
 

 

 

 

 

 

 

 در اندیشة اهل معرفت نفس و بدننگی یگا

 *محمد میری

مقابل، در حکمت و بدن معتقد بوده و در نفس حکمای مشائی به دوگانگی چکیده:

رو نگاه اهل معرفت به این متعالیه، سخن از یگانگی نفس و بدن است. نوشتار پیش

ها پیش از صدرالمتألهین، دهد که عارفان، قرنمسئله را بررسی کرده و نشان می

 اند.یگانگی نفس و بدن در وجود انسانی را باور داشته

جا مانده است، بسیاری از مبانی و ها در این موضوع بهاز آن بر تصریحاتی کهافزون

دهد. کون اصول عرفان نظری نیز مبنای یگانگی نفس و بدن را مورد تأکید قرار می

جامع بودن وجود انسانی، آفرینش او بر صورت الهی و با دو دست حق متعال، احدیت 

خالفت الهی انسان، برخی از  جمع وجود انسانی بین روح و بدن، تطابق نسختین و مقام

رو باشد. نوشتار پیشبر مسئلة یگانگی نفس و بدن میاین مبانی عرفانی است که مبتنی

 پردازد. به بررسی چگونگی تالزم هرکدام از مبانی مزبور با یگانگی نفس و بدن می

 النفس عرفانیبدن، یگانگی نفس و بدن، علم نفس، :هاکلیدواژه

 

        Email:mohammademiri@gmail.com خمینی امام پژوهشی و مؤسسة آموزشی المعارف ةدائر استادیار* 

 26/8/1393؛ پذیرش مقاله:  10/4/1393 دریافت مقاله:   
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 مقدمه
احکام پیرامونی آن  شناسی بیش از هر چیز، به مبحث انسان کامل وعرفان نظری در بخش انسان

رو ممکن است برای کسانی که آشنایی کافی با این علم ندارند این گمان پیش پرداخته است. ازاین

معنای فلسفی آن ندارند، اما واقعیت النفس بهآید که اهل معرفت، سخن چندانی در باب مسائل علم

اند که متأسفانه عی ابراز داشتهالنفس نیز نظریات مترقی و بدیآن است که اهل معرفت در وادی علم

 .این بخش از نظریات عرفانی، کمتر مورد توجه قرار گرفته است

که از  -به عنوان مثال عارفان دربارة مسئلة دوگانگی و یا یگانگی نفس و بدن در انسان 

دو در وجود واحد انسانی اعتقاد به یگانگی آن  -رودشمار میالنفس بهترین مسائل علممهم

صورت  این از ظهور حکمت متعالیه، دیدگاه رایج در فضای فلسفی به پیشتا که اند، درحالیداشته

دو حاصل  ای خارج از ذات، میان آناضافه بوده وهم  ازبود که نفس و بدن،  دو امر ذاتاً مباین 

 آمده است.
ذات و نفس یک حقیقت مجرد عقلی است که تعلق به بدن، خارج از  ،مشائی به باور حکمای

 ایتعلق و رابطه همچونآنان تعلق نفس به بدن  در نگاه .باشدمیآن  امری عارض بر وذاتیات آن 

 ،به کشتی ةطوری که اضافهمان یعنیبان با کشتی خود دارد، ست که بنّا با بنای خود و یا کشتیا

حیوان  ی دیگرهابلکه زید در ذات خود مانند انسان ،نیست بانت زید کشتیمثالً جزء ذات و ذاتیا

 کشتینوعی عالقة تدبیری به ناطق است و تعلق به کشتی یک امر عارضی بر او بوده و فقط چون 

یعنی نفس در است.  باننفس هم در این جهت درست مانند کشتی ؛شودگفته می ناخدابه او  دارد

 ةذاتی آن نبوده بلکه اضاف، وجههیچرد عقلی است و تعلق به بدن بهذات خود یک موجود مج

هم وضع شده برای اشاره به « نفس»آن نیست و اسم از یک امر عارضی بربیش ،تدبیری به بدن

لحاظ که تدبیر بدن بر او عارض  این یعنی به آن حقیقت جوهری نفسانی به ؛همین وجود اضافی

نویسد: اخذ بدن در تعریف نفس، نگاه است که میسینا با همینابنشود. شده است نفس گفته می

 (.9: 1404سینا، )ابن1همانند اخذ بنّا و ساختمان در تعریف بنّا است

که امری مادی و جسمانی -با بدن   -که امری کامالً مجرد است -براساس این نگاه، نفس 

است. انسان در این دیدگاه، نه یک موجود نوعی رابطه و عالقة عارضی در این دنیا یافته  -است

در این نگاه، انسان از انضمام و کنار هم قرار  2باشد.واحد، بلکه دو موجود انضمام یافته با هم می
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که نقش چندانی در وجود  انسانی  -و بدن  -که تمام هویت انسان به آن است –گرفتن نفس 

 تشکیل شده است.- فس مرتبط ساختهنداشته و تنها نوعی رابطة عارضی آن را با ن

ها را به خاطر اعتقاد به چنین پندارهایی، صدرالمتألهین ضمن انتقاد از این نگاه مشائی، آن

 (.126: 7، ج1981)صدرالمتألهین،  3داندمحروم از شناخت واقعیت نفس می
اما  ،حاکم بودعربی معاصر ابن ةمشائی بر فالسف ةانگارانبا اینکه نگاه دوگانه روی،هربه 

 ند.اهای داشتانگارانهگانهیعربی و متابعان مکتب وی به انسان، نگاه ابن

ها بر این ة اهل معرفت به نفس و بدن، ابتدا تصریحات آنانگارانگانهینگاه  برای اثباتدر ادامه، 

 زیم.پرداسو با این نگاه میمسئله را بررسی کرده؛ سپس به برخی از مبانی عرفانی هم

 ننفس و بدن در وجود واحد انسا یگانگیبر  عارفان حاتیتصر
باور عارفان، انسان هویت واحدی است که از مجموع نفس و بدن حاصل آمده است. در این به

گیری هویت انسانی دارد؛ برخالف نگاه مشائین نقش کلیدی در شکل -همانند نفس -نگاه، بدن 

تر نقش ابزار، النه و مرکبی را دارد که چند انسان بوده و بیش ها بدن خارج از هویتکه از نظر آن

عربی با اشاره به باور مشائیان که تمام هویت انسان صباحی نفس تعلقی عارضی به آن یافته است. ابن

نویسد: درحقیقت و مسمّای انسان اختالف شده است. برخی ]مانند دانند، میرا به نفس او می

را منحصر در لطیفه و نفس او کرده و برای بدن در هویت انسانی جایگاهی  مشائیان[ حقیقت انسان

گیرند و دربرابر این گروه، برخی با انکار نفس و روح، انسان را منحصر در بدن را در نظر نمی

اند، اما حق آن است که هویت انسانی از مجموع نفس و بدن شکل یافته است. هرچند که دانسته

نیز قابل   -تنهایییعنی بر هرکدام از روح و بدن به -کدام از دو اعتبار پیشین بر هر« انسان»واژة 

مجموع نفس و بدن است نه نفس و یا بدن « انسان»همین خاطر، مسمّای واژة اطالق است. به

 تنهایی.به

 ئفةطا و 4.اللطیفة هو :طائفة فقالت ؟هو ما ،اإلنسان ىمسمّ فی اختلفوا الناس نا اعلم

 اإلنسان لفظة وردت قد و .األولى هو و .المجموع هو :قالت ئفةطا و .الجسم هو :قالت

 (.31- 32 :3ج ،تابی عربى،ابن) ئفةطا کل إلیه ذهبت ما على
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متعال در ثلث اخیر هر شب به آسمان دنیا نزول  عربی با در نظر داشتن این حدیث که حقابن

مجموعة یک شب تأویل برده و سه مرتبة کلی وجود کند، مجموعة وجود واحد انسانی را به می

را به سه ثلث این شب   -یعنی بدن جسمانی و نفس حیوانی برزخی و نفس ناطقة عقلی - انسانی

ازای ثلث اول از شب بوده و گیرد که مرتبة بدن خاکی انسان، بهکند و چنین نتیجه میتأویل می

