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  امل از منظر عرفان اسالمیکاعتدال مزاج در انسان 
  

 پژوهشی امام خمینی آموزشیکارشناسی ارشد عرفان اسالمی مؤسسۀ /  منادي مهديمحمد  monadi62@yahoo.com  
    bagherianrasoul@yahoo.comآموزشی پژوهشی امام خمینیعلمی مؤسسۀهیئت  عضو/  باقریان رسول

  9/10/1393: پذیرشـ  26/5/1393: دریافت

  يدهكچ
از عـوالم هریـک  ام مترتب بـرکحاز ا، وین برزخی اوستکت ةه برآمده از نحوک، انسان با داشتن دو بُعد جسمانی و روحانی

، ام عالم اجسام اسـت. وجـود عنصـر هیـوالنی در مـزاجکی از احکی، یبِ عناصرک. ترروحانی و عالم اجسام برخوردار است
از تعادل بیشتري برخـوردار دهندة انسان یلکي تشرده است. به هر میزان اجزاکمال را فراهم کبستر سیر انسان به سوي 

. در میـان افـراد اسـتاز اعتدال مـزاج بیشـتري برخـوردار ، . انسان در میان موجوداتر استمال وجودي او بیشتک، باشند
در ایـن اعتـدال مـزاج ، هستی او در مراحل تنزالت در قوس نـزول ةنحو. هاستمزاجامل داراي اعدل کانسانی نیز انسان 

 ـ بـه اصـطالح ـ گرفتار تعویقات و توقفـات نبـوده، یل بدن عنصريکتا تش، را سیر او در عالم عناصرزی؛ داردتأثیر بسزا 
وس انسـانی و ه تعـدد نفـکـآن اسـت  سـازدامـل را ضـروري مـیکجود اعتدال مزاج در انسان و. آنچه استالسیر احدي

، ه با تأمینِ قابلیت در جانـب قابـلکل و بدن عنصري اوست کخساست و شرافت نفسِ انسان متأثر از شرافت و دنائت هی
. اعتـدال در از نورانیت او در عـوالم باالسـت امل برگرفتهکیل مزاج عنصري انسان کموجب تعدد نفوس گردیده است. تش

م عادل نیاز اسـت تـا بـا عـدالت کعالم امر است؛ زیرا در صقع ربوبی نیز به مظهر حَاي از اعتدال در نمونه، عنصري ۀنشئ
جمعیـت در انسـان  ۀ. همچنـین الزمـاسـت »حقیقت محمدیـه«، مکم نماید و صاحب این مظهر حَکمیان اعیان ثابته ح

. بـراي بروز دهـد، آثار دیگر اثري نسبت به اثر یاهیچ  ۀبدون غلب، ق را به صورت متعادلیه آثار تمام حقاکامل آن است ک
امـل را در بـاالترین نقطـه از اعتـدال قـرار کمزاج عنصري انسان ، اي بودهامل نیز مشمول چنین قاعدهکعنصري انسان 

  دهد.می

   .معدن، روح، عنصر، بدن، مزاج، اعتدال، املک، انسان ها:لیدواژهک

۶      ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

  مقدمه
ر ار انبیـا در اظهـاکـه اهمیـت کـاند ه برخی بر این عقیدهکسخن در باب اهمیت اعتدال مزاج همین بس 

ه در صـورتِ کـدر آنِ واحد بوده است نها آ و به اعتدال رساندن مزاج به تصرف در مزاجِ اشیا، معجزات
رامـات عارفـان و که البتـه تصـرفات و کچنین به اعتدال رسیدنی محتاج زمان زیادي خواهد بود ، عادي

اخـتالف مـزاج موجـب اخـتالف  همچنـین). 348صق، 1416، ل اسـت(غزالیاز همین قبیـنیز ن مّالک
دوري و  ـ الجملـهفی ـ ه طریق حـق واحـد اسـتکشود و در عین حال ن طریقِ حق میاکاحوال سال

، ق1367، عربیی به اعتدال مزاج موجب اخـتالف در وجـوه ایـن طریـق واحـد شـده اسـت(ابنکنزدی
. داراي اهمیـت زیـادي اسـت، یکدر مباحـث عرفـانی و سـلوبحث از اعتدال مـزاج ، رويبدین .)2ص

ه در مباحـث اخالقـی و تخلـق بـه کـبل، ی مطـرح اسـتکسلو در مباحث عرفانی وتنها نهاعتدال مزاج 
گـام عنـوان پـیشامل بـهکانسان ). 53 ص، 1ج، 1377، ند(نراقیکصفات حسنه نیز نقش محوري ایفا می

از بیشترین درجۀ اعتـدالِ  باید، ل اخالقی در میان خالیقیدر فضاعنوان اسوه و به كدر مراحل عالی سلو
عـادي طـوالنی مـدت و غیر يوجه بقا«د این بحث به یتوان از فوادر مزاج برخوردار باشد. همچنین می

تفاوت قـواي و ، با طینت دیگران اطهار ۀتفاوت طینت انبیا و ائم، املکوجود شخصی و دنیایی انسان 
و ، ابتدا ضـرورت اعتـدال مـزاج در انسـان عمومـاً، در این مقاله رد.کاشاره » با دیگرانامل کبشري انسان 

  شود.امل بیان میکسپس وجود اعتدال مزاج در انسان ذکر و امل خصوصاً کانسان 

  »اعتدال مزاج«معناي لغوي و اصطالحي 
، 1360، نیستند(مصـطفويمتمـایز ، از اخـتالط یی است کـه پـسبه معناي آمیختن و تداخل اجزا» مزج«

، 6ج، 1371، ار بـرده شـده است(قرشـیکـبـه  »ممـزوج«به معناي  و مصدر» مزاج« ۀلمک). 98ص، 11ج
، د از: دمنـته عبارکـاستوار است آنها  ه بدن برکهایی است نیز به معناي آن چیز» الجسم مزاج«). 255ص

  .)366ص، 2جق، 1414، منظوربلغم (ابن مِرّتین (صفرا و سودا) و
اعتـدال مـزاج ، ه در مجمـوعکـ گردیدن استرو شدن و راست و استوار نیز به معناي میانه» اعتدال«

  دهنده بدن است.یلکاي از اختالط اجزا و طبایع تشعنصري به معناي حالت میانه
 ـ تـوان آن راامـا می، شـودریم دیـده نمیکـلمـات قـرآن کدر میـان » اعتدال مزاج«گرچه اصطالح 

) گنجانـد 29:(حجر»... فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی« ۀریمکآیۀ در » تسویه«ذیل عنوان  ـ الجملهفی
اشاره به قرار داشتن هر عضو انسانی در موضـع و » سوّیتُه«ه ک)؛ چرا289ص، 6ج، 1366، هینأل(صدرالمت Hekmat Erfani ___________________________________ Vol.3. No.2, Fall & Winter 2014-15 

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


NO
O

RM
AG

S

 18ـ  5ص ، 1393پاییز و زمستان ، دومشماره ، ومسسال   ___________________________________      

 
  
  
  

  امل از منظر عرفان اسالمیکاعتدال مزاج در انسان 
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  9/10/1393: پذیرشـ  26/5/1393: دریافت

  يدهكچ
از عـوالم هریـک  ام مترتب بـرکحاز ا، وین برزخی اوستکت ةه برآمده از نحوک، انسان با داشتن دو بُعد جسمانی و روحانی

، ام عالم اجسام اسـت. وجـود عنصـر هیـوالنی در مـزاجکی از احکی، یبِ عناصرک. ترروحانی و عالم اجسام برخوردار است
از تعادل بیشتري برخـوردار دهندة انسان یلکي تشرده است. به هر میزان اجزاکمال را فراهم کبستر سیر انسان به سوي 

. در میـان افـراد اسـتاز اعتدال مـزاج بیشـتري برخـوردار ، . انسان در میان موجوداتر استمال وجودي او بیشتک، باشند
در ایـن اعتـدال مـزاج ، هستی او در مراحل تنزالت در قوس نـزول ةنحو. هاستمزاجامل داراي اعدل کانسانی نیز انسان 

 ـ بـه اصـطالح ـ گرفتار تعویقات و توقفـات نبـوده، یل بدن عنصريکتا تش، را سیر او در عالم عناصرزی؛ داردتأثیر بسزا 
وس انسـانی و ه تعـدد نفـکـآن اسـت  سـازدامـل را ضـروري مـیکجود اعتدال مزاج در انسان و. آنچه استالسیر احدي

، ه با تأمینِ قابلیت در جانـب قابـلکل و بدن عنصري اوست کخساست و شرافت نفسِ انسان متأثر از شرافت و دنائت هی
. اعتـدال در از نورانیت او در عـوالم باالسـت امل برگرفتهکیل مزاج عنصري انسان کموجب تعدد نفوس گردیده است. تش

م عادل نیاز اسـت تـا بـا عـدالت کعالم امر است؛ زیرا در صقع ربوبی نیز به مظهر حَاي از اعتدال در نمونه، عنصري ۀنشئ
جمعیـت در انسـان  ۀ. همچنـین الزمـاسـت »حقیقت محمدیـه«، مکم نماید و صاحب این مظهر حَکمیان اعیان ثابته ح

. بـراي بروز دهـد، آثار دیگر اثري نسبت به اثر یاهیچ  ۀبدون غلب، ق را به صورت متعادلیه آثار تمام حقاکامل آن است ک
امـل را در بـاالترین نقطـه از اعتـدال قـرار کمزاج عنصري انسان ، اي بودهامل نیز مشمول چنین قاعدهکعنصري انسان 

  دهد.می

   .معدن، روح، عنصر، بدن، مزاج، اعتدال، املک، انسان ها:لیدواژهک
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  مقدمه
ر ار انبیـا در اظهـاکـه اهمیـت کـاند ه برخی بر این عقیدهکسخن در باب اهمیت اعتدال مزاج همین بس 

ه در صـورتِ کـدر آنِ واحد بوده است نها آ و به اعتدال رساندن مزاج به تصرف در مزاجِ اشیا، معجزات
رامـات عارفـان و که البتـه تصـرفات و کچنین به اعتدال رسیدنی محتاج زمان زیادي خواهد بود ، عادي

اخـتالف مـزاج موجـب اخـتالف  همچنـین). 348صق، 1416، ل اسـت(غزالیاز همین قبیـنیز ن مّالک
دوري و  ـ الجملـهفی ـ ه طریق حـق واحـد اسـتکشود و در عین حال ن طریقِ حق میاکاحوال سال

، ق1367، عربیی به اعتدال مزاج موجب اخـتالف در وجـوه ایـن طریـق واحـد شـده اسـت(ابنکنزدی
. داراي اهمیـت زیـادي اسـت، یکدر مباحـث عرفـانی و سـلوبحث از اعتدال مـزاج ، رويبدین .)2ص

ه در مباحـث اخالقـی و تخلـق بـه کـبل، ی مطـرح اسـتکسلو در مباحث عرفانی وتنها نهاعتدال مزاج 
گـام عنـوان پـیشامل بـهکانسان ). 53 ص، 1ج، 1377، ند(نراقیکصفات حسنه نیز نقش محوري ایفا می

از بیشترین درجۀ اعتـدالِ  باید، ل اخالقی در میان خالیقیدر فضاعنوان اسوه و به كدر مراحل عالی سلو
عـادي طـوالنی مـدت و غیر يوجه بقا«د این بحث به یتوان از فوادر مزاج برخوردار باشد. همچنین می

تفاوت قـواي و ، با طینت دیگران اطهار ۀتفاوت طینت انبیا و ائم، املکوجود شخصی و دنیایی انسان 
و ، ابتدا ضـرورت اعتـدال مـزاج در انسـان عمومـاً، در این مقاله رد.کاشاره » با دیگرانامل کبشري انسان 

  شود.امل بیان میکسپس وجود اعتدال مزاج در انسان ذکر و امل خصوصاً کانسان 

  »اعتدال مزاج«معناي لغوي و اصطالحي 
، 1360، نیستند(مصـطفويمتمـایز ، از اخـتالط یی است کـه پـسبه معناي آمیختن و تداخل اجزا» مزج«

