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چکیده
و  خوبی ها  همه  که  انسانی  افراد  برای  شایسته  و  آرمانی  و  ایده ال  انسان  یك  جست و جوی 
و  دارد  دیرینه  سابقه  ای  مختلف جهان  ملل  میان  در  باشد،  یافته  فعلیت  او  وجود  در  کماالت 
ادیان  تقریبا همه ی  به همین جهت  به شمار می  رود.  بشری  دیرینه همه ی جوامع  آرزوهای  از 
شناسایی  و  هستند  قائل  واالیی  بسیار  منزلت  و  ارزش  انسان  برای  بشری  مذاهب  و  مکاتب  و 
انسان و توجه به ابعاد گسترده ی وجودی او را سر لوحه ی شعارهای خود قرار داده  اند. در جهان 
اسالم نیز موضوع انسان کامل از مباحث ریشه  دار تاریخی محسوب می  شود که همواره مورد نظر 
اندیشمندان عرصه ی عرفان بوده است. اهل اهلل معتقدند که انسان کامل آیینه تمام نمای حق و 
الگو و معیاری برای افراد انسانی است و آن گاه که حضرت حق اراده شهود ذاتی خود را کرد، با 
تمام اسماء و صفات در او تجلی نمود و مظهر اسم اعظم الهی و جامع جمیع اسماء و صفات شد. 
آن چه در این پژوهش موضوع سخن قرارگرفته و به عنوان هدف اصلی مورد توجه است، و با روش 
ایرانی شیخ  از دیدگاه عارف مسلمان  انسان کامل  توصیفی بدان پرداخته می  شود، بیان مفهوم 

محمود شبستری سراینده ی گلشن  راز می  باشد . 
واژگان کلیدی: گلشن راز، شبستری، انسان کامل، حقیقت محمدیه.
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1-مقدمه
در عرفان اسالمی حق متعال ذات مطلق و بی  نیازی است که به حکم اولویت و باطنیت 
خود به ذات و صفات و افعال خود علم و آگاهی دارد. اما چون به حکم آخریت و ظاهریت 
خواست خود را در صورتی که صفات و اسمایش در آن تجلی می  کند ببیند و اعیان اسمای 
خود را در وجود خارجی و در آینه ی غیر در نگرد و به تعبیری عین خود را رؤیت کند، 
نقاب از ذات مطلق مجرد به یك سو افکند و با تجلی دیگر یعنی فیض مقدس خود را به 
از  الهی است هریك  اسماء  اهلل که جامع جمیع  نامیده شد.  اهلل  و  آراست  اسماء  کسوت 
اسماء نامتناهی خود را که طالب ظهور و عینیت بودند در مظهری از مظاهر که تنها قابلیت 
انعکاس یك اسم الهی را داشتند و صرفاً نمایان گر یك جنبه از ذات الهی بودند ظاهر ساخت 
و بدین ترتیب جهان یا به تعبیر ابن عربی "انسان کبیر" ظاهر شد. »ابن عربی ظاهراً نخستین 
کسی است که اصطالح "االنسان الکامل" را در عرفان اسالمی وضع کرده و در آثار خود از 
جمله در فص آدمی به کار برده است.« )عفیفی،1370، ج1، 54( عرفای اسالمی معتقدند 
که انسان کامل همه ی حقایق عالم وجود در وی نهفته است و روح و جان همه موجودات 
عالم است که در جان ها نفوذ کرده و در دل ها رسوخ نموده است. انسان به صورت عالم اصغر 
است و به معنی عالم اکبر. انسان کامل، کمال مطلوبی است که برای تحقق یافتن آن تمامی 
خلقت درکارند و همه ی سیر تکامل متوجه این هدف است »انسان کامل علت غایی خلقت 
است. پس هر چند زماناً آخر همه به ظهور آمده در واقع بیننده نخستین او بوده است. از 
نظر زمانی درخت علت میوه است، اما از نظر غایی میوه علت درخت است. جوهر روح انسان 
الهی است. انسان که به دلیلی هبوط کرده و مهجور افتاده می کوشد تا مقام نخستین خود 