ازای ثلث اخیر شب اعالی او که همان نفس ناطقه باشد، به ازای ثلث دوم، و مرتبةمرتبة مثالی او به

است نفس ترین بخش آن بوده و دو ثلث دیگر مقدمة آن طور که ثلث اخیر شب مهماست و همان

 رود.شمار میترین مرتبة انسان بهناطقه نیز مهم

لینیله أجزل نیة بجمیعها لیل و فی الثلث اآلخر منها یکون النزول اإللهی االنشأة اإلنس

النیل و لم یکن الثلث األخیر إال الروح المنفوخ الذی له الثبات و الرسوخ و العلو على 

الثلثین و الشموخ فالثلث األول هیکله الترابی و الثلث الثانی روحه الحیوانی و الثلث 

 (344:  4، جتابی عربى،ابن) 5األخیر به کان إنسانا و جعل الباقی له أعوانا

ای نیست که از عربی، انسان مجموعهخوبی گواه بر این مدعاست که در نگاه ابنوق بهعبارت ف

ضمیمه کردن روح و بدن بیگانه از آن، حاصل آمده باشد، بلکه انسان حقیقتی واحد و دارای سه 

لحاظ سه مرتبة اصلی آن، رو حقیقت واحدة انسانی را بهازاین ،ثلث و سه مرتبة مترتب بر هم است

 برد.و سه مرتبة آن تأویل می -که یک حقیقت واحده است -به شب 

قونوی نیز بر این باور است که انسان حقیقتی واحد است که دارای سه مرتبة جسم طبیعی و 

شود که این هر فعلی که از انسان صادر میباشد؛ بنابرنفس حیوانی و روح مجرد مدبر بدن می

 ای دارند. از این سه مرتبه در آن فعل، دخالت و حظّ و بهره هرکدام

عن مجموع جسمه الطبیعى و نفسه  ةاعلم أن مسمّى االنسان بالتعریف العامّ عبار

، فکل فعل یصدر منه من حیث جملته الحیوانیة، و روحه المجرّد المدبّر لهیکله

 1372)قونوى،  دخال و نصیباالمذکورة، فإن لکل واحد من هذه الثالثة فى ذلک الفعل م

:54.) 
شود که عارفان، انسان را هویتی واحد و دارای دو مرتبة با توجه به تصریحات فوق، روشن می

دانند. انسان حقیقتی است که با وجود می -به نام نفس -به نام بدن جسمانی و مرتبة باطنی  -ظاهری 

 سعی خود، جامع هر دو مرتبه است.
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 بأسره للعالم مضاهیة ةلنسخةالظاهراف باطنة نسخة و ظاهرة نسخة :نسختان إلنسانل نّا

 الکلّى هو فاإلنسان اإللهیة ةللحضر هیةمضا الباطنة النسخة و األقسام من قدّرنا فیما

 :1367نیز  12 و 22 :الف1336عربى، ابن) جامعا اإلنسان فصار ... الحقیقة و اإلطالق على

 (.177 :1360 ترکه،ابن ؛509

همچنین قیصری بر این باور است که انسان، یک حقیقت واحد با ظهورات متعدد مترتب بر هم 

است. اولین مرتبه و مظهر آن، روح مجرد عقلی است و پس از آن سایر مراتب و ظهورات حقیقت 

ینجا شود، اما آنچه در اترین مرتبه که همان بدن جسمانی باشد ختم میانسانی قرار دارد تا به پایین

حائز اهمیت است آن است که همة این مراتب، ظهورات یک حقیقت واحده به نام حقیقت انسان 

 (.119: 1375)قیصری،  6هستند

عربی با در نظر داشتن همین ویژگی چندبُعدی بودن وجود واحد انسانی است که از او با ابن

 136: 1تا، جعربی، بی)رک: ابن «الجامعةالکلمة »و ( 405: 1375)قیصری،  «7الحق الخلق»تعابیری همچون 

: 1، ج1370نیز  45و  51و  94: ج1336عربی، )رک: ابن «المختصر الشریف» (50: 1، ج1370؛ 94: ج 1336نیز 

 کند.مییاد  (199

 سو با مبحث یگانگی نفس و بدنبرخی مبانی عرفانی هم
شناسی عرفانی، جز با مبنای یگانگی انسانشده ازسوی اهل معرفت در باب بسیاری از اصول پذیرفته 

بودن انسان « کون جامع» در باب عربی و پیروان ویابنکلماتی که از  شود.نفس و بدن، توجیه نمی

خلقت او با » همچنینو « تطابق نسختین» و« آفرینش انسان بر صورت الهی» او و« هویت برزخی» و

 ست. جا مانده گواه این مدعاهب« دو دست حق متعال

ای عجین شده و گونهتوضیحاتی که اهل معرفت دربارة هرکدام از موارد فوق دارند به

بر دیگر هرکدام از این مبانی خود، مبتنیعبارتخورده با مبحث یگانگی نفس و بدن است. بهگره

 باشند.یگانگی نفس و بدن می

 امتزاج معنوی روح و بدن در انسان
 روح و بدن است. « امتزاج معنوی»اهل معرفت بر این باورند که انسان موجودی برآمده از 
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اصطالح امتزاج معنوی یک اصطالح عرفانی است که عارفان آن را با توسعه دادن اصطالح 

اند. امتزاج در اصطالح فلسفه عبارت است از ترکیب میان عناصر، اما نه جعل کرده« امتزاج»فلسفی 

گونه که عناصر دیگر را به جوهر خود، تبدیل که یک عنصر بر عناصر دیگر غالب آید آن نحویبه

نحوی که این ترکیب، موجب فعل و بلکه به«( امتزاج»خواهد بود نه « کون و فساد»کند )که این 

کدام از ها کیفیتی جدید، حاصل آید. کیفیتی که در هیچها شده و از برآیند آنانفعاالتی میان آن

: 3، ج1391؛ عبودیت، 126-127: 1404سینا، )رک: ابناز امتزاج، وجود نداشت  پیشتنهایی و عناصر، به

33-32.) 

دیدند، اما عارفان با دقت نظری که از رهگذر امتزاج را تنها میان عناصر و مادیات می فیلسوفان

ه و از آن با نام امتزاج اند امتزاج میان روح و بدن را نیز مطرح کرددست آوردهمکاشفات خود به

اصلی امتزاج )حصول مزاج جدید با خواص  اند. در امتزاج معنوی هم ویژگیمعنوی یاد کرده

تواند امری غیراز یافته در امتزاج معنوی، میمتفاوت( وجود دارد با این تفاوت که اطراف ترکیب 

مزاج جدیدی با خواص جدید به نام  معنا که مثالً از ترکیب و امتزاج روح و بدن،اینعناصر باشد به

تنهایی دارا کدام از روح و بدن، بهها و خواص وجود انسانی را هیچآید که ویژگیانسان حاصل می

کدام از عناصر آن )اکسیژن و هیدروژن( ها و خواص آب را هیچکه ویژگینیستند، همچنان

دهندة ز امتزاج یافتن دو عنصر تشکیلتنهایی دارا نیستند، اما همین خواص مربوط به آب، پس ابه

 شود.آن باهم، حاصل می

که روحى است از انفاس  -حق، سبحانه و تعالى، به کمال قدرت میان نفس ناطقه 
و میان هیکل تن خاکى مرکّب  -رحمانى لطیف بسیط نورانى شریف زنده وحدانى 

، و کثیف خسیس ظلمانى جمع کرد. خواص هر دو جوهر در هم سرایت کردند
و مزاجى روحانى میان خواصّ حقایق هر دو جوهر حاصل شد.  معنوى امتزاجى

که خواصّ هر دو ... در این مزاج معنوى قلبى که متحصل شد على الوجه االکمل چنان
االشمل االجمع به رنگ و صبغت همه برآمد، و کیفیّتى مزاجى موجود شد. بوقلمونى 

که از خواصّ طبیعى و آالیش ، چنانشودکه گاهى به صورت و خواصّ روح مى
 و مترفّع معنى و صورت به ظلمانىجسمانى بکلّى متنزه و متبرّى، و از أوساخ و أنجاس 

