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1- مقدمه
اصطالح انسان کامل در قرآن مجید بکار نرفته است اما محققین مفهوم آن را در قرآن 
بررسی کرده اند. » قرآن حبل اهلل است که از مقام تجرد تام تنزل یافته است و به لباس 
لفظ در آمد تا انسان با شنیدن سخـن خـدا به حضـور آن حضـرت بار یابد و آنگاه خود 
عین حبل اهلل گردد و به نام »انسان کامل« که کون جامع همه مراتب است و این مقام از 
انسان دور نیست. زیرا خداوند سبحان و همه فرشتگان بر انسان صلوات نازل می نمایند 
تا او را از ظلمت طبیعت به عالم مثال و از آنجا به موطن عقل محض برسانند.« )جوادی 
آملی، 1367: 36( هو الذی یصلی علیکم و مالئکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان 

بالمومنین رحیما. )سوره احزاب آیه 58(
اوحدالدین یا )رکن الدین( بن حسین اوحدی مراغی اصفهانی، در حدود سال 673 هـ. 
ق. در مراغه به دنیا آمد. چون پدرش اصفهانی بود و او نیز مدتی در موطن پدر به سر برده، 
به اصفهانی هم معروف شده است. بعضی هم زادگاه اوحدی را در اصفهان دانسته اند که 
درست نیست. تخلص خود را از اوحدالدین کرمانی گرفته، اما اینکه که گفته اند به کرمان 
رفته و از مریدان آن عارف شده است، به هیچ وجه درست نیست؛ زیرا اوحدالدین کرمانی 
در 635 هـ . ق وفات یافته و اوحدی مراغه ای در 673 هـ.ق متولد شده است. )سجادی، 
1384 : 175 و 176( مایه شهرت اوحدی مراغه ای جام جم اوست که در حدود پنج هزار 
بیت بر وزن حدیقه سنایی و تتبع او، از سال 732 هـ .ق آغاز و در سال 733 ـ ق به انجام 
رسیده است. اوحدی این کتاب را به مساعدت غیاث الدین محمد بن خواجه رشید الدین 
فضل اهلل، به نام سلطان ابوسعید بهادر به نظم آورده است. کتاب جام جم به قدری مورد 
توجه و عالقه مردم زمان اوحدی قرار گرفت که طبق نوشتة دولتشاه و امین احمد رازی، 
یک ماه بعد از تصنیف آن، کاتبان، چهارصد نسخه برداشتند و به بهای گزاف فروختند.

)سجادی، 1384 :179( 
1-1- اهداف پژوهش

هدف از پژوهش حاضر، تبیین سیمای انسان کامل در مثنوی جام جم اوحدی مراغه 
ای است، که با پرسش های ذیل به این موضوع می پردازد.

الف.از منظر اوحدی انسان کامل در نسبت با خداوند چه ویژگی هایی دارد ؟  
ب. از منظر اوحدی  انسان کامل، چه جایگاهی در عالم هستی دارد؟ 

ج. از منظر اوحدی رسالت، والیت و خلیفه اللهی انسان کامل چگونه تبیین می شود ؟ 
1-2- روش پژوهش 

جمع آوری داده ها در این مقاله به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است و نگارندگان با 
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رویکردی توصیفی - تحلیلی، ابتدا به بررسی مثنوی جام جم اوحدی مراغه ای پرداخته اند 
و با توجه به اهداف پژوهش، مضامین مرتبط با نسبت انسان کامل با خداوند، و نسبت انسان 
کامل با جهان هستی، و رسالت و والیت انسان کامل را از مثنوی فوق استخراج کردند، 

سپس با دسته بندی ابیات و استفاده از آن ها مباحث، نتیجه گیری  شد. 
1-3- پیشینۀ تحقیق 

تاکنون پژوهشی با عنوان بررسی سیمای انسان کامل در مثنوی جام جم اوحدی مراغه 
ای صورت نگرفته است. اما در خصوص مبحث انسان کامل می توان به مقاالت ذیل اشاره 

کرد.  
بخشایی )1395( در مقالة »سیر منزلت انسان در ادبیات فارسی، از رودکی تا مولوی« به 
انسان شناسی در ادبیات فارسی می پردازد. بر اساس نتایج به دست آمده، ادبیات ما تبیین 
کننده مفاهیم انسان آرماني و انسان کامل است؛ شاعران و عارفان ایراني از دیرباز به تبعیت 
از دین اسالم، سعي کرده اند ضمن شناخت برترین انسان، ویژگي هاي واال و برجسته این 
الگوي آرماني و تکامل یافته را براي تاثر، بهره مندي و موفقیت دیگران بازگو نمایند. منزلت 
و مرتبت انسان در ادبیات فارسي سیر تکاملي دارد و در ادبیات عرفاني به ویژه در شعر موالنا 

به غایت مقام و علو درجات روحاني نائل آمده است.
فالحتخواه، قاسملو، غرایمی ) 1396(. در مقالة انسان و انسان کامل از منظر موالنا.به 
موضوع انسان کامل پرداخته اند. در این مقاله بعد از تعریف کلی از انسان و مفهوم انسان 
کامل، دیدگاه اندیشمندان بزرگ این عرصه بیانشده است. بعد از عنوان کردن چند ویژگی 
بارز انسان و انسان کامل از منظر قرآن و دیدگاه موالنا به شاهد مثال هایی در این باره 
پرداخته شده است. موالنا انسان را موجودی علوی معرفی کرده؛ انسانی که دو بعد دارد و 
همچنین بار امانت الهی را که سایر مخلوقات از پذیرش آن ابا کردند را به دوش می کشد 
بدون شک انسان موجودی عظیم است و موالنا این عظمت را به بهترین شکل ممکن به 

تصویر کشیده است. چنانکه خواننده آگاه در جای جای آثار موالنا با آن آشنا می شود.

2- بحث و بررسی
2-1- نسبت انسان کامل با حق تعالی

2-1-1- حقیقت ذات
شناخت ذات حق تعالی غیر ممکن است، و در کتاب دانش نخستین آمده است که 
»یکی گفت که او را توان شناخت، و آن دیگر گفت که نتوان شناخت، شیخ االسالم انصاری 
نتوان شناخت آن معرفت حقیقت حق است که  او که گفت  راست گفتند  گفت هر دو 
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هیچکس به آن نرسد، مگر که او خود را به حقیقت خود داند و خود شناسد و او که گفت 
توان شناخت، شناخت عالم است که جز از وی خدای نیست، و به اوی شریک و انباز نیست، 
و نظیر و نیاز نیست و تشبیه و تعطیل نیست.« ) شین پرتو، 1344 : 29( اوحدی شناخت 

حق تعالی را ورای هرگونه وصف و بحث و اشارات انسانی می داند، 
ذات او فــارغ از اشــــارت مـــاســت آنکــه او خـارج از عبـــارت مـــاست 
مــــگـــــر از ال الـــــــه الــالـلـــه نیســـت انگشـت را بـــه حرفــش راه 
فکــر ضـبــط صـــفـــات او نـــکنـد خـــرد ادراک ذات او نــکـــــنـــــد 
دور و نــزدیک و آشــکـــار و نهـــان      کــــردگـــار جــهــانیــان و جهــان

)اوحدی، 1307 : 1(   
ذات حق تعالی خارج از هر شرح و عبارت و اشارات است،انسان قادر به ادراک و فهم  
اله اال اهلل و این چنین است که خرد راهی به درک  ذات حق نیست، مگر در عبارت ال 
حقیقت ذات نمی یابد و امکان شمارش صفات بی کران ذات غیر ممکن است، آنچنان که 

هر چه در جهان و جهانیان باشد به دور و نزدیک و آشکار و نهان، مخلوق وی است.
اوحدی در بیت ذیل به مظهر آفرینش اشاره دارد. 