را باز یابد.« )عبدالحکیم، 1375، 104(
چون خداوند خواست تا خود را بشناساند انسان کامل را آفرید و با طفیلی انسان کامل 
عالم را خلق نمود و عالم همان انسان تفصیل یافته است. »انسان کامل کسی است که کون 
جامع حقایق وجود بوده و تمثیل همه اسماء و صفات الهی و مظهر تام و تمام حق و معانی 
کمال الهی است. در نهایت انسان کامل یعنی انسانی که طرف تحقق کماالت الهی و مجالی 
صفات ذات می باشد و سایر اسمای کلیه و جزئیه تحت اسم او هستند. به همین دلیل تنها 
موجود و مخلوقی است که سزاوار مقام نیابت از حق و خلیفه الهی است و مصداق آن نیز 
کسی جز انبیا و اولیا نمی تواند باشد. انسان کامل از آن حیث که مظهر اتم حق و کون جامع 
است، خلیفه ی خدا در کل هستی به شمار می رود. او به عنوان روح عالم که حامل اسم 
اعظم است به خالفت از خدا عالم را تدبیر می کند.« )قیصری،1375، 329( »انسان کامل 
وجه تعبیری حقیقت محمدیه )ص( یکی از مهم ترین مفاهیم باطنی در عرفان اسالمی و 
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به ویژه در مکتب ابن عربی است. از دیدگاه ابن عربی حقیقت محمدی صورت اعظم و جامع 
الهی است. مربی جمیع اعیان و مظاهر مربوط به شئون انسان کامل است و از همین روست 
که تمام عوالم اجسام و ارواح را شامل می گردد و چون خالفت الهی در عالم ضرورت دارد 
ظهور حقیقت آن در هر زمانی به اقتضای احوال الیق به اهل زمان خواهد بود. ازاین رو انبیا 
که ظهور این حقیقت هستند اختالفشان به جهت تعینات شخصی است وگرنه از جهت 

حقیقت باهم اتحاد دارند.« )زرین کوب، 1385: 136(
پژوهش های متعددی درباره ی انسان کامل و موضوعات مرتبط با آن نوشته شده است 
که در این جا به طور خالصه ذکر می شوند. اسداهلل شکریان )1386( در مقاله ای با عنوان 
»علم انسان کامل« در مجله معارف عقلی شماره 8 در مورد زمینه فهم خاست گاه و گستره 
بی کران علم انسان کامل به بحث پرداخته است و با طرح بحث مزاج جسمانی و روحانی 
آن را با علم گره زده است. محمدرضا سازمند )1386( در مقاله ای با »عنوان انسان کامل 
از دیدگاه امام خمینی )ره(« در مجله کوثر معارف سال سوم شماره 3 که در آن نظری 
گذرا به برخی از دیدگاه های حکیمانه و عارفانه امام خمینی)ره( درباره انسان کامل افکنده 
است. عبداهلل حاجی صادقی )1382( در مقاله ای با عنوان »انسان کامل در اندیشه مطهر« 
در مجله ی قبسات گزارشی از آن چه ایشان )شهید مطهری( در رابطه با انسان کامل در 
مکتب های مهم بیان و نقد نموده است بیان و موضع اسالم را به جویندگان کمال و سعادت 
واقعی ارائه کرده است. منصور معتمدی و ولی عبدی)1389( در مقاله  ای با عنوان »مقایسه 
لوگوس مسیحیت با انسان کامل در نزد ابن عربی« در مجله ی مطالعات عرفانی شماره11 
در آن بعد از بررسی نظریات ابن عربی و شارحانش درباره انسان کامل و دیدگاه های آبای 
کلیسا در باب لوگوس به این نتیجه رسیده است که علی رغم وجود تشابهات چشم گیر بین 
دو مفهوم، مسئله تجسد لوگوس در مسیحیت، تفاوت عمیق و قابل توجهی در این زمینه 
به حساب می آید. محمد نصیری )1384( در مقاله ی »انسان کامل در عرفان اسالمی« در 
مجله ی اندیشه نوین دینی شماره 1 با تکیه بر منابع مهم عرفانی در سه مقام و در هر 
مقام به نکاتی چند اشاره می نماید. 1- نسبت انسان با خداوند متعال.2-جای گاه انسان در 
نظام هستی و نسبت او با عالم. 3-رسالت و والیت انسان. هم چنین در آثار مختلف کتاب 
گلشن راز به طور جداگانه بررسی شده است. اما تاکنون مقاله ای در مورد انسان کامل از 
دیدگاه شبستری مشاهده نشده و بررسی این موضوع ضرورت اصلی نگارش این پژوهش 
با  رابطه  و توضیح عقاید شبستری در  بیان  به  با روش توصیفی  نوشته  این  می باشد. در 
مفهوم انسان کامل پرداخته می شود. سؤاالتی که پژوهش حاضر در جهت پاسخ بدان ها به 
رشته ی تحریر درآمده است عبارتند از: 1- شبستری چگونه به مسألۀ انسان کامل پرداخته 
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 است؟2- این عارف با چه بیانی به وصف انسان کامل پرداخته است؟