 کندظهور مى جسمانى صورت هیئت و خواص به...  گاهى و...  باشدمى متعرّى

 (.227: 1360ترکه، ؛ ابن 78-79و 126: 1423 جندى،)
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شود جندی، انسان را حاصل امتزاج معنوی نفس و بدن مشاهده میکه در عبارت فوق همچنان

اعتبار که در مزاج انسانی، دو جنبة تجردی و جسمانی، وجود دارد  این داند. محقق جندی، بهمی

خاطر امتزاج روح و کند؛ چرا که وجود واحد انسانی، بهمعرفی می 8حقیقت انسان را مانند بوقلمون

تواند گاهی با تکیه بر جنبة تجردی خود )مثل تفکر دو بُعدی بوده پس می بدن در او، یک واقعیت

و یا هنگام عبادت و فنای در معبود( متصف به صفات روحانی گردد و گاهی نیز )هنگام غذا 

 خوردن، راه رفتن و...( خواص جسمانی و  مادی خود را اظهار کند.
توانست مانند انسان نبود، او نمی روشن است که اگر ویژگی امتزاج معنوی روح و بدن در

ردیف مادیات قرار گیرد؛ بوقلمون رنگ عوض کرده، گاهی در سلک مجردات و گاهی هم

از واقعیت  -گونه که در پندار مشائیان است آن -همچنین روشن است که اگر در باور عارفان، بدن 

نین وجود دو جنبة تجردی و بود، دیگرسخن از امتزاج روح و بدن و همچو هویت انسانی خارج می

 مادی برای انسان، معنا نداشت.
کند که انسان، نوعی طبیعی است که از وحدت راستا تصریح میهمین  ترکه، درالدین ابنصائن

کند که کمال وجود آمده است. او سپس اشاره میحقیقی حاصل از مجموع نفس و بدن، به

صورت یک واحد و را در نهایت اعتدال کمالی و بهگیرد اامتزاجی که در وجود انسانی شکل می

را دربارة انسان « مرکّب حقیقی»الدین پس از این توضیحات، اصطالح سازد. صائنحقیقی، ظاهر می

ترکیب »ها پس از او تحت عنوان ای است که صدرالمتألهین قرنکار برده که یادآور نظریهبه

 ترکیب انضمامی آن»درمقابل نظریة مشائی « بدن ترکیب حقیقی نفس و»و « حقیقی ماده و صورت

الدین، انسان، مرکّبی حقیقی، برآمده از فرایند امتزاج هرروی به باور صائنمطرح کرده است. به« دو

رو مانند هر مزاج دیگری، دارای برخی خواص متقابل خواهد بود؛ اینباشد و ازنفس و بدن می

حال برخی دیگر از گردد و درعینمادی و جسمانی وی برمی یعنی برخی افعال و آثار او به جهت

باشد. مثالً از همین وجود واحد افعال و آثار وجودی او مربوط به جهت روحانی و تجردی وی می

حال همین وجود واحد، دارای فعل ادراک حسی و عینشود؛ درانسانی، فعل هضم غذا صادر می

حالی باشد. این درهی و حتی مکاشفات عرفانی میحرکات فکری و همچنین شوق به معارف ال

توانند مانند انسان، مصدر برای تمامی افعال فوق باشند و این نیست است که موجودات دیگر نمی
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آورد ترکیب خاطر وحدت حقیقی وجود انسانی که اختصاص به مزاج انسانی داشته و رهمگر به

 باشد. اتحادی و امتزاج روح و بدن می

فان ، حقیقیَّة و نوعیَّة طبیعیَّة ةمن مجموع البدن و النفس المجردة وحدیحصل 

الحقیقیَّة هی التی لها التعیُّن االحاطى الجامع لالضداد، کما هو حال سایر ةالوحد

األمزجة، سیَّما اإلنسانی منها. فانَّه بکمال االمتزاج و ظهور االعتدال الکمالی الذی هو 

صار مرکَّباً حقیقیًّا یمکن ان یصدر عنه افعال طبیعیَّة یمتنع الحقیقیَّة،  ةالوحد ةصور

فی حالة  ة، کتنوُّع الحرکات المختلطة نحو الجهات المتضادةصدورها عن مباد متکثِّر

، مثل احالة الغذاء مُشابهاً للمغتذى، و اإلحساس بالمحسوسات المتنوِّعة و ةواحد

ف اإللهیَّة و الحقائق الکشفیة، و الکلّ فی الحرکات الفکریة و الشوقیَّة الموجبة للمعار

یمتنع ان یکون مصدراً لهذه األفعال، من ة. و ال شک، ان المبادی المتکثِّرةحالة واحد

 (.231: 1360ترکه،)ابن ةحیث هی متکثر

شود که الزمة باور به امتزاج روح و بدن در انسان، اعتقاد به یگانگی و ترتیب روشن میاینبه

بر اثنینیت نفس و بدن، وجه با مبنای مشائی، مبنیهیچباشد و بهها در وجود انسانی میاتحاد آن

 سازگار نیست.

 احدیت جمع وجود انسانی
 9روح و بدن است.« احدیت جمع»یافته از اهل معرفت بر این باورند که انسان، تشکیل

مور با هم جمع یک اصطالح عرفانی است که در مواردی که برخی ا« احدیت جمع»اصطالح 

کار شود  بهتشکیل می -یعنی بدون کثرت و تمایز بالفعل  -ها یک امر احدی شده و از مجموع آن

نماید که یک امر واقعاً معنای عرفانی آن وقتی رخ میبه« جمع احدیت»رود. به عبارت بهتر، می

واحد، نوعی کثرت ولو حال، بتوان در آن امر واحد و بدون کثرت بالفعل داشته باشیم و درعین

اهلل را احدیت جمع همة اسما که اهل معرفت اسم جامع نحو اعتباری و نسبی، تعقل کرد. چنانبه

اهلل، دارای ویژگی احدی جمعی عربی بر این باور است که اسم و جندی به پیروی از ابن 10انددانسته

کرد؛ زیرا هرکدام از اسمای متکثر توان کثرت نسبی را در آن تعقل عین وحدت، میاست، یعنی در
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توان در آن اعتبار کرد، ها را میاهلل است و همة آنو جزئی، درواقع نسبتی از نسب همان اسم جامع 

 11اهلل، احدیت جمع اسمای جزئی است.  چرا که اسم جامع

 طور کهعارفان همچنین بر این باورند که انسان، چون مخلوق بر صورت الهی است پس همان

اسم جامع اهلل، احدیت جمع همة اسمای مادون خود است، انسان نیز صورت و مظهر احدیت جمع 

 12باشد.اسم اهلل می
 بدن بین یعنی -انسان  باطن و ظاهر بین که ابتدایی و ظاهری تکثر معرفت، اهل نگاه بنابراین در

 و است انسانی جمع احدیت قالب در همه شود،می دیده او متکثر صفات و قوا میان یا و -او روح و

 هست نیز ظاهری کثرات این جامع خود، احدیت ویژگی حفظ با که است ایگونهبه انسانی وجود

 حقیقت احدیت با منافاتی رویهیچبه کثرت، این کند،می تصریح کاشانی محقق طورکههمان و

 (.67: 1370)رک: کاشانی،  ندارد انسانی

ظاهره و باطنه و قواه و صفاته متکثّر، و نسخة وجوده متحصلة من حیث  فإنّ اإلنسان

 (.1416:167)قونوى،  من أمور مختلفة تجمعها أحدیة کثرة

 احدی، وجودی واحد و جمعیتی از عبارت است عارفان نگاه در انسان حقیقت ترتیباینبه

 .بدن و روح میان جمع از برآمده

هیئته جمعیة أحدیة من جوهرین هما جسمه و  فی حقیقته و فنقول: اعلم: أّن اإلنسان

 13(. 89:  1423 جندى،) روحه

نحو جمعی احدی است و احدیت جمع وجود انسانی میان روح و نتیجه آنکه: وجود انسان، به

 شود.دو در وجود واحد انسانی تبیین نمی بدن، جز با یگانگی آن

 آفرینش انسان بر صورت الهی
عربی و پیروان جای آثار ابنشناسی عرفانی که در جایترین قواعد انسانمهمترین و یکی از اصلی

وی بر آن تأکید شده، قاعدة آفرینش انسان بر صورت الهی است. اهل معرفت این قاعده را از 

اقتباس کرده و از آن نتایج و  (134: 1، ج1407کلینى،  ) «ان اهلل خلق آدم علی صورته»حدیث نبوی: 

اند. تکیة اهل معرفت در این قاعده بر ویژگی مظهریت تام و وانی را استخراج کردهفروعات فرا

 (.102-103: 1390)میری، کاملی است که انسان، نسبت به اسما و صفات الهی دارد 
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نمای اسمای تواند مظهر و آیینة تمامدر میان تمام مخلوقات خداوند، این تنها انسان است که می

ین امتیازی است که حتی تعین اول و عقل اول و همچنین عالم کبیر، از آن الهی قرار گیرد و ا

 14محرومند.