، 6ج، 1371، ار بـرده شـده است(قرشـیکـبـه  »ممـزوج«به معناي  و مصدر» مزاج« ۀلمک). 98ص، 11ج
، د از: دمنـته عبارکـاستوار است آنها  ه بدن برکهایی است نیز به معناي آن چیز» الجسم مزاج«). 255ص

  .)366ص، 2جق، 1414، منظوربلغم (ابن مِرّتین (صفرا و سودا) و
اعتـدال مـزاج ، ه در مجمـوعکـ گردیدن استرو شدن و راست و استوار نیز به معناي میانه» اعتدال«

  دهنده بدن است.یلکاي از اختالط اجزا و طبایع تشعنصري به معناي حالت میانه
 ـ تـوان آن راامـا می، شـودریم دیـده نمیکـلمـات قـرآن کدر میـان » اعتدال مزاج«گرچه اصطالح 

) گنجانـد 29:(حجر»... فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ مِنْ رُوحی« ۀریمکآیۀ در » تسویه«ذیل عنوان  ـ الجملهفی
اشاره به قرار داشتن هر عضو انسانی در موضـع و » سوّیتُه«ه ک)؛ چرا289ص، 6ج، 1366، هینأل(صدرالمت
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   ۷ اسالمياعتدال مزاج در انسان كامل از منظر عرفان 

بـه عناصـر ، از روح این معنـاتوان ه میک) 154، ص 12 ، جق1417، ئیحالت مناسب خود دارد (طباطبا
االجـزاء و امتزاج متشـابه، سوي دیگر) نقب زد. از یان مزاج انسانکاعضاي انسانی (ار ةدهندیلکاصلی تش
ه هـر کـنیـز بـه همـین معناسـت  »تسویه«دهد. مزاج معتدل را نتیجه می، االجزاء عناصر و طبایعمتناسب

مـزاج ، ه در میـان مخلوقـاتکـشود ج معتدل شمرده میمزا، مزاجی داراي عناصر و طبایع متناسب باشد
ایـن از هرگـاه مزاجـی  :تـوان گفـتمی، . بنـابراینرین مزاج به این حالت اعتدالی اسـتتکانسانی نزدی

حـالتی متوسـط داشـته باشـد  یکـو هرگاه در دوري و نزدی، اعتدال دور باشد سبب پیدایش مزاج معدن
باشـد روح  کو هرگـاه نسـبت بـه آن شـاخص اعتـدالی نزدیـ، سبب پیدایش مزاج نبات و روح نبـاتی

ه در میـان کاست  این در حالی .نوعی از این نوع حیوانی است، انسان در حقیقت و، آیدحیوانی پدید می
عناصـر اربعـه ، سـان. بدینامل استکاز آن انسان ، مزاج عنصريحاق اعتدالی از  ۀنقط، افراد نوع انسانی

گانه موالیـد سـه، آیـد. بـه تعبیـر دیگـریبشان اخالط اربعه پدید میکه از ترک استمفردات عالم طبیعت 
ه کـهاسـت یبکها همان اعـدل تراعدل مزاج و، یب مفردات درست شدهکنبات و حیوان) از تر، (معدن

  امل است.کمتعلق به انسان ، متعلق به مزاج انسانی و از میان نوع انسانی
در چیسـت؟ آنهـا  ب ازکـه تفاوت مفردات و مرکته بجاست کنبیان این ، با توجه به همین معنا

یب عناصـر اسـت؟ برخـی در مقـام پاسـخ بیـان کیل نفس انسانی ـ مثالً ـ نیاز به ترکچرا براي تش
، بـاتکمر، در مقابل، اما خالی از استعداد ارتقا هستند، ه مفردات اگرچه استعداد بقا دارندکاند داشته

ه هرگـاه موجـودي مجمـع کـه استعداد بقا ندارند. بیان مطلـب آن اسـت اگرچ، استعداد ارتقا دارند
یبی و از دست کدر نتیجۀ نزاع بین حفظِ بقاءِ حالت تر، تضاد ایجاد شده، بکدر آن مر، اضداد باشد

ه عناصر بسیط از چنین تنـازعی کحالیدر دهد.ب را به معرض نابودي قرار میکمر، دادن آن حالت
امـل که حقیقتـی قابـل ارتقـا و تکـرو آنازانسان ، رواین). از240ص، 1379، عاري هستند(سجادي

یـب کوّن انسان بر اسـاس ترکت، نیازمند اختالط عناصر بسیط است. به همین سبب، وّنکدر ت، است
بُعـد ، امـلکتوجه به ویژگی بشري و وجود اسـتعداد و قابلیـت در انسـان  عناصر و طبایع است. با

  اختالط عناصر است.جسمانی او نیز رهین 
  لمات عارفان بر دو گونه است:کاربرد اعتدال مزاج در که کاست  الزم به ذکر

  اعتدال مزاج عنصري و جسمانی؛ .الف
  .اعتدال مزاج معنوي و روحانی .ب

از قبیل هیئات و عقایـد و  ؛دهدمی لکآنچه جان انسان را ش :است از عبارت »اعتدال مزاج روحانی«

۸      ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

ه در اثر مالزمـت نفـس بـا کیل قلب وحدانی اعتدالی است کبه تش، اعتدال در این مزاج .اتکنیات و مل
، 1ج، 1428، آیـد(فرغانیمعنـوي منطبـق بـر طریقـتِ مسـتقیم بـه دسـت می كام شریعت و سـلوکاح

، اشـانیک :كیفی تعادل در اخـالط عنصـري اسـت (ر.کمیزان ، »اعتدال مزاج عنصري«مراد از ). 122ص
  گردد.ه در این نوشتار دنبال میک) 480ص، 2جق، 1426

  ّون انسانكاهميت و جايگاه اعتدال مزاج در ت
ل (لـوح محفـوظ) کـحیثیات مندمج در نفس ، ه همه ارواح جزئیۀ انسانیکاند این عقیده عارفان بر

ل گرفـت قابلیـت دمیـدن روح در او ایجـاد که وقتی بدن و مزاج انسانی در رحم مادر شـکهستند 
چگونگی نفس ، در این میان). 568ص، 2ج، تابی، عربیگردد(ابنناطقه جزئیه متولد مینفس ، شده

انسانی نتیجه و برآمده از بدن عنصري و میزان اعتدال اوست؛ زیرا نفس انسان متولـد شـده از روح 
برزخـی ، ه در نتیجۀ نفخ صورت گرفته و متولد از طبیعت عنصري اسـت. در حقیقـتکالهی است 

از دو پدر و مادر (عالم ارواح و عـالم طبیعـت) در هریک  انسان موجب دخالت جدي وّنکبودن ت
فظهرت النفس بین النفخ اإللهـی «است: ، عنوان فرزند متولد شده از آن دوچگونگی نفس انسانی به

و وجـه الـى الـروح اإللهـی  لطبیعۀو لهذا کان المزاج یؤثر فیها ... فلها وجه الى ا، و الجسد المسوّي
 ص، 2 ج، 143ص، 1ج، همـان: ك.؛ ر568ص ، 2ج، تـابی، عربـیابن»(علناها من عـالم البـرازخفج

تـوان اخـتالف نمی) 6 زمـر:؛ 189اعـراف: : 1(نسـاء: »ةم مِن نَفْـسٍ واحِـدَکخَلَقَ«م ک) اما به ح239
ه ایـن اخـتالف منتسـب بـه کـبل، نفوس را به اختالف در نفخ روح از جانب نفس رحمانی گره زد

یفیت تسویۀ جسد در هر فرد انسانی است؛ زیرا شرط آنکه روح انسانی در بدن انسان دمیده شود ک
وگرنـه چنـین نفخـی حاصـل ، از اعتـدال الزم برخـوردار باشـد، ه این بدن تسویه شدهکآن است 

هـاي عنصـري حاصـل از یفیت مزاجکیفیت نفوس انسانی برآمده از کتوان گفت: شود. پس مینمی
، تـابی، عربی(ابن»فإنّه من حیث النفخ اإللهی ال تفاضل و إنّما التفاضل فی القوابل«است:  این تسویه

شـود. تابیده میآنها  ه نور خورشید از مسیرکهایی است انکه بدن انسان مانند مک)؛ چرا568ص، 2
متفـاوت خواهـد بـود؛ ماننـد تـابش خورشـید بـه ، هاانکخروجی این تابش به حسب چگونگی م

متفاوت خواهد بود. روشن است نور خورشید هریک،  ه از منظرکلی کالشهاي رنگی مختلفشیشه
هاي گونـاگون بلکه متأثر از شیشـه، ه این اختالف تابش در اثر اختالف تابش نور خورشید نیستک

  (قوابل) است. مزاج عنصري نفس انسانی نیز از چنین جایگاهی برخوردار است:
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   ۷ اسالمياعتدال مزاج در انسان كامل از منظر عرفان 

بـه عناصـر ، از روح این معنـاتوان ه میک) 154، ص 12 ، جق1417، ئیحالت مناسب خود دارد (طباطبا
االجـزاء و امتزاج متشـابه، سوي دیگر) نقب زد. از یان مزاج انسانکاعضاي انسانی (ار ةدهندیلکاصلی تش
ه هـر کـنیـز بـه همـین معناسـت  »تسویه«دهد. مزاج معتدل را نتیجه می، االجزاء عناصر و طبایعمتناسب

مـزاج ، ه در میـان مخلوقـاتکـشود ج معتدل شمرده میمزا، مزاجی داراي عناصر و طبایع متناسب باشد
ایـن از هرگـاه مزاجـی  :تـوان گفـتمی، . بنـابراینرین مزاج به این حالت اعتدالی اسـتتکانسانی نزدی

حـالتی متوسـط داشـته باشـد  یکـو هرگاه در دوري و نزدی، اعتدال دور باشد سبب پیدایش مزاج معدن
باشـد روح  کو هرگـاه نسـبت بـه آن شـاخص اعتـدالی نزدیـ، سبب پیدایش مزاج نبات و روح نبـاتی

ه در میـان کاست  این در حالی .نوعی از این نوع حیوانی است، انسان در حقیقت و، آیدحیوانی پدید می
عناصـر اربعـه ، سـان. بدینامل استکاز آن انسان ، مزاج عنصريحاق اعتدالی از  ۀنقط، افراد نوع انسانی

گانه موالیـد سـه، آیـد. بـه تعبیـر دیگـریبشان اخالط اربعه پدید میکه از ترک استمفردات عالم طبیعت 
ه کـهاسـت یبکها همان اعـدل تراعدل مزاج و، یب مفردات درست شدهکنبات و حیوان) از تر، (معدن

  امل است.کمتعلق به انسان ، متعلق به مزاج انسانی و از میان نوع انسانی
در چیسـت؟ آنهـا  ب ازکـه تفاوت مفردات و مرکته بجاست کنبیان این ، با توجه به همین معنا

یب عناصـر اسـت؟ برخـی در مقـام پاسـخ بیـان کیل نفس انسانی ـ مثالً ـ نیاز به ترکچرا براي تش
، بـاتکمر، در مقابل، اما خالی از استعداد ارتقا هستند، ه مفردات اگرچه استعداد بقا دارندکاند داشته

ه هرگـاه موجـودي مجمـع کـه استعداد بقا ندارند. بیان مطلـب آن اسـت اگرچ، استعداد ارتقا دارند
یبی و از دست کدر نتیجۀ نزاع بین حفظِ بقاءِ حالت تر، تضاد ایجاد شده، بکدر آن مر، اضداد باشد

ه عناصر بسیط از چنین تنـازعی کحالیدر دهد.ب را به معرض نابودي قرار میکمر، دادن آن حالت
امـل که حقیقتـی قابـل ارتقـا و تکـرو آنازانسان ، رواین). از240ص، 1379، عاري هستند(سجادي

یـب کوّن انسان بر اسـاس ترکت، نیازمند اختالط عناصر بسیط است. به همین سبب، وّنکدر ت، است
بُعـد ، امـلکتوجه به ویژگی بشري و وجود اسـتعداد و قابلیـت در انسـان  عناصر و طبایع است. با

  اختالط عناصر است.جسمانی او نیز رهین 
  لمات عارفان بر دو گونه است:کاربرد اعتدال مزاج در که کاست  الزم به ذکر