2- بحث و بررسی
2-1-زندگی نامه شیخ محمود شبستری: 

»شیخ سعد الدین محمود بن امین الدین عبدالکریم یحیی شبستری از عرفا و شعرای 
مشهور قرن هشتم هجری است که در سال 687 ه در ایام سلطنت کی خاتوخان در قصبه 
شبستر واقع در هشت فرسخی تبریز متولد شد و در عهد سلطان محمد خدابنده و ابوسعید 
بهادرخان در شهر تبریز مرجع علما و فضال بود. وی پس از کسب دانش در تبریز به مسافرت 
پرداخته و مصر، شام و حجاز را دیده و از علما و مشایخ این سرزمین ها کسب دانش توحید 

کرده است. 
مدتی من ز عمر خویش مدید                                صـرف کردم به دانش توحیـد
در سفرها به مصر و شام و حجاز          کردم ای دوست روز و شب تك و تاز
سـال و مه همچو دهر می گشتم                       ده ده و شهر شـهر می گشـتم
عـلما و مشــایخ این فـن                            بس که دیـدم به هر نـواحی من
جــمع کردم بسی کالم غریب                    کـردم آن گه مصنفات عجیب«
 )الهی اردبیلی، 1376، 12(
آن  در  و  کرد  اختیار  آن جا  تأهل  در  و  کرد  مسافرت  کرمان  به  شبستری  هم چنین 
شهر اوالدی از او به وجود آمد که جمعی از ایشان اهل قلم و اهل کمال بوده و به عنوان 
"خواجگان" شهرت یافته اند. »شبستری سرانجام به تبریز بازگشته و در سال720 ه در 33 

سالگی وفات یافته و در شبستر وسط باغچه  ای که به گلشن معروف بوده است، در جوار مزار 
استادش بهاالّدین یعقوب تبریزی مدفون گردیده است.« )همان، 12( 

2-1-1-اساتید شبستری: 
نامی  "امین الدین"  را  راز، شیخ شبستری  گلشن  »شمس الدین محمد الهیجی شارح 
می نویسد که برخی او را تبریزی دانسته اند. خود شیخ محمود در مثنوی سعادت نامه از 

امین الدین یاد می کند: 
شیخ و استاد من امین الدین                       دادی الحق جواب های چنین

بعضی هم استاد او را بهاء الدین یعقوب تبریزی ذکر کرده اند. اما آن طور که از عبارات 
صاحب روضات الجنان استنباط می شود، می توان هر دوی آن ها را استاد شبستری دانست. 
درباره ی بهاء  الدین گفته اند که شیخ محمود با او به زیارت بیت اهلل الحرام رفته و نیز وصیت 

کرده است که او را پایین قبر استادش بهاء الدین دفن کنند.« )الهیجی، 1388، 21(
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دکتر زرین کوب حدس می زند که »مراد از امین الدین، امین الدین باله باشد که در تبریز 
در سال 698 ه به صحبت بابا حسن بلغاری رسیده است و نیز نام مرشد شبستری با نام 
شاگردش امین الدین تبریزی که شارح گلشن راز هم هست خلط شده باشد.« )زرین کوب، 

)319-414 ،1386
2-1-2-آثار شبستری: 

آثار شبستری شامل آثار منظوم و منثور است. آثار منظوم وی شامل مثنوی گلشن راز 
و سعادت نامه است و آثار منثور شیخ حق الیقین، مرات المحققین و شاهد یا شاهدنامه 
ازجمله:  اند.  داده  نسبت  شبستری  به  نیز  دیگری  کتاب های  هم چنین  برمی گیرد.  در  را 
کنز الحقایق، زمان و مکان، رساله معراجیه، تفسیر سوره فاتحه، ازهار گلشن، مراتب العارفین 
یا مرآت العارفین. از آن جا  که موضوع این پژوهش محور انسان کامل از دیدگاه شبستری در 

منظومه گلشن راز است لذا به معرفی این اثر پرداخته می  شود.
2-1-3-گلشن راز:

