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 عربي و دلئون انسان كامل به روايت ابن

  1حسن بادنج

 ( 24/12/92: یینها رشیپذ خیتار ـ7/03/92: مقاله افتیدر خیتار)

 چکیده
و  (توراتقرآن و ) مقدسن ویهود برگرفته از متو  انسان کامل در عرفان اسالمی ۀنظری
و تـاریخ   امبـه وـورت عـ   است و تاریخی به بلندای تاریخ ادیـان   های آن دو بوده سنت
دارد. پس از توحید و معرفۀهللا، هیچ موضوعی به قدر و منزلـت   به وورت خاصاسالم 
و  مظهر اتمّ آدم قادمونانسان کامل و  زیرا ؛شناسی مدنظر ادیان الهی نبوده است انسان

وفات و سفیروت، آغاز و فرجام هسـتی و قـرآن و    ،جلوۀ اعظم هللا و یهوه، جامع اسما
، عارفـان و  ت. در میان ادیان الهی، اسالم و یهود و در میان اندیشمندانتورات ناطق اس

و دلئون بیش از دیگران بـه ایـن مهـم     عربی ابن ،اسالمی و یهودي هردو دین حکیمان
 است.ه زمیندر این . مقالۀ حاضر پژوهشی اند داشتهعنایت 

  .مَهنِشَ ،سفیروت ،اسما و وفات ،انسان کامل، آدم قادمون :ها واژهكلید
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 مقدمه

اسـالم  )حث در هر دین و مکتب عرفانی از جمله دو دین بزرگ ابراهیمی اترین مبیکی از مهم
اسـم  مثابـۀ  انسان کامل بـه  نظریۀ شناسی و  انساناندیشۀ ، هللامعرفةپس از توحید و ( و یهود
لهـی  وـفات و سـفیروت ا   ،تجلی و ظهور اسماحوزۀ الهی است که مربوط به  اتمّجلوۀ اعظم و 

و موجـودات  کـرده  آفاق در عوالم هسـتی ظهـور   نشئۀ که در  گونه همانانفس است، نشئۀ در 
انسـان کامـل،   لۀ ئمسـ ویـژه   هشناسی و ب ظهور رسانده است. انسانمنصۀ مربوط به خود را به 

توحید و وحدت وجود الهـی اسـت و پـس از مقـام     اندیشۀ ترین وجه تبیین  ترین و کاملعالی
 ۀپایـ مظهری به ه یگانه حقیقت هستی است، در میان مظاهر حق، هیچ شامخ حضرت حق ک

بـین حـق و    ۀواسـ  هللا ةخلیفرو در لسان ادیان الهی،  رسد و از اینجامعیت انسان کامل نمی
حضرت وجود اسـت و   اتمّ. انسان کامل ظهور است در فیض هستی و کمال هستیاو ماسوی 

 111، ص18؛ 272ص، 10؛ 327 -326، 144، ص 4]مُظهِر ماسوی. آنچه در باب تعـیّن اوّل  
، [73-72، ص17 ؛332ص ،15] الرحمـان  وجود منبسط، نفـس  [156- 155ص، 21؛ 112 -

، 32؛ 272ص ،10؛ 327- 326، 144، ص4]، حضـرت احـدیت   [50ص ،9]برزخیت کبـری  
، جـامع  [66 -65ص، 18 ؛64ص، 9] ، حضرت واحـدیت [156-155ص، 21 ؛112 -111ص

انســان  ،[61-60ص ،4]، قــرآن نــاطق [289-240ص ،18؛ 61-60، ص12]اســما و وــفات 
 ،35؛ 63، ص12]، اســم اعظــم هللا [204ص، همــان]کنــز خفــی  [50ص، 9]ازلــی  ث حــاد
 ، تـورات نـاطق  [مسـی  ]، ماشـی   آدم قـادمون سفیروت، اسم اعظم یهوه، کِتِرالیون،  [146ص
-146ص، 13؛ 49ص ،9] جامع کتـاب تکـوین و تـدوین   [ آدم قادمونمبحث تحلیل ویژگی ]

در عرفان یهود و عرفان و تصوف اسالمي م رح است، همگی ناظر بر انسـان کامـل    ...و [147
عربـی و   ای انسـان کامـل در اندیشـۀ ابـن     این مقاله به بررسی مقایسه عرفانی و قباالیی است.

 پردازد. دلئون می

 عربی ابنانسان از ديدگاه 

هستی اعم از غیب و شهود کـه خـود عـین ظهـور     آفرینش جهان  ۀفلسف زمینۀآنچه در 
رو  اینآن آفرینش و ظهور انسان است. از  اتمّ، مصداق شود کماالت الهی است، م رح مي

وی  زیـرا  ؛آن است خاصانسان کامل وجه  ،کنز خفی الهی است عامگرچه آفرینش وجه 
 حـق  یبقاقی به ه و بااللّ وجهوورت الهی آفریده شده است و   هبیگانه موجودی است که 
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 ؛شود جز وجه انسان کامـل محو و مندک می، در قبال تجلی جاللی حق یئشی. هر است
 .[504ص ،4]رخ داد. )ع( سان که در حق جناب موسی  آن

اسـت. در ایـن   شده تجلی بیان  ۀآموز ۀپایبر  عربی ابنبحث آفرینش انسان در مکتب 
ای هستند که در اوـ الح  وور علمیهالهی در علم خداوند دارای  یاسمانوع از آفرینش، 

گیرد،  که این وورت علمی، ظهوری عینی به خود می هنگامیشود. نامیده می اعیان ثابته
عبارت بهتر، انسان کامل اولـین چیـزی    . به[224ص، 18] شودانسان کامل نیز ظاهر می

ظهـر  در حقیقـت او تعـیّن اول و م   .[731صهمان، ]شود است که حق به آن متعیّن می
و شـارحان مکتـب وی حـدیث     عربـی  ابـن ه زمیناسما و وفات خداوند است. در این  اتمّ
نخسـت   ،تا ثابت کنند که انسان کامـل  اند کار برده را بارها به« خلق هللا آدم علی وورته»

 .[256ص ،4؛ 1116صهمان، ]بر وورت اسما و وفات حق آفریده شده است 
و شـارحان او،   عربـی  ابـن او الح رایجی را کـه  انسان کامل نیز مظهر اسم هللا است. 

است. لفظ محمدیّـه در  )ص( اند، حقیقت محمّدیه کار برده اغلب معادل با انسان کامل به
با توجه به آنچه در مراتـب   است. ()صترکیب فوق، برگرفته از نام مبارک حضرت محمد 

حضـرت   ن اول،هستی و حضرات خمس م رح است، حقیقت جامع احمدی همـان تعـیّ  
حقایق و اعیان اشیا در حضرت علم و حضرت  ،وفات ،اسما أاحدیت، وجود منبسط، منش

وفات و اعیان به فـیض   ،یا اسما( و ربوبیت وهیتال)است؛ در حضرت واحدیت  …فعل و
اقدس، تعیّن ثانی، اسم اعظم، عین ثابت محمدی و اولین عین ثابت در علم ذاتی حق به 

یـا   [123ص ،15 ؛94ص ،4]در حضرت جبروت  .است …و ثبوت یا وجود و ظهور علمی
وـورت نفـس     و در حضرت ملکوت به وورت عقل اول  عقول و نفوس به فیض مقدس به

 [130-129ص، 15 ؛همان]و در حضرت ناسوت  [307-306 ص ،4] کلی و لوح محفوظ
 ،9]وورت انسان، ظهور عینی یافت که همان انسـان جـامع و کامـل آفـرینش اسـت        به
 .[163ص ،13 ؛154-153ص

معتقـد   [29ص ،7]« من عرف نفسه فقد عرف ربّه»با الهام از حدیث معروف  عربی ابن
نیـز نتیجـۀ    باست که معرفت انسان به نفس خود مقدم بر معرفت رب است و معرفت ر

معرفۀ االنسان بنفسه مقدمۀ علی معرفتـه بربّـه    و»فرماید:  معرفت نفس است. چنانکه می
من عـرف نفسـه فقـد    "بربّه نتیجۀ عن معرفۀ بنفسه، لذلک قال علیه السالم فان معرفته 
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. این حدیث شریف هم از حضـرت ختمـی مرتبـت روایـت     [215 ص  همان،]« "عرف ربه
هم حدیث نبوی و هـم   رو ایناز  ،)ع(حضرت امیرالمؤمنین علی  ،شده و هم از شاه والیت