نمای تمام مقتضای قاعدة آفرینش انسان بر صورت الهی، وجود انسانی، تنها آیینةبنابراین به

کماالت الهی را به نمایش بگذارد که  ةتواند همای مینهیآی کهاست  روشنو  استکماالت الهی 

که مراتب  -مراتب هستی  ةبوده و از هم گوناگونهای با حفظ احدیت جمع خود، دارای ساحت

تعبیر به وای داشته باشد. در خود، نمونه -روند شمار میتعالی بهحقاسما و صفات ظهورات 

حفظ وحدت خود، کمال جسمانی را عربی انسان که بر صورت الهی آفریده شده است باید با ابن

اعلم: »: عقلی دارا باشد ةمثالی و کمال روحی را در مرتب ةحس و کمال نفسانی را در مرتبة در مرتب

 -816  :1370 عربى،ابن) « اإلنسانیة بکمالها روحا و جسما و نفسا، خلقها اهلل على صورته ... ةأنّ هذه النشأ

167.) 
ای که انسان برطبق آن آفریده شده است را جامی صورت الهیهخاطر است که محقق  همینبه

ست که وجود ا مخلوق بودن انسان بر صورت الهی آن ةالزم 15.داندتعینات می ةوجود متعین به هم

با  تعالیتعینات خلقی و امری باشد و مانند حق ةای مشتمل بر همانسانی با حفظ وحدت خود، نسخه

 16.ت باشداکثرخود، جامع احدیت جمع  حفظ

ة بر ابطال نظریآفرینش انسان بر صورت الهی مبتنی ةشود که قاعدترتیب روشن میاینبه

متباین از هم  چون براساس این نظریه نفس و بدن دو حقیقت ذاتاً  ،نفس و بدن است ةانگارانهدوگان

فان معتقدند انسان، که عاراست درحالیها را با هم مرتبط کرده ، آنعارضی صرفاًهستند که تعلقی 

باطنی  ةهای مختلف است. بدن، ساحت ظاهری انسان و روح، جنبواحد و دارای ساحت ةیک نشئ

همین نکته که انسان توانسته است با  و اساساً( 392: 1375)رک: قیصری،  انسانی است ةحقیقت واحد

کماالت حق را به نمایش بگذارد باعث شد که او را مخلوق بر صورت  ةحفظ وحدت خود، هم

 .الهی بدانند

و لذلک، أی لکون اإلنسان مختصرا من الحضرة اإللهیة، مشتمال على ما فیها من 

 بالصورةسبحانه اإلنسان،  ه، أی اهللحقائق الصفات و األسماء اشتماال أحدیا جمعیا، خصّ
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ان »ة به... فقال على لسان نبیّه صلّى اهلل علیه و سلّم، ، أی جعل الصورة مختصّهیةاال

 17 .(93 - 49: 1425 جامى، ) «علی صورته اهلل خلق آدم

 بودن انسان و مظهر تام «کون جامع»
وحدت  ویژگی جامعیت، در عینممتاز کرده دیگر ترین ویژگی انسان که او را از مظاهر مهم

با  تمام مخلوقات حق متعال، این تنها انسان است که طورکه گذشت، در میانهمان .حقیقی اوست

حق متعال باشد و بر همین اساس است که انسان کون  تواند مظهر اتمّ می خود حفظ وحدت حقیقی

رسد و علت زیرا با موجود شدن اوست که عالم، به تمام و کمال خود می ؛جامع شناخته شده است

تعبیر ست که انسان، بها گیرد آنن موجود در آن قرار میآنکه کون جامع، متمّم عالم بوده و آخری

و جامع  بودهمتصف به جمیع کماالت موجود در مراتب و تعینات عالم  و قیصری حقیقتی واحد

است که چنین حقیقتی، از نظر ترتیب ایجادی باید در  خاطر همینبهحقایق موجود در عالم است و 

ای را در ها بهره و نسخهاز هرکدام از آن وجود شود تا بتوانداز سایر تعینات، م پسآخرین مرتبه و 

 ها باشد.آنهمة جامع  ترتیب،اینوجود خود جمع کرده و به

العالم بوجوده الخارجی  ا وُجد هذا الکون الجامع، تمّالعالم بوجوده( أی، لمّ قوله: )فتمّ

ال یتم کماله إال  ألنه روح العالم المدبر له و المتصرف فیه. و ال شک أن الجسد

 ر نشأته العنصریة فی الوجود العینیبروحه التی تدبره و تحفظه من اآلفات. و إنما تأخّ

ألنه لما جعلت حقیقته متصفة بجمیع الکماالت جامعة لحقائقها، وجب أن یوجد الحقائقُ 

کلها فی الخارج قبل وجوده حتى تمر عند تنزالته علیها فیتصف بمعانیها طوراً بعد 

ور من أطوار الروحانیات و السماویات و العنصریات، إلى أن یظهر فی صورته ط

النوعیة الحسیة. و المعانی النازلة علیه من الحضرات األسمائیة ال بد أن تمر على هذه 

الوسائط أیضاً، إلى أن یصل إلیه و تکمِّله. و ذلک المرور إنما هو لتهیئة استعداده 

 ماع ما فصّل من مقام جمعه من الحقائق و الخصائص فیهللکماالت الالئقة به، و الجت
 (.355- 357 :1375)قیصرى، 

 ةدانستند که نوعی عالقاگر عارفان نیز مانند مشائیان، روح و بدن را دو حقیقت بیگانه از هم می

توانستند انسان را کون جامع معرفی کنند چون جامعیت کون اند دیگر نمیهم یافتهعارضی نسبت به



 سیزدهم شمارهژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/ پ                                                                                             132

 

 االّوکه دارد، یک حقیقت واحده باشد  مراتب وجودی ةست که انسان، با هما انسانی، در گرو آن

بدون آنکه یک  روح که به بدن، اضافة عارضی پیدا کرده استاگر انسان، عبارت باشد از یک 

 این بربنا صورت جامعیت کون انسانی معنا ندارد چون ها تشکیل شود در اینواحد حقیقی از آن

باشند: بدن که در  باین ازهم که به یکدیگر ضمیمه شدهتم بخشد به دو وشانسان تقسیم می فرض،

و دیگر، کون  گیردمراتب غیبی عالم قرار می ةردیف مراتب شهادی عالم است و روح که درزمر

 معنای وجود واحدی که جامع غیب و شهادت باشد نخواهد بود.جامع به

 الهیآفرینش انسان با دو دست 
جز انسان را با یکی از دو دست به باور اهل معرفت، خداوند متعال هرکدام از موجودات عالم، به

ها برای حق متعال، تنها از طریق همان ید بنابراین مظهریت هرکدام از آن 18خود آفریده است.

ها جهات وجوبی و یا جمالی غلبه دیگر بر برخی از آنعبارتمربوط به خود، خواهد بود و به واحدة

دارد و درمقابل، بر برخی دیگر، جهات امکانی و یا جاللی غالب است. دراین میان، تنها انسان است 

به او منّت نهاده و طی یک امتیاز ویژه و انحصاری، او  19که خداوند سبحان، از باب تشریف الهی 

 را با هر دو دست خود آفریده است. 