این  است.  آثار شبستری مثنوی گلشن راز  از مهم ترین  اشاره شد یکی  همان طور که 
مثنوی در بحر هّزج مّسدس مقصور یا محذوف شامل بیش از هزار بیت است که در پاسخ 
سؤاالت منظوم امیر حسینی هروی سروده شده است. این اثر اولین اثر منظوم شبستری 
است که مورد توجه فراوانی قرار گرفته است چرا که شرح  های زیادی بر آن نوشته اند و 
افکار عرفانی  قرار گرفته است.  این کتاب شبستری مورد استشهاد عرفا و حکما  همواره 
شبستری در اشعار گلشن راز او متجلی و نمایان است و شیخ محمود پس از آوردن ابیاتی به 
عنوان مقدمه و توضیح کار خود، به سؤاالت امیر حسینی هروی پاسخ می  دهد . شبستری 
ضمن پاسخ به سؤاالت درباره ی مسائل گوناگون عرفانی - فلسفی بحث می  کند و با بیانی 

دقیق و شاعرانه نظریه ی وحدت وجود و نتایج ثمرات آن را توضیح می  دهد.
2-2-انسان کامل مظهر حق:

انسان کامل روح عالم است، همان طور که روح قوام بدن است. انسان کامل نیز به وسیله 
اسما الهی در عالم تصرف می  کند و آن را اداره می  کند »ابن عربی از االنسان  الکامل گاهی 
با عناوین االنسان  الحقیقی و االنسان  االرفع و االنسان  االول اسم می  برد آن را نایب  الحق 
در زمین و معلم  الملك در آسمان می  خواند و کامل  ترین صورتی می  داند که آفریده شده 
است و موجودی اکمل از آن به وجود نیامده است و یگانه مخلوقی است که با مشاهده به 
عبادت حق می  پردازد که او صورت کامل حضرت حق و آیینه جامع صفات الهی است.« 
)جهان گیری، 1375، 443-442( »مرتبه انسان کامل از حد امکان برتر و از مقام خلق 
باالتر است. انسان کامل حادث ازلی است. نسبت انسان کامل به حق مثل نسبت مردمك 
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چشم است به چشم یعنی همان طور که قسمت اصلی چشم مردمك آن است همان  گونه 
هم مقصود اصلی از ایجاد عالم انسان به ویژه انسان کامل است که به وسیله او اسرار الهی و 
معارف حقیقی ظاهر و اتصال اول به آخر حاصل و مراتب عالم باطن و ظاهرکامل می  گردد.« 

)همان، 50(
»معموالً در مقام آثار صوفیه راجع به انسان تناقضی به چشم می  خورد که آن را تعبیر 
کرده اند که انسان هیچ است و همه چیز حتی عرفای وحدت وجودی چون حالج و بایزید 
از خویش ناچیز  تر از ناچیزی که نه  که صراحتا اعالم وحدت با خدا رابیان کردند گاهاً 
حرکت دارد و نه اراده سخن گفته اند و می  توان گفت که اینان شخصیتی دوگانه داشته اند 
که گاهی این و گاهی آن جنبه آنان عرض وجود می  کرده است. بر این دو جنبه معموالً 
است.«  انسان  وجود  عالی  جنبه  دوم  و  دانی  جنبه  اول  که  می  شود  اطالق  روح  و  نقش 

)عبدالحکیم، 1375، 105-106(
در گریز از این مطالب به بیان دیدگاه شیخ محمود شبستری در مورد انسان پرداخته 
می  شود. تحلیل شیخ بر اساس علم  االسماء مبحث ظهور حق اساساً دیدگاهی وجود  شناختی 

از انسان و معرفت  النفس می  باشد .
عدم آیینه عالم عکـــس و انسان          چو چشم عکس در وی شخص پنهان
 )شبستری، 1369، 22(

از آن جا  که عدم آیینه صور وجودی است که عکس وجود است و عالم عکس و نشانه 
وجود خداوند است و این عکس سبب معرفت خداوند است و انسان را چشم این عکس 
گفته اند زیرا که اسرار الهی و معارف حقیقی توسط انسان ظهور می  یابد . در حقیقت در 

صورت انسانی که چشم عالم است حق است که مشاهده جمال خود می  نماید .
تو چشم عکسی و او نور دیده است              به دیده دیده ای را دیده دیده است
 )شبستری، 1369، 22(

نکته ی ظریفی که در این بیت به آن اشاره شده این است که حق از وجهی انسان  العین 
است و از وجهی دیگر انسان انسان  العین است چرا که عالم مسما به انسان کبیر است و 
انسان هم از آن جهت منتخب از بین مخلوقات است عالم است )عالم صغیر( است و همان 