طالـب جســم و جـان و صـورت شـد صـنـع را مظـهری ضـرورت شد  
)اوحدی، 1307 : 39(   

 ضرورت مظهرصنع از جمله مباحثی است که اوحدی با تامل به آن می پردازد. آفرینش 
مستلزم مظهری است، پس به وجود آمدن مظهر به ضرورت است، مظهری که جسم و جان 

و صورت وی تجلی ذات باشد.
اوحدی بر این عقیده است که عقل کل، از نظر کردن ذات حق به خود، وجود آمده 

است.
عـزتـش چـون ز خـود به خود پرداخت  نظـری بــر کمال خــویـــش انــداخت
زان نظـر گشـت عـقـل کـل موجـــود  عــقـل کـورا بدیـــد کـــرد سجــــود
نفــس کـل شـد پــدیــد از آن دیـدن  شـــد پسنـدیـده زان پسنـــــدیـــدن
)اوحدی، 1307 : 39(   

حق تعالی بر کماالت خویش نظر انداخت، پس در این نظر، عقِل کل آشکار گردید و 
عقل به محض بینایی بر آفریدگار سجده نمود، پس از آن نفس کل پدید آمد.

اوحدی مراغه ای پس از ذکر خلقت عقل و نفس، در شرف انسان بر سایر مخلوقات 
می گوید : 

نفست از بارگـــاه شــاه آمد  عقــلـت از عالــم الـــه آمـد   
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سوی ایشان نمی کنی تو نگاه دو ملک با تو این چنین همراه   
)اوحدی، 1307 : 57(     

در کالم اوحدی برخوردار بودن انسان از عقل و نفس که از عالم اهلل آمده است، او را از 
دیگر موجودات هستی متمایز می کند.

عارف مراغه ای در تحقیق دل و نفس به مذهب اهل سلوک می گوید : 
روح را هم یگــانه دلبنـدیست عقل را دل گزیده فرزندیست  
دل تست، ایـن رواست گردانی نفس نطــقی و روح انســانی  

)اوحدی، 1307 : 199(   
از منظر عارف مراغه ای، مظهر صنع، عقل و نفس کل است، دل گزیده فرزند عقل است 

و روح یگانه دلبند. نفس نطقی یعنی قدرت استدراک و بیان معقوالت، همان دل است.
2-1-2- دل انسان کامل

از منظر عارفان، دل انسان محل تجلی نور حق تعالی است. اوحدی در بیت ذیل دل را 
عرش رحمان و محل تجلی نور ذات خداوند می داند. 

دل بــاقــی نــه ایــــن دل فـانــی عـرش رحـمــن دلــست اگــر دانــی 
دل فـانی از ایــن محلـه جــداســت دل بــاقــی مـحـل نــور خــداســت 

)اوحدی، 1307 : 198(   
اوحدی در ابیات فوق اشاره ای به انسان کامل ندارد و تنها از دل نام می برد. و می گوید: 
همچنان که نور حقیقت حق تعـالی در عرش تابان است، محـل نزول این نـور در دل نیز 
هست. اگر چه او از انسان کامل نامی نمی برد، اما در بیت دوم، تفاوت بین دل باقی و دل 
فانی، سیمای انسان آرمانی را از منظر اوحدی بیان می کند. دل جایگـاه تجلـی پرتـو ذات 
حق تعـالی است. دلی که در میل و هوای دنیوی و عالم ماده نیست، آن دل که باقـی و 
سرمدی و جاودانـه است، بواسطه تجلی ذات در کسوت اسماء و صفـات، نه آن دل که  
فناپذیر است. » دلی الیق است که در او مهر حق باشد و خالی از طلب نباشد و در سر 
هوای دوست باید و جان نیز باید جویای او باشد و گرنه مردة بی جان است.« ) کامیاب 
تالشی، 1375: 372( » قلب انسان کامل بیت اهلل است و حرام است بر سوای محبوب. که 
هر گاه صاحب دلی چنین باشد هم طلب و طالب است و هم مطلوب.« )عبدالرزاق کاشی، 

)91 :1354
در پــس هــفت پــرده پنـهانست شــاهـد دل، کــه نامـش ایمـانـست 

)اوحدی، 1307 : 198(   
می گوید: شاهد لوح دل، ایمــان است که تجـلی ذات حـق تعالی بر لوح است، آن نیز 
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همچــون اصـل ذات حق، پنهان و دور از فهم و درک انسان است.
کالم اولیاء حق و معجزات انبیاء از محل تجلی ذات یا همان دل است 

»لــی مــع الـلـه وقــت« از آن دلـــست »لیـس فــی جبـتی »بیـــان دلــست 
)اوحدی، 1307 : 198(   

بایـزید  اسالمی  عرفــان  و  تصــوف  عالم  بزرگان  از  یکی  سخن  به  اشاره  با  اوحدی 
بسطامی و همچنین اشاره به مقـام رفیع لی مع اهلل رسول گرامی اسالم، به نسبت انسان 
کامل با خداوند اشاره دارد. اشاره به سخن بایزید بسطامی »لیس فی جّبتی سوی اهلل« 
: لی مع اهلل  اندر جبه ام اال خدا )عطار،1379: 137( و همچنین به حدیث نبوی  نیست 
وقت ال یسعنی فیه ملک مقرب وال نبی مرسل، مرا با خـدا وقتـی هست که در آن وقت 
آنچنـان یگـانـگی وجود دارد که  فرشتـه ویـژه و پیامبر مرســل در آن نگنجنـد. بدین 
معنی است که عارف کامـل در استغــراق و مکــاشفه به تجلی ذات حق دست می یابد. 
)مهریزی،1380: 410( دل انسان، تجلی ذات حق تعالی است و این تجلی سر گفتار اولیاء 

حق تعالی و مقام رفیع پیامبر اسالم است. 
2-1-3- عشق

عشق از مهمترین و اساسی ترین مباحث عرفانی است که در متون صوفیه از جنبه های 
گوناگون دربارة آن بحث شده است. عشق در سیر و سلوک، نقطه عطف محسوب می شود و 
در ماهیت سلوک سالک تحول اساسی به وجود می آورد. )دهباشی، میرباقری فرد، 1396: 
233 و 234( فضیلِت عشق یکی از احواالت انساِن کامل است که در کنار دیگر فضیلت ها 

و اسماء الهی قرار دارد..« )مطهری، 1383: 43(
اوحدی در بیان محبت حق تعالی بر نوع انسان می گوید:  

چــون تـوان گفتنش؟ کــه بد کردست صورتـی کش به دست خــود کردست 
ورنــه ایـن جا ز ســجـده عــار نبـــود دیــو را نــور عـــقـل یـــار نـبـــود 

)اوحدی، 1307 :  57(   
خدواند انسان را به دستان خویش آفرید، این نوع خلقت، در مفهوم توجه و اهمیت 
ویژه حق تعالی بر نوع انسان است و حمل بر محبت و عشق حق تعالی بر انسان می گردد. 
اوحدی مراغه ای نیز می گوید: در صورتی که خداوند به دستان خود آفریده است، نمی توان 
صحبت کرد و عیبی بر آن گرفت، و شیطان اگر خرد یارش بود و مقام انسانی را می فهمید، 
از سجده کردن بر مقام انسان عار نداشت. »حق تعالی گواهی داده است بنده را به محبت و 
خبر داده است از دوست داشتن او بنده را و حق را تعالی و تقدس صفت کنند بدان که بنده 
را دوست دارد و بنده را صفت کنند بدان که حق را دوست دارد. « )قشیری، 1374: 553( 
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اوحدی واژه عشق را در معرفت و معنی باز می جوید:
میل صـورت بـه شهـوتسـت و هوس        میـل معــنی بـه عشـق بـاشــد و بس

