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شخسیت جامع یا کمال بلوغ انسانی یا انسان کامل مرتبتیست واال که انسان نه درهیت یک برده یا بنده سرگشته و حقیر 

            .                                   در جایگاه رفیع انسانی با شایستگی تا سرحد رسیدن به خدا تکامل میکندبلکه 

م را به ومعقوله انسان کامل از گذشته های دورطرح وبرسی گردیده ، بعد از حالج و بایزید بسطامی که این مفه 

شاید نخستین کسی است در عرفان اسالمی برای (م 0011-0421)اصطالحات دیگر توضع داده اند ،ابن العربی 

عنوان کرده « االنسان الکامل» خود را «کم فصوص الح» نمایش کمال شخصیت انسانی اولین فصل کتاب 

االنسان » آثار عرفانی شان را ( م 0011-0211)و عبدالکریم جیالنی( م 0404-0011)وبعداًعزالدین نسفی.است

ولی همه این بزرگان انسان کامل .   عنوان نموده و خصوصیات انسان کامل را تعریف وتوصیف نموده اند « الکامل

.                                                     ی، وحدت وجود ویکتاگرائی عرفانی تحلیل کرده اندرا از جنبه متافزیک

و روح ، پیش از حیات بدن و پس از مرگ آن بسیار محتاطانه برخورد نموده « وحدت وجود » و اما شمس با مسائل 

بسیار نزدیک گردیده ومو «  شخصیت  روانشناسی» و برخالف در مورد رشد شخصیت انسان بمعنی امروزی 

.                                                                                                                شگافانه توضیح داده

انند اینها شمس ، اصطالح انسان کامل را بکار نبرده ولی اصطالعات شیخ کامل ، کامالن ، خواص ، خاصان خدا و م 

ان و رسیدن به واالترین شگوفائی شخسیت است ، به کرات در زب«  امکان بلوغ کمال آدمی »را که حاکی از مفهوم 

:                                            شمس مورد استفاده قرار گرفته ، که بطور نمونه چند گفتۀ شمس را نقل میکنیم 

                                                                                                                                        

!                                                                           من شیخ را می گیرم ، ومؤاخذه میکنم، نه مرید را  

! ....                                                                                        کامل را آنکه نه هر شیخ را ، شیخ  

( 10خط سوم ، سخنان شمس )                                  
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                                 را،                                                                                    « خواص » 

.                                                                                                                سماع ، حالل است 

                                      .                                                                        زیرا ، دل سلیم دارند 

                                                                                 به کافر صد ساله رود ، از دل سلیم، اگر دشنام 

                                      !                                                                                مؤمن ، شود  

!..                                                                                           شود « ولی» اگر به مؤمن رسد ،   

( 414خط سوم ، سخنان شمس )                                   

 

                                                                                                   :               مبالغه می کنند که

.                                                                                                     فالن کس ،همه لطف است  - 

                                                                                               !                 لطف محض است  

!                                                                                               در آن است« کمال »: پندارند که  

                                                                                                   !                          نیست - 

!...                                                                                          آن که همه لطف باشد، ناقص است  

..                                                                                          !« قهر »بلکه هم لطف می باید،وهم  

( 400خط سوم ،سخنان شمس )                                  

 

:این مفاهیم را در اشعار موالنا نیز به همین معانی بر میخوریم  

 

                                       ین شعشه نو را این جاه وجاللت را ای شیخ نمی بینی این گوهر شیخی را            ا

                  ( 11دیوان شمس غزل )                                                                             

ــــایـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     

                                     کاملی گر خاک گیرد زر شود                             ناقص ار زر برد خاکستر شود 

(مثنوی دفتر اول )                                                                               

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــایـــ                                     

 خداست سیر کن چشم اولیا و خواص              که رسته اند زخویش و ز حرص این مردار

                      نه حرص علم وهنر ماند شان نه حرص بهشت              نجوید او خر و اشتر که هست شیر سوار

( 0001دیوان شمس غزل )                                                                              

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                                    

                                  شاهت همی نوازد کای پیشوای خاصان          پیوسطه پیش ما باش چون تو امین رازی

( 4710دیوان شمس غزل )                                                                               

برسی ابعاد گوناگون این شخصیت که آنرا شخصیت کامل مینامیم و از نظر شمس تبریزی چهارده خصوصیت یا ابعاد  

اهراً بسیار شبی هم مینمایند ولی در اصل گوناگون دارد که برسی و تفکیک آنها از همدیگر با وجود آنکه گاه گاهی ظ

ولی .که میتوانند در یک ردیف قرار گیرند « ایثار » و« دیگر خواهی » فرسنگ ها از هم فاصله دارند ، بطور مثال     
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را دیگر خواهی « ایثار » مسلحت اندیشی شخصی، خود سازی ودیگر پروری قبول کنیم و « دیگر خواهی » اگر 

.                                                 طر ایثار پنداریم ، تفاوت را واضحاً احساس خواهیم کردمحض و ایثار بخا

از گفتار  یگانه را مختصراً به برسی گرفته با مثال هاواینک برای شناخت انسان کامل هر یک از ابعاد چهارده  

.و دوستان را به تفکر دعوت میکنیم بلخی عرضه میداریم و کالم موالنا جالل الدینتبریزی شمس   

ترتیب امور معلوم برای رسیدن به مجهول ، بلکه از نظر : ندیشه نه به مفعوم منطقی آن ا: اندیشمندی -0