نسبتی که حق با انسان دارد انسان هم با جهان دارد.
جهان انسان شد و انسان جهانی                                  از این پاکیزه تر نــبود بیانی
 )شبستری، 1369، 22(

چنان چه که حق در انسان ظاهر شد و دیده وی شده و با دیده ی خود خود را مشاهده 
کرد. »انسان هم در جهان پیدا شده و دیده جهان گشته و به خود خود را مفصاًل مشاهده 
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کرده چرا که آدم )انسان( مظهر جامع اسم اهلل است و مشتمل بر همه ی مراتب عالم است. 
چنان چه حق تعالی می  فرماید: ما وسعنی رضی و السمائی و وسعنی قلب عبدالمومن التقی 
النقی عظمت اسرار معیت و معرفت ما در زمین سفلیات و آسمان نگنجید و در دل پاك 
مؤمن پرهیزکارگنجید. پس انسان آیینه ی خدای متعال است و عالم مرآت انسان کامل و 

تفصیل آن اجمال. 
ز انسان گشته اسم اهلل هویـدا                                             که او آمد محیط جمله اسمـا
حقیقت  های عالم هم سراسـر                                               برای کنه انسان گشته مظهر
جهان آییـنه ی انسان و انســان                                             شده آیینه ی رخسـار جانان
)الهی اردبیلی، 1376، 87(
 از آن جا  که تنها چیزی که هست و حقیقت دارد فقط هستی حق است و غیر او چیزی 

نیست شیخ می  فرماید :
چو نیکو بنگری در اصل این کار                                    همو بیننده هم دیده است و دیدار
)شبستری، 1388، 47(
بیان شاعر این را می  رساند که تنها هستی حق حقیقت دارد و اگر خوب بیندیشی و 
تفکر کنی می  فهمی که به غیر از حق چیز دیگری نیست پس بیننده و دیده که انسان است 
و دیدار )تصویر و عکس( است همه یکی است یعنی همه این ها حق هستند و حق است که 

در همه چیز متجلی شده و این جاست که شاعر اشاره به یك حدیث قدسی دارد. 
حدیث قدسی این معنی بیان کرد                                   فبی یسمع و بی یبصیر عیان کرد
)شبستری، 1388، 47(
خداوند متعال در شأن بنده مؤمن می  فرماید: »َو ما یزال العبُد یتقرُب إلیَّ بالنوافل حتی 
اُُحبه فاذا أحَببُتُه کنُت َسَمَعُه الذی یسَمُع به و بَصرُه الّذی یُبُصر به و یََدُه التی یَنَطُش بها و 
ِرجالُه التی یمشی بها« )نقل از: شاه داعی شیرازی، 1377، 149( دیده و بیننده به حقیقت 
خداوند است. انسان که ترکیبی از اعضا و جوارح باشد همه ی آن  ها به حق منسوب است 
و این انسان کامل می  تواند به درجه  ای برسد که در هر کاری شنیدن و دیدن و راه رفتن 
و ... فقط خدا را ببیند و با دید خدایی ببیند و با گوش خدایی بشنود زیرا که تجلی کامل 
حق است. الهیجی در شرح این بیت می  فرماید: »نزد عارفان، محبت حضرت حق نسبت به 
بنده عبارت است از تجلّی نفحات الطاف ربّانی، که از مفاتیح غیب اعیان سرچشمه می  گیرد 
و محبت بنده نسبت به حق عبارت است از انجذاب سر سالك، مشتاق به تحصیل و معانی 

سعادت، رسیدن به حق و میل باطن، طالب به درك نتایج این حقایق.
این ســعادت هرکه را در برگرفت                          خاك پایش را فلك بر ســــر گرفت
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هــر که او از خود به کلی وانرست                           نامــدش دّری از این دریا به دست
خـود محبت فارغ از ما و من است                     هرکه او را دوست خود را دشمن است«
)الهیجی، 1388، 99(

بنابراین الهیجی محبت را برای حق و بنده دو طرفه می  داند که در این دریای بی  کران 
محبت حق، بنده الیق، چیزی به غیر از حق نمی  بیند و نمی  شنود و این همان مقام فنای 

در حق و وصال اوست.
از آن جا  که مجموع عالم، صورت حقیقت انسانی است شیخ می  فرماید :

جهان را سربه سر در خویش می بین                            هر آنـــــچ آید به آخر پیش می بین
)شبستری، 1383، 26(