)اوحدی، 1307 :  202(  
صورت به دنبال هوس است، اما معنی، عشق را می جوید، آنچه که اوحدی از آن به 
عشق تعبیر می کند، میل به ادراک حقایق است. پس نسبت انسان کامل با خداوند ادراک 

مفاهیم معنوی در سیر الی اهلل است. 
عــشـق بــرقـیـست کـام سـوزنده            وزتــمـامــی تـــمام ســـوزنــده 

)اوحدی، 1307 :  202(
   اوحدی عشق را نور بر دل سالک می داند، که سوزانندة منیت سالک، هوای نفسانی 
و امیال دنیوی است که انسان کامل بدین عشق دست یافته است.»از مهمترین وظایف 
عشق آن است که عارف را از غیر حق، حتی از وجود خویش خالی سازد و او را در معشوق 
و مقصود متمرکز گرداند.« )دهباشی، میرباقری فرد، 1396: 234( محبت بنده خدای را 
حالتی بود که از دل خویش یابد از لطف، و آن حالت در عبارت نیاید. و آن حالت او را بر 

تعظیم دارد. )قشیری، 1374: 556( 
اولین نور از انوار تجلیات حق تعالی، عشق است و عشق نیز تمام است و از تمامی که 
انسان را به سمت کمال سوق می دهد و او را به تمامی از بند نفسانیت می رهاند. عشقی 

که انسان کامل را از عالم فانی می رهاند. 
تـا لـگـد کوب گـرم و سـرد نشـد مــرد در راه عــشــق مـــرد نــشــد 
نـه بـه آواز و قیــل و قـــال بــود ســخـن عــاشـقــان بــه حـال بــود 

)اوحدی، 1307 :  202(   
آشکار است که در بیت نخستین منظور اوحدی از لگدکوب گرم و سرد، مرارت های 
انسان کامل در خالی کردن وجود از خود، و بدوش کشیدن بار امانت الهی و دشواری های 
صفت عاشقی در سیر الی اهلل است. ابوالقاسم قشیری در رساله قشیریه می گوید: »حال 
معنایی است که وارد بر قلب می شود بدون تعمد و اجتالب و اکتساب از قبیل حزن و قبض، 
یا شوق و ترس و غیره.« )قشیری،1374: 92( کامالن حق در سیر الی اهلل، به دردمندی و 

مشقت های حاصل از عشق دچار می شوند.
2-1-4- مظهر اسماء و صفات حق

انسان کامل مظهر اسماء و صفات حضرت حق است، اوحدی اولیاَء اهلل را مظهر حق 
می داند. انسان به حسب احدیت جمعی اش یعنی به سبب اینکه از جمیع عالئق خاص و 
حتی از توجه به حق از طریق اعتقادی خاص و یا تمسک به حق متعال به وسیله اسمی 

سیمای انسان کامل در مثنوی جام جم  اوحدی مراغه ای
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مخصوص آزاد است، تمام اوصاف حقیقی را در بر گرفته و مظهر برای جمیع اسماء حسنای 
الهی می باشد. )جوادی آملی، 1372: 575( 

گنــج تــقــدیس را طلـسمی تــو ذات حــق را بهــینــه اسمــی تو 
)اوحدی، 1307 : 56(   

انسان پرتو ذات حق تعالی است. او نوع انسان را در مبحث انسان شناسی خود بهینه 
اسم ذات حق می داند. انسانی که به معرفت خویش دست یابد. 

او همچنین می گوید: 
بر خالیـق دلش رحیـم و شفیـق مــظـهرحـق و مظـهـر تحــقــیق 
خــبـر و یــاد او هـمایون حــال دیـــدن و داد او مـبـارک فـــــال 

)اوحدی، 1307 : 157(   
بیت دوم ناظر بر معانی بیت اول، که اگر دیدن و داد ورزی انسان کامل و شرح اخبار و 
ذکر حال وی، مبارک فال و همایون فال است بدین دلیل است که وی مظهر و تجلی اسماء 

و صفات مبارک حضرت حق  است. 
در بیت ذیل مراغه ای به رسول گرامی اسالم اشاره دارد. 

هــمـــه شـب هــای او شـب مــعراج بــر ســر او ز نـیـک نـامــی تـاج 
)اوحدی، 1307 : 8(   

پیامبر گرامی اسالم نیک نام است به سبب تجلی اسماء و صفات الهی، و به توسط این 
نیک نامی، بر سرش تاج خلیفه الهی نهاده شده است. درباره نیک نامی پیامبر صلوات اهلل 
علیه که اوحدی بدان اشاره دارد سخن ابوالحسن نوری در خور اهمیت است که می گوید: 
»حق سبحانه و تعالی اندر هیچ دل آن شوق نیافت که اندر دل محمد علیه الصاله و السالم 

] الجرم[ او را گرامی بکرد به معراج و تعجیل و خطاب.« ) قشیری، 1374: 17(
عـلـم نـصــرتت ز عـالـم نــور               یـــزک لــشـکـرت صبـا و دبــور

چرخ نـه پـایـه پـای مــنبـر تو              بـه سـر عـــرش جـــای منـبـر تو  
)اوحدی، 1307 : 9(

اوحدی در صفت عارفان می گوید: پرچم نصرت انسان کامل، بسبب توفیق و عنایات 
الهی است. همچنان که باد صبا و دبور در جهت پیروزی و سرفرازی تو، پیشگام و مقدمه 
لشکرت هستند. پرچم پیروزی تو، نسبتی با عالم خاک ندارد، که نسبت این پیروزی با عالم 
نور و فر ایزدی است، و صبا و دبور نه در اختیار خود، که در نسبت فرمان الهی با تو یار و 

همراه شدند و اگر اراده حق تعالی نبود، این چنین نبود. 
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مــعـجـزت سنـگ را زبـان بخـشـد        بــوی خــلقت به مـرده جــان بخشد 
)اوحدی، 1307 : 9(

در بیت فوق اوحدی مراغه ای، به توانایی و معجزات نبی مکرم اسالم )ص( که انسان 
کامل است اشاره می کند. ُخلق رسول از پرتو جانبخش ذات احدیت است.

2-2- نسبت انسان کامل با هستی در مثنوی جام جم اوحد الدین مراغه ای
2-2-1- روح عالم 

اوحدی در نعت رسول گرامی اسالم، که انسان کامل است او را معنی و مفهوم و دیگران 
را صورت معنی می داند و نه مفهوم واقعی آن. از دیدگاه اوحدی مراغه ای دیگران صرف 

نظر از هر مقامی اعم از انبیاء و اولیاء خداوند، در برابر پیامبر اسالم خام هستند.
پخته او بود و این دیگرها خام  اوست معنی و این دیگرها نام  

)اوحدی، 1307 : 8(   
در کائنات، در عالم هستی، تنها پیامبر گرامی اسالم از صفات مروت و انسانیت برخوردار 

است. 
او خداوند دین و صاحب  درد اوست درکاینات مردم و مرد   

)اوحدی، 1307 : 8(   
اوحدی رسول گرامی اسالم را در قیاس با دیگران، اصل و معنی و مردم و مرد در کاینات 
می داند، وی رسول گرامی اسالم را گوهر چهارعقد و نه درج و اختر پنج رکن و نه برج 

می داند
اختر پنج رکن و نه برج اوست  گوهر چهار عقد و نه درج اوست  
ملــک از زمــره غالمـــانش  شقه عــرش عـطــف دامــانش   
آفتابش چه باشــد اندر مشت آنکه مه بشکند بــه نیم انگشت   

)اوحدی، 1307 : 9(   
اوحدی این معنی را که جهان در زمام اختیار انسان کامل قرار دارد به ترتیب دیگری 

بیان می دارد. 
اشاره به معجزه رسول گرامی اسالم و اختیار هستی در اراده انسان کامل .