:چون خود گوید .شمس بیشتر خردمندی و گذشته آموزی   

!   اندیشه چه باشد ؟_   

...در پیش نظر کردن  

!...یعنی عاقبت چه باشد؟. و پس هم نظر کند   

!آه ، چه کردیم ؟ -  

: اّمــا تغابن این ساعت سود دارد! هیچ سودی ندارد ( آه ) آن   

که آه ،  -  

!چه میکنیم؟  

( 421 خط سوم ، سخنان شمس)         

 

:گ قدم فرا تر می نهد واندیشه را در مفهوم منطقی آن در برابر عشق قرار داده میفرمایندرموالنای بز  

 

                      ندیشه نخارم                         خبرم نیست که چونم نظرم نیست که چندمسر سودای تودارم سر ا

( 0111دیوان شمس ، غزل )                                                                                     

                                        ********************  

                           عشق تو چون در آمد اندیشه مرد پیشش                 عشق تو صبح صادق اندیشه صبح کاذب

( 011دیوان شمس ، غزل )                                                                                     

 

:خردمندی  و آینده نگری میبیند در دفاتر اول و دوم مثنوی میخوانیم که ولی زمانیکه اندیشمندی را چون شمس  در  

  

ه ای                       ما بقی تو استخوان و ریشه ایای برادر تو همان اندیش  

                                   ****************  

آورده از کسپ حالللقمه ای کو نور افزود وکمال                        آن بود   

 چون ز لقمه تو حسد بینی ودام                       جهل وغفلت زاید آن را دان حرام

 هیچ گندم کاری وجو بر دهد                          دیدۀ اسپی که کره خر دهد

 لقمه تخمست و برش اندیشه ها                       لقمه بحر و گوهرش اندیشه 

 

گذشته را مینگرد ، برای عبرت . انسان کامل از هر سه بعد زمانی آ گاهی کامل دارد:گاهیزمان آ -4

افراط یا تفریط .آموزی وکسپ تجربه و در مورد آینده از امروز غافل نمی گردد و کار ها را به آینده حوالت نمی دهد

.وقت شناس میباشددر گرایش به هیچ یک از ابعاد زمان در وئ نیست و ارزش زمان را دانسته  و   

:شمس میگوید   

 

:قومی هستنند که پیش ایشان ، این باشد که  

.باد « فردا » همه کارهات ، حواله به   

 یعنی امروز چه باشد؟
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!را ، بیرون کردند ؟« امروز»   

،« امروز» چه گناهی کرده بود   

.که از حساب بماند  

( 421خط سوم، سخنان شمس )                 

 

.ی بلخ زمان آگاهی خود را در ابیات ذیل ترسیم میدارندحضرت موالنا  

 

زمان چو حاکم تست و مکان چون معبر تو               مکان نیک گزین وزمان نکو بنگر                      

( 0011دیوان شمس ، غزل )                                                                                  

:دفتر پینجم مثنوی میخوانیم که  21ویا در قسمت   

 

لت آینده خاصیت دهدد و                     دولت رفته کجا قوت دهد  

یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                        

ر نازک است            زخویش همه وقت وقت تو است                 گر نی به وقت آی که اسرا بیخودیگر 

(             221دیوان شمس ، غزل )                                                                                 

:یا در جای دیگر می فر مایند   

                   هر که از نقد وقت بست نظر                             سخرۀ ِآی انتظار خواهد بود            

( 712دیوان شمس ، غزل )                                                                              

 

. خود را با صداقت ،  قاطعیت وبی رحمی  برسی نموده و می شناسد انسان کامل:خود آگاهی  -0

کند ، ضعف هارا به قوت تبدیل کند و کمی ها  حیحها را تص ناخت و آگاهی در تالش است تا لغزشبا این ش 

کمیت دارند که توان رام اها و یا ضعیفی ها آنقدر ح تربیه نماید واگر جایی این  کاستی هارا در سایۀ قوت ها

.کردن آنها را ندارد ، آنها را همانگونه که هستنند می شناسد و می پذیرد   

مگر دارای غزت نفس است و میان . د ، مغرور نیست انسان کامل با وجود شناخت کامل از قوت های خو

                                                                 .مو شگافانه فرق میگذارندمیان غرور و عزت نفس 

یگاه خود اموقیت و پ تنها در آگاهی از قوت ها وزبونی هایش خالصه نگردیده بلکهکامل خود آگاهی انسان  

.اجتماع و ماحول خود نیز تشخیس میدهد و به این سبب مردم گریز نیست را در  

.شمس از شناخت خود جنین تعریف میکند   

 

.                                                                                        خوب است« جمال»موالنا را، 

                                                                            هست ،                  « جمال »و مرا،   

هم هست،                                                                                              «زشتی »و      

                                                       جمال مرا ، موالنا ، دیده بود ،                                   

و زشتی مرا ،                                                                                                            

                                           !                                                                     ندیده بود  

نمی کنم ،                                                                           ( دو روئی ) این بار ، نفاق       

                                                                                           و زشتی می کنم،              

:                                                                                         تا تمام ، به بیند                 

            نغزی مرا ،                                                                                                   

!وزشتی مرا                           

(041خط سوم ، سخنان شمس )                                    
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:دانسته میفرمایند عحضرت موالنا خود آگاهی  و خود شناسی را بهای هر متا  

 