 .است لویوحدیث 

 معرفت رب و نفس

، ایـن اسـت گرچـه از مشـکات مظـاهر       در توحید قرآنی و الهی وجود داردظریفي که نکتۀ 
عقلی و برهـانی از مظهـر    ،ایم و در معارف حسی دعوت به معرفت حق شده( آفاق و انفس)

شـود کـه شـأن     در معرفت نقلی ـ شهودی این حقیقـت آفتـابی مـی     ،بریم میبه ظاهر پی 
بلکه این مظهر است که  ؛ته شودحضرت رب اجل از آن است که از مشکات مظهرش شناخ

یـا مـن دل علـی    »که از مشکاتش به ظهور آمد. طور  شود. همان می هاز مشکات رب شناخت
، آفتاب آمد دلیل آفتاب. آدمـی در طریـق معرفـت نفـس بـا      [حدعای وبا، 16]« ذاته بذاته

رسـد و در   قبل از معرفت و شهود نفس به معرفت و شـهود رب مـی  ، همۀ عظمتی که دارد
 و رسـد  مـی رب به خود  با رسیدن بهشود. سالک الهی  العینی حقیقت نفس آشکار میةطرف

امـا  ، دو ـ نفـس و رب ـ عـین ظهـور ذات حقنـد       بیند. هرچند هـر رب خود را میبا دیدن 
و  وورت، معرفت نفس علت معرفـت رب اسـت    به ،تقدم ذاتاً با رب است نه نفس. پس حق

عرفانی با پـارادوکس علـت و معلـول مواجـه      - شهودی هرچند به اعتباری در نظام معرفت
به باطن، معرفـت رب  . هم نفس است و هم رب ،حق هم علت است و هم معلول ،شویم می

علتِ معرفت نفس در جهان انفس و علتِ معرفت عالَم در جهان آفـاق اسـت و ایـن برهـان     
 لمّـی عقلـی و قلبـی   انبیا و اولیا است و در لسان حکمت و عرفـان برهـان    ،شهدا ،ودیقین

معرفت رب فرع بر معرفت نفس نبوده بلکه این معرفت نفس اسـت کـه فـرع بـر      ،. لذااست
اشیا را  ،طریق اولی هب .توان شناخت خدا میوسیلۀ  بهکه خدا را تنها  معرفت رب است. جایی

بـی  عرفتُ ر»و  [439ص ،6] «عرفت هللا بالله»توان شناخت. احادیثی نظیر:  خدا میوسیلۀ  به
 ، شاهد این مدعا هستند.[374، ص1]« به ربی

، [496ص ،16]« مــن عــرف نفســه عــرف ربّــه»فرمــود: )ص( حضــرت ختمــی مرتبــت 
حضـرت رب   ،عبـارت دیگـر   بـه ؛ …و« عرفتُ هللا بالله»، «عرفتُ ربی بربی»فرمود:  چنینهم

عـین  به خودشان، اقرب است و بلکـه   ها آننسبت به ذات هر چیزی از جمله نفس، از خود 
شأن وجودی او بسی فراتر از آن است که چیـزی علـت معرفـت     رو اینست. از ها آنهویت 
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عارف از مصدر وجود حق، شهود ظهور نفس کند و حدیث نبـوی مـذکور را    .وی قرار گیرد
از معرفت حـق بـه   «. من عرف نفسه بأنَّه لیس، عرف ربّه بانّه ایس»این گونه زمزمه کند که 

یـامن دلَّ  » :کـالم ولـوی   اولیا و فراتر، معرفت الهی اسـت. ، رفت انبیارسد و این مع مینفس 
کیف یُستَدَلُّ علیک بما هو فی وجوه مفتقرٌ الیـک  »کالم امام حسین )ع(: و « علی ذاته بذاته

ایکون لغیرک من الظهور مالیس لک حتی یکون هو المُظهر لک متـی غبـت حتـی تحتـا َ     
انسان دارای ظاهر و باطن است. ظـاهر انسـان   . [ی عرفهدعا، 16] «... الی دلیل یدلُّ علیک

همان بعد جسمانی وی که از حقایق و وور عالم حاول شـده اسـت. بـاطن انسـان نیـز      
یعنی متصف به  ؛که خداوند در علم خود بر وورت خویش آفریده است همان روح انسان

 .[p, 222 51 26؛55، ص9] خود نموده است یاسماوفات و 
وجه در مورد آفرینش انسان کامل این است که انسان کامل مظهـر اتّـم   ت شایان ۀنکت
اند. بنابراین، انسان کامل نیـز  و وفات نیز ازلی و قدیم اسماو وفات خداوند است و  اسما

جسـمانی، مسـبوق بـه     ۀنشئ. از نظر است . انسان هم حادث و هم ازلیاستقدیم و ازلی 
نظر روح و حقیقت وجودی کـه ریشـه در عـین     اما از .عدم زمانی و درنتیجه حادث است

فهـو االنسـان الحـادث    » گویـد:  می رو اینثابت علم م لق الهی دارد، ازلی و ابدی است از 
؛ p, 400 24 ؛173ص ،13؛ 227ص ،4 ؛66و  50ص ،همان]« االزلی و النّش الدائم االبدی

26 p, 222]. 
بحـث  میـان شـارحان    ،لـی انسان هم حادث است و هم از که عربی ابن براساس گفتۀ

منظور شیخ از حدوث انسان وجود عینی و خـارجی اسـت،   »گوید:  می "شیخ مکی". است
انسان موجودی  .[60-59ص ،22]« که منظور از ازلی بودن او، وجود علمی اوست درحالی

تعـالی در   علت برتری او نیز در این است که حق .ت دیگر برتری داردااست که بر موجود
کـه   درحـالی  ؛کرد تا وفات متقابل را در وی جمـع کنـد   "یدین"مباشرت به آفرینش او 

فمـا فضـل االنسـان    » فرماید: میاساس  اینبربوده است.  "ید واحده"مباشرت غیر از او به 
غیره من انواع العنصریه اال بکونه بشراً من طین، فهو افضـل نـوع حـق کـل مـاخلق مـن       

 .[p, 222 26 ؛145 ص ،9] «العناور من غیر مباشره
مقام و ارزش انسان هم تا آنجاسـت کـه مالئکـه نیـز نتوانسـتند ارزش وجـودی او را       

مالئکه بر جامعیت وجودی آدم علم نیافتند. سرّ برتری انسان بر مالئکه نیـز   زیرا؛ دریابند
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  50 ص، 9]« و لیس للمالئکۀ جمعیۀ آدم» :فرماید می رو ایناز ؛ در همین نکته نهفته است
طور کامـل عبـادت کننـد     تعالی را به توانند حق اینکه مالئکه نمی .[p, 99-100 24 ؛174و
العاده برخـوردار   فوقانسان کامل چون از استعداد ذاتی ؛ ستها ا آنخاطر استعداد ذاتی  به

   ..کندطور کامل عبادت  بهتعالی را  حقتواند  می ،است

 عالین ۀمالئکتأملي در انسان كامل و 

بـه میـان    [انـد  مهیّمیهمالئکۀ عالین در زمرۀ ]گروهی از فرشتگان الهی در اینجا سخن از 
انجـذاب در حـق و    ،انغمار ،ها آنغلبه احکام واجب بر  ،آمده که به لحاظ خلقت نوریشان

خبرند که خبری از آفرینش آدم و فرمان سجده بر  بیهللا، چنان از خود  ماسویانق اع از 
. قسمت اول سخن شیخ هستندانند که مجذوب ورف وی ندارند. اینان گروهی از فرشتگ

اکبر مبنی بر افضلیت انسان بر فرشتگان ارضی و سماوی قابل قبـول اسـت. امـا قسـمت     
ت فرشته بر انسان، اگر مراد همین فرشته مهیّمیه و عالین لیافض بارۀدوم سخن ایشان در

عقـل   ،بق با شرعبر نوع انسانی و انسان عادی و حیوانی است، سخنی است درست و م ا
 ؛رسد چنـین باشـد   نظر نمی که به]طور کلی و همیشگی است،  هو کشف. اگر این برتری ب