پایش آســان رود به راه فلــک  وانکــه در دست اوست ماه فلک   
)اوحدی، 1307 : 9(   

در معانی عرفانی سیمرغ در معنی انسان کامل است.اوحدی می گوید: 
در پــس قـاف قـالبـت پـنـهـان هــم چـو سیـمرغ رازهـای جــهــان 

)اوحدی، 1307 : 56(   

سیمای انسان کامل در مثنوی جام جم  اوحدی مراغه ای
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در معانی عرفانی سیمرغ در معنی انسان کامل است. مرغ افسانه ای که در ادب عرفانی 
بسیار به کار رفته، و اگر چه معانی مختلفی از آن اراده کرده اند، ولی عمدتا معنای انســان 
کامل را از آن خواسته اند. روزبهـان گـاه آن را کنایه از روح، گاه کنایه از پیامبر اکرم و 
ترکیب سیمـرغ ازل را کنایه از عقل مجـرد و فیض مقـدس دانسته اند. )سجادی، 1370: 
491( از نشانه های دوست داران حق، پنهان داشتن محبت و اجتناب از ادعا و تبری از 
اظهار وجود محبت است، محبت سری از اسرار خداست در قلوب بندگانش. )صدرالدین 

شیرازی، 1371: 104( 
اوحدی در شرف نوع انسان بر سایر مخلوقات نیز می گوید: 

لیـک در جــبـه ای، نــه آگـاهــــی قــالبــت قـبــه ایـســت اللـهـی 
)اوحدی، 1307 :  56(   

ای انسان، از حقیقت وجودی خویش آگاه نیستی که در قالب جبه ات پنهان است. 
انسان کامل؛ در پس قالب جسمانی خویش، رازهای وجودی خویش را  که همانا روح عالم 
است مخفی نگاه داشته است. روح اهل کمال، آثار تجلی ذات و اسماء حضرت حق است که 

در نشان معرفت، برق عشق انوار الهی را در می طلبد.
2-2-2- ساری در جمیع عوالم

اهمیت انسان کامل در ذات وی نهفته است، اوحدی خطاب به نوع انسان، ویژگی ها 
و  روح  از  برخورداری  به سبب  که  خاکی  کند. جسمی  می  بازگو  را  او  وجودی  کمال  و 

قرابت های ویژه روح با عالم غیب؛ ساری و نافذ در عوالم تلقی می شود. 
انسان کامل در عالم هستی غریب است. اوحدی ملکوت را جایگاه عارف واصل می داند .

جــبـــروت آشــــیــانــه دل تــــو مـلـکـوتـست جــای و منــزل تــو 
قــوتــی چــنـد روحـــی و مـــلـکی بــا تـو هـمـره ز طــالـــع فلــکی 

)اوحدی، 1307 : 56(   
دل  جایگاه  جبروت  عالم  است،  تو  جایگاه  ملکوت  عالم  گوید:  می  ای  مراغه  اوحدی 
توست. اقبال سماوی، قوای عالم ملِک جسمانی و ملکوِت روحانی نیز همره توست.»صوفیه 
عالم ارواح و عالم غیب و عالم معنی را ملکوت گویند«)سجادی،1370: 284( بعضی گفته 
اند: هر شی از اشیاء سه قسم است : ظاهر که ملک خوانند، باطن که ملکوت نامند، جبروت 
که حد فاصل است. نیز عالم ملکوت را عالم صفات به طور مطلق دانسته اند.)همان،744( 

روی او را بــه چشــم ســر دیــــده  بــه دمــی رفتـــه بــاز گردیـده  
)اوحدی، 1307: 9(   

و  شتافته  حقیقت حق  معراج  سـوی  دم  یک  به  اسالم،  گرامی  پیامبر  کامـل  انسان 
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بازگشته و روی معبود را به چشم جسمانی خویش دیده است. نسبت انسان کامل به عالم، 
سفر معراج وی از این عالم یعنی عالم شهادت است به عالم غیب. 

انسان کامل کسی است که ارادة وی، اراده حق است، و بی دخالت و تصرف دست اجل، 
اراده و اختیار نیستی خود در عالم را دارد.

بــی وجـــود اجــل تــوانــد مـــرد رخـت خـود در عـدم تـوانــد بــرد      
)اوحدی، 1307 : 114(   

او )انسان اکمل( از بند تعلقات دنیوی رسته است، و به نیستی خویش در عالم ماده، 
پیش از مرگ گراییده است.حدیث نبوی »ُموتُوا َقْبَل أْن تَُموتُوا . قبل از اینکه مرگ شما 
فرا برسد بمیرد« )مجلسی، 1363، ج8: 329( احیاء عقل به وسیله تحصیل معارف ربانی، و 
تسلط آن بر شیطان و نفس اماره، و میراندن نفس به طوری که کامال مقهور و تحت سیطره 

عقل باشد، و جز به حکم و دستور او عمل نکند. )مجلسی، 1363، ج66: 317(
2-2-3- جامعیت انسان کامل

نسبت انسان کامل به عالم، صورت اجمالی دو جهان است. در عرفان نظری، ابن عربي 
اولین ویژگي انسانکامل را جامعیت او مي داند،که خداوند او را به صورتخویش آفرید.

انسان، عالمصغیر است در برابر دنیا که عالم کبیر است، )سجادی،1370: 325( تمامي آن 
چه در جهـان وجود دارد، در انسان همقرار داده شده است و هرچه در عالـِم تفصیل وجود 
دارد، در انسانجمـع است. انسانخلیفـة اهلل و جامعتمام مراتبهستي است. )یثربی، 1368: 

)654
اوحدی می گوید: ای انسان تو کیستی؟ روش و خط سیرت تو به کدامین سوی و نشان 

است؟ در کدام خانه روی امید و پناه داری؟
بـه کــه امـیـــد و التــجــــا داری؟ کیـســتــی؟ روی در کــجــا داری؟ 
بـــاز کــن بنـــد نـامــه آهسـتـــه نـامــه ایــــزدی تـو، ســربـســــته 

)اوحدی، 1307 : 55(   
تو نامه ایزدی سربسته، یعنی انسان سربسته و کوتاه جمع صفات الهی است. در مصرع 
دوم مقصود از آهسته باز کردن بند نامه آن است که قوة ادراک هر انسانی ظرفیت درک 
مفاهیم وجودی خویش و جامعیت صفات بیکران الهی را در خود ندارد، از منظر اوحدی 

بهتر که معرفت با توجه به ظرفیت های وجودی سالک حاصل گردد. 
تـــا ببینی تـو هـر دو گیتـی نقد          کــرده بــا یکـدگـر به یـک جـا عـقــد