ان غیرَه من الموجودات إال بما باشر الحق بیدیه فی خلقه، لیجمع فما فضّل اإلنس

)قیصرى،   ]االنسان[ بین الصفات المتقابلة، و باشر غیره بید واحدة، لیظهر بصفة واحدة

 (.886و  887: 1375

بندی کلی، تمامی اسمای الهی را به دو دستة اسمای جمالی و سید حیدر آملی در یک تقسیم

شمارد. وی یم کرده و دو دست خداوند را اشاره به همین دو دسته از اسما برمیاسمای جاللی تقس

خوبی داللت دارد بر اینکه در قرآن به «خَلَقْتُ بِیَدَیَّ»کند که تصریح سپس به این مطلب اشاره می

خاطر است  همیناند و بهدر آفرینش انسان، همة اسمای جمالی و جاللی خداوند سبحان سهیم بوده

تواند مظهر تمامی اسما قرار گرفته و اشرف مخلوقات حق متعال باشد. این درحالی که انسان می

اند، است که هرکدام از موجودات دیگر عالم، تنها با یکی از دو دست خداوند سبحان، آفریده شده

 ی هستند.ها یا مظهر بخشی از اسمای جاللی و یا مظهر بخشی از اسمای جمالرو هرکدام از آنایناز
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 اللّطائف بتلک هیأتُهم و أسمائى من اسم کلّ من ... خلقتُهم بِیَدَیَّ خَلَقْتُ ... قوله

 جعلتُهم و ،«یدىّ» ب عنهما المعبّر لیّةالجال و الجمالیّة األسماء فی کلّها المنحصرة

بالفعل ... و بذلک صاروا أشرف الموجودات  فیهم األسماء هذه تظهر بأن ... مستعدّین

بیدین کما تقرّر، النّ  ، و هم مخلوقونةأعظمها، ال غیر، النّ غیرهم مخلوق بید واحدو 

 -لیّةو امّا مظهر األسماء الجال -کالمالئکة -لیّةغیرهم امّا مظهر األسماء الجما

[ بمثابة ید لیّةاو الجال لیّةو کلّ واحد منهما ]ای کل من األسماء الجما -کالشیاطین

فیهما ]ای فی األسماء  ةان فهو مظهر جمیع األسماء المنحصر. و أمّا اإلنسةواحد

قالَ: یا إِبْلِیسُ! ما مَنَعَک أَنْ  [ المعبّر عنهما بالیدین، لقوله تعالىلیّةو الجال لیّةالجما

 (.136و  137: 1368)آملى،  تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِیدَیّ

انگارانه عارفان به بر نگاه یگانهآفرینش انسان با دو دست الهی نیز مبتنی ةمسئلروشن است که 

ست که انسان، حائز ا آن وندیخلق انسان با دو دست خدا ةمعنا که الزمایننفس و بدن است. به

دیگر، جامع صورت الهیه و صورت کونیه باشد و روشن است که عبارتحقایق عالم و به ةهم

تواند جامع صورت الهیه و کونیه باشد که روح و بدن او یک حقیقت تی میصور انسان، تنها در

مربوط به روح و صورت  ،صورت، صورت الهیه اینواال درغیر ،انسانی را تشکیل داده باشند ةواحد

ست خواهد بود و دیگر جامعیتی بین این دو صورت درکار ا مربوط به بدنی که مباین از آن ،کونیه

 نخواهد بود.

اإلنسانیة جمع لها بین یدیه و أعطاها جمیع حقائق العالم  ةا أراد اهلل کمال هذه النشأفلم

ن االکونیة ... و لو ال  ةو تجلى لها فی األسماء کلها فحازت الصورة اإللهیة و الصور

اهلل تعالى جمع آلدم فی خلقه بین یدیه فحاز الصورتین و إال کان من جملة الحیوان 

 (.468 : 2ج ،تابی عربى،ابن) رجلیهالذی یمشی على 

خاطر است که قونوی در تبیین چگونگی خلق انسان با دو دست الهی بر این اعتقاد  همینبه

است که یکی از دو دست خداوند سبحان، اختصاص به آفرینش موجودات غیبی داشته و دست 

رو ارواح، با یک ازاین دیگر خداوند تبارک و تعالی، به موجودات عالم شهادت اختصاص دارد؛

اند، اما انسان که جامع روح و بدن است با هر دو دست خدا و اجسام با دست دیگر او آفریده شده

 20دست الهی آفریده شده تا بتواند جامع علم اسما باشد و مقید به قیودات موجودات دیگر نباشد.
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 تطابق نسختین
قاعدة تطابق نسختین در آثار اهل معرفت به دو  (660و 659 :1363فنارى، )رک: به تصریح محقق فناری 

 رود:کار میمعنا به

معنای اول: تطابق نسخة وجود انسان کامل با نسخة حضرت الهی و اسما و صفات الهی مطرح 

 در آن.

با نسخة عالم  -که در لسان عارفان، عالم صغیر است  -معنای دوم: تطابق نسخة وجودی انسان 

 کبیر.

ق برای تقابل نسختین در عرفان نظری به خاطر آن است که عارفان، از طرفی نسخة دو معنای فو

دیگر، نسخة بینند و ازسوییوجودی انسان را مطابق با نسخة حضرت الهی و اسما و صفات درآن می

تطابق »کنند. بنابراین اصطالح انسانی را در تطابق کامل با نسخة وجودی عالم کبیر مشاهده می

 برند.کار میا به هر دو معنا بهر« نسختین

مختصرا شریفا جمع فیه معانى العالم الکبیر و جعله نسخة جامعة  و خلق اللّه اإلنسان

رسول اللّه صلعم  اإللهیّة من األسماء و قال فیه ةلما فی العالم الکبیر و لما فی الحضر

 (.45: ج1336عربى، ابن) إنّ اللّه خلق آدم على صورته

 : 3ج ،تابی عربى،ابنرک: )عربی در عبارت فوق، به هر دو معنای تطابق نسختین اشاره دارد. ابن

، تطابق (660: 1363فنارى،  )رک:آید طورکه از عبارت فوق و برخی عبارات دیگر برمی. و همان(315

رو به همان گردد ازاینمعنای اول آن، به قاعدة آفرینش انسان بر صورت الهی برمینسختین به

معنای اول نیز داللت بر یگانگی نفس و بدن ، تطابق نسختین بهبخش پیش گذشتتوضیحی که در 

 در وجود واحد انسانی، از نگاه عارفان دارد.

قت نسخة عالم کبیر با نسخة عالم صغیر انسانی را مطاب -که گذشت همچنان –اما معنای دوم 

عربی یکی از بهترین منابع تحقیق پیرامون این معنا از تطابق ابن تدبیرات الهیهمدنظر دارد. کتاب 

طور مفصل به این مبحث پرداخته به« تمهید»وی در این کتاب در بحثی تحت عنوان  نسختین است.

این کتاب، حقیقت انسان و شرافت او را بر سایر حیوانات و نویسد: و در معرفی کتاب خود می

 (.106: ب1363 عربى،ابن)سازد اینکه او، مختصر و چکیدة عالم است روشن می
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کند اشاره به قانون تطابق دو نسخة معرفی می« مختصر عالم»عربی از اینکه انسان را مراد ابن 

 عالم و انسان است.
نحو پراکنده و متفرّق آنچه در مُلک و ملکوت عالم کبیر، بهکند که هر وی سپس تأکید می

های شور و یا گوارایی که در عالم کبیر موجود شده است )حتی موجوداتی مثل گیاهان و آب

توان در نسخة وجودی انسان پیدا کرد. او به تفصیل، این ای از آن را میشوند( نمونهیافت می

. محقق جندی نیز در این باب، عبارت (108:  ب1363 عربى،ابن)رک: موضوع را توضیح داده است 

 (.667تا  670: 1363)رک: فنارى، مبسوطی دارد که فناری آن را نقل کرده است 

قیصری احدیت جامعة حقیقت انسان و یگانگی نفس و بدن او را در وجود واحد انسانی از 

توان چنین اعتباری را مجموعة عالم نیز میداند و معتقد است برای های عرفانی میمسلمات آموزه