  اعتدال مزاج عنصري و جسمانی؛ .الف
  .اعتدال مزاج معنوي و روحانی .ب

از قبیل هیئات و عقایـد و  ؛دهدمی لکآنچه جان انسان را ش :است از عبارت »اعتدال مزاج روحانی«

۸      ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

ه در اثر مالزمـت نفـس بـا کیل قلب وحدانی اعتدالی است کبه تش، اعتدال در این مزاج .اتکنیات و مل
، 1ج، 1428، آیـد(فرغانیمعنـوي منطبـق بـر طریقـتِ مسـتقیم بـه دسـت می كام شریعت و سـلوکاح

، اشـانیک :كیفی تعادل در اخـالط عنصـري اسـت (ر.کمیزان ، »اعتدال مزاج عنصري«مراد از ). 122ص
  گردد.ه در این نوشتار دنبال میک) 480ص، 2جق، 1426

  ّون انسانكاهميت و جايگاه اعتدال مزاج در ت
ل (لـوح محفـوظ) کـحیثیات مندمج در نفس ، ه همه ارواح جزئیۀ انسانیکاند این عقیده عارفان بر

ل گرفـت قابلیـت دمیـدن روح در او ایجـاد که وقتی بدن و مزاج انسانی در رحم مادر شـکهستند 
چگونگی نفس ، در این میان). 568ص، 2ج، تابی، عربیگردد(ابنناطقه جزئیه متولد مینفس ، شده

انسانی نتیجه و برآمده از بدن عنصري و میزان اعتدال اوست؛ زیرا نفس انسان متولـد شـده از روح 
برزخـی ، ه در نتیجۀ نفخ صورت گرفته و متولد از طبیعت عنصري اسـت. در حقیقـتکالهی است 

از دو پدر و مادر (عالم ارواح و عـالم طبیعـت) در هریک  انسان موجب دخالت جدي وّنکبودن ت
فظهرت النفس بین النفخ اإللهـی «است: ، عنوان فرزند متولد شده از آن دوچگونگی نفس انسانی به

و وجـه الـى الـروح اإللهـی  لطبیعۀو لهذا کان المزاج یؤثر فیها ... فلها وجه الى ا، و الجسد المسوّي
 ص، 2 ج، 143ص، 1ج، همـان: ك.؛ ر568ص ، 2ج، تـابی، عربـیابن»(علناها من عـالم البـرازخفج

تـوان اخـتالف نمی) 6 زمـر:؛ 189اعـراف: : 1(نسـاء: »ةم مِن نَفْـسٍ واحِـدَکخَلَقَ«م ک) اما به ح239
ه ایـن اخـتالف منتسـب بـه کـبل، نفوس را به اختالف در نفخ روح از جانب نفس رحمانی گره زد

یفیت تسویۀ جسد در هر فرد انسانی است؛ زیرا شرط آنکه روح انسانی در بدن انسان دمیده شود ک
وگرنـه چنـین نفخـی حاصـل ، از اعتـدال الزم برخـوردار باشـد، ه این بدن تسویه شدهکآن است 

هـاي عنصـري حاصـل از یفیت مزاجکیفیت نفوس انسانی برآمده از کتوان گفت: شود. پس مینمی
، تـابی، عربی(ابن»فإنّه من حیث النفخ اإللهی ال تفاضل و إنّما التفاضل فی القوابل«است:  این تسویه

شـود. تابیده میآنها  ه نور خورشید از مسیرکهایی است انکه بدن انسان مانند مک)؛ چرا568ص، 2
متفـاوت خواهـد بـود؛ ماننـد تـابش خورشـید بـه ، هاانکخروجی این تابش به حسب چگونگی م

متفاوت خواهد بود. روشن است نور خورشید هریک،  ه از منظرکلی کالشهاي رنگی مختلفشیشه
هاي گونـاگون بلکه متأثر از شیشـه، ه این اختالف تابش در اثر اختالف تابش نور خورشید نیستک

  (قوابل) است. مزاج عنصري نفس انسانی نیز از چنین جایگاهی برخوردار است:
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   ۹ اسالمياعتدال مزاج در انسان كامل از منظر عرفان 

نَفَـخَ فِیـهِ مِـنْ « اإلنسانیۀ ... و هیّاه لقبول ما یرید أن یهبه فی نفخه فیه من الـروح اإللهـی ةلمّا سوى النشأ
فظهر فیه عند ذلک نفس مدبرة لذلک الهیکل و ظهرت بصورة مزاج الهیکل فتفاضلت النفوس کمـا » رُوحِهِ

عطـی أنـوارا مختلفـۀ تفاضلت األمزجۀ کما یضرب نور الشمس فی األلوان المختلفۀ التی فـی الزجـاج فت
 ).554ص، 3ج، تابی، عربیابن( األلوان

و ، تفـاوت بـودهبرخی بی، ردهکتر عمل سریع، ل و معنویاتیبرخی نفوس نسبت به جلب فضا، روایناز
ه خداونـد در قـرآن کجاست ). از همین663ص، 1ج، تابی، عربیابندهند (نش منفی نشان میکبرخی وا

ــانِ  پــسریم کــ وَّیتُه«از بی َ ــإِذا ســ ــی«، »ف ــن رُوحِ ــه مِ ــتُ فی ــان داشــته ) 72 :ص؛ 29 :حجــر»(نَفَخْ را بی
هـاي بشـري انسـان را نیـز قوت و ضـعف ویژگی، از همین منظر). 663 ص، 1ج، تابی، عربیابناست(

هاي بشري اسـت ردنِ معلومات از ویژگیکفراموش ، یفیت مزاج عنصري او نسبت داد؛ مثالًکتوان به می
 اسـتیفیـت مـزاج عنصـري آنـان کبـه  وابسـتهه کـ داردشدت و ضعف ، مصادیق نفوس انسانیه در ک
در جسـد عنصـري مـؤثر ، ه اگرچه نفس انسانی به لحاظ تدبیرک). نتیجه آن663ص، 1ج، تابی، عربیابن(

مـزاج  يریگلکتعـین نفـس (شـ ةدر نحـو، اما جسد عنصري انسان نیز به لحاظ چگونگی مـزاج، است
دیگر تـأثیر متقابـل دارنـد. کـاز مزاج و نفس در یهریک  پس ) دخالت داشته و مؤثر است.يثانو یروح

فللنفوس األثر فی الهیاکل بحکم التـدبیر و ال تقبـل مـن التـدبیر «ه کبر این عقیده است  عربیابن، روایناز
صل ظهورها عنـد افی النفوس بحسب أمزجتها  أثر فی و للهیاکل، لّا بقدر استعدادهاافیها من هذه النفوس 

  .)554ص، 3ج، عربیابن( »تعیینها
» یفیت تعین ارواحکنقش استعداد مزاج در «بر  یالنفس مبنن مسئله از مباحث علمیا، ن مبنایبر ا

، در حقیقـت، در مقـام تجلـی جالئـی، ه ذات حقکمنقّح است ، گردد. در عرفان اسالمییروشن م
منبـع عنوان بـه هکـ، )؛ زیرا ذات واحـد133ـ130ص، 1360، هکتجلی وحدانی است (تر کداراي ی
گونـه نیـز این در تجلیـات اسـتجال گـردد.جز با تجلی وحدانی ظاهر نمی، رودمیشمار به وحدت

 شـود.جز در مجال و محلی وحـدانی ظـاهر نمی، در مظهري غیر از خود، براي مشاهدة خود، بوده
ه کـجـز آن، شـودظاهري از عین وحدت دیـده نمی اثر، باتکیب و مراتب مرکدر عالم ترا، روایناز

ایـن عـدالت و ، ه در واقعکب مرتفع گردد کسار در اجزاي مرکسر و انکاین مانع با اعتدال مزاج و 
جمعیت اثر همان وحدانیت در تجلی جالئی (تعین اول و ثانی) است. نتیجۀ این سـخن آن اسـت 

باید از حـد بـاالیی ، ان حقایقِ خارجی بوده باشدمال استجال در میکعنوان به ه اگر انسان بخواهدک
ه کـاسـت  ه اثر عدالت در برزخیت اولی و ثانیه اسـت. پـس ضـروريکاز عدالت برخوردار باشد 

). 264 ص، 2 ج، ق1428، فرغـانی: ك.؛ ر135ص، 1372، داراي مزاجِ عنصري معتدل باشد(قونوي

۱۰     ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

سبب تعلق نفـس بـه بـدن اسـت؛ زیـرا بایـد در ه اعتدال مزاج کبیان داشته است اشانی ک، روایناز
ه ک، یبکبا عالم ماده و ترا، ه عالم وحدت استک، تناسب بین عالم قدس، فرایند تعلق نفس به بدن

، 1380، اشـانیکند(که اعتدال مزاج چنین تناسبی را محقق مـیکمهیا شود ، ثرت از لوازم آن استک
ممتـزج (مظهـر) بـه ، تر باشـدکتدلِ حقیقی نزدیاعتدال در مظهر به مع، پس به هر میزان. )693ص

مال بیشتري برخوردار است. وجه دیگـر ایـن سـخن آن کاز ، تر بودهکصاحب تجلی (ظاهر) نزدی
  ند. کنقش اساسی ایفا می، املکمالِ انسان که اعتدالِ مزاج در کاست 

  املكوجود اعتدال در مزاج انسان 
، (صـلیبا اسـتدیگر کعناصر اربعه با ی يبه معناي اختالط اجزا ـ در اصطالحـ ه مزاج عنصري کروآناز

تمی موجب، داراي عنصر هیوالنی بوده)، 356ص، 2ج، ق1414 ّ ، گردد مزاج از حضیض دنائت و خسـ
املی بـه سـوي وحـدت و جمعیـت پـیش کـروند ت کند. مزاج در یکرامت و وجاهت رجوع کبه اوج 

بیشـتر در معـرض نـابودي ، در نتیجـه، ثرت بیشـتري داشـتهک ۀرایح، ه مراتب اخسکايگونهبه، رودمی
، داراي شـرافت گشـته، رودبه سوي اعتدال و وحدت و جمعیت پیش می قدرهر ، در مقابل .خواهد بود

حیـوانی و ، نبـاتی، اي در مـزاج معـدنیچنـین قاعـده، ند. ناگفته نماندکماالت بیشتري پیدا میکقابلیت 
» مرجـان«، در بـین معـدنیات، مـثالً ؛جریـان دارد هـاراد هر نوع از این مزاجانسانی و همچنین در بین اف

مرجـان را ، ه این مـزاجکايگونهبه، استداراي شرافت و اعتدال مزاجی باالتري نسبت به سنگ معمولی 
نخل از شرافت و تعادل مزاجی بیشتري نسبت بـه دیگـر ، و یا در میان نباتات، ردهک کنبات نزدی ۀبه رتب

رمـوا کا«وارد شـده اسـت:  النبیینه در حـدیثی از حضـرت خـاتمکايگونهبه، افراد نبات برخوردار است
از ، ه ایـن مـزاج نبـاتیکـ)؛ چرا635ص، 4 ج، ق1415، (عسقالنی» م النخلۀ فإنّها من بقیۀ طینۀ آدمکعمّت

فراد مـزاج انسـانی. در افراد مزاج حیوانی و ا هستند. همچنین استتر کبه مرز حیوانی نزدی، مالک حیث
  .استمزاج اعدل ، مزاج انسانی نسبت به مراتب مزاج حیوانی و نباتی و جمادي، نتیجه
 ۀتر را بـه اضـافهـاي پـایینجهاي مـزاج یـا مزاه هر مزاج باالتر ویژگیکز اهمیت آن است یحا ۀتکن

ماالت منحصر بـه فـرد خـود کاراي د، ترهاي مراتب پایینمال بیشتري دارد. انسان نیز افزون بر ویژگیک
صـاحب نیـز ، گردیـده اعـم از اسـفل و اعـال، ه حقایق عـالمانسان مجموع، ویژگیاین  ۀ. در نتیجاست

صـاحب ، جمعیتِ حقایقِ عـالم اَسـفل ۀه به وسیلک هستاعم از اسما و صفات الهی نیز ، حقایقِ حقانی
در عـالم ا بـرکواجد خالفت ، ما و صفاتسبب جمعیت نسبت به اسو به، در عالم طبیعت اخالفت صغر
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   ۹ اسالمياعتدال مزاج در انسان كامل از منظر عرفان 