)اوحدی، 1307 : 55(   
است،  گیتی  دو  عقد  انسان  است.  کونین  انسان جامع صفات  اصیل  مفهوم  بیت  این 
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پیوستگی معنا و مفهوم مظهر ذات دو گیتی در کنه وجود انسان است. 
از کم و بیـش نـکتــه ای نـگـذاشـت   که نــه ایــزد دریـن صحیـفه نگـاشـت
)اوحدی، 1307 : 55(   
بـــــاز دان از هــــزار آن صـــــــد را ای کتـاب مبـین، ببــیـن خـود را   
ورنــه بـس محتشـتم کســی، ای صـدر خـویشتـن را نـمی شنــاسی قــدر 

)اوحدی، 1307 : 55(   
   اوحدی انسان کامل را که جامع الصفات است، با عنوان کتاب مبین مورد خطاب قرار 
می دهد و ارزش های وجودی انسان را به او یادآور می شود. ای کسی که بر مسند آفرینش 
هستی قرار داری، اگر تو قدر وجود خویش را بدانی، ظرفیت های تجلی ذات حق را در خود 

ببینی، جایگاهی بس محتشم داری. 
امام صادق)ع( پرسش  از  بالحق«  َعلَیُکم  ِکتابُنا ینطُق  آیه »َهَذا  ابوبصیر گوید: درباره 
کردم، ایشان فرمودند: »قرآن سخـن نمی گوید: لیکـن محمـد و اهـل بیت او - علیهم 
السالم – ناطـق به کتاب - یعنی قـرآن - می باشنـد. )عالمه مجلسی، 1363:ج 23، 197( 
امام صادق)ع( در حدیثی دیگر فرمود: »امیر المؤمنیـن)ع( می فرماید: من علـم خـداونـد 
و زبـان گـویای خداونـد هستم. )شیخ صدوق،1366: 164(  همچنین تعبیرهای »لِسـانُُه 

الّنـاِطُق«، مـا زبان نـاطق خـداوند هستـم. )کلیـنی، 1375، ج 1: 144(
از نظر اوحــدی، جزیـی ترین، کـم ارزش ترین بخـش از کالبـد اهـل کمال نیز، به دو 
جهان می ارزد. دلیل آنکه هر آنچه در دو جهان از آیات حضرت حق وجود دارد در انسان 

جامع و کامل گشته است.
زانکــه هـسـتی دو کون بـی کم کاست ســر مــوی تـرا دو کـون بـهـاسـت 

)اوحدی، 1307 : 56(   
توانایی های الهی درانسان کامل مستتر است، اوحدالدین مراغه ای می گوید: همان گونه 
که تو ] انسان کامل[ توانایی و قدرت الهی را در خود داری، و صورت الهی در عالم هستی، 
به همان گونه از هر چه غیر از فرامین و یاد حق باشد رسته ای و آن ها در شکنجه گاه ایمان 

تو هستند. اوحدی می گوید : 
»مـا سوی اللــه« در شکـنـجــه تــو نــقـش اللــه نــقــش پـنـجـه تـو 

)اوحدی، 1307 : 56(   
اوحدی می گوید:  

تــــا تــرا مختــصر نـگــیــری تــو دو جـــهـانـی بــدیــن حقـیــری تو 
)اوحدی، 1307 : 63(   
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نشانه های انسان کامل را به مشتاقان و سالکین طریقت می گوید: خود را بی قدر و 
مقدار مپندار، که تو جامع کونین هستی، و نباید وجود خویش را به حقارت بنگری.

هر آنچه در آفریده ها نام و نشاِن نیک و بد گیرد و در زمره صفات در آید، همه آنها 
جملگی در تو ساری و جاری است. 

از بـــد و نیــک و نـــاتـمـام و تـمـام هـــر چــه از کاینـــات گیــرد نـــام 
مـن از آن جملــه گفـتـم این چنــدی جمـلـه راهســت در تــو مــانـــنـدی 
حـــد جــان و خـــرد بـــدانـی تـــو  تـــا مــگـر قــدر خـود بــدانــی تــو 

)اوحدی، 1307 : 63(   
اوحدی می گوید: من از آن عظمت و بزرگی، این چند مختصر را برای تو بازگو کردم. 
هدف اوحدی این است که شان و منزلت انسان کامل را برای کسانی که از شان انسان 

غافلند تشریح کند.
2-2-4- واسطه بین حق و خلق

انسان کامل واسطة بین حق و خلق است و به سبب او و از مرتبة او فیض حق تعالي و 
مددي که سبب بقاي ماسوي اهلل است به همة عالم از آسماني و زمیني مي رسد. )جامی، 
1361، 97( عزیز نسفی درباره دل انسان کامل می گوید:  ای درویش! هر چیزکه از دریای 
عالم غیب روان همی شود تا به ساحل وجود رسد، عکس آن بر دل انسان کامل پیدا می آید، 
و انسان کامل را از آن حال خبرمی شود و هرکه به نزدیک انسان کامل درآید، هر چیزکه در 
دل آن کس باشد، عکس آن در دل انسان کامل پیدا آید. به غیر سالکان قومی دیگر هستند 
که دلهای ایشان در اصل ساده و بی نقش افتاده است، چیزها بر دل های ایشان هم پیدا 
آید، و از احوال آینده خبر دهند و از اندرون مردم و از احوال مردم خبر دهند و بر دل های 
حیوانات هم پیدا آید، که دلهای ایشان هم ساده و بی نقش است و آن حیوانات خبر مردم 

دهند. بعضی مردم فهم کنند، و بعضی فهم نکنند. ) نسفی، 1362: 97(
سخــن او بـه خــاص و عــام رســـان بــه امـانـت ز حــق پــیــام رســـان 

)اوحدی، 1307 : 208(   
از منظر اوحدی مشعله دانایی عارف کامل، امانتی است که او سیر الی اهلل را برای همگان 

رهنما باشد. اوحدی مراغه ای انسان کامل و آگاه را واسطه بین حق و خلق می داند. 
روح در عـرش و جـسـم در زنـــدان         چــهـره  او گــشــاده لـــب خــنــدان
اگـرش مـال کـــم شــود شـادست          و گـر افــزون شــودبـــرش بـــادســت
خرمنـش بهـر خــوشــه چـــیــن باشــد دنیای او ز بــهـــردیـــن بـــاشــد 
)اوحدی، 1307 :  156(   
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مراغه ای در مثنوی جام جم ارتباط دنیا و عارِف آگاه را از بهر دین می داند که همانا 
هدایت و روشن گری در جهت ایمان و تکامل روحانی بندگان خداوند است. در کتاب پیران 
طریقت آمده است: »عارف، آفتاب صفت است که بر همه عالم بتابد.« )نوربخش، 1358: 

)23
وی در صفت عارفان حق می گوید : 

چشــمـه   عـــلـم  غیـــب بردل او بـگشـایــد ز فیــض حاصل او  
)اوحدی، 1307 : 209(   

دل انسان کامل چشمه علوم ربانی است. از دیدگاه اوحدی انسان کامل به واسطه دل، 
که مظهر تجلی ذات حق است، دریچه های فیض الهی را بر عالمیان می گشاید. او واسطه 

فیض حق بر خلق است.  
اوحدی می گوید دانایی انسان کامل به اراده حق تعالی است.