دست وپاییکه مرا ز دست عشقش بنماند تو برو ، که دست و پایی بزی به جهد و کسبی           

 که به عقل خود شناسی تو بهایی هر متاعی             که مرا نماند عقلی ز مهی ، گرانبهائی

( 20جیعات دیوان شمس ، تر)                                                                                 

 

:د کویا انکه در دفتر دوم مثنوی معنوی بخش صدوچهارم میفرماین  

 

 ای دو دعوا پیش تو معنی بود                       چون شناسی بانگ خیشاوند خویش

        پیشی و خیشی دو دعوا بود لیک                    هر دو معنی بود پیش فهم نیک 

 

 

 

،کردار وگفتار خود  بر نفس دار است ، یا به عبارت دیگر  انسان کامل  خویشتن: خویشتن داری -2

لش تحت کنترول خودش قرار دارد ونظر به اخاموشی و سخن گویی ، قهر و لطف وهمه اعم. تسلط وحاکمیت دارد 

      .ضرورت میباشد

 : مۀ بر خود دارد ، که عبارت اند از زخویشتن داری و تسلط بر نفس عموماً سه ال

ر باال تذکر یافت شمس معتقد است قسمی که د. ی طفایعنی برخوداری از کیفیت های متضاد ع: غنای روحی -الف

 .بناًء انسان کامل هم لطف است وهم قهر   ( آنکه همه لطف باشد ناقص است) که 

: روانی کیفیت های متضاد  در انسان کامل . یعنی غنای روحی با تعادل همراه بوده و بهنگام باشد: تعادل روحی -ب

همچنان از . گر فزونی ندارد و در تعا دل کامل قرار دارند بر یک دی..مهر وکین ، لطف و قهر ، بی باکی و هراس 

نظر زمانی واکنش های انسان کامل تحت رهبری او بوده و بهنگام تجلی میکند ، چون سکوت بهنگام ، جواب بهنگام  

 ...لطف بهنگام 

درک سریع و انسان کامل با غنا و تعادل روحی ، دارای قدرت تشخیص  یعنی : رسائی تشخیص و تیز یابی  -ج

 :چنانچه حضرت شمس میفرمایند. روشن است 

 ؟!چه باشد« والیت » معنی  -

 !، لشکر ها باشد، و شهر ها و ده ها ؟آنکه او را  -

 آن باشد که او را ، والیت باشد ،« والیت » بلکه  -

 بر نفس خویشتن،       

 و بر کالم خویشتن،        

 و سکوت خویشتن ،           

 و قهر ها، در محل قهر،             

 و لطف ، در محل لطف ،               

 !...و جواب ، در محل جواب                  

 !..چو، محکوم او نبود ، حاکم او بود     

 !...بال باشد و عذابواگر نه ، صفات وی ، بر وی ، ...     

 ( 401خنان شمس خط سوم ، س)                                          

موالنای بزرگ نیز با همین کلمات و مفاهیم خویشتن داری را تائید وتوصیف میکند ، که به نمونه های از کالمش 

 .اکتفامیکنیم
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 حیف              خویشتن داری وصبرت شد ضعیفچون همه اوصاف و اجزا شد ن

 ( 11مثنوی، دفتر دوم، بخش )                                                                           

 خاموش که خاموشی بهتر ز عسل نوشی                 در سوز عبارت را بگذار اشارت را

 ( 11دیوان شمس ، غزل )                                                                           

 قهر ها جمله جنس قهر دان        مهر ها جمله جنس مهر دان              

             74مثنوی ، دفتر ششم ، بخش )                                                                    

 

 

 

عمره نیست تاو مس. خادم و مخدوم خویش است  انسان کامل:خود یاری وخود مختاری  -1

،او مستقل ، و را که به وجود آورندۀ اسارت بشری باشد نمی پذیردواستسمار نمی کند و او هیچ نوع وابستگی 

وابستگی هایش اضطراری و همبستگی هایش اختیاری میباشد، برای شمس این خود یاری . فرمانروای خو یش است

 .یرونی نیز میباشد داری درونی نیست ، بلکه حاکمیت ب شتنییک خووخود مختاری 

 :ر این مورد از سخنان وی مدت می جویم که فرموده اندشتر دانستن عقاید شمس دیبرای ب

                                                                                   !       وبعضی ، محل وحی اند . بعضی کاتب وحی اند»  -

                                                 «! جهد کن ، تا هرود باشی ، هم محل وحی باشی ، هم کاتب وحی ، خود باشی     

 ( 01خط سوم ، سخنان شمس )                                                                 

                                                                                                       !  چون خود را بدست آوردی، خوش رو»  -

                                                                                                                               اگر ، کسی دیگر را یابی ،  

                                                                                                                              !دست بر گردن او ، در آور 

                                                                        «! ، کسی دیگر را نیابی ، دست بر گردن خویش ، در آور و اگر  

                              (00خط سوم ، سخنان شمس )                                                                                

از یک جانب خود را آزاد از بند دیگران میدانند ، که  در مورد خودیاری وخود مختاریحضرت موالنای بلخ و اما 

 :ئنمونه آنرا در این کالم میبینیم 

 یک لحظه پری خوانم   یک لحظه پری شکلم            این شکل که من دارم ای خواجه که را ماند      

 نی  دل  بکسی  دادم  نی  دلبر  ایشانم                       نی  بنده  نی  آزادم  نی موم  نه  پوالدم

 ( 0211دیوان شمس ، غزل )                                                                                    