در مجموع عالم است که آن را مطابق و مشابه با « احدیت جامعه»در نظر گرفت و عارفان، با لحاظ 

اند؛ چرا که عالم، دارای دو اعتبار است، گفته« انسان کبیر»رو به آن نسخة وجود انسانی یافته، ازاین

ای از موجودات متکثر در کنار در نظر گرفته و آن را مجموعه اعتبار کثرتیعنی گاهی عالم را به

در این  21دهیم.بینیم. و گاهی در اعتبار دوم، احدیت جمع عالم را مد نظر میهم قرار گرفته می

بینیم که دارای مراتب متفاوتی است و اعتبار، مجموعة عالم را مانند یک انسان، واقعیتی واحد می

ساس این اعتبار، در احدیت جمع عالم، هضم شده و هیچ منافاتی با وحدت آن البته همة کثرات، برا

نخواهد داشت. روشن است که اهل معرفت تنها در این اعتبار دوم است که به عالم، انسان کبیر 

 اند.گفته

و اعلم، أن للعالم اعتبارین: اعتبار أحدیته، و اعتبار کثرته. فباعتبار أحدیته الجامعة 

کأحدیة  معةسان الکبیر، و باعتبار کثرة أفراده لیس له األحدیة الجایسمى باإلن

الجمع مطلقاً.  یة، إذ لکل منها مقام معین. فال یصح أن یقال، لیس للعالم أحداإلنسان

کیف ال؟ و هو من حیث المجموع صورة االسم اإللهی کما لإلنسان، لذلک یسمى 

 (.395: 1375قیصرى،  ) باإلنسان الکبیر

مانند انسان،  -اعتبار کثرت و نه به -اعتبار وحدت آن این مطلب که اهل معرفت، عالم را به

اند، گواه بر آن است که اصل یگانگی و و انسان کبیرش نامیده گر اسم اهلل دانستهصورت و نمایان
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دیت آن، ها، مفروض و مسلم است؛ بنابراین به عالم در اعتبار احاحدیت وجود انسانی در نزد آن

 گویند.کند، انسان کبیر میرو که نوعی شباهت با احدیت جمع وجود انسانی پیدا میازآن

بر باور به یگانگی نفس نتیجه آنکه نظریة عارفان در معنای دوم از تطابق نسختین نیز کامالً مبتنی

جامع و وحدت  ها برای اثبات این تطابق، ابتدا احدیتو بدن در وجود واحد انسانی است، زیرا آن

کنند تا به این اعتبار، مشابهت و مطابقت عالم کبیر با نسخه احدی عالم شخصی عالم را اثبات می

 کنند.صغیر انسانی را اثبات 

 خالفت الهی
و جامعیت او میان همة اسما و صفات  آفرینش انسان با دو دست الهیاهل معرفت بر این باورند که 

 22مقام خالفت الهی کرده است.خداوند متعال، او را شایستة 

سوا را گری خود میان حق متعال و ماخلیفة خداوند در عالم، برای آنکه بتواند وظیفة واسطه

یعنی خداوند که مستخلف است و عالم که  -نحو احسن، ایفا کند باید با هر دو طرف به

 مناسبت کامل داشته باشد تا بتواند واسطة فیض میان حق و خلق قرار بگیرد.  -علیه استمستخلف

، و األخذ من علیهم إن الخالفة تقتضی التوسّط بین المستخلف و المستخلف

 (.97: 1، ج1428)فرغانى،  المستخلف و اإلعطاء لهم

هی و مخلوق بر رو این تنها انسان کامل است که ازسویی، چون جامع همة اسمای الاز این

دیگر، ازآنجاکه نسخة وجودی صورت الهی است بیشترین مناسبت را با حق متعال داشته و ازسوی

کدام از موجودات عالم، بیگانه نیست و با همة او در تطابق کامل با نسخة عالم کبیر است از هیچ

ام خالفت الهی را های انحصاری در انسان، شایستگی مقها در ارتباط است. وجود چنین ویژگیآن

منحصر در او کرده است. چرا که این فقط انسان کامل است که به خاطر ویژگی اطالق و جامعیت 

تک تواند واسطة رساندن فیض حق متعال به همة عالم شده و به تکاش میوجودیمرتبة 

کامل،  موجودات عالم، فیض و امداد مورد نیازش را اعطا کند. و از همین رهگذر است که انسان

  یابد.سِمَت ربوبیت عالم را می

)و لهذا کان آدم، علیه السالم، خلیفة(. أی، و ألجل حصول هذه الجمعیة آلدم، صار 

خلیفة فی العالم. )فإن لم یکن آدم ظاهراً بصورة من استخلفه( و هو الحق )فیما 
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 ه ... )فما هواستخلف فیه و هو العالَم( أی، إن لم یکن متصفاً بکماالته متّسماً بصفات

، و إن لم یکن فیه جمیع ما تطلبه الرعایا التی استخلفه علیها، ال یکون استنادها( خلیفة

، فلیس بخلیفة ... و إنما کان الخلیفة  أی، استناد الرعایا )إلیه( أی، إلى آدم الذی هو

ذا العالم مستنداً إلیه، ألنه رب للعالم بحسب مرتبته، و عبد للحق بحسب حقیقته، و إ

بخلیفة  )فال بد أن یقوم بجمیع ما یحتاج إلیه، و إال فلیس کان العالم مستنداً إلیه

 (.401 - 402: 1375)قیصرى،  علیهم، فما صحَّت الخالفة إال لإلنسان الکامل(

بنابراین انسان یک موجود دو بُعدی و دارای دو جهت ظاهری و باطنی است و همین ویژگی 

که بُعد باطنی  -و روح  -کند که جهت خلقی و ظاهری او را تأمین می -جامعیت انسان، میان بدن 

رمز استحقاق وی برای تصدّی مقام خالفت الهی است؛ زیرا با جهت  -کند و حقّانی او را تأمین می

روحانی و باطنی خود، فیض را از حق متعال دریافت کرده و با جهت ظاهری و خلقی خود، فیض 

  کند.ها اعطا مییک از مخلوقات به آن الهی را متناسب با هر

 حکمة( ... )و قد علمت( ة)فقد علمت حکمة نشأة جسد آدم، أعنى صورته الظاهر

رتبته و هی المجموع  ةروح آدم، أعنى صورته الباطنة( ... )و قد علمت نشأ ة)نشأ

من  الروحانیة آخذ ةالذی به استحق الخالفة( إنما جعل الخالفة للمجموع ألنه بالنشأ

 الجسمانیة مُبلّغٌ إلى الخلق، و بالمجموع تتم دولته و تکمل مرتبته ةاللَّه، و بالنشأ
 (.405: 1375)قیصرى، 

کند که خالفت و دولت شود، قیصری تصریح میطور که در عبارت فوق مشاهده میهمان

و جسمانی، از  شود؛ زیرا اگر جهت بدنیانسان کامل، تنها با جامعیت او میان نفس و بدن محقق می

که همان مناسبت خلیفه با مخلوقات  -صورت شرط الزم خالفت حقیقت انسانی خارج باشد، دراین

 منتفی خواهد شد. -علیهم باشدو مستخلف

بنابراین انسان در باور اهل معرفت، جامع بین دو جهت ظاهری )بدن( و باطنی )روح( است، 

 رو خلیفة خداوند در عالم است.ایناز

لحکمة فی الجمع بین صورتیه الظاهرة و الباطنة أن یناسب بالجهة الباطنة إن ا

األولى و یفیض بالجهة  فیستفیض علیهم المستخلف ةالظاهر بالجهةالمستخلف و 

 (.79:  1425 جامى، ) باألخرى فیتمّ أمر الخالفة
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 نتیجه
به این شکل که نفس، امری هویتاً و ذاتاً مجرد باشد و بدن،  -مشائی  ةانگارانبا اینکه نگاه دوگانه

عربی و اما ابن ،حاکم بودعربی معاصر ابن ةبر فالسف -امری خارجی و هویتاً و ذاتاً مادی باشد 

نگاه  و نفس و بدن او، به انسان -برخالف نظریة رایج تا آن زمان  -متابعان مکتب وی 

 ای داشتند.انگارانهگانهی

تر از نگاه ابتدایی مشائین به نسبت میان نفس و بدن، بسیار متکاملرابطه و نگاه عارفان به  راینبناب

که عارض بر نفس است میان  را اضافی ةاین مسئله بوده است. مشائیان حداکثر توانستند نوعی رابط

انسانی تصریح به یگانگی نفس و بدن در وجود واحد که عارفان، حالیدر ،روح و بدن تصویر کنند

فرض بسیاری از مسائل کلیدی در برآن، مبنای یگانگی نفس و بدن، پیشاند. افزونکرده

ای که تشکیک در آن، مساوی با تشکیک در مباحث مهم و گونهشناسی عرفانی است بهانسان

اساسی همچون آفرینش انسان بر صورت الهی و با دو دست خداوند و کون جامع بودن او و تطابق 

 نسختین و ... خواهد بود.