باز گـــویــد هــم از افـــادت حـــــق هــر چـه دانــد در آن ارادت حـق 
)اوحدی، 1307 : 209(   

اگر او رهنمای خلق است باز هم به رسولی از جانب خداوند در میان مردم راهنما گشته 
و آن ها را دانایی می بخشد. اوحدی سعی در بیان این نکته دارد که فعل و آراء و افکار 

انسان کامل از جانب خداست.  
جـای خـــود کـرده در دل دوران بستــــه دل در دوای رنــجــوران 
مــــدد حــال اهـل رنـج و بـــال ورد خـود کـرده در خـــال و مــال 
بیــوگان را پـنــاه بــــودن نیــز بـــه یتیمــان شهــر دادن چیــز 

)اوحدی، 1307 : 113(   
 در ابیات فوق اوحدی نیکخواهی و یاری رساندن انسان کامل به خلق را بیان می کند 
که در این راه با صفت پارسایی پیوند دوستی دارد و مردم داری مونس طریقت وی است.  
انسان کامل پس از شناخت و لقای خداوند، هیچ کاری برای او بهتر از خدمت رساندن 
به خلق و محبت ورزیدن به آنان نیست؛ تا بدین وسیله ترک دنیا برای آنان آسان شده و 
از بالها و فتنه های این جهان ایمن باشند. همچنین، چنین انسانی از میان برندة عادات و 
رسوم بد از میان مردمان است، مردم را از عظمت و بزرگواری و یگانگی خدا باخبر می سازد 

و به ستایش آخرت می پردازد. )حلبی 1371: 107(
2-2-5- مقام فنا

انسان کامل بر جهان و همه ظواهر و توانایی های خود از جمله قدرت طلبی، در عالم 
ماده پشت کرده است. » این انسان کامل با این کمال و بزرگی که دارد، قدرت ندارد و به 
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نامرادی زندگانی می کند و بسازگاری روزگار می گذراند از روی علم و اخالق کامل است اّما 
از روی قدر تو ُمراد ناقص است. « )نسفی، 1362: 12( قشیری می نویسد: »مردی نزدیک 
پیغامبر )ص( آمد و گفت یا رسول اهلل مرا وصیتی کن، گفت بر تو باد تقوی که آن مجموع 

همه چیزهاست.« )قشیری، 1374: 160(
از دیدگاه اوحدی، پردالن )آگاهان وکامالن حق( که حقایق ها و ظرایف را دیـده اند، 

در این تجربه گوهرین، پشت بر کار جهان کردند
پــردالنی کــه ایــن حقــایـــق را    باز دیــدنــد و ایــن دقــایـق را
پشــت بــر کــار ایــن جهان کرده    آن جهـان سـود و این زیان کرده

)اوحدی، 1307: 211(   
ظاهـری  زیان  در  را  مـاده  عالـم  و  آباد  را  معنوی  عالم  حق،  کامالن  و  پردالن  آن 
خود واگذار کردند. همچنان که »پیامبـر گرامی اسالم، آنان را که عکـس این سیر را بر 

می گزیننـد از مـردگان می دانند.« ) مستملی بخاری، 1363 : 217( 
بر خویشتن قلم کشیدن، پرهیز از حظوظ مادی و نفسانی است. یعـنی انسـان کامل از 
سر خوان دنیا برخاسته است. و در حیات دنیوی خود نیازی در هیاهوی دنیا و شور و شر 

آن ندارد. اوحدی می گوید:
نکـشـد بـار بـوق و طبــل و علــم آنکه بــر خویشـتـن کشیـد قلـم  

)اوحدی، 1307 : 211(   
کامالن در سیر الی  اللـه، بر خواستـن های دنیـوی و وجود خویشتن قلم می کشند 
و در این سیر، فعلیت و اعمال خویش را آشکار نمی کنند. عبودیت انسان کامل عبودیت 
مطلق است، بدین معنا که از انانیت خود خارج گشته و در ذات و صفـات خـدا فانی گشته 

است. 
او که جانش هم آمیخته با عشق الهی است، نسبتش با عالم ماده گمنامی است. » عارف 
به خدا مشغول به سروری است که به دنیا التفات نمی کند« )مستملی بخاری، 1363: 

)1868
گر درآیــد به یـادشـان جــز دوست   بــدراننـــد یــاد خــود را پـوسـت

)اوحدی، 1307 : 208(   
جــز رخ او بــهـر چــــه در نـگـرند  گـر چــه طاعـت بود، گنـه شـمـرند

)اوحدی، 1307 :  208(   
در سیر فنا فی اهلل، نگرش عارفان واصل و فعلیت آن ها تنها در حق تعالی است. اوحدی 
در دو بیت فوق این معنی را می رساند. »تقوی آن است که بنده از هر چه دون خداست 
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بپرهیزد.« ) قشیری، 1374: 161(
بـرده خود را به گوشـه ای بی بــــرگ      روح تسلیــم کـرده پیــش از مــرگ   

)اوحدی، 1307 : 208(
گــفـتـه تکبیـرسسـت پـیـــونـــدی     بــر جــــهــان و بــر آرزومـنــدی  

)اوحدی، 1307 : 208(
او  نیست.  قائل  نفسانی خویش  آرزوهای  برای جهان و  ارزش و مقداری  انسان کامل 
در سر صفات حق تعمق کرده و از دنیا به دور است. »زهد اندر دنیا کوتاهی امل است.« 

)قشیری، 1374: 175(
2-2-6- مقصود از آفرینش 

اوحدی مراغه ای با توجه به ویژگی های انسان، او را در باالترین درجه اهمیت قرار 
می دهد. اوحدی انسان را برگزیده می خواند که عالمیان در خدمت او در آمدند و به یقین 

این معنی مقصود از آفرینش را بیان می دارد. 
اوحدی در وجود نوع انسان می گوید آن هنگام که سایه نور بر نوع انسان قرار گرفت، 

نفس دانا بدان تعلق گرفت: 
سایة نور چون بدان انداخت  نفس دانا بدان تعلق ساخت  

)اوحدی، 1307 : 44(     
منظور اوحدی از سایه نور، همان تجلی ذات حق تعالی در ذات انسان است. این تجلی 
موجب دانایی است. پس قدرت تفکر و دانایی انسان یکی از دالیلی است که اوحدی انسان 

را نسبت به دیگر موجودات برگزیده می خواند. 
اوحدی انسان را »صدر« خطاب می کند :

ورنه بس محتشم کسی ای صدر خویشتن را نمی شناسی قدر   
)اوحدی، 1307 : 56(     

خــط بی چــون و بی چگـونه تــویـــی صنــع را بــرتریــن نمــونــه تــویی 
)اوحدی، 1307 : 55(   

در آفرینش هستی، برترین خلقت، انسان است . 
الیـــق مـــژده و نــویـــد شــــدی ایزدت خــواسـت تـــا پـدیــد شــدی 

)اوحدی، 1307 : 57(   
بیت فوق ناظر بر میل و مهر حق تعالی در خلقت وجود انسان است. انسان کامل نور 
اول وجود است، پیشرو و هدف اصلی عالم وجود و صفت جود است. اوحدی مراغه ای هفت 
قرن پیش از این، نوع انسان را الیق مژده و نوید آفرینش می داند و او را بدین حقیقت 



27 /

سوق می دهد، مخاطب خود را از این بینش آگاهی می بخشد. آفرینش انسان به خواست 
و اراده ایزدتعالی است.

خـاک از افـــالک در گـذشــت به تــو آفـریــنـش تــمـام گشــت به تـــو 
از حقیــقـت بــه هــم تــو پیــوستـی دو سر خـط حـــلـقـــه هـــستــی 

)اوحدی، 1307 : 59(   
آفرینش هستی به واسطه وجود انسان کامل تمام گشت و وجود خاکی تو، به سبب 
قرابت های ذاتی تو با حق تعالی، به رفیع ترین مقامات نائل آمد. انسان کامل مبداء آفرینش 
است، که در سیر الی اهلل به سوی بقا باهلل و نقطه آغازین دایره حرکت خود باز خواهد گشت.