 :موالنا شمس الدین را به کرات مخدوم خویش دانسته ، میفر مایند از جانب دیگر 

 وصف آن مخدوم می کن گرچه می رنجد حسود             کاین حسودی کم نخواهد گشت از چرخ کبود

 

 چون شدم بی هوش آنگه نقش شد بر روی او                نام آن مخدوم شمس الدین در آن دریای جود

 ( 111دیوان شمس، غزل )                                                                                  

انسان کامل غمخوار عالم است، خود خواهی را نمی  :دیگر خواهی ومردم داری  -1

ن باز میدارد ، نا می دهد و از لغزش وتکرار آ و به آنها هشداریگران مسؤلیت احساس میکند دشناسد و در برابر 
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لیت شان ارشاد میکند و بیخبران را آگاهی ؤمدهیان رهبری را ،به مس. میشود  پختگان را به کمال وبلوغ رهنمود

 .میدهد

هم فردی وهم : انسان کامل خود ساز ودیگر پرور است، به این معنی که نقش خالق و ارادۀ انسان کامل ، دو بعدیست 

غمخواری ونوع دوستیست ، پاداش وسپاس نمی خواهد و حتی در برابر ناسپاسی وحق  احساس مسؤلیت او با.اجتماعی

 .ناشناسی و همچنان آزار مردمان همچنان غمخوار ایشان است

 :این همه عقاید واستنبات ها را در گفتار شمس چنین مییابیم

 :اگر طبیبی را گویندکه    -

 بمرد ؟ عالج این رنجور می کنی ، چرا عالج پدرت نکردی که

 و عالج فرزندت نکردی ؟

 :را گویند ( ص)و مصطفی 

 برون نیاوردی ؟، از تاریکی است  چرا عّمت را که بولهب

 :گوید که

 !رنج هائی است که قابل عالج نیست 

 !جهل باشد  مشغول شدن طبیب ، بدان

 و رنج هائی است ، قابل عالج است ،

 !ضایع گذاشتن آن ، بیرحمی باشد 

 (  401خط سوم ، سخنان شمس )                       

 !زاهدی بود ، در کوه  

 !او ، کوهی بود ، آدمی نبود

 -آدمی بودی ، میان آدمیان بودی 

 که فهم دارند، 

 و وهم دارند ،    

 -و قابل معرفت خدا اند        

 !در کوه ، چه می کرد ؟

 !آدمی را ، با سنگ چه کار ؟

 !...میان باش و ، تنها 

گ رت موالنا ی بلخ همیشه مردم دار وغمخوار عالم بوده ، که از تدریس و منبر گرفته تا زندگی شخصی آن بزحضر

در این باب هر غزلی را که از موالنا بلخ بخوانیم پیام تربیتی در بر دارد ، . مرد سرمشق ورهنمای همۀ انسانهاست 

 :را نقل میکنیمنه از کالم تربیتی وهوشیاری دهندۀ آن بزگوار وباز هم نم

 گر طفل شیری پنجه زد بر روی مادر ناگهان                  تو دشمن خود نیستی بر وی منه تو پنجه را

 نوح ارچه آدم وار بد طوفان مردم  خوار  بد                   گر هست آتش زره ای آنزره دارد شعله ها

 ( 01دیوان شمس ، غزل )                                                                                           

ایثار ، فداکاری ، وفاداری ، جوانمردی و دیگر خواهی انسان کامل ، حرفه ای :ایثار و فداکاری  -1

 بلکه بیدریغ وبیکران است ، بیشتر در بند ترجیح منافع دیگران و. یاط نیست ، محافظه کارانه و با احتومصلحتی 

 .دیگران است تا مصالح شخصی و شاد کامی خویشتن  رستگاری

به . لیکن بذل مال نخستین گام در ایثار است. نیست « بذل مال » معنی ایثار در خور انسان کامل از نظر شمس ، تنها 

 :از شمس « افالکی » نقل 

 (401/ 0افالکی ) « ... ، کار های بسیاراز آن دبع« ایثار مال » اول ... این است... طریق»  -

بعد ایثار یکی از مهمترین ابعاد شخصیت از نظر شمس بوده ودر این مورد بسیار اگاه ، نهایت سختگیر و سخت 
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 :مینامد « جفا » ش را  دشمس میتود آزمون ایثارخو. آزماست 

 !، پیش آرم « جفا » هرکه را دوست دارم ، »  -

 «. آز آن او باشم... اگر آن را قبول کرد ، من 

 (040خط سوم ، سخنان شمس )                                 

 :این دوست آزمائی و نقاب زدائی را شمس چنین تعریف میکند 

 «؟ !، کیست « او»اگر امتحان نکنم ، او نداند که » 

 ( 441خط سوم ، سخنان شمس )                                 

برخورد این دو ابر مرد را ای ریش قرار میدهد ، که این ماجاشمس موالنا جالل الدین را نیز به شیوه خود مورد آزم

 :هم افالکی وهم سپهساالربرای نسل های بعدی باز گفته اند 

،  (مولوی) از حضرت والدم  ...روزی موالنا شمس الدین ، بطریق امتحان : روایت کرد ... ولد( سلطان ...)» 