چون مرتبه ی انسانی آخرین مرتبه تنزالت است و تمامی مراتب در این مرتبه ی انسانی 
مندرج شده است و حق با شهود علمی با تمام اسماء و صفات خود را در انسان مشاهده 
کرده است و در آخر هم در این نشئه ی انسانی با شهود عینی با تمام کماالت اسمایی و 
صفاتی مشاهده نموده است زیرا که هر کمالی که پنهان بود در این نشئه ی آخرین انسانی 
به ظهور رسید و به همین دلیل انسان در میان مظاهر کونین، آیینه تمام معانی اسماء و 
صفات حق است و چون خالصه و اصل هستی بحقیقت آفرینش انسان بوده است، جناب 

شیخ می  فرماید :
تو مغز عالمی زان در میــــانی                                         بدان خود را که تو جان جهانی
)شبستری، 1383، 27(
شبستری انسان کامل را به عنوان حقیقت و مغز و زبده تمام هستی می  داند که در مرکز 

عالم است و تمام مظاهر به دور وی می  گردند زیرا که مرکز و مقصد آفرینش است .
2-3-عالم صغیر و انسان کامل:

است.  شده  مطرح  گلشن راز  در  صغیر  عالم  مقام  در  انسان  یا  گونه  خدا  انسان  فکر 
شبستری بحث خود را با جزئیات دقیقی استحکام می  بخشد و با در آمیختن اصطالحات 
فنی ابن  عربی صدف کلمات خود را می  شکند و چکیده ی نظریه شاعرانه  اش را عرضه می-

کند و آن عالم صغیر ما بعد الطبیعی را دراشعار بسیار موجز خود بیان می  کند.
هر آن چه در جهان از زیر و باالست                                 مثالش در تن و جان تو پیداســت
جهان چون توست یك شخص معین                            تو او را گشته چون جان، او تو را تن
)شبستری، 1388، 86(

جهان به طور کلی مانند انسان یك شخص معین است و هم چنان  که انسان دارای 
بدن و روح است و حیات وکمال بدن مترتب بر روح است و بدن بی  روح همانند جماد و 
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بی  جان است، عالم نیز نسبت با انسان مانند بدن است و انسان روح او. هم چنان  که ابن  عربی 
می  فرماید: »خداوند کل عالم را نخست به صورت چیزی اجمالی آفرید ولی روح در آن نبود، 
هم چون آینه  ای که جالیی نداشت و الزم بود که آیینه عالم جال یابد. پس امر خداوند چنین 
اقتضا کرد که این آیینه جال یابد. پس آدم اصل جال آن آیینه و روح آن صورت گردید.« 
)عفیفی،1370، 49( از آن جا  که انسان مظهر اسم اهلل است جامع جمیع اسماء و صفات 
الهی است و به همین خاطر عالم به وجود جامع کونی انسان تشبیه شده است. هم چنان  که 
روح و حقیقت همه ی اسماء اسم کلی اهلل است، روح و حقیقت عالم، انسان کامل است که 
مظهر اسم اهلل است و به همین خاطر است که می  فرماید: جهان چون توست یك شخص 
معین یعنی عالم من حیث  المجموع مانند انسان یك شخص معین است که مسما به انسان 
است  و جسم  روح  دارای  انسان  او. چون  در  انسانی  از جهت ظهور حقیقت  است،  کبیر 
مجموع مراتب عالم به  مثابه جسم است و انسان روح او و از این جهت است که فرمود: )تو او 
را گشته چون جان او تو را تن ( یعنی تو که انسانی مانند جان عالمی و عالم تو را به  منزله 
تن است و هم چنان که کمال و معرفت جسم توسط روح است، معرفت و شناخت عالم هم 
بسبب انسان است. طبق نظریه ی معرفت  شناسی شبستری ، عالم بر صورت انسان وجود 
دارد و انسان بر صورت عالم. به سبب این تشابه، خودشناسی انسان برابر است با معرفت 
وی از عالم. وی حضور همه جائی انسان کامل در سراسر جهان آفرینش را ناشی از وحدت 

وجود می  داند که به موجب آن وجود خداوند در جمیع اشیاء به یك اندازه دیده می  شود.
ابن  عربی در فصوص  الحکم بیان می  کند: »که انسان کامل قلبی است در جسم عالم زیرا 
هیچ چیز به غیر از انسان در میان موجودات نیست که بتواند خدای را در بر  گیرد. انسان 
جز از طریق دریافت صورت خدا او را در بر نمی  گیرد. انسان کامل مظهر تجلی حق است.« 