قلب و شهود سـازگاری   ،عقل، با موازین شرع [غیر از این است فصوصنظر شارحان  زیرا
مـذکور، انسـان کامـل بنابرآنچـه از قـرآن و روایـات       ادلـۀ  طبـق مـوازین و    چون؛ ندارند
و اشرف مخلوفات بوده و در کانون هستی، پس از حق، از نظر جامعیت و  آید، افضل برمی

  .[517ص ،13]. است نظیر و مسجود جمیع مالئک و فرشتگان الهی اکملیت، بی
و از ملـک   شـده انسان بما هو انسان بالقوه مستعد اعلی علیین است که انسان کامـل  

ق عـاً جایگـاه چنـین    ، [3905ت بیـ   ،23]هم نایـد آن شـود    نیز پرّان شود و آنچه اندرو
الحـرام و    هللا قلـبش بیـت   .ه کبریاسـت او بارگ «فی مقعد ودق عند ملیک مقتدر»انسانی 
وـفات و  ، اسـما  ،فیض بین ذات حق ۀواس هللا االعظم و در یک کالم اسم اعظم و  عرش
ات اعـم  هللا االعظم در ارض وجود. لذا جمیع موجود خلیفۀ رو اینو از  [هللا ماسوی]اعیان 

عالم فرشـتگان اعـم از مقـربین، عـالین، سـماوی و ارضـی        ۀجملاز مجردات و مادیات از 
مستفاد از باطن اویند. چه عارف به این حقیقت اعظم باشند و چه نباشند. ق عـاً چنـین   

ه و کروبین است. اما انسـان بمـا هـو انسـان بـالقوه      یممهیّ ،عالین ۀمالئکانسانی افضل از 
، عربـی  ابنو در لسان  شودین نیز است که اولئک کاالنعام بل هم اضل مستعد اسفل سافل
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تـر   انسان حیوان شود که نه تنها از هیچ ملکی برتر نیست بلکه از هر حیوانی نیـز پسـت  
 است.
را عالم کبیر، کون جامع و خلیفـه نـام نهـاده اسـت. علـت آن،       انسان کامل عربی ابن

 ،13 ؛49ص ،9] لم هستی در وی نهفتـه اسـت  تمام حقایق عا زیرا ؛جامعیت انسان است
یاد کرده است، چرا کـه  « انسان العین الحق»عنوان  شیخ اکبر از انسان به .[147-146ص

گونه که بـه کمـک   نسبت انسان به حق مانند نسبت مردمک چشم است به چشم. همان
بیان  کند، بهیانسان به عالم نظر م ۀوسیل تعالی نیز به توان به عالم نظر کرد، حقچشم می

تجلی مشـاهده   انسان کامل، ذات، وفات و افعال خود را پس از ۀوسیل تعالی به حق ،دیگر
انسان العین مـن العـین الّـذی یکـون بـه       و هو للحق بمنزله» گوید:می رو این. از کند می

 .[50همان، ] «النظر و هو المعبر عنه بالبصر

 انسان از ديدگاه دلئون

، تلقی انسان خداانگارانه از آدمـی و هسـتی اسـت کـه در     هرزُمحوری های یکی از آموزه
ای از سفر پیدایش قرار دارد که طبق آن آیه، انسـان شـبیه خداونـد    جمله ۀپایظاهر، بر 

از  هـر زُاین برداشت تقریباً بـر تمـامی تفاسـیر    . [26: 1سفر پیدایش؛ ]آفریده شده است 
دیگر سایه افکنده است و بر این مبنا تکیـه دارد  این سه با یک ۀراب خدا، انسان، کیهان و 

سفیروت الهـی   ۀمجموع. درحقیقت، شودمیکه خداوند به وورت انسان در هستی ظاهر 
ایـن  . [p, 50b, 51b, 81a; II, 94b, 142a 31] سـازند یک انسان کلـی و کیهـانی را مـی   

ا انسان متعـالی و در  ی [Adam Elyon]آدم الیون  ۀاولیهای انسان کیهانی از نظر قباالیی
 [آدم قـدیم ] [Adam Kadmon]یا آدم کادمون  [Adam ilaah]با او الح آدم اِیاله  هرزُ

. در شـأن  [p, Vol 2, 248 15]شود و دارای دو وجه انسـانی و کیهـانی اسـت    نامیده می
 وی عمـل  یاعضـا ای که دارد، همچون عضـوی از  کیهانی، هر سفیروت نسبت به وظیفه

. [p, 35 53] سفیرای بینَه، حکم قلب یعنی مرکز آگاهی بـاطنی وی را دارد  کند. مثالًمی
، انسـان  رو ایـن . از [p, 127; 62 p, 142a 48]سفیروت دین و حِسِـد دسـتان او هسـتند    

کـه بـا عـوالم اربعـه     ]وجـودی پنجمـی اسـت     ۀمرتبکیهانی یا آدم قادمون، خود عالم و 
با توجه به شأن سفیروت نسبت به عوالم  که [دهدوجودی، حضرات خمس را تشکیل می

آفـرینش   ۀواسـ  تـوان  دیگر، به نوعی بر عوالم هستی اشراف دارد. از این جهت او را می
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عـوالم از جملـه عـالم     ۀهمـ عوالم و موجودات نیز قلمداد کرد. آدم قادمون مظـاهری در  
کـه  مادی و جسمانی دارد. این وـورت مـادی، نمـود کـوچکی از شـأن انسـانی اوسـت        

، هـر انسـانی   زُهر، از نظر شد. چنانکه گفته [p, 248 28]رود شمار می آدم نیز به أسرمنش
متعالی از الوهیـت   ۀبارقشامل سه وجه مختلف است: نِفِش یا بُعد مادّی، روح و نشامه یا 

[31 p, 170a] اغلب با هم آمده و معرف خود هستند  نِفِش، روح و[Ibid, II, 94b-114a; 

25 p, 38]. 
شده و آدم قادمون به این وورت است که بُعد مادی حیات، بیشتر  ارتباط اجزای بیان

، روح از بخـش  [سفیروت ملکوت، هود، یِسود، نِصَـ  ]از بخش فروتر وجود انسان کیهانی 
و نِشَـمه از قسـمت فوقـانی وجـودش      [سفیروت حِسِـد، دیـن و تیفِـرِث   ]میانی وجودش 

. بنـابراین،  [Ibid, 37; 31 p, 13a, 80b, 205b]شوند  میحاول  [سفیروت حُخمَه و بینَه]
در عرفـان یهـود و    طور عام هـر موجـودی ـ تجلـی آدم قـادمون اسـت.       هر انسانی ـ و به 

مشرب قباال، سخن از اتحاد نفس انسان با خداوند به میان آمده است. غایـت اتصـال بـه    
. شـهود نفـس، همـان    الوهیت اسـت  ۀثمرترین  الوهیت، تحقق خود است که خود عمیق

وحـدت عرفـاني اسـت.     ۀتجربـ شهود نفس و ایـن همـان    شهود حق است و شهود حق، 
معرفت حقیقي وحدت خداوند و نفس، معرفت حقیقت عالم هستي را در خود به همـراه  

 .[p, 929, 931 32]به وورت انسان است   ترین تجلي خداوند،ترین و کاملدارد. عالي

 های انسان كامل ويژگی

. مـراد  شود میحق به حق ظاهر  او سرّ ۀوسیل گفتیم که انسان کامل موجودی است که به
را نشـان دهـد.    ها آنخداوند است که تنها انسان قادر است  ۀذاتیحق نیز کماالت  از سرّ

 هـا  آنخداوند خواست تا در عالم شهادت  ،خداوند در غیب م لق بود ۀذاتیچون کماالت 
لکونه »ان کامل را آفرید تا در آیینۀ وجود او خود را مشاهده کند. لذا انس .را مشاهده کند

انسـان کامـل غایـت خلقـت     . [p, 21 26 ؛p, 14 25] «متصفاً بالوجود و یظهریه سره الیـه 
و چون انسان کامل »گوید:  می الحکم فصوص شیخ مکی در شرح خود بر عباراتی از .است