بنابراین در سنت اسالمی، صدرالمتألهین اولین فیلسوفی است که نظریة یگانگی نفس و بدن را 

النفس فلسفی خود، طرح کرده و آن را برهانی کرده است، اما باید توجه داشت که اهل در علم

ه ضمن روشن ساختن دقت و قوت اند. و این مسئلها پیش از او به این نظریه، باور داشتهمعرفت، قرن

ای از وجود استعدادهای نهفته در عرفان نظری برای تواند نشانهنظر عارفان در مباحث فلسفی، می

 النفس فلسفی باشد.کمک به ارتقای علم

 هانوشتپی
 (.9: 1404سینا، )ابن البانى حد فى البناء مثال یؤخذ کما حدها ]ای حد النفس[ فى البدن یؤخذ فلذلک .1

است  این مطلب، الزمة انضمامی بودن ترکیب ماده و صورت است که مورد اعتقاد مشائیان بوده .2

 این نظریه، ترکیب اتحادی ماده و صورت را مطرح کرده است. برابرو البته مالصدرا در

 یف منطبعة ةیعأخرى نو ةاإلنسان بصور ةیإنسانتجرد النفس[ أن  یتجردها ]ا نیظنَّ جمهور القائل .3

 فةو لها إضا الناطقةبأنا فهو المسمى بالنفس  هیاإلنسان و أما المشار إل قةیحقمنهما  تحصلیالبدن 
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 فةعن معر عندناو هؤالء بمعزل  ةینالجسما لهایإلى البدن ألنه موضوع أفاع اسیبالق ةیضة شوقعار

 .(126: 7ج، 1981المتألهین،صدر) النفس

 به نفس انسانی اشاره دارد.« لطیفه انسانیه»اصطالح عربی در بسیاری از موارد با ابن .4

عربی، جنبة عقلی و نشئه مثالی و مرتبة جسمانی انسان را سه ضلع وجود انسانی همچنین ابن .5

باطنة معنویة روحانیة و نشأة ظاهرة حسیة طبیعیة و نشأة  :االنسان مثلث النشأة»داند: می

  (.441: 2، جتابی عربى،ابن) « متوسطة جسدیة برزخیة مثالیة

 فی ظهورات ایضاً لها ان فاعلم تفصیلًا، العالم فی ظهورات االنسانیة للحقیقة ان علمت لمّا :تنبیه .6

 ثم العقلیة، بالصورة المطابقة المجردة الروحیة الصورة فیه مظاهرها اوّل و ا،اجمالً اإلنسانی العالم

 المطابقة الحیوانیة للنفس التی ةبالصور ثم الکلیة، للنفس التی ةبالصور المطابقة القلبیة الصورة

 بالروح المسماة اللطیفة الدخانیة الصورة ثم غیرها، و الفلکیة المنطبعة بالنفس و الکلیة بالطبیعة

 الکل، الجسم ةلصور المطابقة الدمویة ةالصور ثم الکلیة، بالهیولى المطابقة األطباء عند الحیوانیة

 حصل االنسانیة المظاهر فی التنزّالت بهذه و. الکبیر العالم الجسام المطابقة االعضائیة ةالصور ثم

 (. 119: 1375)قیصرى،   النسختین بین التطابق

 :1375)قیصرى،  ( یعنى  فآدم ... هو الحق باعتبار روحه، و الخلق باعتبار جسده الخلق )فهو الحق .7

405   .) 

کنایه از کسی است که هر ساعت، خود را به رنگی بوقلمون در فرهنگ زبان و امثال فارسی،  .8

رک: دهخدا، ذیل واژة شود )گون، بوقلمون گفته میوانماید. همچنین به هر چیز رنگارنگ و گونه

 بوقلمون(.

در انسان، « احدیت جمع روح و بدن»و « امتزاج معنوی روح و بدن»با دقت در دو آموزة عرفانی  .9

الزم و ملزوم یکدیگرند اما به جهت اهمیتی که این دو مسئله در دو مسئله، شود که اینروشن می

 اند.طور جداگانه بررسی شدهموضوع این مقاله دارند، به

 51: 1423 جندى،رک: ؛ 114: 1370جامى، ) جمیع األسماء الجامع الذی هو أحدیة جمع هذا االسم .10

 (.441و  74و  52و 

: واحد تتعقّل -رضی اللَّه عنه -یعنی«. ةالکثریة ه ... أحدفأحدیة اللَّ: »... -رضی اللَّه عنه -قال .11

 جندى،تتعقّلها فیه ) نسب ةنسبیّة، ألنّ المسمّى بهذه األسماء الکثیرة واحد، و الکثر ةفیه کثر

 (.5: 1370)جرجانى،  نسبیة ة(: معناه واحد یتعقل فیه کثرة(؛ همچنین: )أحدیة الکثر437: 1423
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 الصفات حقائق من فیها ما على مشتمال اإللهیة، ةالحضر من مختصرا اإلنسان لکون أی ،لذلک و .12

 ،ةالصور جعل أی اإللهیة، ةبالصور سبحانه اإلنسان، اللَّه أی خصه جمعیا، أحدیا اشتماال األسماء و

 : 1425 جامى، ) الجمعیة األحدیة[ اهلل االسم ةصور ای] صورته اإلنسان،ةصور و...  به مختصّة

93.) 

الحقیقة اإلنسانیة فإنّها أحدیة جمع جمیع الحقائق الحقیة و الخلقیة و البرزخیة، فما »همچنین:  .13

 171:  1423 جندى،) «إلّا بأحدیة جمع الجمع]ای عن سائر الحقائق[ عنها  الحقیة اإلنسانیة امتازت

 (.79: 1362 نیز رک:

المظاهر التی فی سایر المراتب عن الکون الجامع الحاصر لجمیع ةان المظهر الکامل، عبار .14

العنصریة االنسانیَّة ال غیر ... فیکون اإلنسان العنصری هو الحائز ةفیه و هذا هو النشأ ةالموجود

لسائر المراتب و المظاهر، فال یصلح للمظهریَّة المذکورة اال هو ... یکون له احدیَّة جمع الجمع 

العنصریَّة  ةالحقیقیة، و ذلک مختص بالنشأ ةوحدالواحدیَّة بالةالتی بها یصلح لمرآتیَّة الحضر

 . (220و  219: 1360ترکه،ابن) االنسانیَّة

 بها التی التعینات بسائر المتعین الوجود هو «اإللهیة ةالصور» و ... صورته آدم ... على خلق اهلل ان .15

 (.94: 1370جامى، ) الفعلیة اآلثار و الکمالیة األفعال لجمیع مصدرا یکون

 شانه، تعالى فهو،ة، الکثر جمع أحدیة له و األمریة، و الخلقیة التعینات کل بوحدته أیضاً  اإلنسان .16

 (.104: 1410)امام خمینی،  تعالى مثاله اإلنسان ةصور و صورته، على

 (.1392؛ نیز 1390برای تحقیق بیشتر پیرامون این قاعده عرفانی )رک: میری  .17

]ای ما سوی  . و کل ما سواه«یدَیما مَنَعَک أَْن تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِ» س،ی[ إلبلیقال ]الحق تعال .18

 کمالئکة، ألنّه إمّا مظهر صفة الجمال، کمالئکة الرحمة، أو الجالل، ةواحد دیمخلوق باالنسان[ 

