرامت آدمي را اضطـــرار است          
  )540- 553الهيجي؛ بيت (                                

اين حقيقتي در وجود  .بنا به عقيده عرفا، روح محمدي، بر همه موجودات سلطه دارد
دهند و هاي اين مقام را نشان مير كدام از انبيا يكي از جلوهو ه همه انبيا و اوليا قرار دارد

  :گويد شبستري .است) ص(مظهركامل اين مقام پيامبر اكرم 
  مراتب را يــكايــك بــازداني  اگر تـاريـخ عــالم را بخوانــي
  كمالش در وجود خاتــم آمـد  نـبـوت را ظهــور از آدم آمـد

  )367- 8الهيجي بيت ؛(         
طرف خدا براي  نبي از .آيدكوشش به دست نمي تالش و با نبوت موهبتي الهي است و      

چون هركس براساس استعدادي كه در ازل به او عطا  است و ها برانگيخته شدهارشاد انسان
ها داده، فقط به افراد شده، قابليتي دارد و موهبت نبوت براساس استعدادي كه خدا به انسان

ميان تمام مراتب موجودات برتر است؛ حتي از نظر  در پيامبر ةمرتب .گيردميخاصي تعلق 
  :شرافت و برتري، از انبياي اولوالعزم ديگر

  اوست     ة ايـوجود خاكيان از س  اوست   ةمراتب جمله زير پاي
  )386الهيجي؛بيت  (       

  :تظهور يافته اس) ص(و نور نبوت به صورت كامل در وجود پيامبر اكرم 
      

  از اين رو در ميان نور غــرق است      را قبله ميان غرب و شرق است و
  )383الهيجي؛بيت  (  

جهان و جهانيان همگي مظاهر اسماء اهللا هستند و هركدام براي آشكار شدن اسماء 
حضرت جز ميان تمام موجودات، آن كه جامع تمام كماالت است، در  .اندخداوند خلق شده

پيامبر، از نظر  .همه حكايت از اين قول دارند«.... و »آدم لدانا سيد و« حديث .تنيس )ص(محمد
عرفا، خليفه خدا روي زمين است و موجب تعادل ميان اسماء به ظاهر متضاد خداوند در روي 

حقيقت وجودي او حقيقت همه . وي موصوف به تمام صفات و اسماء الهي است. شودزمين مي
 همين به. شودمي جهان كل شامل الهي فيض او طريق از .طه فيض استاو واس. حقايق دنياست

هر چند هر فرد از افراد انساني  .دارد برتري همه بر واليت نظر از هم و نبوت نظر از هم ،خاطر
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 اي از آن ببرد، اما خالفت عظمي از آن انسان كامل است كه درتواند به خالفت برسد و بهرهمي
شبستري مراتب انبيا و اوليا را نسبت  .داننداسالم را شايسته اين شأن مي عرفان اسالمي، پيامبر

  :كشدبه مرتبه محمديه اين گونه به نظم مي
  ...گه از مـــوسي پديـــد و گه ز آدم  مــخـــورشيد اعظ  بود نـور نبي
  ـايه  اوستـاكيـان از ســود خـوج  ـر پايــه  اوستـه زيـمراتب جمل

  ... رـه هم ختـــم آمد آخـبر اول نقط  تم جمله ظـــاهرواليت شد به خا
  در او پيدا نمـــايد وجــه مطلق     بود از سر وحــــدت واقف حق     

  )376- 393الهيجي؛بيت  (  
بعد از ختم نبوت دور واليت شروع مي شود، به عقيده شبستري ظهور ولي كامل در وجود       

هم از نظر نبوت و هم از نظر ، به همين خاطر. ندار پيرو اين كلاست و تمامي اولياي ديگ پيامبر
چون در واليت با پيامبر يكي . وارث واليت او هم همين طور است. واليت بر همه برتري دارد

  .است
  ...كمــــالش در وجـود خـاتـم آمـد   نبـوت را ظهــــور از آدم آمـد
  تمــــامي دو عـــالـمبـدو بــايـد   ظهـور كل او باشد بـه خـــاتم
  ...كه او كل است و ايشان همچو جزوند  وجود اوليـا او را چــو عضـوند
  ردد از اوالد آدم  ـخليفـــــه گــــ  شـود او مقتـــداي هر دو عالم

  )368-373الهيجي؛بيت  (           
 تلقين، و هدايت يا سبق و درس تعلم، و تعليم بدون كه است علمي از عبارت وحي... «