2-2-7- وحدت 
اوحدالدین مراغه ای، واژه وحدت را در معنای وحدت شهودی آن، در ریاضت، تجرید و 
در فردیت سالک به کار می برد، ابیات زیر پس از برافتادن شقه های غطا، دور گشتن دویی 
از دیده و گوش سالک، معنای تجرید را در ذهن مخاطب متبادر می کند. این گمان در نائل 
آمدن به وحدت شهودی و تجرید سالک یقین بیشتری را حاصل می کند. اوحدی می گوید: 

کاولین گـام عاشقــان اینست بــی درم باش، ارت سـر دینست  
غــول راهند و غــل گردن تو ایـن ده و بـــــاغ و بچه وزن تو  
داشت چون بد بود، نداشته به غـــل و غولـی چنین گذاشته به  
پاک دارش،که خلوت شاهست دل که وحدت سرای این راهست  
مرغ دیـنی، هوای دانه مکـــن روی دل جــز در آن یگـانه مکن  

)اوحدی،1307: 171(   
اوحدی دور گشتن عارف از درم و ده و باغ و زن و فرزند را نائل گشتن به مقام وحدت 
می داند. این وحدت به درستی در معنای اندیشه تجرید و خانه دل از اغیار پرداختن است 
و دوری از دویی و هر آنچه غیر از حق است را می رساند. تجرید سالک و پاک داشتن دل 
که محل تجلی ذات حق تعالی است، این معنی در تعریف وحدت شهودی است. »برای 
عارفان نزد خودشان امور خفیه است، آن مشاهدات وکشفیاتی است که عارفان دارند؛ به 
گونه ای که اوهام و عقول افراد عادی از درک این مشاهدات و زبان از بیان آن ها ناتوان 

است.« )نکونام، 1386: 44(
معنای  در  وحدت  مقام  به  آمدن  نائل  را  عالم هستی  به  کامل  انسان  نسبت  اوحدی 
شهودی و تجرید و جدایی از خلق می پندارد. اوحـدی می گوید: در عالم وحدت عالم نور 

است، و در آن سرا، کثرت و بد و نیک و کم و بیش وجود ندارد. 
وین بد و نیک و بیش و کم  ها نیست اندر آن عالم این ستمها نیست  

سیمای انسان کامل در مثنوی جام جم  اوحدی مراغه ای



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی28/

نیست رنگــــــی بـغیر یــکــرنـگی فارغـست از تـــزاحم و تنـگی  
عالــــم کثرت این ســرای غـــرور عـالـم وحدتـست عالــــم نور  

نبود جـــز بهــــشت سبـــوحـــی جای شـخـص مجـــرد روحی  
)اوحدی،1307: 251(   

در واقع اوحـدی، انسـان کامل را در پنـاه وحـدت حق می پندارد، که از کثـرت های 
صورت و معنی عالم هستی گریختـه و خـود را از نیک و بد حیات دنیـوی بر حذر می دارد. 
یکی از مواردی که با توجه به ابیات فوق مشخص می گردد این است که اوحدی کثرت را 
به عالم ماده اطالق می کند و عالمی را که سالک طریق حق، به توسط تجرید تجربه می 

کند عالم وحدت می داند. 
2-3- رسالت و والیت در مثنوی جام جم اوحدی مراغه ای 

اوحدالدین مراغه ای در شرف انسان بر سایر مخلوقات، انسان را در هستی خلیفة حق 
می داند و در خصوص این ویژگی می گوید : 

نــه به بــازی شـدی خلیفــه لقـب هم خلـف نـام و هـم خلیفه نسـب 
)اوحدی،1307: 56(   

2-3-1- رسالت 
اگر طالب عشق و قرب الهی هستی برخیز و به مقام رفیع رسول گرامی اسالم و رسالت 
و آموزه های وی دقت کن. محبت مقام نبی مکرم اسالم برای سالک طریقت کافی است، 
این اندیشه، جایگاه انس به نبی و مقام رسالت در اندیشة اوحدی است  اوحدی در ابتدای 

نعت نبی مکرم اسالم، اهمیت رسالت رسول )ص( را بیان می دارد 
دســت در دامــن پیــمبــر زن  عاشــقی خیـــز و حلقــه بر در زن  
نــظـــر او دوای درد تــــو بس  حب این خواجــه پایمــرد تــو بس  

)اوحدی،1307: 9(   
اوحدی عنایت و نظر پیامبر گرامی اسالم )ص( رادرمان دردهای عدم معرفت و آگاهی 
سالک می داند. همچنین از دیدگاه اوحدی مراغه ای مقام رسول گرامی اسالم، فراتر از اعم 

برگزیدگان عالم است. 
در ره مصطـــفی کـــم از خـاکند  آنکــه از اصطــفـــا بر افالکند   

)اوحدی،1307: 9(   
اوحدی مقام رسالت را با برگزیدگی و تمایز رسول گرامی اسالم نسبت به سایر انبیاء و 
اولیاء خداوند بیان می دارد. آنان که بسیار رفیع و برگزیده حق تعالی هستند اما شان رسول 

گرامی اسالم از آنان افضل است. 
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2-3-2- والیت 
و  باشند  دیده  ها  رنج  آنکه  پس  انس  لباس  به  باشند  بندگانی  اولیاء  صفت  اندر 
مجاهدت های بسیار کشیده تا به مقام والیت رسیده باشند. )قشیری، 1374: 431( والیت 
آمده است:  التوحید  اسرار  از مهمترین بحث های عرفان اسالمی است. چنانکه در  یکی 
»مدار تصوف و طریقت بر پیر است.« )میهنی، 1367: 46( علی ابن عثمان هجویری در 
کشف المحجوب بر این باور است که والیت در معنی محبت است. )هجویری، 1388: 266( 
اوحدی مراغـه ای نیز در جام جم بر این نکتـه تاکید دارد که بدون نشانه های والیت که 

از جانب خداوند باشد هرگـز نمی توان دل ها را تسخیر کرد.
نتــوان کــردن از ولـی مـگــسـل بــی والیـت تــصرف انـــــدر دل 
در والیــت نــشـانــه ای بـــایـــد ایــن قدم را یگـانــه ای بـــایـــد 
گلـه را چـون کنــند چــوپــــانی بــــی کرامـــات هـــای یـــزدانی 
در رخ او نشــانـها پــیــــــداست آنکـه بر قـدش این قبا شـد راست 

)اوحدی،1307: 155(   
اوحدی بدون ولی، معرفـت دل حاصل نمی شود، در ولی نشانه هایی وجود  از نظر 
دارد که یگانه زمان خـویش است، او بوسیـله کرامـات الهی، توانمنـدی راهنمـایی خلق 
را دارد. او تربیت عــام را تنـها به وسیـله کـرامات الهـی در یگــانه زمان )ولی – انسان 
کامل( میسر می داند. » اگر انسان متصـف به کرامات یزدانی نباشد، خلیفـه نخواهد بود؛ 
زیرا خداوند تعالی تمام صفات کمالی را دارا است و عالم تحت تدبیر اوست. پس خلیفه او 
نیز باید متصف به کمـاالت او و قـادر بر تدبیـر عالـم باشد، تا جانشین او گردد. »خلیفه 
باید دارای تمام صفـات کسی باشد که او را خلیـفه قرارداده است، بنابراین اگر خلیفه خدا، 
صورت خدایی نداشته باشد و همــه صفاتحق را نشناسد؛ قــادر به تنفـیذ فرمـانش نخواهد 

بود.« )کاشانی،1384: 28(. 
تا نصیــب تـــو چـــون و چنـــد بود؟ از بــلنــدان نـظـــر بلنـد شـــود 
در خیـــبــر گــرفـــت در یکـــدست فر احـمــد چــو در علــی پیوست 

)اوحدی، 1307: 103(   

در ابیات فوق، اوحدی والیت امام علی )ع( و توان و معجزات او را برگرفته از نور رسول 
گرامی اسالم می داند. آنچنان که مقام والیت از رسول به ولی منتقل می شود. 