لـوالک  "، آن چنانکه در خبر وارد است کـه:  نزد این طایفه علت غایی است از ایجاد عالم
. شـیخ  [p, 210 26؛57-56 ص ،22؛ 441، ص6] "نما خلقت االفالک و الالجنـۀ والالنـار  
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 «مردمک چشم دانسته از جهت آنکه او علت نمایی است نه علت فـاعلی  ۀمنزل انسان را به
 .[p, 229-230 26 ؛53ص ،22]

تعالی اسـت، پـس خـدا را بایـد      حق یمااسانسان کامل مظهر جمیع  عبارت دیگر، به
شود و  مییعنی با شناخت انسان کامل است که معرفت به حق پیدا  ؛او شناخت ۀوسیل به

در ایـن موجـود قـرار داده     ،باشـد  میهای وجودیش  خداوند نیز آیات خود را که در نشانه
. انسان کامل متصـف بـه وـفات گونـاگون اسـت، حتـی       [66 ص، 44 ؛5-1ص، 8] است.
از قبیـل جـالل و جمـال، ظـاهر و بـاطن و اول و آخـر.        ،فات متضاد نیز در او جمعندو
فیقبل االتصاف باالضداد کما قبل االول االتصاف بذلک کالجلیل والجمیـل وکالظـاهر و   »

 .[p, 215 26؛199ص ،22] «الباطن و االول و االخر
خـاطر   کامل بـه  خاطر فضیلت انسان کامل، موجودات عالم مسخر او هستند. انسان به

کذلک لـیس  ». کندتواند در عالم تصرف کرده و آن را اداره  میالهی  یاسمابرخورداری از 
انسان کامل  .[همان] «ووره مسخر لهذاالنسان لما یع یه حقیقة شیء من العالم اال و هو

وجعله روحـاً للعـالم   »خاطر کماالتی که دارد همه چیز مسخر اوست.  روح عالم است و به
 .[66ص، 22؛ 33ص ،11 ؛35ص ،9] «له العلو و السفل للکمال الصورة رفسخ

جبـروت دارای مراتـب و مقامـات اسـت. وی      انسان کامل بر حسب سیر در ملکوت و
وجودی خود دارای حشر و نشر اسـت. چنـین انسـانی مشـاهده      ۀمرتب متناسب با مقام و

چیزهایی را مشـاهده  کند که از خویش مرده و رخت هستی به حق سپرده است. وی  می
 ،طـور مثـال   نخواهند بود. بـه  ها آنگاه قادر به درک و مشاهده  کند که محجوبان هیچ می

توانـد   مـی تواند کسی را که در قبر معذب است یا منعم، مشاهده کند. او  میانسان کامل 
لتجلـی  فما عن عـارف باللـه مـن حیـث ا    »اموات را در حال حیات برزخی مشاهده نماید. 

مـاالترون  قد حشر فی دنیاه و نشر فی قبره، فهو یـری   ةاالخر اال و هو علی النشاة االلهی
در  عربـی  ابـن . [39ص ،9]« من هللا بـبعض عبـاده فـی ذلـک     یشهد ما ال تشهدون عنایة

و گفـت جـل   »گویـد:   مـی ی کامـل چنـین   ها نادربارۀ مقام و مراتب انس "الغوثیه"رسالۀ 
مرسلین که م لع نیسـت بـر احـوال     یانبیا تند غیرجالله که: ای غوث! مرا بندگانی هس

کـس از اهـل جنـت، و     کـس از اهـل آخـرت، و هـیچ     کس از اهل دنیا و هـیچ  ایشان هیچ
ام از  کس از اهل دوزخ، و نه ایشان را مالک است و نه رضوان و نه به آنچه خلق کرده هیچ
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ه حـور و نـه قصـور نـه     برای اهل جنت و اهل نار، ونه ایشان را ثواب است و نه عتاب، و ن
غلمان، خوشا حال کسی که ایمان آورد بدیشان، اگر ایشـان را نشناسـد، ای غـوث تـو از     

های ایشان سوخته است از قلت طعام و  ایشانی و از عالماتشان در دنیا آن است که جسم
هـای ایشـان سـوخته اسـت از      های ایشان سوخته اسـت از شـهوات و دل   شراب، و نفس

های ایشان سوخته است از خ ئیـات و ایشـان اوـحاب     فاسده، و روح خ رات و جنایات
کامـل حـافظ عـالم اسـت و تـا      انسان . [84-82ص ،15]« اند به نور لقا که سوختهند یبقا

مانـد.   میکه انسان کامل در این عالم است عالم و خزاین موجود در آن نیز محفوظ  زمانی
در آن باشـد ماننـد   ن یخزانهد هرچه از  چون این انسان از این عالم گام به عروۀ آخرت

با انتقال ایـن انسـان از ایـن     ،برد. به بیان دیگر میکماالت و معنویات با خود به آن عالم 
عالم به عالم دیگر خزاین این عالم به آن عالم انتقال خواهـد یافـت و ایـن هـم بـه قـول       

ود این انسـان مـتمکن   اسرار الهی در وج»الدین به این جهت است که:  شارحان آثار محی
گردیده است و هرگاه وجود وی از این عالم رخت بربندد خزاین الهی نیز با او به آن عالم 

از  [فـو آدمـی  ]الـدین خـود در فـو اول     محـی  .[ p, 225 26؛50ص ،3] «خواهد رفت
النه ـ تعالی ـ الحافظ به خلقه کما یحفظ الختم الخـزاین    »گوید: چنین میالحکم  فصوص
ختم الملک علیها الیجسرا حد علی فتحها اال باذنه، فاستخلفه فـی حفـظ الملـک    فمادام 

فالیزال العالم محفوظاً مادام فیه هذااالنسان الکامل. االتراه اذا زال و فک من خزانه الـدنیا  
لم یبق فیها ما اختراته الحق فیها و خر  ما کان فیها و الحق بعضه بـبعض، انتقـل االمـر    

 .[75ص ،4] «ختماً علی خزانه االخرۀ ختماً ابدیاً الی اآلخرۀ، فکان
انسان کامل دارای مقام قرب نوافل نیز هست؛ در قرب نوافل، حق، شنوایی و بینـایی  

 عربـی  ابنبه اعتقاد . [354ص ،9]عبد است و در قرب فرائض عبد، شنوایی و بینایی حق 
اللهـی   ةخلیفـ ام والیـت و  در آن انسان بـه مقـ   زیرا ؛قرب فرائض فراتر از قرب نوافل است

 ۀارادکند ولی در قـرب فـرائض حـق بـه      میحق کار  ۀارادرسد. در قرب نوافل عبد به  می
 .[24صهمان، ]کند عبد کار می

 های آدم قادمونويژگی

انگاري است. نه تنهـا آدم قـادمون، بلکـه    ، اندیشة خدا انسانهرزُیکی از مباحث آمده در 
ب شده و سفیروت در وجود هر فـردی پنهـان هسـتند    هر انسانی مظهر سفیروت محسو
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[27 p, 22] .عنوان نمونه، اگر وجود یک انسان را در نظر بگیـریم، کِتِـر عبـارت از ذات     به
خالو و الهی او، حُخمه عبارت از معرفت وی به خداوند، بینه عبارت از توانـایی او بـرای   

طبیعت آسـمانی او کـه همـواره    تمایز نهادن میان حقیقت و غیرحقیقت، حِسد عبارت از 
مشتاق خداست، دین عبارت از قضاوت وی در مورد اشیا، تیفرث عبارت از زیبایی درونی 
و عشق او، نتسه عبارت از قدرت روحـانی وی، هـود عبـارت از قـوای طبیعـی او، یسـود       

باشـند   ادراک و گیرنـدگی او مـی   ۀقوعبارت از فعال بودن وی و درنهایت، ملکوت نشانگر 
[Ibid, 35]. 