را که در جمال و کمال ، جمیلۀ زمان و ساره ثانی بود، « کراخاتون » خود ، ( همسر )پدرم حرم . شاهدی التماس کرد

 .در میان آوردو در عفت و عصمت ، مریم عهد خود، دست بگرفته 

 :شمس فرمودکه 

 !بمن ، خدمتی کند بلکه ناز نازنین شاهد پسری می خواهم که . او خواهر جان من است، نمی باید -      

 :را که یوسف یوسفان بود ، پیش آورد و گفت « سلطان ولد » موالنا  فی الحال ، فرزند خود 

 .امید است که به خدمت و کفش گردانی شما الیق باشد -      

 :شمس فرمود که 

ی آب، استعمال میکردم که دست دادی ، اوقات ، بجا( شراب ) حالیا قدری اگر صهبا !او، فرزند دلبند من است  -      

 !مرا ، از آن ، ناگزیریست

هما نا که حضرت پدرم ، به نفسه بیرون آمده ، دیدم که سبوئی از محله جهودان ، پر کرده و بیاورد ، و در نظر او 

 !بنهاد 

 :فرمود که ....، فریادی بر آورد ، و جامه ، بر خود چاک زده سر در قدم پدرم نهاد  ودیدم که موالنا شمس الدین 

 !می کردم « امتحان » من غایت حلم موالنا را   -      

 ( 010-014همچنین با اندک اختالفی در کلمات ، سپهساالر ، )  2/00افالکی                                    

رسم تکرار حسن اشعاری غایت حلم  ، ایثار وفداکاری موالنا با وجود آنکه از مثال باال کامالً هویداست ولی باز هم به 

 .که معرف عقاید ونظریات او در این مورد است به خوانش میگیریماز موال نای بلخ را 

 سر را چه محل با شد در راه وفاداری           جان را چه قدر باشد در دین جوانمردی             

 ی  گنجد در  دایرۀ  فردی  کامل صفت آن باشد کو صید فنا باشد              یک مو نم           

 رو  شستن                 کز حرص چو جا روبی پیوسته در این گردی ز  با سینۀ نا شسته چه سود           

 ( 4117دیوان شمس ، غزل )                                                                                

فرد جویندۀ نا بالغ تا رسیدن به مرحلۀ کمال بلوغ وخود :رها سازی و استقالل بخشی  -1

 !ولی انسان کامل ،استعمار گر نیست ، رهائی بخش است . یاری ، ناگزیر از رهنمائی وپیروی  شیخ کامل است

الل آنها را می پرورد ، لیکن بهنگام نیز ، به تفویض اختیار و واگزاری استق. او انسانها را بخاطر خود آنها میخواهد 

 .همت میگمارد و هر بند اسارتبار را میان خود و آنها می گسلدبه آنان 

شمس به وارستگی از وابستگی در عین دوستی و همبستگی  و غمخواری دیگران تکیه میکند ودر همه حال استقالل  

 :حریم فردی را الزم میشمارد ، و پاس استقالل شخصی را ، در همزیستی با دیگران ضروری میداند 
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 !چنانکه می بایدم بروم ،میبایدم بنشینم ، و میبایدم بخسبم ! آزاد بروم ...مرا میباید که »    

 .در هر حال باید به اختیار خود باشم

 .چون تو با من باشی اختیار نماند 

 !روی ...در آنصورت مرا میباید چنان رفت که تو 

 !یا ترا چنان باید رفت که من روم

 !وم ، به هر حال ، آن اختیار باطل شود یا خادم باشم یا مخد

 ، نه مخدوم کسی ،نادم کس بود نه خ

 «!  انصاف بده که خوش جهانی دارد  

 ( 011، مقاالت  101خط سوم ،ص )                        

 :تصریح نموده میفرماید(ص) گوار اسالم محمد مصطفی حتی در رابطه به پیغمبر بزرخوش را  شمس ابراز استقالل

 . ،جز به اخوت ، نمی زیم( ص)با محمد »  

 !...طریق اخوت ، و برادری می باشم ( به)

 .گی شان کنم، از روی حرمت داشت وتعظیمروقتی باشد که ذکر بز

 «!نه از روی حاجت 

 ( 011، مقاالت  101خط سوم ، ص)            

بار ها تذکر داده ، ولی در دفتر ششم مثنوی بخش بلخ بعد رها سازی و استقالل بخشی انسان کامل را حضرت موالنای 

، بسیار کوتا وبسیار ( ک)در مورد حضرت علی ( ص)در رابطه به حدیث پیامبر اسالم حضرت محمد مصطفی  047

 :شرین میفرمایند 

 گفت هرکه را منم موال ودوست        ابن عم من علی موالی اوست              

 که آزادت کند            بند رقیت ز پایت برکندکیست موال، آن             

 :یا در غزلی میخوانیم 

 غم هاش همه شادی بندش همه آزادی                   یک دانه بدو دادی صد باغ مزید آمد        

 ( 104دیوان شمس ، غزل )                                                                              

 

انسان کامل فروتن است ومقاوم ، فروتن است در برابر زیردستان و :فرونتی و گردنکشی  -9

زور گویان وستم کاران ، ریاکاران مبارز و گردنکش است در برابر . راستان وپاکان ، غمخوار ومهربان به آنها 

 . وتظاهر گران 

 :بر میداند و میفرماید شمس  بسیار ساده و بدون پیرایش خود را هم متواضع و هم متک

 

 من ،          

 سخت متواضع میباشم ،        

 !با نیاز مندان صادق        

 اما ، سخت با نخوت و متکبر با شم ،       

 !با دیگران 

 ( 040خط سوم، سخنان شمس )                  

 :فا میکنیم که چه زیبا سروده یک بیت اکت از گفته های موالنا جالل الدین بلخی در این رابطه صرف به
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 بر آتش آب چیره بود از فروتنی             کآتش قیام دارد و آب است در سجود       