نَفَـخَ فِیـهِ مِـنْ « اإلنسانیۀ ... و هیّاه لقبول ما یرید أن یهبه فی نفخه فیه من الـروح اإللهـی ةلمّا سوى النشأ
فظهر فیه عند ذلک نفس مدبرة لذلک الهیکل و ظهرت بصورة مزاج الهیکل فتفاضلت النفوس کمـا » رُوحِهِ

عطـی أنـوارا مختلفـۀ تفاضلت األمزجۀ کما یضرب نور الشمس فی األلوان المختلفۀ التی فـی الزجـاج فت
 ).554ص، 3ج، تابی، عربیابن( األلوان

و ، تفـاوت بـودهبرخی بی، ردهکتر عمل سریع، ل و معنویاتیبرخی نفوس نسبت به جلب فضا، روایناز
ه خداونـد در قـرآن کجاست ). از همین663ص، 1ج، تابی، عربیابندهند (نش منفی نشان میکبرخی وا

ــانِ  پــسریم کــ وَّیتُه«از بی َ ــإِذا ســ ــی«، »ف ــن رُوحِ ــه مِ ــتُ فی ــان داشــته ) 72 :ص؛ 29 :حجــر»(نَفَخْ را بی
هـاي بشـري انسـان را نیـز قوت و ضـعف ویژگی، از همین منظر). 663 ص، 1ج، تابی، عربیابناست(

هاي بشري اسـت ردنِ معلومات از ویژگیکفراموش ، یفیت مزاج عنصري او نسبت داد؛ مثالًکتوان به می
 اسـتیفیـت مـزاج عنصـري آنـان کبـه  وابسـتهه کـ داردشدت و ضعف ، مصادیق نفوس انسانیه در ک
در جسـد عنصـري مـؤثر ، ه اگرچه نفس انسانی به لحاظ تدبیرک). نتیجه آن663ص، 1ج، تابی، عربیابن(

مـزاج  يریگلکتعـین نفـس (شـ ةدر نحـو، اما جسد عنصري انسان نیز به لحاظ چگونگی مـزاج، است
دیگر تـأثیر متقابـل دارنـد. کـاز مزاج و نفس در یهریک  پس ) دخالت داشته و مؤثر است.يثانو یروح

فللنفوس األثر فی الهیاکل بحکم التـدبیر و ال تقبـل مـن التـدبیر «ه کبر این عقیده است  عربیابن، روایناز
صل ظهورها عنـد افی النفوس بحسب أمزجتها  أثر فی و للهیاکل، لّا بقدر استعدادهاافیها من هذه النفوس 

  .)554ص، 3ج، عربیابن( »تعیینها
» یفیت تعین ارواحکنقش استعداد مزاج در «بر  یالنفس مبنن مسئله از مباحث علمیا، ن مبنایبر ا

، در حقیقـت، در مقـام تجلـی جالئـی، ه ذات حقکمنقّح است ، گردد. در عرفان اسالمییروشن م
منبـع عنوان بـه هکـ، )؛ زیرا ذات واحـد133ـ130ص، 1360، هکتجلی وحدانی است (تر کداراي ی
گونـه نیـز این در تجلیـات اسـتجال گـردد.جز با تجلی وحدانی ظاهر نمی، رودمیشمار به وحدت

 شـود.جز در مجال و محلی وحـدانی ظـاهر نمی، در مظهري غیر از خود، براي مشاهدة خود، بوده
ه کـجـز آن، شـودظاهري از عین وحدت دیـده نمی اثر، باتکیب و مراتب مرکدر عالم ترا، روایناز

ایـن عـدالت و ، ه در واقعکب مرتفع گردد کسار در اجزاي مرکسر و انکاین مانع با اعتدال مزاج و 
جمعیت اثر همان وحدانیت در تجلی جالئی (تعین اول و ثانی) است. نتیجۀ این سـخن آن اسـت 

باید از حـد بـاالیی ، ان حقایقِ خارجی بوده باشدمال استجال در میکعنوان به ه اگر انسان بخواهدک
ه کـاسـت  ه اثر عدالت در برزخیت اولی و ثانیه اسـت. پـس ضـروريکاز عدالت برخوردار باشد 

). 264 ص، 2 ج، ق1428، فرغـانی: ك.؛ ر135ص، 1372، داراي مزاجِ عنصري معتدل باشد(قونوي

۱۰     ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

سبب تعلق نفـس بـه بـدن اسـت؛ زیـرا بایـد در ه اعتدال مزاج کبیان داشته است اشانی ک، روایناز
ه ک، یبکبا عالم ماده و ترا، ه عالم وحدت استک، تناسب بین عالم قدس، فرایند تعلق نفس به بدن

، 1380، اشـانیکند(که اعتدال مزاج چنین تناسبی را محقق مـیکمهیا شود ، ثرت از لوازم آن استک
ممتـزج (مظهـر) بـه ، تر باشـدکتدلِ حقیقی نزدیاعتدال در مظهر به مع، پس به هر میزان. )693ص

مال بیشتري برخوردار است. وجه دیگـر ایـن سـخن آن کاز ، تر بودهکصاحب تجلی (ظاهر) نزدی
  ند. کنقش اساسی ایفا می، املکمالِ انسان که اعتدالِ مزاج در کاست 

  املكوجود اعتدال در مزاج انسان 
، (صـلیبا اسـتدیگر کعناصر اربعه با ی يبه معناي اختالط اجزا ـ در اصطالحـ ه مزاج عنصري کروآناز

تمی موجب، داراي عنصر هیوالنی بوده)، 356ص، 2ج، ق1414 ّ ، گردد مزاج از حضیض دنائت و خسـ
املی بـه سـوي وحـدت و جمعیـت پـیش کـروند ت کند. مزاج در یکرامت و وجاهت رجوع کبه اوج 

بیشـتر در معـرض نـابودي ، در نتیجـه، ثرت بیشـتري داشـتهک ۀرایح، ه مراتب اخسکايگونهبه، رودمی
، داراي شـرافت گشـته، رودبه سوي اعتدال و وحدت و جمعیت پیش می قدرهر ، در مقابل .خواهد بود

حیـوانی و ، نبـاتی، اي در مـزاج معـدنیچنـین قاعـده، ند. ناگفته نماندکماالت بیشتري پیدا میکقابلیت 
» مرجـان«، در بـین معـدنیات، مـثالً ؛جریـان دارد هـاراد هر نوع از این مزاجانسانی و همچنین در بین اف

مرجـان را ، ه این مـزاجکايگونهبه، استداراي شرافت و اعتدال مزاجی باالتري نسبت به سنگ معمولی 
نخل از شرافت و تعادل مزاجی بیشتري نسبت بـه دیگـر ، و یا در میان نباتات، ردهک کنبات نزدی ۀبه رتب

رمـوا کا«وارد شـده اسـت:  النبیینه در حـدیثی از حضـرت خـاتمکايگونهبه، افراد نبات برخوردار است
از ، ه ایـن مـزاج نبـاتیکـ)؛ چرا635ص، 4 ج، ق1415، (عسقالنی» م النخلۀ فإنّها من بقیۀ طینۀ آدمکعمّت

فراد مـزاج انسـانی. در افراد مزاج حیوانی و ا هستند. همچنین استتر کبه مرز حیوانی نزدی، مالک حیث
  .استمزاج اعدل ، مزاج انسانی نسبت به مراتب مزاج حیوانی و نباتی و جمادي، نتیجه
 ۀتر را بـه اضـافهـاي پـایینجهاي مـزاج یـا مزاه هر مزاج باالتر ویژگیکز اهمیت آن است یحا ۀتکن

ماالت منحصر بـه فـرد خـود کاراي د، ترهاي مراتب پایینمال بیشتري دارد. انسان نیز افزون بر ویژگیک
صـاحب نیـز ، گردیـده اعـم از اسـفل و اعـال، ه حقایق عـالمانسان مجموع، ویژگیاین  ۀ. در نتیجاست

صـاحب ، جمعیتِ حقایقِ عـالم اَسـفل ۀه به وسیلک هستاعم از اسما و صفات الهی نیز ، حقایقِ حقانی
در عـالم ا بـرکواجد خالفت ، ما و صفاتسبب جمعیت نسبت به اسو به، در عالم طبیعت اخالفت صغر
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مسـتحق ، در میـان ماسـوا، حقـایق) ۀو با وجود این جایگاه (جمعیـت نسـبت بـه همـ، بیر خواهد شدک
هـا ه مزاجکـنتیجـه آن). 350ـ343ص، 5ج، 1981، هینأل(صدرالمت گرددآنان می ةه و سجدکخضوع مالئ

ه کـ، مـل امزجـهکمـالی را دارنـد. اک ۀرخـعموماً و مزاج انسـانی خصوصـاً قابلیـت قـرار گـرفتن در چ
سـفال حقایق عـالم ، سبب مزاج اعدلِ عنصري خوده بهک امل استکمختصِ انسان ، هاستترین آنمعتدل

  ند.کرا در خود جمع می
اس وحـدت کـقابلیـت انع، مـال اسـتجالکطبق قانون تجلـی و ، ل از نفس و بدنکانسانی متش ۀنشئ

انسانی نسبت به دیگر مخلوقات و مظاهر است؛ زیرا انسـان بـا  ۀویژگی نشئسبب این به  .حقیقیه را دارد
ه ایـن حـاالت کـ صاحب حاالت اعتدالی شـده، كسلو ۀدر نتیج، بدنی معتدل حامل قواي متعدد گشته

ه زمینه و بستر چنین ارتقـائی را مـزاج کوي را به مظهر وحدت حقیقی مبدل ساخته است. روشن است 
  ند:کیعنصري معتدل تأمین م

ـبتها  فاذا ارتفع هذه التعیُّنات بحصول الوحدة المزاجیَّۀ ... استعدَّت ان یظهر فی جمیع اجزائها بحسـب مناس
ما کانت مختفیۀ من األحکام الوجوبیَّۀ ... فحینئذ تصیر بها ذوات اعضاء یحمل قوى کثیرة ، الحقیقیَّۀ ةللوحد

ـبعض یصدر عنها افعال متنوِّعۀ یحصل من امتزاج تلک األ فعال بالقوى و موضوعاتها و اختالط بعضـها لل
نّ تلک القـوى انَّمـا ینبعـث عـن إف، أحوال اعتدالیَّۀ یکون مظهراً للصور الحقیقیَّۀ و مبدأ لالحکام الوجوبیَّۀ

و هذه النسبۀ انما حصـلت ، النفوس المجرَّدة التی نسبتها إلى تلک األبدان المعتدلۀ نسبۀ الصورة إلى المادة
فحینئذ یحصل من مجموع البـدن و ، بواسطۀ الرقیقۀ المزاجیَّۀ الوحدانیَّۀ التی بینها و بین الوحدة الحقیقیَّۀلها 

  .)231ص، 1360، هک(ترالنفس المجردة وحدة حقیقیَّۀ و نوعیَّۀ طبیعیَّۀ
تا وقتی مزاج انسان ویژگی وحـدانی نیافتـه و بـا قـرار گـرفتن در وضـعیت اعتـدالی شـبیه ، در حقیقت

  س نخواهد شد.کتصویري از وحدت حقیقی در مجالي انسانی منع، وحدت حقیقیه نشده باشد
اما ظرفیتِ تمـام مصـادیقِ ، نوع انسانی نهفته است است اگرچه چنین قابلیتی در حقیقتِالزم به ذکر 

ایجـاد و ر بـه منظـوتوجه الهـی  مظهر، در میان آنان، سان نبودهکتعالی یانسانی در مظهریتِ تامِّ حق ۀنشئ
  امل است.کتنها انسان ، ماسوااظهار 

ه از کـ : هر جسـمی داراي معـدن مخصوصـی اسـتامل باید گفتک، در تحلیل اعدلیت مزاج انسان
و  مخصوصـاً انّ لکل جسـم مکانـاً«شود: ارگردانی میک، ردهکت کبه سوي هدف مطلوب خود حر، آنجا