 به وحي، مرتبه باالترين) 143 :1375شبلي؛(» .باشد شده القا خدا طرف از خود به خود
 مرتبه باالترين به را هاآن و است مردم با آنها تفاوت وجه تنها كه اختصاص دارد پيامبران

 اتمام با .شودنمي پايان نبوت، تمام با وحي عرفا، عقيده به .رساندمي كامل انسان يعني انساني
... «:گويدمي آملي حيدر سيد. گيردمي عهده بر را نبي رسالت و يابدمي ظهور ولي نبوت،

 اقتضاي از حقيقت و نبوت، اقتضاي طريقت و است رسالت اقتضاي از واقع در شريعت
  )348: 1368 يثربي؛(».واليت
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 مكان و انزم به محدود نبوت. است برتر رسالت از نبوت و نبوت از واليت عرفا، نظر از
 به اوليا. است دو هر حقيقت و شريعت به عالم ولي ندارد، محدوديتي هيچ واليت ولي .است
 و واليت مقام. كنندمي كسب را علوم اين او تعين نخستين كمك با حق ذات از و مستقيم طور

 و است ترگسترده نبوت از واليت دايره سخنان اين وجود با نيستند؛ اكتسابي كدام هيچ نبوت
 هر كه چرا است، رسالت و نبوت عامه حقيقت واليت«. است واليت عرفا عقيده به نبوت اصل

 الزاماً هم نبي هر و نيست، نبي الزاماً ولي هر كه حالي در است؛ ولي اينبي هر و نبي رسولي،

اولياي الهي مظهر صفت واليت حق هستند و به « )116-117: 1371 كربن؛(».نيست رسول

. قرب به حق، از صفت علم، قدرت، اراده و ساير صفات خداوند نيز برخوردارند درجه ةانداز
ند و چون صفات بشري و اهاي كاملي هستند كه از خود فاني و به حق باقياولياي الهي، انسان

- ناسوتي آنها زايل گشته و اتصاف به صفات خداوند دارند، ديدن آنها در حكم ديدن حق و هم

  )246: 1386محمديان؛ (» .شودكم هم نشيني با خداوند محسوب مينشيني با آنان در ح
كه  كند، چراواليت قطع شدني نيست و در جميع ادوار تقاضاي ظهور در مظاهر مي

طاع ـوصال حق و حصول معرفت مقيد به زمان معين و مكان خاصي نيست و فيض الهي انق
شود، در اين صورت مرتبه ميگاهي دو جنبه واليت و نبوت در يك شخص جمع . پذيردنمي

اطالع بر حقايق الهيه است برتر از جنبه «واليت وي كه جهت قرب به حق و حصول معرفت و 
و ارشاد مردم به سرزمين سعادت » بيان احكام«نبوت اوست كه رو به كثرت دارد و وسيله 

واليت اين توان گفت كه گاهي نيز ظهور واليت در واصالن غيرنبي است؛ و به مثل مي. است
موحد؛ (» .شودگيرد و نوراني ميقبيل كامالن مانند ماهي است كه از خورشيد نبوت فيض مي

  )38:1386آساتوريان؛(ماه در زبان نمادين عارفان مرتبه واليت خاصه است  )98- 99: 1376
نور  ,د كه ولي غير نبيداركند و بيان ميشبستري در تمثيلي نبي را از ولي جدا مي

نبي را مانند آفتاب و ولي را مانند ماهي  ،در اين تمثيل او .گيردال را از نبي ميـكم واليت و
اهللا است كه به كمال واليت گيرد و در مقام فناء فيداند كه نور خود را از آفتاب نبوت ميمي

 چون واليت انبيا موهبتي الهي است :گويددر ادامه مي. رهديابد و از بيگانگي مينبي دست مي
يابند پس براي دست يافتن به نبوت ت خود را در سايه واليت خود ميو اكتسابي نيست و نبو

ها بايد به صفاي تام باطني دست يافت و انبيا مانند آينه پاك و مصفايند و صورت واليت در آن
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چون واليت را با رياضت و مجاهدت  ،براي ولي غيرنبي اماتوان آن را پنهان كرد پيداست و نمي
، بايد آن را پنهان استآورد، نبايد آشكار باشد و اگر داراي كرامتي و خرق عادتي به دست مي