 ( 110دیوان شمس ، غزل )                                                                    

 

اس قالب ها، رنگها و برچسپ های انسان کامل اسیر پیشداوری ها بر اس:رهائی از پیشداوری-01

 .مالک تشخیس او از انسان نیاز سینه ، سوز اندرون و اشتیاق حقیقت است. مصنوعی ، تجملی وتعمیلی نیست 

، « کافران مسلمان اندرون » او . ومؤمن ومسلمان را نمی پذیرد « ایمان » و « کفر » انسان کامل برچسپ های 

 :  چنانکه خود گوید . را می شناسد « ون  مسلمانان کافر اندر» منافقان و 

                                                                     

کافران ! می رفتم در کلیسا ! عذر ها گفتم . مرا دعوت کردند « اندرون–بروناِن کافر  –مسلمان »  -جماعتی»     

 «! ...« درون بروِن مسلمان ان -کافر» -بودندی ، دوستان من 

 ( 71خط سوم ، سخنان شمس )                                                  

از اینرو داوری انسان کامل در مورد انسانها متوجه لحظه . انسان کامل ، انسان را شدنی ، پویا و متغیر میداند 

و هر لحظه از تحول در رفتار انسانی ،  ی های انهاست و هر مرحله از مراحل رشد آدمیها،دگرگونی ها و پیشتاز

 .موضوع یک داوری تازه است 

 :شمس در مورد چنین میفرماید

 پیش ما ، یکبار،                        

 ! :مسلمان ، نتوان شدن                        

 مسلمان می شود ، و                                           

 کافر می شود  و باز                                                  

 !مسلمان ، میشود                                          

 (خواست های پست نفسانی ) « هوای » و هر باری از                      

 ، تا آنوقت کهچیزی، بیرون می آید                      

 !شود « کامل »                                  

 ( 070خط سوم ، سخنان شمس )                                               

 

 :داشته و چنین میفرمایند  هراسموالنا جالل الدین بلخی رومی از داوری وپیش داوری 

 

 الی هست آری هست نیستخواجه را زین جا خیبر در اندیشه ترسان گشته ایم از هر خیال                         

 ( 012دیوان شمس ،غزل )                                                                                                     

 :یا در جای دیگر فرموده اند 

 

 ستترای خدا دست بر لب می نهم                         تا نگویم زان چه گشتم م             

 ( 0011دیوان شمس ، غزل )                                                                                    

 

ایمان دارد انسان کامل صاحب آرمان وهدف است و به آرمان وهدف خویش :عشق و آرمان  -00

، میسوزد ومیسازد و دیگران یکند وعشق میورزد ، لهذا دلیر وبی هراس جهت دست یابی به آرمانش تالش م

 :چنانکه حضرت شمس میفرمایند . را نیز بی اثر نمی گذار
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 اعتقاد و عشق دلیر کند ، -                     

 .و همه ترس ها ببرد                                

 ( 412خط سوم ، سخنان شمس )                                        

 :اینکه  ویا     

 

 «! شق نبود ، و نوحه گر که درد مند نبود دیگران را سرد کند امطرب که ع»  -                     

 ( 011سخنان شمس  ،خط سوم )                                                                         

 تصوف عشق است که  »اعتقاد گرم ، ایمان آتشین  و عشق آرمان گرا ، تکیه گاه 

خرقانی را مثال میزند وحکایت میکند که از این قرار  عشق راستین موالنا شمس الدین ، عشق ابوالحسناین در باب 

 :است

 

 .و او پادشاه بیدار وطالب ... گ بود ، و در عهد سلطان محمود رخ ابوالحسن خرقانی ، مرد بزشی           

 :شاه گفت که . شیخ ، او را التفاتی زیاد نکرد . خدمت او آمد به نیاز ب. حکایت شیخ کردند            

 اطاعت کنید خداوند :  14، آ  2س ) واولی األمر منکم  أطیعواهللا و أطیعوالرسول : که  آخر قول خداست -             

 ( ! و پیامبر ، و فرمانروایان خود را            

 :گفت           

 ، فرو گرفت که لذت  ( اطاعت کنید خداوند را ) مارا چنان لذت  أطیواهللا  ! ای پاد شاه اسالمیان  -              

 !به مرتبه سوم کجا رسیم ؟. نماند ( ...اطاعت کنید پیامبر را ) اطیعواالرسول            

 ! بگریست ، و دستش لرزان ، دست شیخ بگرفت وببوسید              

 ( 01خط سوم ، سخنان شمس )                                                                         

 

 :به قول موالنا جالللدین 

 قبت ننگی بوداعشق نبود ، ع        عشق های کز پی رنگی بود                           

 :ه از عشق میگویند وبس و موال نا جالالدین خود سر تاپا در گرو عشق است واعمال وکالمش جمل

 من دوش گفتم عشق را ای خسرو عیار ما       سر در مکش منکر مشو تو برده ای دستار ما         

 ( 01، غزل دیوان شمس )                                                                        