، 1ج، 1366، (صـدرالمتألهین »مطلوبـه و الیقـف بـه دونـهلى ایحرکه إلى حیزه و یجرّه  فیه معنى طبیعیاً
هـا سـان نبـوده و تفاوتکاحواالت نفوس انسانی ی ا نیست.مستثن، نفس انسان نیز از این قانون). 108ص

اختالف أحوال هذه النفوس البشریۀ مـن «تعبیر شده است: » معدن ارواح«ه به کدر گرو مبادي آنان است 

۱۲     ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

بـا اسـتناد بـه  صـدرالمتألهین). 108ص، 1ج، 1366، صدرالمتألهین»(نها بالمعادناختالف مبادیها المعبّر ع
ه کـ اهللاالم رسـولکـ) و ایـن 60:(بقـره »لُّ أَنـاس مَشـربَهمکقد عَلِمَ «ه کاین فرمایش خداوند سبحان 

ات کـه حرکـبر این عقیده است ، )177ص، 8ج، ق1407، لینیک» (معادن الذهب و الفضۀکالناسُ معادن «
. وي بیـان خاستگاه وجود طبیعی اوستعنوان به هک است متأثر از معدن هر نفس، بشري و طبیعی انسان

نفـوس ایشـان بـه نحـو ، اي وجـود نداشـتهواسطه، مّلکتعالی و نفوس بین حق، ه در این میانکند کمی
، ار خـود بـودهمجذوب پروردگـ، رباگردد و مانند جذب آهن توسط آهنلهی اداره میامستقیم از جناب 

ل یـ) نا54:(مائـده »یُحِـبُّهُم و یُحِبُّونَـه« ۀبه درج، گردد و در نتیجهعطا میآنها  شفی و حقیقی بهکمعارف 
امـل که طینـت انسـان کروشن است ، با این توضیح). 109ـ108ص، 1ج، 1366، شوند(صدرالمتألهینمی

امل بـا مـزاج کباید تفاوت بین مزاج انسان اما ن نیست.حد  کهاي دیگر متفاوت بوده در یبا طینت انسان
شـود و بـا  کیکامل و حاالت آن تشکه در بشریتِ مزاج انسان کرد کاي تحلیل ها را به گونهدیگر انسان

  ند.ک) مغایرت پیدا 110:هفک( »مکاِنّما أنا بَشَرٌ مِثلُ«
ـا شـروع سـفر خالی از ، ه در حالت فناکاتی کامل به مشکنیز با تشبیه ذات انسان  فرغانی روشنایی بوده و ب

ـان در نورانیت خود را به دست آورده، حقانی به سوي مخلوقات ـا کصدد اثبات تفاوت بین بشـریت انس امـل ب
ـانکتاری، بشریت سایران برآمده است؛ زیرا در نتیجۀ این اشراق گـردد. روشـن می، ی ذاتیِ وجود عنصـري انس

گـردد. همچنـین در نتیجـۀ ایـن ورِ روحانیتِ وي منـوّر میامل به وسیلۀ نکصورت عنصري انسان ، سانبدین
ـامل عناصـر و کـ- اعـم از عِلـوي و سـفلی را ، گردد تا جمیع عوالمن میکامل متمکانسان ، اشراق ه سـفلی ش

  ند:کتحت احاطۀ وجود خود قرار دهد و وساطت در فیض را ایفا  - توابع آن است
و انصبغت صورتی العنصریۀ التی هی المشکاة بنـور ، فی باطنی و ظاهري و لمّا أثرت جمعیته و نوریته 

ـبته ، و معناي حینئذ أضحى ذلک النور األحمدي الذي هو نور السموات، روحانیتی أعنی جمیع ما تکون نس
ـبته الـى السـفل مـن العناصـر و  »األرض«الى العلوّ من األرواح و لطائف األجسام  أي جمیع ما تکون نس

تولّد منها مشتمالّ على ظاهري و باطنی و سرّي و جهري و قلبـی و نفسـی و مزاجـی و جمیـع کثائف ما 
  .)300ص، 2ج، ق1428، (فرغانیبل ذاتی و صفاتی کلّها، أجزائی و أبعاضی

» اهللا«عـین بـاطن اسـم  - امل استکه بارزترین مصداق انسان ک–نور احمدي را ، بندي خودوي در جمع
ه مصـباح روح حیـوانی در آن قـرار کـاتی اسـت کمانند مش، عنصري ۀدر نشئه ظهور این اسم کدانسته 

سـبب ه ایـن زجاجـه بـهکـمزاج معتدل انسانی واقع شـده  ۀهمچنین این مصباح در زجاج .گرفته است
 گردیـده اسـت نـورانی در اثر نورانیـت آن حقیقـت واحـد، ی به حقیقت احدیتکعدالت و نزدی يصفا

امـل سـبب نورانیـت وجـود کنورانیت وجود علوي انسان  نتیجه آنکه. )301ص، 2ج، ق1428، فرغانی(
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   ۱۱ اسالمياعتدال مزاج در انسان كامل از منظر عرفان 

مسـتحق ، در میـان ماسـوا، حقـایق) ۀو با وجود این جایگاه (جمعیـت نسـبت بـه همـ، بیر خواهد شدک
هـا ه مزاجکـنتیجـه آن). 350ـ343ص، 5ج، 1981، هینأل(صدرالمت گرددآنان می ةه و سجدکخضوع مالئ

ه کـ، مـل امزجـهکمـالی را دارنـد. اک ۀرخـعموماً و مزاج انسـانی خصوصـاً قابلیـت قـرار گـرفتن در چ
سـفال حقایق عـالم ، سبب مزاج اعدلِ عنصري خوده بهک امل استکمختصِ انسان ، هاستترین آنمعتدل

  ند.کرا در خود جمع می
اس وحـدت کـقابلیـت انع، مـال اسـتجالکطبق قانون تجلـی و ، ل از نفس و بدنکانسانی متش ۀنشئ

انسانی نسبت به دیگر مخلوقات و مظاهر است؛ زیرا انسـان بـا  ۀویژگی نشئسبب این به  .حقیقیه را دارد
ه ایـن حـاالت کـ صاحب حاالت اعتدالی شـده، كسلو ۀدر نتیج، بدنی معتدل حامل قواي متعدد گشته

ه زمینه و بستر چنین ارتقـائی را مـزاج کوي را به مظهر وحدت حقیقی مبدل ساخته است. روشن است 
  ند:کیعنصري معتدل تأمین م

ـبتها  فاذا ارتفع هذه التعیُّنات بحصول الوحدة المزاجیَّۀ ... استعدَّت ان یظهر فی جمیع اجزائها بحسـب مناس
ما کانت مختفیۀ من األحکام الوجوبیَّۀ ... فحینئذ تصیر بها ذوات اعضاء یحمل قوى کثیرة ، الحقیقیَّۀ ةللوحد

ـبعض یصدر عنها افعال متنوِّعۀ یحصل من امتزاج تلک األ فعال بالقوى و موضوعاتها و اختالط بعضـها لل
نّ تلک القـوى انَّمـا ینبعـث عـن إف، أحوال اعتدالیَّۀ یکون مظهراً للصور الحقیقیَّۀ و مبدأ لالحکام الوجوبیَّۀ

و هذه النسبۀ انما حصـلت ، النفوس المجرَّدة التی نسبتها إلى تلک األبدان المعتدلۀ نسبۀ الصورة إلى المادة
فحینئذ یحصل من مجموع البـدن و ، بواسطۀ الرقیقۀ المزاجیَّۀ الوحدانیَّۀ التی بینها و بین الوحدة الحقیقیَّۀلها 

  .)231ص، 1360، هک(ترالنفس المجردة وحدة حقیقیَّۀ و نوعیَّۀ طبیعیَّۀ
تا وقتی مزاج انسان ویژگی وحـدانی نیافتـه و بـا قـرار گـرفتن در وضـعیت اعتـدالی شـبیه ، در حقیقت

  س نخواهد شد.کتصویري از وحدت حقیقی در مجالي انسانی منع، وحدت حقیقیه نشده باشد
اما ظرفیتِ تمـام مصـادیقِ ، نوع انسانی نهفته است است اگرچه چنین قابلیتی در حقیقتِالزم به ذکر 

ایجـاد و ر بـه منظـوتوجه الهـی  مظهر، در میان آنان، سان نبودهکتعالی یانسانی در مظهریتِ تامِّ حق ۀنشئ
  امل است.کتنها انسان ، ماسوااظهار 

ه از کـ : هر جسـمی داراي معـدن مخصوصـی اسـتامل باید گفتک، در تحلیل اعدلیت مزاج انسان
و  مخصوصـاً انّ لکل جسـم مکانـاً«شود: ارگردانی میک، ردهکت کبه سوي هدف مطلوب خود حر، آنجا

، 1ج، 1366، (صـدرالمتألهین »مطلوبـه و الیقـف بـه دونـهلى ایحرکه إلى حیزه و یجرّه  فیه معنى طبیعیاً
هـا سـان نبـوده و تفاوتکاحواالت نفوس انسانی ی ا نیست.مستثن، نفس انسان نیز از این قانون). 108ص

اختالف أحوال هذه النفوس البشریۀ مـن «تعبیر شده است: » معدن ارواح«ه به کدر گرو مبادي آنان است 

۱۲     ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

بـا اسـتناد بـه  صـدرالمتألهین). 108ص، 1ج، 1366، صدرالمتألهین»(نها بالمعادناختالف مبادیها المعبّر ع
ه کـ اهللاالم رسـولکـ) و ایـن 60:(بقـره »لُّ أَنـاس مَشـربَهمکقد عَلِمَ «ه کاین فرمایش خداوند سبحان 

ات کـه حرکـبر این عقیده است ، )177ص، 8ج، ق1407، لینیک» (معادن الذهب و الفضۀکالناسُ معادن «
. وي بیـان خاستگاه وجود طبیعی اوستعنوان به هک است متأثر از معدن هر نفس، بشري و طبیعی انسان

نفـوس ایشـان بـه نحـو ، اي وجـود نداشـتهواسطه، مّلکتعالی و نفوس بین حق، ه در این میانکند کمی
، ار خـود بـودهمجذوب پروردگـ، رباگردد و مانند جذب آهن توسط آهنلهی اداره میامستقیم از جناب 

ل یـ) نا54:(مائـده »یُحِـبُّهُم و یُحِبُّونَـه« ۀبه درج، گردد و در نتیجهعطا میآنها  شفی و حقیقی بهکمعارف 
امـل که طینـت انسـان کروشن است ، با این توضیح). 109ـ108ص، 1ج، 1366، شوند(صدرالمتألهینمی

امل بـا مـزاج کباید تفاوت بین مزاج انسان اما ن نیست.حد  کهاي دیگر متفاوت بوده در یبا طینت انسان
شـود و بـا  کیکامل و حاالت آن تشکه در بشریتِ مزاج انسان کرد کاي تحلیل ها را به گونهدیگر انسان

  ند.ک) مغایرت پیدا 110:هفک( »مکاِنّما أنا بَشَرٌ مِثلُ«
ـا شـروع سـفر خالی از ، ه در حالت فناکاتی کامل به مشکنیز با تشبیه ذات انسان  فرغانی روشنایی بوده و ب

ـان در نورانیت خود را به دست آورده، حقانی به سوي مخلوقات ـا کصدد اثبات تفاوت بین بشـریت انس امـل ب
ـانکتاری، بشریت سایران برآمده است؛ زیرا در نتیجۀ این اشراق گـردد. روشـن می، ی ذاتیِ وجود عنصـري انس

گـردد. همچنـین در نتیجـۀ ایـن ورِ روحانیتِ وي منـوّر میامل به وسیلۀ نکصورت عنصري انسان ، سانبدین
ـامل عناصـر و کـ- اعـم از عِلـوي و سـفلی را ، گردد تا جمیع عوالمن میکامل متمکانسان ، اشراق ه سـفلی ش

  ند:کتحت احاطۀ وجود خود قرار دهد و وساطت در فیض را ایفا  - توابع آن است
و انصبغت صورتی العنصریۀ التی هی المشکاة بنـور ، فی باطنی و ظاهري و لمّا أثرت جمعیته و نوریته 