)لویزن، 1379، 222(
2-4-حقیقت محمدیه )ص(:

تحقق انسان کامل در دار وجود، واجب است همان طوری که در دار هستی هر اسمی 
مظهری دارد. اسم اعظم خداوند نیز مظهری دارد و مظهر آن انسان کامل است و مصداق 
آن حقیقت محمدی یا کلمه و نور محمدی است. حقیقت محمدی اولین حقیقت ظاهر، 
موجود نخستین، مبدأ ظهور عالم و به عبارتی دیگر اولین تعّینی است که ذات احدیت پیش 
از هر تعّینی با آن تعین یافته است. »حقیقت محمدی با عالم و انسان و با معرفت اهل 
عرفان ارتباط دارد. از حیث ارتباطش با عالم مبدأ خلق عالم است که خالق عالم پیش از هر 
چیزی او را آفریده و هر چیزی را نیز او آفرید و از حیث ارتباطش با انسان، صورت کامل 
انسان است که در نفس خود جامع جمیع حقایق وجود و خالصه، آدم حقیقی و حقیقت 
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انسانیت است و از حیث ارتباطش با علوم باطن و معارف عارفان، مصدر و منبع آن علوم و 
آن معارف و خالصه، مستّمد ارواح جمیع انبیا و اولیا و قطب االقطاب است.« )جهان گیری، 

)448 ،1375
بنابراین حقیقت محمدی که صورت اعظم و جامع الهی است مربی تمام اعیان و مظاهر 
مربوط به شئون انسان کامل است و تمام عوالم اجسام و ارواح را شامل می  گردد و به عنوان 

قطب و مرکز عالم است.
شیخ محمود شبستری در گلشن راز به حقبقت محمدیه اشاره می  کند و می  فرماید :

احد در میم احمد گشت ظاهر                                              درین دور اول آمد عین آخر
 )شبستری، 1369، 10(

»احد اسم ذات است به اعتبار انتنفای اعتبارات و تعّینات در)میم( احمد که تعین محمد 
است و ما به  االمتیاز )احمد( از احد ظاهر گشت و مظهر حقیقی احد ظاهر گشت. مظهر 
حقیقی احد، حقیقت احمد است و باقی موجودات مظهر حقیقت احمد هم چنان  که حق 
در همه موجودات سریان دارد انسان کامل هم سریان است )میم( احمد اشاره به دایره 

موجودات است که مظهر حقیقت محمدی اند.«  )الهی اردبیلی، 1376، 35(
الهیجی در شرح آن می  فرماید: 

از احمد تا احد یك میم فرق است                      جهانی انـــدر آن یك میم غرق است
)الهیجی ، 1388، 22(
تا  موجودات هم چهل  مراتب  لذا  است،  عدد چهل  در  میم  عرفانی حرف  ادبیات  در 
هستند و مجموع این مراتب مظهر حقیقت محمدی هستند. )م( احمد به این جهت است 
که مقام مراتب و اجزای هستی در آن ظهور کرده است نماینده و مظهر چهل مراتب هستی 
است. در این دور دایره هستی که اول آن  ها عقل کل است بصورت آخر آن یعنی انسان 

هست و حقیقت عقل بصورت انسان کامل ظاهر گشت و اول و آخر به هم متصل شد.
بر او ختم آمده پایان این راه                                               بر او منزل شده ادعوا الی اهلل
 )شبستری، 1369، 11(

»این بیت اشاره دارد به آیه ی کریمه: قل هذه سبیلی ادعوا الی اهلل علی بصیره. یعنی بگو 
ای محمد که طریق توحید ذاتی راه راست من است و خالیق را به اسم جامع اهلل می  خوانم 

که من مظهر و عالم به بصیرت.«  )الهی اردبیلی، 1376، 35(
شبستری در این بیت اشاره به مقام خاتمیت انبیاء دارد و این مطلب را بیان می  کند 
که حضرت محمد مظهر اسم اهلل اعظم است و مقام جامع جمیع اسما و صفات دارد و لذا 
دعوت آن حضرت شامل دعوت تمام انبیاست و وجود مقام انبیاء به نوعی مقدمه  ای برای 
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وجود حضرت محمد )ص( بوده است و دعوت ایشان همه ختم در دعوت ایشان بوده است. 
به همین خاطر است که مقام ختم نبوت را دارند زیرا ادیان و نبوت همه با وجود مبارك 