 :که میفرمایند همچنان غزلی از موالنای بزرگ در باب عشق برگزیده ایم

 یفعل هللا مایشا اقبال عشـــــــــــقق             ــــای جهان را دلکشا اقبال عش           

 ای صفا و ای وفا در جور عشق             ای خوشا و ای خوشا اقبال عشق           

 اقبال عشقای بده جانتر ز جان اقبال عشـق             وی فزون از جان وجا            

 تا ز اخالص و ریا بیرون شــدم              جان اخالص و ریا اقبال عشــــق           

 گر بگردد آفتاب از ضعف نیست             نقل کرد از جا به جا اقبال عشـق           

 ـــــــقخلق گوید عاقبت محمود بــــــاد              عاقبت آمد بما اقبال عشـــــ           

 که بکشادست پر              در دل خلق خدا اقبال عشــــــــــق من دهان بستم           

 بد دعا زنبیل و این دولت خلیل              می نگنجد در دعا اقبال عشـــــــق           

 ـــــقوحدت عشقست اینجا نیست دو              یا تویی یا عشق یا اقبال عشـ           

 ( 0017دیوان شمس ، غزل )                                                                                  
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در درک وخالقیت ، بر خود تکیه . انسان کامل اصیل است : ، خالقیت و ابتکار اصالت -04

 .             خالقانه اوست و به تعبد وتقلید استوار نیست  داوری ها ، رفتار ، گفتار و کردار او ابتکار. دارد نه به دیگران 

 :شمس تبعیت وتقلید را نکوهش میکند و آنرا مایه فساد میداند 

 

 هر فسادی که در عالم افتاد ،            

 :که  از این افتاد            

 !یکی ، یکی را معتقد شد ، به تقلید  -                 

 !....یا منکر شد به تقلید   -                 

 !کی روا باشد ، مقلد را، مسلمان داشتن ؟  -                 

 ( 071خط سوم ، سخنان شمس )                                              

 :حضرت موالنای بلخ در این مورد میفرمایند 

 

 چه کند دهان سایه تبعیت دهانی               چو مرا نماند مایه منم و حدیث وسایه                  

 ( 4100دیوان شمس ، غزل )                                                                                       

 

 ماجرای. شمس، تبعیت وتقلید را نکوهش میکندد و عصر خود را عصر نازائی اندیشه و عصر انحطاط ابتکار میداند 

 :برخورد او با علما ، عرفا و حکمای شهر در خانقای نصرالدین معرف این حساسیت اوست

 حاضر ...، وشیوخ ، وعرفا ، و حکمأ ، و امرا ،و اعیان  اجمیع علم...« نصرالدین وزیر » در خانقاه ...»            

 ..فتند، وبحث های شگرف میکردند ، مگر و هریکی از انواع علوم ، وفنون  و حکم ، کلمات میگ. بودند             

 :بانگی بر ایشان زد که...از ناگاه بر خاست ، و . مراقب گشته بود...موالنا شمس الدین ، در کنجی             

 ...برزین بی اسپ ، سوار گشته ، در میدان مردان ، می تازید؟...تاکی -            

 ...،بپاروید ؟وتاکی ، به عصای دیگران  -            

 ، وغیره ، سخنان مردم آن زمان است که هر «حکمت » و « تفسیر » و « حدیث» این سخنان که میگوئیداز            

 وچون مردان این عهد شمائید! خود معانی میگفتند... یکی در عهد خود ، به مسند مردی ، نشسته بودند ، واز           

 !، کو ؟اسرار و سخنان شما            

 :بعد از آن فرمود! از شرمساری ، سر در پیش انداختند...همشان          

 وهم کاتب و...هم محل وحی : بعضی کاتب وحی بودند، وبعضی محل وحی ، اکنون جهد کن که هردو باشی -          

 «... وحی ، خود باشی           

 (آ  – 01خط سوم ، سخنان شمس )                                                                                            

 :حضرت موالنا جال ل للدین نیز نوجو نو خواست ، که از او میشنویم

 روز نو وشام نو باغ نو ودام نو                    هر نفس اندیشه نو نو خوشی ونو غناست            

 ( 214دیوان شمس ، غزل )                                                                                           

 :یا در غزل دیگر میخوانیم 
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 نوبت کهنه فروشان در گذشت               نو فروشانیم واین بازار ماست            

 مان ما انکار ماستخود پرستی نامبارک حالیست               کاندر او ای           

 ( 242دیوان شمس ، غزل )                                                                                    

 

با  استقامت وپایداری مبارزه نموده و  فشاانسان کامل در بدست آوردن اهد:استقامت وپایداری  -00

سان کامل از برابر مشکالت نمی گریزد ، خود را نمی بازد و تا آخرین ان. مالیمات و مشکالت شکیبائی دارد  با نا

مرادی ناشادی ها ، به  اورا نا امید نمیسازد، یعنی در از پیروزی مغرور نمی گردد و شکست .نفس مقاومت میورزد 

دهد و پیوسطه  صبر را در هیچ حالی از دست نمی. های ممکن ، ودر نا مرادی ها ، به شادی های احتمالی می اندیشد

 . در بهتری می کوشد 

 :نظر شمس تبریزی را از این گفته او استنبات میکنیم که گفته است 

 ،« ناخوشی » مرد آن باشد که در                     

 باشد،« خوش »              

 ،« غم » در     

 !باشد « شاد »     

 ،...«بی مرادی » ر د« مراد » زیرا که داند ، آن                    

 !در پیچیده است    

 !در آن بی مرادی ، امید مراد است                   

 و در آن مراد،    

 !غصۀ رسیدن بی مرادی                  

 (  420خط سوم ، سخنان شمس )                                 

 :اری خود را در عشق چنین بیان میکند و حضرت موالنای بلخ ،این عاشق بی صبر ، استقامت وپاید

 

 گفتا چه کار داری  گفتم مها سالمت          گفتا که کیست بر در گفتم کمین غالمت                 

 تا قیامت  کهگفتا که چند جوشی گفتم            تا که چند رانی گفتم  که  تا  بخوانیگف                

                                                        ................ 