شـود کـه خداونـد در وجـود هـر انسـانی حضـور دارد و        به این وورت، مشاهده مـی 
درحقیقت داستان اقامت موقت الوهیّـت در ایـن   ( شأن الهی روح انسان)سرنوشت نشامه 

خداوند خود را در لباس سـفیروت پیچانـده و بـه وـورت آدم      .[37ص ،25]جهان است 
زیرا سـفیروت اوـوالً واحـدی    ؛ [p, 22 27]است قادمون در سراسر هستی حاضر و فعال 

آفرینش  ۀهم، درحقیقت آهنگ بنیادین ها آنفعال و پویا هستند که آهنگ آشکار شدن 
بنـابراین، شـاید   . [p, 1106 28]باشـند  است و در هر س حی از خلقت قابل جستجو مـی 

راز  بیـر کـرد کـه   انگارانه از وجود آدم قادمون را به ایـن معنـی تع  بتوان تلقی خدا انسان
 .[p, 38 25]ل در وجود انسان قابل ادراک و فهم است مالوهیت از طریق تأ

 ,p 27]شوند شمرده می اولیه کالم خداوند نمونۀ دیگر اینکه سفیروت، پیش نکتۀ 

توان نتیجه گرفت کـه تـورات   و با توجه به این همانی سفیروت و آدم قادمون، می [21
ها، آن الـواح اولیـه   آدم قادمون است. بنابر عقاید قباالیییافتۀ وورت مکتوب و تحقق 

 ۀواسـ   البته نقش سفیرای حخمه به .[Ibid, 16]بودند  در حقیقت نور و تعلیم ماشی 
، هـر زُدرضمن بـه تأکیـد   . [Ibid, 19] پیوند معنوی با علم و آگاهی، اهمیت بسیار دارد

 آدم قـادمون وـورت کـه وجـود     سفیروت با آدم قادمون در تعامل قوا هستند. به ایـن 
دهد و سفیروت هم باعث دوام وجـودی  نیروها را در میان سفیروت گسترش میمبادلۀ 
 .[p, 295b-296a 31]شود  میوی 

خداوند انسان را بر وورت خویش و اشیا را بر وورت انسان آفرید و عظمـت خـویش   
تمام نمـای ذات   ۀآین مونآدم قادانسان کامل یا . [p, 117 27]را در انسان مشاهده نمود 

کـه دیگـر    اشیاسـت. درحـالی   ۀهمـ اقدس این ـ سوف و سـفیروت و حـاوی وـور کلـی      
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ذات ]انسـان بـرین   . [Ibid]موجودات تنها نمایانگر بُعدی از ابعاد وجودی خداوند هستند 
یـا عـدم م لـق یـا     « [Aiyn]اَین »حاکم قلمرو تجلی وجه نامخلوق الهی یا  [آدم قادمون
حـاکم قلمـرو تجلـی وجـه      [آدم قـادمون  ۀجلـو ]ی حق است و انسان زیرین وجه غیرعلّ

، آدم قـادمون است. ذات  [= وجود[Ehyeh]اهیه ]اش،  مخلوق الهی یا وجه وجودی و علّی
آدم وجه تنزیهی این ـ سوف و فعل او، وجه تشبیهی اوست. نفس انسان نور یهوه اسـت.   

ام و نشان است و در خویش نهفته است و ندر مقام ذات، انسان اعلی است که بی قادمون
متحد با این ـ سوف؛ و در مقام فعل، خورشید تجلی وجـود الهـی اسـت و منشـأ ظهـور       

 . [Ibid, 118]ماسوی. آفرینش تجلی نور واحد اوست 

   عربی ابنمقام انسان كامل در عوالم هستی از نظر 

عـوالم   ۀهمـ ، از آنجا که انسان کامل مظهـر اسـم جـامع هللا اسـت، در     شدچنانکه گفته 
ایـن  . [395-394ص ،19]هستی ـ اعم از غیب و شهود، ظاهر و بـاطن ـ حاکمیـت دارد     

حاکمیت به معنای سریان انسـان کامـل در جمیـع موجـودات اسـت و بـه ایـن اعتبـار،         
الزم . [118صهمـان،  ]اند ر کردهعنوان عالم کبیر یا انسان کبیر تعبی را به ها آن ۀمجموع

به ذکر است که برای این مقام انسان کامل، او الحات دیگری نیز وجود دارد، همچـون  
مقام عمائیه که شبیه به مقام الوهیت است؛ با این تفاوت که در ایـن شـأن، خداونـد رب    

 یـا مقـام کـون جـامع کـه      [ p, 65 24؛24ص ،11]انسان کامل و او مربوب خداوند است 
 استتمام نمای عین حق برای رؤیت وورت عوالم و مخلوقات مختلف وجود  ۀآینمعنای 

 .[50-49ص ،4]
هستند؛ اما  [حق]خداوند از حیث ذات، عین مسمی  یاسمامعتقد است که  عربی ابن

همین شأن . [567ص ،19]اند ست، غیر از ذات حقها آنخود  واز حیث معانی که مخت
د انسان کامل نیـز بـه یـک مفهـوم، وجـودی ظّلـی باشـد        شود که وجوغیریت سبب می

خداوند، مظهر خاص خـود را   یاسماباید توجه داشت که هر اسمی از  .[702صهمان، ]
 .کند. البته اسم جامع هللا در این میان استثنا استدارد و بر آن مظهر ربوبیت می

رسـوالن و   ،انشود و آن این است که: پیـامبر  میالبته پرسش مهمی در اینجا م رح 
ـ چـه ارتبـاطی بـا انسـان کامـل      )ص(  طور خاص حضرت ختمی مرتبت  اولیاءهللا ـ و به 

و اغلب شارحان مکتب وی بر ایـن بـاور هسـتند کـه حقیقـت محمّدیـه        عربی ابندارند؟ 
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ای از ادوار هسـتی  در هـر دوره  …الهـی و  یاسـما عنوان اسم اعظم، عقل اول، مظهـر   به
اگرچـه بـه یـک اعتبـار     . [128ص، 19]عنوی مختلف بوده است دارای تعیّنات مادی و م

شـوند، ولـی حقیقـت وجـودی انسـان      عوالم هستی، تعیّن انسان کامل محسوب میهمۀ 
ایشـان ـ از آدم تـا عیسـی مسـی       همـۀ   ،کامل در پیامبران ظهور بیشتری دارد. بنابراین

تعیّن این حقیقـت،  ۀ ترین مرتب البته، کامل .[230ص، 3]تعیّن حقیقت محمّدیه هستند 
 .[124ص، 19]به ظهور رسیده است. )ص( در وجود حضرت محمد 

و موضوع خاتمیـت پیـامبر    عربی ابنانسان کامل  ۀنظری راب ه بادیگری که در  ۀشبه
، دیگر مظهری برای )ص(هللا  این است که پس از وفات رسول ،شود میم رح )ص( اکرم 

، انسان کامل ظهور و بروزی نخواهد داشت. رو اینحقیقت محمّدیه باقی نمانده است و از 
عنـوان   شیخ اکبر در پاسخ به این شبهه و در تکمیل مبحث انسـان کامـل، والیـت را بـه    

، والیت شأنی برتر و فراگیرتر نسـبت  عربی ابن. از نظر کردمحمل حقیقت محمّدیه م رح 
اعتبـار، ولـی   و هـر نبـی و رسـولی بـه یـک       [518-517ص ،13]به نبوت و سالت دارد 
، با توجه به دائمـی بـودن والیـت، حتـی بـا انق ـاع نبـوت و        رو اینخداوند نیز هست؛ از 

االولیـا   الهی ادامه یافته است و به خاتم یاولیارسالت نیز سیر ظهور حقیقت محمّدیه در 
الزم به ذکـر اسـت کـه یـک     . [129ص ،19]شود که خاتم والیت م لقه است، ختم می

استثنای تشریع که خاص پیامبران اسـت   زات یک نبی و رسول را دارد، بهامتیا ۀهم ،ولی
در این مورد پیرو آنان هستند. البته شیخ، در برخی موارد حق اجتهـاد در تشـریع    اولیاو 

 .[343ص ،21]شمارد  میمحفوظ  اولیارا نیز حکم حدیث: العلماء ورثه االنبیاء برای 
شـود، ایـن اسـت کـه مسـتلزم       میوارد  عربی ابن انسان کاملنظریۀ ایراد دیگری که بر 

تناسخ روح محمدی در کالبدهای گوناگون و درنتیجـه بـا باورهـای اسـالمی منافـات دارد.      
ایـن قاعـده بـرای سـایر      نداشـتن  عمومیـت  ۀواس  دهد که بهباره پاسخ می قیصری در این

   .[468ص، 19]چنین ایرادی وارد نیست ، مردمان و اختصاص آن به کاملین
انسان کامل با بحث تنفیس نیز به این وورت است که او تعیّن نَفَس رحمـانی   ۀراب 