ایشان خاتمه یافته اند نبوت را ظهور از آدم آمد کمالش در وجود خاتم آمد.
بـود نور نبی خورشید اعظم                                            گـــه از موسی پدید و گه ز آدم
اگــــر تاریخ عالم را بخوانی                                             مراتـــب را یکایــك بازدانــی
)شبستری، 1383، 36-37(

3-نتیجه  گیری
با توجه به مباحثی که در زمینه ی انسان کامل از دیدگاه شبستری مطرح شد به این 
نتیجه دست یافته می  شود که این عارف معتقد است: انسان کامل کون جامع حقایق وجود 
بوده و تمثیل همه اسماء و صفات الهی و مظهر تام و تمام حق و معانی کمال مخلوقی است 
که سزاوار مقام نیابت از حق و خلیفه الهی را دارد و مصداق آن نیز کسی جز انبیا و اولیا 
نمی  تواند باشد. از دیدگاه شبستری حقیقت انسان که مظهر تام جمیع اسماء و صفات حق 
است، مظهر اسم اعظم یعنی »اهلل« است که در تمامی اسماء تجلی می  نماید و اعیان ثابته 
ممکنات از تجلی حقیقت انسان کامل در مقام علم و حضرت و احدیت ظهور پیدا می  کنند 
و منشأ ظهور و علت و بروز و تحقق خارجی اعیان، حقیقت محمدیه خواهد بود. بنابراین این 
شاعر عارف معتقد است که انسان کامل حقیقتی ازلی است که خالصه و تام هستی است و 
این روح هستی به سیمای خدا آفریده شده است که به عنوان عالم صغیر است و مناسباتی 
با عالم کبیر دارد و سرانجام و مقصد این روح ازلی پیوستن به منشأ و مبدأ خود یعنی ذات 

حق است و این به حقیقت همان رستگاری ابدی است. 

منابع
1-قرآن کریم. ترجمه ی مهدی الهی قمشه ای، تهران: پیراسته.

مقدمه  شرح گلشن  راز،   .)1376 ( 2-الهی اردبیلی، حسین  بن شرف الدین عبدالحق. 
و تصحیح و تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی، عفت کرباسی، چاپ اول، تهران: مرکز نشر 

دانشگاهی.
عرفان  برجسته  ابن  عربی چهره  محی  الدین   .)1375( محسن.  3-جهان گیری، 

اسالمی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
تهران:  دوازدهم،  چاپ  میراث صوفیه،  ارزش   .)1385( عبدالحسین.  4-زرین کوب، 

انتشارات امیرکبیر.

مفهوم انسان کامل از دیدگاه شبستری در گلشن  راز



مجله ی زبان و ادبیات فارسی84 /

5-ـــــــــــــــ. )1386(. جستجو در تصوف ایران، چاپ هشتم، تهران: انتشارات 
امیرکبیر.

6-شاه داعی شیرازی، محمود. )1377(. نسایم گلشن، به کوشش پرویز عباسی داکانی، 
چاپ اول، تهران: انتشارات الهام.

7-شبستری، شیخ محمود. )1369(. گلشن  راز، مقدمه صمد موحد، چاپ اول، تهران: 
انتشارات سیرنگ.

8-ـــــــــــــــ. )1383(. گلشن  راز، مقدمه امیر هوشنگ دانایی، چاپ اول، تهران: 
انتشارات نگاه.

9-ــــــــــــــــ. )1388(. گلشن  راز )باغ دل(، تصحیح، پیش گفتار و توضیحات 
از حسین محی  الدین الهی قمشه ای، چاپ هشتم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
10-عبدالحکیم، خلیفه. )1375(. عرفان مولوی )با تعلیقات و اضافات(، ترجمه  ی 

احمد محمدی، احمد میرعالیی، چاپ سوم، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
11-عفیفی، ابوالعالء. )1370(. فصوص  الحکم و التعلیقات علیه، چاپ اول، قاهره: 

دارالکتب العلمیه.
کوشش  به  الحکم،  فصوص  شرح   .)1375( داوود.  محمد  رومی،  12-قیصری 

سید جالل الدین آشتیانی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
گلشن  راز،  شرح  فی  مفاتیح  االعجاز   .)1388( شمس  الدین محمد.  13-الهیجی، 
مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمد رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، چاپ هشتم، تهران: 

انتشارات زوار.
14-لویزن، لیونارد. )1379(. فراسوی ایمان و کفر شیخ محمود شبستری، ترجمه ی 

مجدالدین کیوانی،چاپ اول، تهران: نشر مرکز.