 گفتا کجاست آفت  گفتم بکوی  عشقت            گفتا که چونی آنجا گفتم در استقامت                  

 ( 201دیوان شمس ، غزل )                                                                                 

روشن  ،تکیه میکند « گشاد باطن » که شمس بیشتر بر اصطالح بینی  بینشمندی یا روشن:دی بینشمن -02

درکی واالست که ماورای عقل ونقل قرار دارد  –بر ادراک حسی ، تجربی ، نقل قول  و استدالل عقلی در برا –بینی 

که برساند به بینشمندی نائل  میگردد  بگمان اغلب انسان زمانیکه همۀ خصلت های قبالً تذکر یافته را تا سرحد کمال. 

واند افکار دیگران را بخواند یا وقایع را پیش گوئی کند که این درک دیداری و شهودی در مکتب شمس واال ترین تمی

 .صریح ، در یافت عمیق و بی واسطۀ حقایق است  ک مل بوده  و به معنی درمرحلۀ توانائی درک ذهنی انسان کا

 :خصایل عارفان دانسته چنین گوید  شمس این حکمت را از

            

 :حکمت بر سه گونه است            

 یکی گفتار ، -               

 دوم کردار، -                 
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 : -!سوم دیدار  -                    

 .لمان راست احکمت گفتار ، ع -           

 .حکمت کردار ، عابدان راست  -           

 !حکمت دیدار ، عارفان  راست  -           

 ( 017، خط سوم ، سخنان شمس   111افالکی ، ص )                                   

 

داشته و خود در مورد خواب بهاالدین بر می آید که او این گشاد باطن از گفته ها و داستان ها در مورد  شمس چنین 

 :ولد چنین میگوید 

 

 :خواب دیده بود که « ا به»          

 !هم در آن ، رفت ورفت . ، نگرفتم « ! دستم بگیر » مرا می گفت . در آب سیاه افتاده بود  -             

 :گفته بود 

 و اگر نگوید ، از آن . اگر بی گفتن من ، خواب مرا با من بگوید و تعبیر کند ، این خواب از مقام او باشد  -            

 !من باشد                

 !اما نگفتم . بزبانم می آمد 

 ( 017خط سوم ، سخنان شمس )                     

 

 :همچنان از سخنان موالنا ی بلخ بر بینشمندی شمس مهر صحه گذاشته میفرماید 

 

 مخدوم شمس الدین که شهنشاه بینشی             کز یک نظر دو صد دل ودلدار بشکنی           

 ( 4777دیوان شمس ، غزل )                                                                              

 :یا در غزل دیگری میخونیم که 

 

 قدح شکست وشرابم نماند ومن مخمور           خراب  کار مرا شمس  دین  کند  معمور         

 که روح هاش به جان سجده میکند از دور          خدیو عالم  بینش چراغ  عالم  کشف            

 ( 0010دیوان شمس ، غزل )                                                                              

 

 :بینش مرادی را به چشم دل پیوند داده  این مقام را خاصیت دل عارف دانسته در غزلی میفرماید موالنا جالل الدین 

 

 ایا ای دل بر آور سر که چشم توست روشنتر           بمال آن چشم و خوش بنگر که بینی هرچه آن باشد          

 ( 111دیوان شمس ، غزل )                                                                                          

 

نشمندی قرار داده و انرا از ادراک منطقی و استدالل عقلی بدور دانسته در موالنای بلخ نیز بینشمندی را در برابر دا

 :رباعی مینیسد 

 

 صد روز دراز گر به هم پیوندی                    جان را نشود از این فغان خورسندی      

 ای آنکه به این حدیث ما میخندی                    مجنون  نشدی  هنوز  دانشمندی       

 ( 0711دیوان شمس ، رباعی )                                                                              



 
15 

 

 

ولی یک الگوی پنداری و . ما همه میدانیم که انسان کامل با شرایط و خصوصیات چهارده گانۀ شمس بسیار نادر است 

 :کرچه او را با چراغ باید پالید یک موجود خیالی نیست 

 

 دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر              گز دیو دد ملولم و انسانم آرزوست       

 

او یک مثال و . این انسان یک اوقعیت است ، که با همه دشواری ها میتواند تحقق پذیرد و بارها نیز تحقق یافته است 

 .یک الگو است برای خود سازی و دیگر پروری 

ولی هریک ما میتوانیم ابعاد شخصیت انسان کامل یافتن چنین انسان رویا و خیال بیش نیست گرچه در عهد وزمان ما 

را آرمان تربیتی برای خود قرار داده و در آغاز خود را با این خصوصیات در ترازوی مقایسه انداخته و وجدان خود 

 .هرچه بیشتر وبهتر بسازیم را حاکم سازیم و کژی ها ، کاستی ها و نواقص خود را ترمیم نموده ، خود را 

با تکثیر و تبلیغ در نمونۀ عمل این ابعاد را به نسل های آینده خود انقال دهیم تا باشد که در نسل های بعد انسان  بعداً 

 . های هرچه نزدیکتر به انسان کامل را داشته باشیم

 ومن هللا توفیق                                          

 «دستگیر » احمد  نصیر                                                                                                      
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