  :دارد و نبايد اظهار كرامت كند
  مقــابل گــردد انـدر لي مع اهللا  نبي چـون آفتـاب آمد ولــي ماه
  واليت اندر و پيدا نه مخفي است  نبوت دركمال خويش صافي است

  در نبـي پيـدا نمـايد      ــولــي انـ  دـايـپـــوشيده بي ـواليت در نب      
  )338- 340الهيجي؛بيت  (

ي را براي وصول هاي متفاوتد و هر كدام براساس سلوك خود راهاوليا انواع مختلفي دارن          
  .اما همگي از يك چشمه اند و مطيع انبيائند. دهندبه اتحاد نشان مي

  گـرفته دست جان ها دامن وي     در پيشده او پيش و دل ها جمله 
  )22-30الهيجي؛بيت  (   

  :استشبستري خاتم انبيا در باطن، خاتم اوليا نيز  ةبه عقيد
  ازو با ظاهر آيد رحمت عام  او از خواجه يابد نسبت تام
  ردد از اوالد آدم   ــخليفه گ  شود او مقتداي هر دو عالم

  )372-373الهيجي؛بيت  (                    
گويد نور حقيقت محمدي در مشرق حركت خورشيد مي رمز الهيجي با استفاده از

النهار سايه ت برسد، اما پس از گذشتن از معدلنبوت ظاهر شد تا به نقطه اوج خود در دايره نبو
رجوعي  در حركت. اين خورشيد در مغرب واليت افكنده شد كه همان جهت باطن نبوت است

هاي بيانگر وجود اولياء اهللا پديد آمدند و مشارق و مغارب در غرب، سايهخورشيد به سمت م
باطني  ةبرابر هم قرار گرفتند؛ در برابر هر يك از نقاط دايره نبوت، نقاطي در مسير رجوعي داير

رسند و بدين سان قطور دايره ، مبدأ و معاد به هم مي)عج(واليت هست و با ظهور امام دوازدهم
 از پر جهان »امام« اين ظهور باو  انجامدبه كمال خويش مي) واليت ةيا داير(تكامل معنوي 

  ).118- 119:  1371كربن؛ (آيد مي وجود به صلح و مي شود داد و عدل
  مشارق با مغـــارب شد برابر  زنورش شـد واليت سايه گستر
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  ...در آخر شد يكي ديگر مقـابل   زهر سايه كه اول گشت حاصل
  بر اول نقطه هم ختم آمد آخر  اتم جمله ظاهرواليت شد به خ

  جماد و جانـور يـابد از و جان     ازو عالم شود پــر امن و ايمان
  )386-391الهيجي؛بيت  (                    

انسان براي رسيدن به مقام وحدت بايد خود را از تمام تعنيات مادي و معنوي رها 
 .يابدشود و به حق اليقين دست ميب در حق باقي ميكند و در وجود خدا فنا شود بدين ترتي

چشد و اين در مرگ معنوي است كه سالك به محض اراده آن را مي» فنا«ابن عربي ةبه عقيد
شود وي، از هر چه جز حق است، مجرد ميرأس احوال قرار دارد و انسان به واسطه فناي معن

اسالمي، فنا پايان سلوك نيست بلكه  هاي تصوفدرنظر اكثر تئورسين )35: 1367ابن عربي؛(
انسان با فنا و نابودي تعلقات خود، خود را به درياي وجود مطلق غرق شده . فنا عامل بقاست

كند و اين مرحله عالي بيند و بدين ترتيب در وجود جاويدان حق، احساس پايندگي ميمي
ست، بلكه راهي است فنا در عرفان اسالمي، پايان كار ني .ترين مرحله سلوك سالك است

  :  هدايتگر به سوي بقاي باهللا كه همان توحيد واقعي است
  زخود بيگانه گشتن آشنايي است  وصال حق زخلقيت جـدايي است
  به جز واجب دگـر چيـزي نماند     چو ممكن گردد و امكان برفشـاند

  )468-469الهيجي؛بيت ( 
را كنار گذاشت پس وقتي كه تعنيات و قيد و به عقيده شبستري در راه وصال بايد تعنيات       

ماند فقط حق است و مخلوقي در ميان نيست و هر چند گويند بندها از بين رفت آن كه مي
تواند به وصال برسد نمي ،عدوم كه هر لحظه در زوال استهستي معدوم است و م. فقط از اوست