اوحدی در شناخت صحیح ولی کامل می گوید: 
کس نگــردد به نــام خــرقــه ولــی خرقـها گر چـه میرسد به علـی  

سیمای انسان کامل در مثنوی جام جم  اوحدی مراغه ای
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هر که چــون او به علـم چســت نشد نسبتـش با علــی درسـت نشد  
)اوحدی،1307: 214(   

می گوید: اگر چه خرقه ها به امام علی)ع( می رسد، اما کسی به واسطة داشتن و برخود 
پوشیدن این خرقه، مرتبه و مقام امام علی)ع( را نخواهد داشت، آن کس که چون امام علی، 

در علم و دانش دین، چست و چاالک نشد نسبتی با مرتبة امام علی ندارد.
راه مــردی علـی شنــاسـد و بـــس مــردمــی چـون نبـــی ندانــد کس 
چشــم او بازگشــت و دیـد ایــن راه آنکــه کــرد اندرین دو مـــرد نگـاه 

)اوحدی، 1307 : 114(   
و تاکید می کند آن کس که در این دو مرد نگاه کند، چشم حقیقت بین او طریق الی 

اهلل را باز می یابد.  
هـر کــه با  اوست در امــان بـــاشـــد ذات اوزبــــده زمــان بـــاشـــد  
بـــرده از هــر پیـــمـبــری صفــتــی بـــوده بـا هر دلیـلش مـعـرفـتی  

)اوحدی، 1307 : 114(   
ذات او در اسماء و صفات، متعالی و برتر است و هر آن کس که به او ایمان دارد، درکنف 
امن هدایت و سرشت الهی او ایمن است. در هر سخنش معرفتی نهفته و از صفات انبیاء 
برخوردار است. اوحدی ذات انسان آگاه و مومن را زبده زمان می خواند، همچنان که در 
انسان الکامل نیز چنین آمده است: » انسان کامل، زبده و خالصة موجودات آدمیان است.« 
)نسفی، 1362: 11( ذات انسان کامل، برگزیده است. در مصرع دوم نیز اوحدی به مقام 
غوث انسان کامل اشاره دارد که وی با توجه به تجلی ذات حضرت حق، پناه هر کسی است 

که دل با او داشته باشد.
3- نتیجه گیری

با توجه به شیوة بررسی انسان کامل در مثنوی جام جم از دستاوردهای این تحقیق 
می توان به این نتایج رسید که از منظر اوحدالدین مراغه ای ذات حق تعالی خارج از هر 
شرح و عبارت است، و شناخت ذات حق تعالی غیر ممکن  و همچنین ورای هرگونه وصف و 
اشارات انسانی است.اوحدی دل انسان کامل را عرش رحمان و محل تجلی نور ذات خداوند 
می داند. صاحب مثنوی جام جم، رسول گرامی اسالم را معنی و مفهوم و دیگران را صورت 
می داند. از منظر جام جم، ملکوت، جایگاه عارف واصل است و انسان کامل همچون نامه 
سربسته ایزد تعالی است. انسان کامل، جامع الصفات است و از منظر اوحدی اگر انسان، قدر 
وجود خویش را بداند، ظرفیت های تجلی ذات حق را در خود می بیند. انسان عقد دو گیتی 
است، و معنا و مفهوم دو گیتی، به طور کامل در انسان وجود دارد. اوحدی عدم معرفت و 
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دانایی را دلیل عدم سجدة شیطان بر مقام انسان می داند. از منظر اوحدی آفرینش هستی 
به واسطه وجود انسان کامل، تمام گشت. انسان کامل در بند دنیا و ظواهر دنیوی نیست و 
سیر کمال در وی، او را بسوی ذات حق می خواند، اوحدی توصیه می کند اگر طالب معرفت 
هستی خیز و به مقام رفیع رسول گرامی اسالم و رسالت و آموزه های وی دقت کن.از منظر 
اوحدی پردالن و کامالن حق، عالم معنوی را آباد و عالـم مـاده را در زیان ظاهـری خود 
واگذار کرده اند. عبودیت انسان کامل، عبودیت مطلق است؛ بدین معنا که از انانیت خود 
خارج گشته و در ذات و صفـات خـدا فانی گشته است. اوحدی والیت امام علی )ع( و توان 
و معجزات او را برگرفته از نور رسول گرامی اسالم می داند. آنچنان که مقام والیت از رسول 

به ولی منتقل می شود. 
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کسر اصنام جاهلیه، ترجمة محسن بیدارفر، تهران: انتشارات الزهرا. 

سیمای انسان کامل در مثنوی جام جم  اوحدی مراغه ای
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13- شیخ صدوق، محمد بن علی. )1366(. التوحید. قم: موسسة نشر اسالمی.
14- عطار، محمد بن ابراهیم. )1379(. تذکره االولیاء، تهران: اساطیر.

15- فالحتخواه، فرهاد، حاجی قاسملو، فاطمه، غرایمی، مریم. )1396(. »انسان و انسان 
کامل از منظر موالنا«، سومین همایش متن پژوهی ادبی )نگاهی تازه به آثار موالنا(. 
دانشگاه عالمه طباطبایی، هسته مطالعات ادبی و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران، 

تهران.
16- قشیری، عبدالکریم بن هوازن. )1374(. رسالۀ قشیریه. عثمانی، حسن بن احمد.

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 
اصطالحات صوفیه، ضمیمه   .)1354( احمد.  بن  عبدالرزاق  کاشی،  عبدالرزاق   -17

شرح منازل السائرین. تهران: انتشارات حامدی.
18- کاشانی، عبدالرزاق. )1384(. شرح فصوص الحکم. به اهتمام مجید هادی زاده، 

زیر نظر: سید جالل آشتیانی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 
19- کامیاب تالشی، نصرت اهلل. ) 1375(. عشق در عرفان اسالمی، تهران: دارالثقلین. 

20- کلینی، محمد بن یعقوب. )1375(. اصول کافی. چهار جلد. قم : گلگشت. 
ابوالحسن  مترجم  االنوار.  بحار   .)1363( تقی.  محمد  بن  محمدباقر  مجلسی،   -21

موسوی همدانی، تهران : کتابخانة حضرت ولیعصر.
22- مستملی بخاری، اسماعیل بن محمد. )1366(. شرح التعرف لمذهب التعرف. 

مصحح: محمد روشن. تهران: انتشارات اساطیر.
23- مطهری، مرتضی. )1383(. انسان و سرنوشت، تهران: آدینه سبز. 

24- مهریزی، مهدی. )1380(. میراث حدیث شیعه. به کوشش علی صدرایی خویی. 
قم: موسسة علمی فرهنگی دارالحدیث.

االنسان  به  رسائل مشهور  مجموعه   .)1362( محمد.  بن  عزیزالدین  نسفی،   -25
الکامل، انتشارات طهوری. انجمن ایران شناسی رفانسه در تهران.

26- نکونام، محمدرضا. )1386(. عارف و کمال، قم: ظهور شفق. 
27- نوربخش، جواد. )1358(. پیــران طریقت. تهران: انتشارات خانقاه نعمت الهی. 
28- هجویري، عليبنعثمان. )1388(. کشف المحجوب، مقدمه، تصحیح، تعلیقات 

محمود عابدی، چاپ دوم، تهران: سروش.