را در نشـئه انسـانی ـ کـه جـامع       اسـما وور الهی از  ۀهمبوده و با انبساط وجود از حق، 
کمـاالت بـالقوه از    ۀهمـ کند. بـه ایـن طریـق     مینشئات عنصری و روحانی است ـ ظاهر  

 ۀواسـ  . [p, 126-129 26؛ 457-456ص ،13؛ 112ص ،4]شـوند  طریق او بالفعـل مـی  
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تبدیل قوّه به فعل، همان امر کُن است که انسان کامل با در اختیـار داشـتن آن، بـه اذن    
 .[925ص ،19]خداوند قادر به آفرینش است 

 مقام آدم قادمون در عوالم هستی از نظر دلئون

ریـق آدم قـادمون انجـام    ، فراینـد تسـری الوهیـت در هسـتی، از ط    شدطور که گفته  همان
دربردارنـدۀ همـۀ   آدم قـادمون  . [p, 125 25]شود که مظهر سفیروت محسوب میگیرد  می

هستی کیهـانی و انسـانی، تجلـی وی محسـوب      همۀعوالم هستی و مخلوقات الهی است و 
شـوند و  موجودات محسوب مـی نمونۀ همۀ زیرا سفیروت ظرف پیش ؛ [p, 34 27]شوند می

ز مظهر سفیروت است. بنابراین، اوست که ساختار هستی را براسـاس اعیـان   آدم قادمون نی
دهد و در دو قالـب انسـان و کیهـان عینیـت      شکل می [p, 369; 30 p, 117-118 27]ثابته 
حقیقت روحانی وجود خـویش بـر عـوالم غیرمـادی و ارواح آدمیـان      واس ۀ  بهبخشد. او  می

 .[ p, 34-35 27؛p, 125-126 25] حاکم است عناور مادی عوالم وهمۀ احاطه دارد و بر 
آدم الیون جامع عـوالم  . [p, 118 27]مظهر اسم اعظم و جامع یهوه است  آدم قادمون
ظّـل آن   آدم قـادمون این ـ سوف یگانه حقیقت وجود است و   .[Ibid, 128] هستی است

[Ibid, 138] . آدم لهی مظاهر ا یاولیاو رسوالن الهی از آدم تا حضرت موسی و  انبیاتمام
منـد  از مظهریت تام و کاملی بهره )ع( بوده که در آن میان جناب حضرت موسی قادمون

اسـت کـه در آخرالزمـان ظـاهر      آدم قـادمون و اکمـل   اتمّاست ولی جناب ماشی  مظهر 
 [کوانا]فکر و مراقبه  ،ذکر ۀواس  هبانسان کامل قباالیی یا آدم الیون . [Ibid, 82] شودمی
[Kawwanah]  و در یـــک کـــالم عبـــادت خالصـــانه بـــه ســـرمنزل قـــرب و والیـــت
و ذات اقـدس   انبیـا یابد، که کمال شباهت و اتحاد را با  الهی راه می [Devekut[]دِوِکوت]

 .[p, 233 30] کند مییهوه تحصیل 
آدم و تـر   عـام طـور   هحقیقت هستی است، انسان بیگانۀ های خداوند که در میان آفریده

اش وجـودی چهارگانـۀ  ترین وورت الهـی را دارا اسـت. ابعـاد    کاملتر،  خاصطور  به قادمون
هستی است؛ بدین وورت که وجه نامخلوقش با تجلی جهـان یـا   چهارگانۀ متناظر با عوالم 

و نفـس او بـا   « هابریـاه »نخستین مخلوقـات یـا عـالم    نمونۀ و روحش با « ها آتسیلوت»عالم 
« ها آسـیّه »و بدنش با جهان حسی یا عالم « سیراههایت»هیأت جهان ظریف و ل یف یا عالم 

 . [p, 70 27]یابد هویت می
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معنـوی   ۀگان ی هفتها ناالهی در آسمانبیای متناظر با آنچه در باب حضور ارواح 
، در مکتب عرفانی و قباالیی دلئون نیز ـ البته با  شدگفته  عربی ابندر مکتب عرفانی 

در  انبیاهای اول و دوم ارواح  در آسمان ،ن نمونهعنوا ـ ذکر شده است. به هایی تفاوت
حال عبورند، در آسمان سوم، حضرت یعقوب و هارون، در آسـمان چهـارم، حضـرت    
اسحاق، در آسمان پنجم، حضرت ابـراهیم، در آسـمان ششـم، حضـرت موسـی و در      

یا مسی  حضور دارنـد. البتـه جنـاب مسـیحا کـه فرمـانروای        آسمان هفتم، ماشی  
و رسوالن الهی  انبیاتم است، حضورش در هفت آسمان است. او در تمامی آسمان هف

بوده  ها نادار امر هدایت و نجات و رهایی انسبوده و عهده ها آنتجلی نموده و همراه 
[Ibid, 81-82 29؛ p, 574]. 

نظـر   ، حقیقت اعظم آدم الیون که متحد با ماشـی  اسـت، بـه   دیمکرچنانکه مشاهده 
در عرفـان اسـالمی و   )ص( یا نور محمـدی  )ص( دیه محمّ ۀجامعقت رسد همان حقی می

بَعـثَ  »ظاهر شده است. احادیـث نبـوي:    انبیاهمراه هریک از  است که به عربی ابنمکتب 
کُنـت نبیـاً و آدم بـین المـاء و     »و   [196ص ،2] «هللا علیاً مَعَ کل نبيٍ سراً و معـي جَهـراً  

همـان،  ] «ولیّـاً و آدم بـین المـاء و ال ّـین    کنـت  »؛ و حدیث ولـوی:  [202ص ،3] «ال ین
دیـه  بـا حقیقـت محمّ  )ع( شاه والیت امیرمؤمنان علـي   که اشاره به اتحاد نوري [199ص

 دارد.)ص( 
که در مبحث مقام انسان کامل در عوالم هستي ـ که یکي از عـوالم، عـالم     گونه همان

 اتـمّ امـل و او مظهـر   دریافتیم که عوالم وجـود مظهـر انسـان ک     ،شدآخرت است ـ گفته  
کـه   جـایي   حکمـت و عرفـان،   ،روایـات  ،رو بنـابر من ـق قـرآن    حضرت حق است. از ایـن 

شناسـي   بـه طریـق اولـي، جهـان      شناسي و معرفت نفس اسـت،  انسان ۀبستمبدأشناسي 
کلیـد   ،عبـارت دیگـر   بـه   شناسـي اسـت،   نیز در گرو انسـان  [شناسي دنیاشناسي و آخرت]

دأ هستي و جهان هستي، معرفت انفسي انسان کامـل اسـت. از   معرفت آفاقي و انفسي مب
 اند.شناسي درهم تنیده شناسي و فرجام هاي انسان دو مشرب عرفاني، آموزه رو در هر این

 شناسی انسان كامل و فرجام

طور معمول در ادبیات عرفانی دارای دو معنای عمده است: یـک معنـی آن    عالم آخرت به
شود، و دیگـری بـه معنـای     مید که در مقابل عالم شهود تعریف بر عوالم غیب داللت دار
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عـالم   عربـی  ابـن عالم پس از مرگ و مسایل مربوط به غایت سیر انسـان و جهـان اسـت.    
مشخو کرده است.  ها آنآخرت را به هر دو معنی به کار برده و نسبت انسان کامل را با 

تـوان  یگر عوالم هستی دارد، مـی اشرافی که بر د ۀواس  در معنای نخست، انسان کامل به
او این توانـایی را  . [1075و  426ص، 19]دنیا و آخرت را مشاهده کند  ۀنشئزمان دو  هم

 ،13] و روحی از ارواح را به عوالم دیگر سیر دهـد  کنددارد که در ملک و ملکوت تصرف 
 آخرت نیز بسیار گسترده است.  ۀواژارتباط انسان کامل با معنای دوم . [424ص

کسانی است که در هر زمان انسـان   ۀسلسل، آخرین فرد از ولیااال خاتم ،عبارت دیگر به
کمـاالت   ۀهماست و )ص( اند. او آشکارترین وورت حقیقت محمّدیه شده میکامل تلقی 