تصاف يافت، از مخلوقيت كه ابه عبارت ديگر، هر كه با حق «. پس واصل حقيقي خود خداست
دوگانگي است خالص يافت و يك جهت شد پس هر كاملي كه اين مرتبه را ببيند، نگويد  ةمرتب

  ) 327: 1388دزفوليان؛ (» .كه مخلوق است
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   تجدد امثال در گلشن راز

 معني :است مطرح معني سه در مدارج ترقي و تنزل اعتبار به عرفا اصطالح در حركت
 سير سوم معني و ماهيات تجدد و جواهر آن دگرگوني و تقلب دوم معني و وجود تجلي در اول

 گونههيچ اعراض مانند موجودات اعيان عرفا نظر در. است حق سوي به باطل از رفتن و كشفي
-محتاج كشفي سير و حق شهودي تجلي به آن تكامل و اصل در لحظه هر و ندارند ثباتي و قرار

  )19: 1376 موغاري؛ كريمي. (ندا
 تجدد طريق به تعالي باري ذات غيراز را، ماده از مجرد يا مادي هرموجود بقاي عرفا

 حفظ استكمالي رـسي و اتصالي وحدت طريق نـاي در. دانندمي متماثل افراد تعاقب و امثال
 هستي عالم الزمه اين و كمال به رسيدن منظور به .انجامدمي جوهري حركت يك به و شودمي

 عالم عرفا، :خداست تجلي جهان، - 1: است استوار زير اصول و برمقدمات قاعده ناي .است
 بيني درجهان: است متكثر و دايمي الهي، تجلي -2 .دانندمي حق ظهور و خدا تجلي را هستي

 لم و دائمي ظهور، و تجلي اين. انجامي نه و هست آغازي نه را حق ظهور يا الهي تجلي عرفاني،
. ندارد تكرار الهي، ظهور و تجلي - 3. است دايم تحول و مستمر تغيير در موارهه و اليزال و يزل

 نام »تجلي وحدت« به قاعده اين از يابد،نمي تكرار تكثرش، و دوام وجود با الهي، ظهور و تجلي
 باشد رحمت و لطف به متصف اگر صفات :باشد جاللي و جمالي تجلي، - 4.است شده برده

 امثال تجدد جاللي، و جمالي تجلي حاصل -5. دانند جاللي بود، هرق به متصف اگر و جمالي
 ممكنات »امثال تجدد« يا اعدام و ايجاد الهي، قهر و لطف ظهور و جاللي و جمالي تجلي: است

  ).34-35: 1385رنجبر؛(» ... .دارد پي در را
 رد را آن كل به مشاء حكماي و معتزله اما نداامثال تجدد موافق اشراقي حكماي و عرفا

  . ندامعتقد عرضي امثال تجدد به نيز اشاعره. كنندمي
د است، شروع و به واحد كه ذات خداون ةه عقيده شبستري دايره هستي از يك نقطب

در نظر عرفا، دنيا . كنيمييم كه آن را در حال توسعه درك ميشود، و اين ماهمان جا ختم مي
كه كثرت را به شكل وحدت و وحدت را به صورت است، يعني برقي است از نور الهي » ساعتي«

آفرينش ظهور حق است در صورت مظاهر ممكنات؛ و ممكنات به « .سازدكثرت مكشوف مي
      روند و دوباره،شوند و از ميان مياقتضاي ذات و ساخت وجودي خود هر لحظه دگرگون مي
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پوشند و پايدار جلوه مي س رحماني و فيضان دائمي الهي، لباس هستيـه امداد وجودي نفـب
» . رودآيد و دوباره از ظهور به بطون ميهستي هر لحظه از بطون به ظهور ميجهان . كنندمي

 موجودات به لحظه هر و است الدوامعلي فياض خداوند )123- 124- 125: 1376موحد؛ (
 رحماني نفس در عالم(»الرحمن نفس في ظهر العالم« :گويدمي عربيابن .بخشدمي نو ايزندگي

  )145:الحكم فصوص.) (شد پيدا
  زفيضش خاك آدم گشت گلشن  زفضلش هر دو عالم گشت روشن

  )2الهيجي؛بيت  (                 
ها ند و اگر به صورت شهودي به آنادر حركت شبستري همه موجودات دائماً ةبه عقيد

س ها به خاطر تجلي نفنند و همگي ايابينيم كه دم به دم در خلع و لبسمي ،نگاه كنيم
يابيم و دن و خلق مجدد را در نميـيابد و ما معدوم شرحماني است كه بـه سـرعت تحقق مي