ـبته ، و معناي حینئذ أضحى ذلک النور األحمدي الذي هو نور السموات، روحانیتی أعنی جمیع ما تکون نس
ـبته الـى السـفل مـن العناصـر و  »األرض«الى العلوّ من األرواح و لطائف األجسام  أي جمیع ما تکون نس

تولّد منها مشتمالّ على ظاهري و باطنی و سرّي و جهري و قلبـی و نفسـی و مزاجـی و جمیـع کثائف ما 
  .)300ص، 2ج، ق1428، (فرغانیبل ذاتی و صفاتی کلّها، أجزائی و أبعاضی

» اهللا«عـین بـاطن اسـم  - امل استکه بارزترین مصداق انسان ک–نور احمدي را ، بندي خودوي در جمع
ه مصـباح روح حیـوانی در آن قـرار کـاتی اسـت کمانند مش، عنصري ۀدر نشئه ظهور این اسم کدانسته 

سـبب ه ایـن زجاجـه بـهکـمزاج معتدل انسانی واقع شـده  ۀهمچنین این مصباح در زجاج .گرفته است
 گردیـده اسـت نـورانی در اثر نورانیـت آن حقیقـت واحـد، ی به حقیقت احدیتکعدالت و نزدی يصفا

امـل سـبب نورانیـت وجـود کنورانیت وجود علوي انسان  نتیجه آنکه. )301ص، 2ج، ق1428، فرغانی(
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   ۱۳ اسالمياعتدال مزاج در انسان كامل از منظر عرفان 

اعـم از جمـاد و نبـات ، دیگر مظاهر اعتدالی، املکسفلی او گردیده و در اثر نورانیت وجود سفلی انسان 
  است.هدایت آنان به سوي وحدت  موجبگردند؛ زیرا مزاج انسانی مستفیض می، و حیوان

برگرفتـه ، املکیل مزاج عنصري انسان که تشکم است این است مسلّ آنچه، با توجه به مطالب پیشین
ه کـتأیید این مطلب در آثار عارفان وجـود دارد  براي. شواهد زیادي استاز نورانیت او در عوالم علوي 

  چنین است:» تائیه ابن فارض«در شرح او بر  قیصري :شودتفا میکمعدودي از آن اهاي نمونهبه 
و ال ، هی الظاهرة فی صور تلـک األفـراد المختلفـۀ، لجمیع االفراد اإلنسانیۀ حقیقۀ واحدة ال بّد أن تعلم أن

ـیها ، تظهر فی کل منها إلّا بحسب ما یعطی اعتدال مزاجه الشخصی فالمعانی و األسرار اإللهیـۀ التـی تقتض
و هذا االعتدال فـی المـزاج ال غیر ... ( المزاج تلک الحقیقۀ ال تظهر فی الصورة اإلنسانیۀ الّا بحسب اعتدال

، إذ بین قواهم الروحانیۀ المجتمعۀ فعل و انفعال فی الغیـب، الجسمانی نتیجۀ االعتدال فی المزاج الروحانی
و هـذا ، و یظهر فی العالم الروحانی من ذلک الفعل و االنفعال صورة وحدانیۀ معنویۀ هو المزاج الروحـانی

  .)137ص ،ق1425، )(قیصريالمزاج الجسمانی صورته
ه در صور افرادِ نـوعِ انسـانی بـه ک هستند حقیقت واحد کمصادیق انسانی داراي ی ۀهم، مزبورطبق بیان 
مـزاج به میزان اعتدال ، از افراد انسانیهریک  . میزان ظهور این حقیقت دراندردهکسان ظهور کنحو غیر ی

ه از لـوازم آن کـ، هر شخص انسانی ظهور معانی و اسرار الهی در، رواینشخصی هر فرد بستگی دارد. از
بـر ایـن عقیـده  قیصريبه حسب میزان اعتدال مزاج شخصی هر فرد خواهد بود. ، استحقیقت انسانی 

زیرا اعتدال مزاج روحانی (صـورت  ؛استاعتدال در مزاج روحانی  ۀه اعتدال مزاج جسمانی نتیجکاست 
داراي مظهـري بـه ، الم غیب صورت پذیرفته)ه در عکوحدانی معنوي ظاهر شده توسط فعل و انفعاالتی 

  است. »مزاج جسمانی«نام 
بـه ، ه بیشترین حقیقت انسانی در وي ظهور یافتـه اسـتک، املکه انسان کضروري است ، بر این مبنا

ه ظهور ک، قیصريداراي بیشترین حد از اعتدال مزاج شخصی باشد. همچنین طبق بیان ، »برهان إنّی«طریق 
دهندة اسکامل بیشترین انعکه انسان کروآناز، الهی را منوط به اعتدال مزاج شخصی نمودهمعانی و اسرار 

 گردد.ثابت می، هاي شخصی دیگراعدلیت مزاج او نسبت به مزاج، اسرار و معانی الهی است
اعتـدال مـزاج ، ه سبب تعلق نفـس بـه بـدنکرده کیه کمی تابتدا بر امر مسلّ، زمینهنیز در این اشانی ک
ه تضـاد هـیچ کـگـردد؛ چراثرت و عالم وحدت برقـرار میکتناسب بین عالم ، ؛ زیرا با اعتدال مزاجاست

اتّفقـوا «گویـد: قابلیتِ قابل خواهـد بـود. وي می ةنندکمخدوش، در نتیجه، سنخیتی با عالم قدس نداشته
، م الکثرة و عالم الوحـدة بـهلحصول التّناسب بین عال المزاج على أنّ سبب تعلّق النّفس بالبدن هو اعتدال

ماءِ « ۀوي به آی). 693ص، 1380، اشانیک»(إذ التّضادّ فی غایۀ البعد عن عالم القدس َّ یـدَبِّرُ الْـأَمْرَ مِـنَ السـ

۱۴     ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

بر تضـاد موجـود در عـالم  »ثم یعرج الیه«رده تا در قسمت کاستناد ) 5 :(سجده» إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یعْرُجُ إِلَیهِ
صـورت گرفتـه و ، ه متعین شدهکرده باشد؛ زیرا اظهارِ عالم از مجراي اسما و صفاتی کلیل اقامه د، ثرتک

منـاقض بـا ، ثرات شـدهکحدوث تعدد و  موجب، استه منافی با اطالقِ اسما و صفات ک، همین تعینات
در عـالم عناصـر ، انـد. اوج تضـاد و تعـدده همه از آن پدیـد آمدهکمال) عین واحدي هستند کوحدتِ (
گیـرد زمانی صورت می »یعرج الیه«تعبیر شده است. رجوع در » االرض«شریفه به  ۀه در آیکآید پدید می

، نـور وحـدت ۀمحقق گردد. تحقـق سـای، او در عالم طبیعت است ۀه سایک، ه نور وحدت و معادل آنک
تمـام ایـن  مـال وکتا گیرد صورت می، به تدریج، ات آسمانیکسبب حره بهک استهمان امتزاج عناصر 

حتّى یتمّ به الرّجوع عند وجود االنسان الکامـل األعـدل مزاجـا « افتد:امل اتفاق کدر وجود انسان ، رجوع
، در مقایسه با دیگر اشـخاص انسـانی )؛ زیرا مزاج او693ص، 1380، اشانیک»(بالنّسبۀ إلى أشخاص نوعه

 اج انسانی نیز نسبت بـه مـزاجمز، يق و موجودات عنصریه در میان خالک گونههماناست؛ اعدل امزجه 
بـه اعـدل بـودن مـزاج انسـان ، اشـانیکدر بیان ). 693ص ، 1380، کاشانی(استانسانی اعدل امزجه غیر

امل تناسب بیشـتري بـا وحـدت عـالم قـدس که مزاج انسان کاین است ، ه وجه آنکامل تصریح شده ک
  مزاج وي اعدل امزجه است.، بنابراین، استتر کبه ویژگی وحدانی عالم قدس نزدی، دارد و در نتیجه

به سخنان برخی عارفان در ارتباط بـا ، نیز منافات ندارد مزبوره با سخنان کتوان در تحلیل دیگري می
از پـس ه حقیقـت انسـانی کـانـد رد. آنان بر این عقیدهکوّن انسان در عالم طبیعت اشاره کت ةمراحل نحو

گانه (جمـادي و گذارد؛ اما عبور او از عالم مولدات سهعالم عناصر می قدم به »مراتب استیداعی«عبور از 
خوش دسـت، یل مزاجی قابـل بـراي حیـات انسـانیکنباتی و حیوانی) تا رسیدن به صورت نطفه و تش

قـات و ین تعویـر ایه تـأثکـگـردد وّن انسانیِ او دچار تعویقات و توقفات میکت، آفات و مزاحمات شده
انی کـام امکـآثار و اح ۀغلب«در قالب اوصافی (اوصاف بشري) از قبیل ، گیري مزاجلکاز شپس توقفات 

قبـال بـه سـوي طبیعـت و اتعـالی و عـراض و غفلـت از حقا، و طبیعی بر مزاج و عدم تعادل در مـزاج
انحـراف اخـالق ، هاي ظلمانیبروز حجاب، غفلت از اوامر و نواهی موجود در شریعت، سویی بودناین

بـه هـر میـزان ایـن ، ند. بـه تعبیـر دیگـرکمادي انسانی بروز می ۀدر نشئ، »مانند آنو اوصاف منحرف و 
مزاج حاصل به میزان بیشـتري ، گیري مزاج عنصري انسان بیشتر باشدلکتعویقات و توقفات در مسیر ش

ون او بـه کـو سیر ت کندبروز نمیمل اک اما چنین تعویقاتی در انسان .گرددعدالت حقیقی دور می ۀاز نقط
موسـوم  »امـلکالسـیر بـودنِ انسـان  أحدي«به ، ه در عبارات عارفانکگیرد صورت می» حديا«صورت 
، 1ج، ق1428، فرغـــانی؛ 108- 106ص، 1374، قونـــوي؛ 635و633ص، 1374، فنـــاري: ك(ر. اســـت.
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   ۱۳ اسالمياعتدال مزاج در انسان كامل از منظر عرفان 

اعـم از جمـاد و نبـات ، دیگر مظاهر اعتدالی، املکسفلی او گردیده و در اثر نورانیت وجود سفلی انسان 
  است.هدایت آنان به سوي وحدت  موجبگردند؛ زیرا مزاج انسانی مستفیض می، و حیوان

برگرفتـه ، املکیل مزاج عنصري انسان که تشکم است این است مسلّ آنچه، با توجه به مطالب پیشین
ه کـتأیید این مطلب در آثار عارفان وجـود دارد  براي. شواهد زیادي استاز نورانیت او در عوالم علوي 

  چنین است:» تائیه ابن فارض«در شرح او بر  قیصري :شودتفا میکمعدودي از آن اهاي نمونهبه 
و ال ، هی الظاهرة فی صور تلـک األفـراد المختلفـۀ، لجمیع االفراد اإلنسانیۀ حقیقۀ واحدة ال بّد أن تعلم أن

ـیها ، تظهر فی کل منها إلّا بحسب ما یعطی اعتدال مزاجه الشخصی فالمعانی و األسرار اإللهیـۀ التـی تقتض
و هذا االعتدال فـی المـزاج ال غیر ... ( المزاج تلک الحقیقۀ ال تظهر فی الصورة اإلنسانیۀ الّا بحسب اعتدال

، إذ بین قواهم الروحانیۀ المجتمعۀ فعل و انفعال فی الغیـب، الجسمانی نتیجۀ االعتدال فی المزاج الروحانی
و هـذا ، و یظهر فی العالم الروحانی من ذلک الفعل و االنفعال صورة وحدانیۀ معنویۀ هو المزاج الروحـانی

  .)137ص ،ق1425، )(قیصريالمزاج الجسمانی صورته
ه در صور افرادِ نـوعِ انسـانی بـه ک هستند حقیقت واحد کمصادیق انسانی داراي ی ۀهم، مزبورطبق بیان 
مـزاج به میزان اعتدال ، از افراد انسانیهریک  . میزان ظهور این حقیقت دراندردهکسان ظهور کنحو غیر ی