وجودی خود را در عالم خار  محقق خواهد ساخت. به تعبیر بهتر، ظهور وی بـه معنـای   
 . [176ص ،13]است کمال عالم کبیر و عالم وغیر 

 شناسی و فرجام آدم قادمون

هستی جهانی و انسانی از سفیروت وادر شده اسـت و درنهایـت    ۀهممهم که  ۀقاعداین 
را تشـکیل   هرزُشناسی عرفانی ، اساس فرجام[p, 26 26]باز خواهد گشت  ها آندوباره به 

قادمون پیونـد دهـیم،    این همانی سفیروت و آدم ۀقاعددهد. حال اگر این قاعده را با می
انسانی، با توجه به ارتبـاط   ۀجنبشود. از  مینقش مهم آدم قادمون در امور اخروی آشکار 

روح و نشامه با سفیروت، بازگشت هر روحی پس از مرگ به جانـب آدم قـادمون خواهـد    
شـود؛ بـه ایـن     بود. تمایز مراتب و ابعاد معنوی انسان در هنگام مرگ بهتر مشـخو مـی  

خصـوص   به]رود و ایام مقدس روح به نزد نیکان و قدیسان در بهشت عدن می وورت که
 ۀبارقـ عنـوان   یابد که در پیشگاه عرش الهی حاضر شود. اما نشـامه بـه  اجازه می [هاشنبه

دهـد   های ذاتی خود را از دسـت مـی  هویت ۀهمشود و الهی، دوباره در الوهیت جذب می
[25 p, 37]ر است و شایستگی نجات ندارد، دوباره محکـوم بـه   که گنهکا . البته روح کسی

 ,72a; 97b, 98b]شـود   خود به کالبـد جدیـدی وارد مـی    ۀنشامو همراه  شودمیتناسخ 

99b; 62 p, 62 139a]عنـوان آخـرین و    طور متقابل، از بعـد جهـانی نیـز ماشـی  بـه      . به
خواهـد کـرد    یـا ترین تجسم آدم قادمون، با ظهور خویش مقدمات رسـتاخیز را مه  کامل

[Ibid, 139b, 140b] . 
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 آغاز و فرجام هستی آدم قادمونانسان كامل و 

ای که میان ایـن  جامعیت وجودی و نقش واس ه ۀواس  هب آدم قادمون، شدچنانکه گفته 
 هـا  آن، نه تنها منشأ ظهور عالم وآدم است بلکه علت رجوع کندمیـ سوف و ماسوی ایفا 

 و [اســم اعظــم]ســوی یهــوه  بــه آدم قــادمونرجعــت  ،عبــارت دیگــر باشــد. بــهنیــز مــی
غایـت کمـال انسـان،    . عوالم هستی است ۀهممستلزم بازگشت  [ذات م لق]این ـ سوف  

 .[p, 90 27]انجذاب در ذات اقدس خداوند است 
پذیرد، وورت می آدم قادمونکه آفرینش ماسوی از مجرای انسان کامل و  گونه همان

کمـال اشـیا    ؛ زیرا[Ibid, 110]یابد حقیقت اعظم تحقق می این ۀواس  هبنیز بازگشت آن 
، آدم هـر زُدر من ـق  . [Ibid, 117]پذیر اسـت   کامل امکان تنها از طریق وجود الهی انسان
گانه روحـانی، مثـالی و   همسو با عوالم سه [ADM]گانه آن  که اسم الهی است حروف سه

ت و جامع عوالم وجود و مبدأ و انسان کامل مرکز هستی اس. [Ibid, 126]جسمانی است 
  .[Ibid, 69 & 128]معاد آن 

 شناسی نهايي دو مشرب عرفانی در باب انسان ۀمقايس

در  تـر  خـاص طـور   بـه  آدم قـادمون و انسان کامل و  تر عامطور  آنچه در باب انسان به بنابر
و رسـد کـه مـوارد مشـترک در میـان آن د     نظر می ، بهشدو دلئون گفته  عربی ابنمکتب 

و وـفات   اسمامکتب بسیار است. آدم قادمون قباالیی همچون انسان کامل عرفانی جامع 
ـ  پنجوی جامع عوالم چهارگانه یا . [p, 116 27]و سفیروت الهی است  هسـتی اسـت    ۀگان

[Ibid, 128] . روحانی ۀ گان وی که با عوالم سه [هنشامنِفِش، روح و ]وجودی  ۀگانسهابعاد
او کـه   [ذات، روح، نفـس و بـدن  ]وجـودی   ۀچهارگان؛ یا [Ibid, 118]و مثالی و جسمانی 

 [کَـون جـامع  ]، یادآور جامعیـت انسـان کامـل    [Ibid, 70]همسو با عوالم چهارگانه است 
نیـز سـخن از ابعـاد     عربـی  ابندر مکتب . [60ص، 12]باشد نسبت به حضرات خمس می

در مقـام تفصـیل ابعـاد    یـا   [62همـان، ص ] [نفـس و بـدن   ،روح]وجودی انسان  ۀگان سه
 270-269ص ،14] [طبع، ودر، قلب، فؤاد، روح، خفـی و اخفـی  ]وجودی وی  ۀگان هفت

سویی میـان اعضـا و جـوارح انسـان بـا       به میان آمده است. در مکتب دلئون از هم [41و
گونـه بـه   سـویی بـدین   این هم عربی ابنسفیروت الهی سخن به میان آمده که در مکتب 

را از حضـرت   [مراتب غیب و شـهودش ]توان ابعاد وجودی انسان ا میخورد، امچشم نمی
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ن اول تا حضرت ناسوت یا از مقام غیب م لق تا شهادت م لق ایـن گونـه   احدیت یا تعیّ
 :دکرتصویر 

وجهـی فراتـر    ،حقیقت جامع و اعظم انسان کامل در مقام غیب م لق دووجهی است
متحـد بـا م لـق ذات وجـود حـق       از هر اسم و وفتی اسـت و بـدون ظهـور و تجلـی و    

ن اول و وجـود منبسـط   و وجهی در مقام ظهو غیب م لق است که با تعـیّ  [الغیوب غیب]
 ،12]و وفات که مربوط به غیـب ذات انسـان کامـل اسـت      اسما أمنشمتحد بوده و سر 

کـه متحـد بـا سـفیرای      آدم قادمونسان که حقیقت اعظم  ، آن[مقام اخفی] [37-35ص
رالیون است وجهی به این ـ سوف خفی دارد و همواره مختفی و بالتجلی اسـت   کِتِر یا کِتِ

کـه همـان    [ایـن ـ سـوف جلـی    ]و وجهی به سوی ظهور هستی م لق این ـ سوف دارد  
کِتِرالیون یا تعیّن اول است و سرمنشأ دیگر سفیروت از حکمت تا ملکوت که مربـوط بـه   

این انسان کامل در مقام حضرت  عربی ابن. در مکتب [p, 117 27]است  آدم قادمونذات 
اعیان ثابتـه   ،وفات، اسماواحدیت یا تعیّن ثانی یا حضرت الوهیت و ربوبیت و یا حضرت 

اعیـان ثابتـه    ۀسـرحلق و وـفات الهـی و    اسما ۀهمو حقایق اشیا، اسم اعظم هللا و جامع 
با اسـم   کاملهمسویی انسان ] [خفی]است که مربوط به وجه غیرذات انسان کامل است 

 .[40- 38ص ،12] [الهیه در علم م لق ذاتی حق یاسمااعظم و امهات 
 ،الوهیـت ، در مقـام حضـرت واحـدیت    آدم قـادمون که در مکتـب دلئـون،    طور همان

وجـود   ۀسـرحلق و  [حکمت و بینـه ]ربوبیت و اعیان ثابته متحد با سفیروت اعلی و برین 
. در [p, 117 27]اوسـت   ۀنشـام بُعـد   علمی اشیا در علم م لق ذاتی خداوند و مربوط بـه 

در حضـرت   اسـما حقیقت اعظم انسان کامل در مقام ظهور عینی امهات  عربی ابنمکتب 
مقام عقل و روح آدمـی   و بامتحد است با آن انوار و ارواح مجرّده،  ،جبروت یا عالم عقول
 ،12]ت مربوط به وجه غیب ذات اوسـ  اسماگونه که مقام غیب امهات  مرتبط است، همان