  .كنيم اين همان وجود اولي است و آفرينش مجددي صورت نگرفته استگمان مي
  كه پيوسته ميان خلع و لبسند  تو گويي دائماً در سير و حبسند

  نه آغـاز يكـي پيـدا نـه انجـام  امهمه در جنبش و دائــم در آر
  در آخـر هـم شـود مـانند اول  ولي هر لحظه مي گــردد مبدل

  ) 161-163الهيجي؛بيت(  
  حركت حبي
تبدالت را در  وي همه تبديل و. اولين بار، ابن عربي مطرح كرد را حبي حركت مسئله

هر چند قبل از او هم . ددانكند و آفرينش را براساس حركت حبي ميحركت حبي تفسير مي
عربي اين انديشه را براي اولين بار به صورت خورد، ابناين انديشه در آثار پيشينيان به چشم مي

بر پايه آموزه حركت «. اندپردازان ديگر آن را پذيرفتهبعد از او هم نظريه. كندمنسجم مطرح مي
ذات حضرت حق، آن شاهد . ستحبي، اساس آفرينش بر حسن و زيبايي و عشق به آن استوار ا

عشق  ،سان، راز پيدايش جهانبدين. حجله غيب كه پيش از آفرينش آينه جمالش باشد
است؛ معشوق  »معشوق مطلق هستي« ذات الهي. آفريدگار به جمال و مظاهر خود است

معرفت و  ةجهان و جهانيان وسيله ظهور حق و زمين. آفرينش ةخويشتن خويش و معشوق هم
اين ) 47: 1374يثربي؛ (» .آفريدگان به آن محبوب حقيقي ازلي و ابدي هستندمهرورزي 
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اين حب براي اين بود تا خداوند كماالت . استها كشش سرچشمه همه موجودات و خلق آن
آفريدگان او نيز جاريست و آنها را مشتاق كمال  اين حب در .خويش را كه نهان بود آشكار كند

عرفا،  ةبه عقيد. نداد چون همگي مظهر حقورزنت خود حب  ميكند و از طرفي هم به ذامي
دو طرفه است از يك طرف در قوس نزولي كه مسئله »يحبهم و يحبونه« حب الهي بنابه آيه

شد و حب از سوي خداست و در حركت صعودي كه موجودات ايجاد موجب اين حركت مي
اين عشق بدون شناخت . داستتالش در رسيدن به كمال دارند اين حب از سوي مخلوقات خ

موجودات عاشق  ةو هم غيرمادي جريان دارد و همدي ممكن نيست و هم در ميان مخلوقات ما
ازاين جهت است . هاست و به طور فطري همه جا وجود داردهستند و گويي اين عشق ذاتي آن

به درجات عشق مجازي هم در جاي خود عشق است، و عرفا هم پيش از نيل .... در عرفان « كه
» توانند با عشق به صور و مظاهر سروكار داشته باشندكمال، و هم بعد از آن، باز هم مي ةعالي

  .)156: 1368يثربي؛ (
نيروي عشق در تمام ذرات . دانندعرفا، عامل تحرك و تكامل را عشق به اصل خود مي

كشد و به سوي هم ميكشاند، اجزاء هم جنس را ها را به سوي تكامل ميعالم وجود دارد و آن
عامل ايجاد . اساس خلقت قدرت عشق است و خلق و بناي آن وابسته به عشق. دهدپيوند مي

اين انديشه در ميان عرفا، اعتقاد به مسئله وحدت وجود است كه در آن خدا را حقيقت 
هدف عرفا در عرفان . اهللا را عدمسويدانند و مااي كه در همه چيز ساري است ميوجودي

تواند اي كه مياسالمي فناي در ذات الهي و بقا يافتن در او و اتصال به وجود خداست و وسيله
عشق در جهان مادي حقيقتي است گمنام . اي برساند، تنها عشق استعارف را به چنين درجه

آخرين درجه  .شودكه در عاشق به صورت بندگي و در معشوق به صورت بزرگي نمودار مي
رسد عشق الهي مي ةوقتي عاشق به مرحل. يستاست كه قابل توصيف ن عشق، عشق الهي
. ماندشوند و تنها يكي باقي ميرود و عشق و عاشق و معشوق همه يكي ميثنويت از ميان مي