ه از لـوازم آن کـ، هر شخص انسانی ظهور معانی و اسرار الهی در، رواینشخصی هر فرد بستگی دارد. از
بـر ایـن عقیـده  قیصريبه حسب میزان اعتدال مزاج شخصی هر فرد خواهد بود. ، استحقیقت انسانی 

زیرا اعتدال مزاج روحانی (صـورت  ؛استاعتدال در مزاج روحانی  ۀه اعتدال مزاج جسمانی نتیجکاست 
داراي مظهـري بـه ، الم غیب صورت پذیرفته)ه در عکوحدانی معنوي ظاهر شده توسط فعل و انفعاالتی 

  است. »مزاج جسمانی«نام 
بـه ، ه بیشترین حقیقت انسانی در وي ظهور یافتـه اسـتک، املکه انسان کضروري است ، بر این مبنا

ه ظهور ک، قیصريداراي بیشترین حد از اعتدال مزاج شخصی باشد. همچنین طبق بیان ، »برهان إنّی«طریق 
دهندة اسکامل بیشترین انعکه انسان کروآناز، الهی را منوط به اعتدال مزاج شخصی نمودهمعانی و اسرار 

 گردد.ثابت می، هاي شخصی دیگراعدلیت مزاج او نسبت به مزاج، اسرار و معانی الهی است
اعتـدال مـزاج ، ه سبب تعلق نفـس بـه بـدنکرده کیه کمی تابتدا بر امر مسلّ، زمینهنیز در این اشانی ک
ه تضـاد هـیچ کـگـردد؛ چراثرت و عالم وحدت برقـرار میکتناسب بین عالم ، ؛ زیرا با اعتدال مزاجاست

اتّفقـوا «گویـد: قابلیتِ قابل خواهـد بـود. وي می ةنندکمخدوش، در نتیجه، سنخیتی با عالم قدس نداشته
، م الکثرة و عالم الوحـدة بـهلحصول التّناسب بین عال المزاج على أنّ سبب تعلّق النّفس بالبدن هو اعتدال

ماءِ « ۀوي به آی). 693ص، 1380، اشانیک»(إذ التّضادّ فی غایۀ البعد عن عالم القدس َّ یـدَبِّرُ الْـأَمْرَ مِـنَ السـ

۱۴     ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

بر تضـاد موجـود در عـالم  »ثم یعرج الیه«رده تا در قسمت کاستناد ) 5 :(سجده» إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یعْرُجُ إِلَیهِ
صـورت گرفتـه و ، ه متعین شدهکرده باشد؛ زیرا اظهارِ عالم از مجراي اسما و صفاتی کلیل اقامه د، ثرتک

منـاقض بـا ، ثرات شـدهکحدوث تعدد و  موجب، استه منافی با اطالقِ اسما و صفات ک، همین تعینات
در عـالم عناصـر ، انـد. اوج تضـاد و تعـدده همه از آن پدیـد آمدهکمال) عین واحدي هستند کوحدتِ (
گیـرد زمانی صورت می »یعرج الیه«تعبیر شده است. رجوع در » االرض«شریفه به  ۀه در آیکآید پدید می

، نـور وحـدت ۀمحقق گردد. تحقـق سـای، او در عالم طبیعت است ۀه سایک، ه نور وحدت و معادل آنک
تمـام ایـن  مـال وکتا گیرد صورت می، به تدریج، ات آسمانیکسبب حره بهک استهمان امتزاج عناصر 

حتّى یتمّ به الرّجوع عند وجود االنسان الکامـل األعـدل مزاجـا « افتد:امل اتفاق کدر وجود انسان ، رجوع
، در مقایسه با دیگر اشـخاص انسـانی )؛ زیرا مزاج او693ص، 1380، اشانیک»(بالنّسبۀ إلى أشخاص نوعه

 اج انسانی نیز نسبت بـه مـزاجمز، يق و موجودات عنصریه در میان خالک گونههماناست؛ اعدل امزجه 
بـه اعـدل بـودن مـزاج انسـان ، اشـانیکدر بیان ). 693ص ، 1380، کاشانی(استانسانی اعدل امزجه غیر

امل تناسب بیشـتري بـا وحـدت عـالم قـدس که مزاج انسان کاین است ، ه وجه آنکامل تصریح شده ک
  مزاج وي اعدل امزجه است.، بنابراین، استتر کبه ویژگی وحدانی عالم قدس نزدی، دارد و در نتیجه

به سخنان برخی عارفان در ارتباط بـا ، نیز منافات ندارد مزبوره با سخنان کتوان در تحلیل دیگري می
از پـس ه حقیقـت انسـانی کـانـد رد. آنان بر این عقیدهکوّن انسان در عالم طبیعت اشاره کت ةمراحل نحو

گانه (جمـادي و گذارد؛ اما عبور او از عالم مولدات سهعالم عناصر می قدم به »مراتب استیداعی«عبور از 
خوش دسـت، یل مزاجی قابـل بـراي حیـات انسـانیکنباتی و حیوانی) تا رسیدن به صورت نطفه و تش

قـات و ین تعویـر ایه تـأثکـگـردد وّن انسانیِ او دچار تعویقات و توقفات میکت، آفات و مزاحمات شده
انی کـام امکـآثار و اح ۀغلب«در قالب اوصافی (اوصاف بشري) از قبیل ، گیري مزاجلکاز شپس توقفات 

قبـال بـه سـوي طبیعـت و اتعـالی و عـراض و غفلـت از حقا، و طبیعی بر مزاج و عدم تعادل در مـزاج
انحـراف اخـالق ، هاي ظلمانیبروز حجاب، غفلت از اوامر و نواهی موجود در شریعت، سویی بودناین

بـه هـر میـزان ایـن ، ند. بـه تعبیـر دیگـرکمادي انسانی بروز می ۀدر نشئ، »مانند آنو اوصاف منحرف و 
مزاج حاصل به میزان بیشـتري ، گیري مزاج عنصري انسان بیشتر باشدلکتعویقات و توقفات در مسیر ش

ون او بـه کـو سیر ت کندبروز نمیمل اک اما چنین تعویقاتی در انسان .گرددعدالت حقیقی دور می ۀاز نقط
موسـوم  »امـلکالسـیر بـودنِ انسـان  أحدي«به ، ه در عبارات عارفانکگیرد صورت می» حديا«صورت 
، 1ج، ق1428، فرغـــانی؛ 108- 106ص، 1374، قونـــوي؛ 635و633ص، 1374، فنـــاري: ك(ر. اســـت.
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   ۱۵ اسالمياعتدال مزاج در انسان كامل از منظر عرفان 

ه در مـزاج انسـانی مـؤثر کـشناسانۀ چنـین توقفـات و تعویقـاتی یاست که تصویر هستالزم به ذکر 
ه هـیچ کـلمات عارفان قابل تصویر است؛ بـه ایـن بیـان کبا توجه به بحث اسما و سلطنت آن در ، است

لی و اسم جزئی) محقـق نخواهـد کبدون دخالت اسمی از اسما (اعم از اسم ، امري در عالَمِ محسوسات
ماننـد دیگـر ، امـلکه انسان کعارفان برآنند ، با استناد به این مطلب). 119ص، 1ج، ق1428، شد(فرغانی

ایـن مراتـب را  پس از رسیدن به مراتب اسـتقراري، با عبور از تنزالت و تعینات مراتب، افراد نوع انسانی
ننـدة کند. امـا چـون اسـم ادارهکتحت ربوبیت اسمی از اسما و در قالب مظهریت اسمی از اسما طی می

السـیر (بـدون آنکـه  به صورت احـدي، »ت حبّیکحر«در فرایند ، لی استک، املکتب تنزالت انسان مرا
، روایـنپیمایـد. ازمراتـب را می، دچار تعویقات و توقفات ناشی از اقتضائاتِ اسماء جزئی متقابل گردد)

ه کـتوقفاتی است  ناشی از تعویقات و، دوري از اعتدال مزاج استآنها  ه از جملۀک، مالیکزوال اوصاف 
امل منتفـی که چنین امري در انسان کاست پدید آمده آنها  جزئی و اقتضائاتاز تأثیر و تأثرات بین اسماء 

 رده اسـتکـه همۀ اسـماءِ جزئـی متقابـل را در خـود جمـع کلی است که وي مظهر اسمی کاست؛ چرا
  .)108و107ص، 1374، قونوي؛ 120ـ119ص، ق1428، (فرغانی

  مزاج انسانعلل اعدليت 
  رد:کتوان در نکات ذیل خالصه امل را میکعلل اعدلیت مزاج انسان ، با توجه به مطالب گذشته، رويبدین

، بـا چنـین خصوصـیتی، بیشترین تناسب را با عالم قدس دارد، هاامل در میان انسانکه انسان کروآن. از1
  .ترین مزاج استامل داراي متعادلک ه انسانکشود شف میک

گیرد و چـون بیشـترین اسـرار در ل میکها شترین مزاج. ظهور بیشترین معانی و اسرار الهی در متعادل2
 .استترین مزاج داراي متعادل وپس ا، امل ظاهر استکانسان 

اي از اعتدال در عالم امر (اعتدال در میان اسـما و صـفات در بازتاب و نمونه، عنصري ۀ. اعتدال در نشئ3
م عادل نیاز است تا بـا عـدالت میـان اعیـان کست؛ زیرا در صقع ربوبی نیز به مظهر حَصقع ربوبی) ا

و  هباألصـال ه از آنِ خاتم انبیـاءک استم حقیقت محمدي کو صاحب این مظهر ح کندم کثابته ح
  .است هبالوراث، ناسایر

ن یکون لکل منها صورة ألنّ ظهور األسماء و الصفات من حیث خصوصیتها الموجبۀ لتعدّدها ال یمکن الّا ا
فـی  و التخاصم النزاع حصل، مخصوصۀ فیلزم التکثّر. و لمّا کان کل منها طالباً لظهوره و سلطنته و أحکامه

فاحتاج االمر اإللهی إلى مظهر حکم عـدل ، األعیان الخارجیۀ باحتجاب کل منها عن االسم الظاهر فی غیره
ـین األسـماء ایضـاً لیحکم بینها و یحفظ نظامها فی الدنیا و ا آلخرة و یحکم بربّه الذي هـو ربّ األربـاب ب

۱۶     ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

بالعدالۀ و یوصل کلًا منها إلى کماله ظاهراً و باطناً و هو النبی الحقیقی و القطب األزلی األبدي اولًا و آخـراً 
  .)145ص، 1375، (قیصري و ظاهراً و باطناً و هو الحقیقۀ المحمدیّه

، 1375، قیصـري: ك(ر. اسـت.اعتدال مـزاج ، ماالت و صفاتکه شرط بروز کاند دهین عقی. عارفان بر ا4
مـاالت و کواجد بیشترین ، هاه در میان سایر انسانکامل کاست انسان الزم ، ) بر این مبنا85و  79ص
چنـین  کـه اسـت ترین مـزاج را داشـته باشـد. روشـنمعتـدل، اسـتص یواالترین خصا ةنندکابراز

  از طریق معلول به علت است. دناستداللی از نوع پی بر
ه بـه تعبیـر کـ، وهم، ؛ مثالًاوستی وجه دیگر اعدلیت کامل از باالترین قواي ادراک. برخورداري انسان 5

. اسـتنورانیتش ضـعیف ، نزول به عالم دنیا سبببه، استسلطان اعظم در صورت انسانی ، قیصري
اعـم ـ اعتدال مزاج  ۀه در نتیجک، نورانیتسب کاما به محض  .متري داردکی کقدرت ادرا، در نتیجه

قــدرتش افــزون ، گیــردصــورت می )137ق، ص 1425ـ(ر.ك. قیصــري،  یو روحــان ياز عنصــر
پـس ). 401ــ400ص، 1375، قیصـريشود(می» صار عقالً من العقـول«، قیصريو به تعبیر  گرددمی

امـل داراي قـواي که انسـان کنآ سببو به، یابندهاي اعدل ظهور میی قوي در مزاجکچون قواي ادرا
 عـالوه .اسـتامل داراي مزاج اعدل کانسان  :باید گفت، هاستتري نسبت به سایر انسانی قويکادرا