در حضرت بریا یا عالم خلق و آفـرینش روحـانی کـه سرشـار از     نیز آدم قادمون  .[49ص
متحد و مربـوط بـه بُعـد روح     [حسد، دین و تیفرت]حضور الهی است با سفیروت میانی 

حقیقت وجـودی انسـان کامـل در مقـام ظهـور       عربی ابن. در مکتب [p, 118 27]اوست 
اظلّه و برزخ، متحد بـا   ،و مثال یا عالم وور و اشباحدر حضرت ملکوت  اسماعینی امهات 

در  آدم قـادمون کـه   گونـه  همـان  [52-50ص ،12]آن بوده که مربوط بـه نفـس اوسـت    
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ارواح و اجنّـه بـا    ،گیـری یاعـالم وـور مالئـک     یا عالم شـکل  [yetsirah]حضرت یِتسیره 
 نفـس اوسـت   متحـد بـوده و مربـوط بـه بُعـد      [هـود، یسـود و نِتَسَـه   ]سفیروت فرودین 

[31 p, 3a, 80b, 205]  حقیقت وجـودی انسـان کامـل در     عربی ابنو درنهایت در مکتب
طبیعـت و اجسـام    ،در حضرت ناسوت و مُلک یا عالم مـاده  اسمامقام ظهور عینی امهات 

در حضـرت  نیـز   آدم قـادمون  .[58ص ،12]متحد با آن بوده که مربوط به جسم اوسـت  
 [ملکـوت ]عالم مادی محسوس با آخـرین سـفیرای فـرودین    آسیه یا عالم فعل و عمل یا 

 .[p, 37 25]متحد بوده که مربوط به بُعد جسم و بدن اوست 
وفات و عـوالم هسـتی در عرفـان اسـالمی      ،اسماآن با  ۀمقایسابعاد وجودی انسان و 

تر م رح شده تا نظیر آن در عرفان قباالیی. ولی به هر تقدیر بـا انـدکی تسـام      گسترده
کـه مشـاهده نمـودیم، در مکتـب      رسد این همسوئی قابل قبـول باشـد. چنـان   نظر می به
 یـاد  [172-171ص ،13 ؛50-49ص ،4]« الحـق  انسان العـین »عنوان  از انسان به عربی ابن

عنـوان   شده است که متناظر با آن در مکتب دلئون و عرفان یهود نیز از آدم قـادمون بـه  
 53]کند منظر چشم انسان به آفرینش نظر می مردمک چشم خداوند یاد شده که وی از

27 p, 121; 32 p, 78]. 
الهـي و   ۀمالئکـ افضـل از   آدم قـادمون در هر دو مشرب عرفاني، مقام انسان کامـل و  

وي مبدأ و معاد اشیا است و . [ p, 34-35 ;25 p, 197 27؛50ص ،4]تمامي ماسوي است 
 .[ p, 382 27؛ 50ص ،4]خداوند و یهوه مبدأ و معاد او 

 گیری نتیجه

تمـام   ۀآینـ اش در و در مبحث حضرت حق و این ـ سوف و تجلی  کردیمچنانکه مشاهده 
و از ایـن   [و آدم قـادمون )ص( دیه حقیقت محمّ]ن اول نمای حضرت احدیت جمع و تعیّ

 ۀمسـأل وفات و سفیروت و سپس عوالم هستی نیـز بیـان شـد،    ، مشکات در مرآئی اسما
اعظـم انفسـی و آفـاقی حضـرت      ،اکمل ،اتمّ جلوۀ ۀمثابقباالیی به انسان کامل عرفانی و 

سزایی برخـوردار اسـت. انسـان     حق و این ـ سوف، در هر دو مشرب عرفانی از اهمیت به 
 رو ایـن کامل به لحاظ جامعیت وجودی در بین ماسوی، اشرف مخلوقـات اسـت و هـم از    

و سفیروت اسـت. ماسـوی از او    هللا است. او منشأ و جامع اسما برزخ میان ذات و ماسوی
سو رهسپارند. او مبدأ و مرجع وجود است. عوالم هسـتی در قـوس نـزول از     آمده و بدان
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 ۀواحـد اویند و در قوس وعود و سیر رجوعی به اوینـد. او حقیقـت کُـن وجـودی و امـر      
الرحمان، فیض بخش ماسوی اسـت.   سرمدی الهی است که در مقام فیض منبسط و نفس

آدم حقیقـی ازلـی ـ ابـدی، حضـرت       اتـمّ ، مظهر عربی ابنوق به است. در نزد او حق مخل
باشـد.  می)ع( و در نزد دلئون، مظهر تام آدم قادمون، حضرت موسی  )ص(ختمی مرتبت 

)ص( دیـه  محمّ ۀخاوـ در آخرالزمان، این مظهریت به نزد شیخ اکبر، مقام خـتم والیـت   
و   اسـت )ص( دیـه  محمّ ۀالهیـ  ۀکلیـ  ۀم لقبوده که ظّل والیت )ع(  یعنی حضرت مهدی

اسـت کـه بـا     [آدم قـادمون  مسی  موعود یهودي و مظهر اتمّ]نزد دلئون حضرت ماشی  
، شباهت و قرابت بسیار زیادي به هم دارنـد. ایـن   ها آنتوجه به مشخصات و اوواف الهي 

)ع( دیني و عرفاني قابل توجه است با آنکه شخصیت الهي و نبوي حضـرت موسـي    ۀنکت
در میان عارفان قباالیي از موقعیت ممتازي نسبت به دیگر انبیا و رسوالن الهي دارد، امـا  

رو جناب موسـي   رسد که ظّل اوست و از این نظر مي در مقام مقایسه با حضرت ماشی  به
کـه در عرفـان اسـالمي و     اسـت. درحـالي   آدم قـادمون مظهر تام و ماشی  مظهر اتمّ )ع( 

مظهر اتمّ آدم حقیقي ازلي ـ ابـدي   )ص( حضرت ختمي مرتبت   مکتب عرفاني ابن عربي،
)ع( و در عصر غیبت، حضـرت مهـدي   )ع( االواله و از آنِ اهل بیت  هو بلکه عین اوست ب

نام معاور عرفان یهـود و قبـاال کـه در آثـار      هلئوشایا قبالیست و از محققان ب  است بالتّبع.
منـد و   عربي بهره ویژه ابن اسالمي به عارفانو حکما  ،روایات ،عرفاني خویش بارها از قرآن

، با استناد بـه حـدیث   الجمال و الجاللعربي، کتاب  با الهام از رسائل ابن .متأثر شده است
را کمـال  )ص( ، نبوت حضرت ختمي مرتبـت  «کنتُ نبیّاً و آدمُ بینَ الماءِ و ال ّین»نبوي: 
ه و دین اسالم را سیر نهـایي تمـامي   نبوت جمیع انبیا از آدم تا عیسي مسی  دانست ۀدایر

اسـت. دیـن   )ص( داند که ممهور به مُهر خاتم انبیا محمد مص في ها ميالهامات و وحي
را مؤید تمامي ادیان قبلي و مظهر کامل و نهایي ادیان الهـي دانسـته کـه    )ص( محمدي 

 کـرده ور الهي را به یکدیگر مرتبط ساخته و در کسوت اسالم ظهـ  یانبیاهاي  تمامي پیام
نه تنها خاتم انبیا بلکه پیامبر ابدي است. رسـالت پیـامبر از عصـر آدم    )ص( است. محمد 

گرچه واجد مقام شـامخ نبـوت و   )ع( تاعصر خود و تا آینده استمرار دارد. حضرت موسي 
اسـت کـه   )ص( رسالت است ولي واجد مقام واالي خاتمیت نبوده و این حضرت محمـد  

 ،عربي در باب مقام شامخ والیت، نبـوت  لئوشایا تمام آنچه ابن. خاتم انبیا و مرسلین است
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م ـرح  )ص( دیـه  محمّ ۀجامعـ و حقیقت )ص( رسالت و خاتمیت حضرت ختمي مرتبت 
آشکار، گـواهي بـه   گاهی بلکه با دید تأیید و اعتراف ضمني و  کردهن، نه تنها نقد کندمي

نبـوت و رسـالت    ،والیـت داده و )ص( نبوت و دیـن محمـدي    ،خاتمیت والیت ،جامعیت
 داند.   آن مي را ظلّ)ع( موسي 
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