 (.15: 1426 کاشانی، ؛ همچنین رک: 87: 1370جامى، ) «طانیالعذاب و الش

اند که آفرینش انسان با هر دو دست خداوند، تشریف الهی است و این عارفان تصریح کرده .19

اعلم أیدك اللَّه بروح منه أن اللَّه عز و جل یقول »باشد: تشریف الهی، مختص به انسان می

 عربى،ابن) «و االختصاص آلدم على جهة التشریف بِیَدَیَ ما مَنَعَکَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَْقتُ  إلبلیس

  .(55: 1ج، 1370 عربى،ابن) «فما جمع اللَّه آلدم بین یدیه إال تشریفاً»همچنین:  (294:  3ج تا،بی
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و لمّا کان کلّ اسم من أسماء الحقّ سببا لظهور صنف مّا من العالم، کان قبلة له، فاسم ظهرت » .20

ظهرت عنه الطبائع و المرکبات عنه األرواح، و آخر ظهرت عنه الصور البسیطة بالنسبة، و آخر 

... و أمّا اإلنسان فلّما توقّف ظهور صورته على توجّه الحقّ بالکلّیة إلیه حال إیجاده، و بالیدین، 

ظهرت األرواح  ة، و عن الواحدةکما أخبر سبحانه و إلحدى یدیه الغیب، و لألخرى الشهاد

و لهذا کان اإلنسان جامعا لعلم القدسیة، و عن األخرى ظهرت الطبیعة و األجسام و الصور، 

األسماء کلّها و منصبغا بحکم حضراتها أجمع ... فلم یتقید بمقام یحصره حصر المالئکة، کما 

 (.232: 1381)قونوى، « أشارت بقولها: وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ. و ال حصر األجسام الطبیعیة

 (.665: 1363فناری، ) نقل کرده استفناری نیز این عبارت را 

 (.64 :1354المتألهین، صدر :رک) دارد یدو اعتبار عالم اشارات نیبه ا زیصدرا نمال  .21

و تبین مرتبته و یعلم أنه أشرف موجود و أعلى  و تصح خالفته فجمع له بین یدیه لتکمل صورته .22

ابن ) «بیدی ما منعک أن تسجد لما خلقت -مقصود و لهذا مدحه لمن نظره بعین النقص

صلّى اللّه علیه  قولهو  بِیَدَیَ قوله: لِما خَلَقْتُ  حقیقة االستخالف» :نیهمچن ؛(202: 1، ج1421،عربی

: 1ج ،1370  ؛ همچنین رک:216: 1383عربی، ابن) «إنّ اللّه خلق آدم على صورته»و آله و سلّم: 

55.) 

 نامهکتاب

، تهران: علمى و فرهنگى وزارت فرهنگ األنوارجامع األسرار و منبع (، 1368آملى، سید حیدر. ) −

 و آموزش عالى. 

، ، مصحح: هانرى کربن، چاپ دومالمقدمات من کتاب نص النصوص( 1367ــــــــــــــــــــ . ) −

 تهران: توس.
الدین آشتیانى، تهران: ، محقق و مصحح: جاللتمهید القواعد(، 1360الدین. )ترکه، صائنابن −

 آموزش عالى.وزارت فرهنگ و 

 .المرعشى اهلل آیة مکتبة، قم: ..و زاید سعید تحقیق (،الطبیعیات) الشفاء، (1404سینا، حسین. )ابن −

 مطبعة لیدن: ،الدینناصر مهدىمحمد: محقق ،الدوائر انشاء ،(الف1336. )الدینمحیى عربى،ابن −

 بریل.

 بریل. مطبعة، لیدن: لمملکةفی إصالح ا لهیةالتدبیرات اإل(، ب1336ـــــــــــــــــــــــــــــ .) −
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 بریل. مطبعةلیدن:  ،زعقلة المستوف (ج1336ـــــــــــــــــــــــــــــ . ) −

  صادر. دار: ، بیروت المکیة الفتوحات( تابی)ـــــــــــــــــــــــــــــ . −

، تهران: عفیفى، چاپ دوم، مصحح: ابوالعالء الحکمفصوص(، 1370ـــــــــــــــــــــــــــــ . ) −

 الزهرا.

 .مطبوعات دینى :، قمکشف المعنى عن سر اسماء اهلل الحسنى(، 1383)ـــــــــــــــــــــــــــــ  .  −

 .ضاءیالب المحجةدار :روتیب ،عربىمجموعه رسائل ابن (،1421. ) ــــــــــــــــــــــــــــ −

، چاپ دوم، األنسالحکم و مصباحعلى شرح فصوصتعلیقات (، 1410اهلل. )امام خمینی، روح −

 تهران: مؤسسه پاسدار اسالم. 

مصحح: عاصم ابراهیم الکیالى الحسینى  ،الحکمشرح فصوص ، (1425جامى، عبدالرحمن. ) −

 .العلمیةدار الکتب ، بیروت: الشاذلى الدرقاوى

 وزارت: تهران دوم، چاپ ،الفصوص نقش شرح فی النصوص نقد (1370ــــــــــــــــــــــــ . ) −

 اسالمى. ارشاد و فرهنگ

 چاپ چهارم، تهران: ناصرخسرو. ،التعریفات(، 1370. )محمدبنجرجانى، على −
، قم: ، چاپ: دومالدین آشتیانىمصحح: جالل الحکم، شرح فصوص ،(1423. )الدینمؤید جندى، −

 بوستان کتاب.

، تهران: محقق: نجیب مایل هروى ،الفتوحتحفة  الروح و نفحة (، 1362) ــــــــــــــــــــــــ . −

 مولى.

 ، تهران: دانشگاه تهران.  نامه دهخدالغت(، 1377اکبر. )دهخدا، علی −

 ،العقلیة االربعةفى االسفار  الحکمة المتعالیة م(،1981ابراهیم. )المتألهین، صدرالدین محمدبنصدر −

 .دار احیاء التراث :بیروت م،سو چاپ

الدین آشتیانی، تهران: انجمن حکمت و ، تصحیح جاللالمبدأ و المعاد(، 1354ـــــــــــــــــــ . ) −

 فلسفه ایران.

 ، تهران: سمت.نظام حکمت صدرایی(، 1391عبودیت، عبد الرسول. ) −

محقق: عاصم ابراهیم  ،فارضابن هتائی منتهى المدارك فى شرح(، 1428الدین. )فرغانى، سعید −

 العلمیة.دار الکتب الشاذلى، بیروت: 

 تهران: مولى. مصباح األنس )شرح مفتاح الغیب(،(، 1363حمزه، )فنارى، محمدبن −
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 قم: دفتر تبلیغات اسالمى. ،إعجاز البیان فی تفسیر أم القرآن ، (1381الدین. )قونوى، صدر −

 ، قم: بیدار.األربعین حدیثاشرح (، 1372ــــــــــــــــــــــ . ) −

مصحح: گوردون شوبرت، بیروت: دارالنشر فرانتس  ،المراسالت(، 1416ــــــــــــــــــــــ . ) −

 شاینرشتوتگارت.
 ، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى.شرح فصوص الحکم(، 1375قیصرى، محمد داوود. )  −

 بیدار. چهارم، قم: ، چاپالحکم فصوص شرح(، 1370کاشانى، عبدالرزاق. ) −

، مصحح: احمد فرید المزیدى، کشف الوجوه الغر لمعانى نظم الدر( 1426ـــــــــــــــــــــــ . ) −

 .العلمیةدار الکتب بیروت: 

اکبرغفارى و محمد آخوندى، چاپ ، مصحح: علیالکافیق(،  1407یعقوب. )کلینى، محمدبن −

 .میةدارالکتب اإلسالچهارم، تهران: 

نشریه حکمت  ،«عربیقاعده آفرینش انسان بر صورت الهی از منظر ابن»(، 1390میری، محمد. ) −
 .2شماره  ،عرفانی

  در یانسان بر صورت اله نشیآفر ثیحد یعرفان ریتفس»(، 1392ــــــــــــــــ . ) −

 .61شماره  فصلنامه متین،،  «)س(ینیامام خم شهیاند
 