ماننـد  - گـرددی میکـتعادل قوایی و ادرا صه منجر به نقک، نفس انسانی در اثر انحراف مزاج، بر این
نیازهـاي پیش، و در نتیجـه گـرددمیش زایل هایتوانایی - شوده دچار خیاالت فاسد و هذیان میکنای

، دهـد (جیلـیاز دسـت میـ  مانند توجه و مراقبـه و اِعـراض از غیـر خـداـ بندگی و عبودیت را 
، عبودیت قدم نهاده اسـت ةترین نقطه از جادتا نهایی، املکچون انسان ، رو). ازاین102ص، ق1426

  ست.هاجترین مزاامل داراي متعادلکه انسان کآید به دست می، »برهان إنّی«از باب 
ق یه آثار تمام حقـاکتواند داراي جهت جمعی باشد سی میکو است امل داراي جهت جمعی ک. انسان 6

در ایـن بـاره فنـاري  اثري نسبت به اثر یا آثار دیگر بروز دهـد.هیچ  ۀبدون غلب، را به صورت متعادل
امّـا آثـار بعـض الحقـائق و آثـار ، اآلثار الظاهر من اع: ألنّاشتمال الکل على الکل ثالثۀ انو« :نویسدمی

فامّا بغلبـۀ بعـض  - کما فی اإلنسان - و اما آثار جمیع الحقائق - و هو فی غیر اإلنسان - اآلخر مستهلکۀ
، (فنـاري» کمـا فـی اإلنسـان الکامـل - أو باالعتدال - کما فی غیر الکامل - اآلثار و مغلوبیۀ اآلثار الباقیۀ

امـل داراي کپـس انسـان  .گرددشامل آثار حقایق عنصري می، اي از این آثارگوشه). 356ص، 1374
  .استوجود عنصري اعدل 

امـل را گرفتـار تعویقـات و توقفـات کانسان ، امل در مراتب استقراريکالسیر بودن سیر انسان  . احدي7
  دهد.اعتدال مزاجی او را نتیجه می، ردهکناشی از اسماء جزئی متقابل ن
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NOORMAGS

   ۱۵ اسالمياعتدال مزاج در انسان كامل از منظر عرفان 

ه در مـزاج انسـانی مـؤثر کـشناسانۀ چنـین توقفـات و تعویقـاتی یاست که تصویر هستالزم به ذکر 
ه هـیچ کـلمات عارفان قابل تصویر است؛ بـه ایـن بیـان کبا توجه به بحث اسما و سلطنت آن در ، است

لی و اسم جزئی) محقـق نخواهـد کبدون دخالت اسمی از اسما (اعم از اسم ، امري در عالَمِ محسوسات
ماننـد دیگـر ، امـلکه انسان کعارفان برآنند ، با استناد به این مطلب). 119ص، 1ج، ق1428، شد(فرغانی

ایـن مراتـب را  پس از رسیدن به مراتب اسـتقراري، با عبور از تنزالت و تعینات مراتب، افراد نوع انسانی
ننـدة کند. امـا چـون اسـم ادارهکتحت ربوبیت اسمی از اسما و در قالب مظهریت اسمی از اسما طی می

السـیر (بـدون آنکـه  به صورت احـدي، »ت حبّیکحر«در فرایند ، لی استک، املکتب تنزالت انسان مرا
، روایـنپیمایـد. ازمراتـب را می، دچار تعویقات و توقفات ناشی از اقتضائاتِ اسماء جزئی متقابل گردد)

ه کـتوقفاتی است  ناشی از تعویقات و، دوري از اعتدال مزاج استآنها  ه از جملۀک، مالیکزوال اوصاف 
امل منتفـی که چنین امري در انسان کاست پدید آمده آنها  جزئی و اقتضائاتاز تأثیر و تأثرات بین اسماء 

 رده اسـتکـه همۀ اسـماءِ جزئـی متقابـل را در خـود جمـع کلی است که وي مظهر اسمی کاست؛ چرا
  .)108و107ص، 1374، قونوي؛ 120ـ119ص، ق1428، (فرغانی

  مزاج انسانعلل اعدليت 
  رد:کتوان در نکات ذیل خالصه امل را میکعلل اعدلیت مزاج انسان ، با توجه به مطالب گذشته، رويبدین

، بـا چنـین خصوصـیتی، بیشترین تناسب را با عالم قدس دارد، هاامل در میان انسانکه انسان کروآن. از1
  .ترین مزاج استامل داراي متعادلک ه انسانکشود شف میک

گیرد و چـون بیشـترین اسـرار در ل میکها شترین مزاج. ظهور بیشترین معانی و اسرار الهی در متعادل2
 .استترین مزاج داراي متعادل وپس ا، امل ظاهر استکانسان 

اي از اعتدال در عالم امر (اعتدال در میان اسـما و صـفات در بازتاب و نمونه، عنصري ۀ. اعتدال در نشئ3
م عادل نیاز است تا بـا عـدالت میـان اعیـان کست؛ زیرا در صقع ربوبی نیز به مظهر حَصقع ربوبی) ا

و  هباألصـال ه از آنِ خاتم انبیـاءک استم حقیقت محمدي کو صاحب این مظهر ح کندم کثابته ح
  .است هبالوراث، ناسایر

ن یکون لکل منها صورة ألنّ ظهور األسماء و الصفات من حیث خصوصیتها الموجبۀ لتعدّدها ال یمکن الّا ا
فـی  و التخاصم النزاع حصل، مخصوصۀ فیلزم التکثّر. و لمّا کان کل منها طالباً لظهوره و سلطنته و أحکامه

فاحتاج االمر اإللهی إلى مظهر حکم عـدل ، األعیان الخارجیۀ باحتجاب کل منها عن االسم الظاهر فی غیره
ـین األسـماء ایضـاً لیحکم بینها و یحفظ نظامها فی الدنیا و ا آلخرة و یحکم بربّه الذي هـو ربّ األربـاب ب

۱۶     ۱۳۹۳سال سوم، شماره دوم، پاييز و زمستان  

بالعدالۀ و یوصل کلًا منها إلى کماله ظاهراً و باطناً و هو النبی الحقیقی و القطب األزلی األبدي اولًا و آخـراً 
  .)145ص، 1375، (قیصري و ظاهراً و باطناً و هو الحقیقۀ المحمدیّه

، 1375، قیصـري: ك(ر. اسـت.اعتدال مـزاج ، ماالت و صفاتکه شرط بروز کاند دهین عقی. عارفان بر ا4
مـاالت و کواجد بیشترین ، هاه در میان سایر انسانکامل کاست انسان الزم ، ) بر این مبنا85و  79ص
چنـین  کـه اسـت ترین مـزاج را داشـته باشـد. روشـنمعتـدل، اسـتص یواالترین خصا ةنندکابراز

  از طریق معلول به علت است. دناستداللی از نوع پی بر
ه بـه تعبیـر کـ، وهم، ؛ مثالًاوستی وجه دیگر اعدلیت کامل از باالترین قواي ادراک. برخورداري انسان 5

. اسـتنورانیتش ضـعیف ، نزول به عالم دنیا سبببه، استسلطان اعظم در صورت انسانی ، قیصري
اعـم ـ اعتدال مزاج  ۀه در نتیجک، نورانیتسب کاما به محض  .متري داردکی کقدرت ادرا، در نتیجه

قــدرتش افــزون ، گیــردصــورت می )137ق، ص 1425ـ(ر.ك. قیصــري،  یو روحــان ياز عنصــر
پـس ). 401ــ400ص، 1375، قیصـريشود(می» صار عقالً من العقـول«، قیصريو به تعبیر  گرددمی

امـل داراي قـواي که انسـان کنآ سببو به، یابندهاي اعدل ظهور میی قوي در مزاجکچون قواي ادرا
 عـالوه .اسـتامل داراي مزاج اعدل کانسان  :باید گفت، هاستتري نسبت به سایر انسانی قويکادرا

ماننـد  - گـرددی میکـتعادل قوایی و ادرا صه منجر به نقک، نفس انسانی در اثر انحراف مزاج، بر این
نیازهـاي پیش، و در نتیجـه گـرددمیش زایل هایتوانایی - شوده دچار خیاالت فاسد و هذیان میکنای

، دهـد (جیلـیاز دسـت میـ  مانند توجه و مراقبـه و اِعـراض از غیـر خـداـ بندگی و عبودیت را 
، عبودیت قدم نهاده اسـت ةترین نقطه از جادتا نهایی، املکچون انسان ، رو). ازاین102ص، ق1426

  ست.هاجترین مزاامل داراي متعادلکه انسان کآید به دست می، »برهان إنّی«از باب 
ق یه آثار تمام حقـاکتواند داراي جهت جمعی باشد سی میکو است امل داراي جهت جمعی ک. انسان 6

در ایـن بـاره فنـاري  اثري نسبت به اثر یا آثار دیگر بروز دهـد.هیچ  ۀبدون غلب، را به صورت متعادل
امّـا آثـار بعـض الحقـائق و آثـار ، اآلثار الظاهر من اع: ألنّاشتمال الکل على الکل ثالثۀ انو« :نویسدمی

فامّا بغلبـۀ بعـض  - کما فی اإلنسان - و اما آثار جمیع الحقائق - و هو فی غیر اإلنسان - اآلخر مستهلکۀ
، (فنـاري» کمـا فـی اإلنسـان الکامـل - أو باالعتدال - کما فی غیر الکامل - اآلثار و مغلوبیۀ اآلثار الباقیۀ

امـل داراي کپـس انسـان  .گرددشامل آثار حقایق عنصري می، اي از این آثارگوشه). 356ص، 1374
  .استوجود عنصري اعدل 

امـل را گرفتـار تعویقـات و توقفـات کانسان ، امل در مراتب استقراريکالسیر بودن سیر انسان  . احدي7
  دهد.اعتدال مزاجی او را نتیجه می، ردهکناشی از اسماء جزئی متقابل ن
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   ۱۷ اسالمياعتدال مزاج در انسان كامل از منظر عرفان 

ه از بسـتر کـ اسـتترین مزاج عنصري و روحانی امل داراي متعادلکانسان ، شدهبا توجه به مطالب گفته
  ند.کانی در خلق سفر میبه نحو حقّ، به فناي ذاتی رسیده، آن

  گيرينتيجه
از اعتدال بیشتري نسـبت بـه دیگـر ، ه در انسانکشود ب از عناصر و طبایع گفته میکمزاج عنصري به مر

امل نسبت به افراد دیگـر از نـوع کو انواع از حقایق عالم طبیعت برخوردار است. همچنین انسان اجناس 
، ب عنصـري بـه هـر میـزان از اعتـدال دور باشـدکاالجزاء را دارد. هر مر یب متشابهکبیشترین تر، انسانی

اد زمینـه بـراي ایجـ منظـورانسانی از عناصر و طبایع به  ۀیل نشئکبیشتر در معرض زوال خواهد بود. تش
سـار کسـر و انکدچـار  اجـزا و آثـار آن، ه با اعتدال مزاج انسانیکرومال است. از آنکرشد و قابلیت است

انسـانی بـا عـالم  ۀزمینه براي ایجاد تناسـب و سـنخیت نشـئ، ندکمی کب را به وحدت نزدیکمر، گشته
یابـد. نفـوس انسـانی جزئـی متولـد از انسانی اختصاص می ۀفیوضات بیشتري به نشئ، قدس فراهم شده

بـا دمیـده شـدن روح بـه جنـین متعـین ، البد (اعتـدال مـزاج)که به محض مهیا شدن ک هستندل کنفس 
. قـوت و ضـعفِ واقـع در مـزاجِ اسـتها) د. تفاضل در نفوس برآمده از تفاضل در قوابل (مزاجنشومی

اگرچه تـأثیر و تـأثر بـین نفـس و ، مالی در انسان مؤثر استک نفوس در ایجاد زمینه براي جلب اوصاف
 اشف از بیشترین حـد از اعتـدال درک، املکمالی در انسان کاوصاف  ن. وجود بیشتریاستمتقابل ، جسد

برگرفتـه از اصـل و معـدنی در عـوالم ، عناصر و طبـایع در انسـان مزاج اوست. همچنین اختالط اجزاي
طه والیتی (ارتباط بدون واسـ حیثمستقیماً از ، این واسطه نیز حذف گردیده، املکه در انسان کباالست 
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