رسد، در اين مرحلة روح به كمال خود مي. اهللا رسيدهايست كه عاشق به فناي فياين جا مرحله
  .عل خداست و ديگر او هيچ اختياري نداردسالك عاشق تحت امر خداست، فا
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اين ديدگاه، ريشه در . كه منشأ تجليات معرفي شده است حالج قائل به حب ذاتي است
عربي نيز به حركت ابن )402-403: 1377نصر؛ .(ددار »فأجبت ان اعرف فخلقت الخلق« حديث

است و مبناي تام  الم فراگيرـعربي حركتي كه در عر ابنـبراساس عشق قائل است؛ از نظ
همانند قوس  - شود و قوس نزولي وجود، يعني آفرينشناميده مي» حركت حبي«هاست، حركت

شبستري نيز سير ) 86: 1388شجاري؛ (».بر مبناي اين حركت است -ي معاديعن - صعودي
   .داندپايه عشق مي بر تكاملي انسان را

  هانكه تا پيدا ببيني گنـج پنـ  حديث كنت كنزا رافروخوان
  )138الهيجي؛بيت  (                 

كنت كنزا مخفياً فاجبت ان اعرف فخلقت الخلق لكي «شبستري با استناد به حديث           
به عقيده شبستري، خداوند عاشق انسان . دانددف از آفرينش جهان را حب ذاتي ميه» «اعرف
اوست، عقل كل حيران اوست و  اين عشق در تمام كائنات وجود دارد و همه هستي عاشق. است

 ةبه عقيد. و همگي مست عشق اويند عشق او در دل هر ذره اي وجود دارد. نفس كل غالم او
روج ـه عـر شده است و با عشق است كه وجود خاكي او بـشبستري خاك آدم با عشق مخم

نهاده و رسد و از انعكاس شراب عشق الهي است كه انساني جان گرفته و در راه طلب قدم مي
يكي با جرعه از اين فيض الهي عاشق شده، يكي از يك صراحي،  .كندمسير صعود را طي مي

- و همه خم و خم الابالي گشته و يكي به خاطر قابليت بسياري كه دارد مست ازل و ابد گشته

 ».باشد و انسان كاملخوار كه خود بوده را فرو برده است او سالك و اصل ميخانه و ساقي و مي
  )829- 836الهيجي ابيات (

  ر افالكـد بـد آدمي تا شـبرآمـافتاد برخاك          ه اي كـزبوي جرع
  زعكس او تن پژمرده جان گشت         زتابش جان افسرده روان گشت
  ...جهاني خلق از او سرگشته دائم           زخان و مان خود برگشته دائم

  .)829- 836الهيجي ابيات (                                                                                  
و هر ترتيبي كه در جهان واقع مي است شبستري همه چيز تحت اراده خداوند ة به عقيد       

شود با توجه به قابليتي  است كه خدا در موجودات قرار داده است و دنيا بر اساس خواست 
  .خداوند حركت مي كند

  ) 159:الهيجي(همه سر گشته و يك جزو از ايشان        برون ننهاده پا از خط امكان           
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  گيرينتيجه

عقيده تكامل  .به اعتقاد عرفاي ما، جهان بدون پويايي هيچ معنايي ندارد و مرده است          
تنها ريزي شد كه در آن وجود واحد در عرفان اسالمي، در پي اعتقاد به وحدت وجود پي

شيخ محمود شبستري اين مسير را . خداست و همه توجهات به سوي اوست و غير از او نيست
به صورت سه حركت جوهري، حبي و تجدد امثال نشان داده است كه در همه آن ها حركت از 

دهد و آفرينش در نظر او هر لحظه رخ مي. شودذات واحد شروع شده و به همان جا ختم مي
 حركت در چه شبستر، شيخ نظر در حركت عامل و اصل .گرددميود بردوباره به اصل خ

 آفرينش موجب كه عشقي .است عشق و الهي حب همه و همه امثال، تجدد در چه و جوهري
 با تنها و است كمال به رسيدن براي موجودات تالش عامل ديگر طرف از و طرفي از جهان
 هر تا دهدمي قرار استكمالي مسير در را چيز همه ظهور از پس و گيردمي شكل معرفت وجود

وي نهايت تكامل را در وجود  .برسد كمال به ،كرده دريافت خدا از كه استعدادي نامهب موجودي
هر چيز ديگري » يكي«شوند و جز آن داند كه عشق، معشوق و عاشق، يكي مياالوليا ميخاتم

  .اي برسدين درجهتواند به چنفاني است؛ و تنها و تنها انسان كامل مي
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