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چکیده
در مواجهه با نقش مایه و نماد تاریخي چلیپا پرسش هاي بي شماري به ذهن خطور مي كند. اینکه دین اسالم 
چگونه چنین نقش مایه هایی را كه استفاده از آن در بین اقوام و ادیان مختلف متدوال بوده، به فرهنگ خود 
پیوند زده است؟ »چلیپا« به مثابه رمزي كه داراي الیه هاي فراواني است، تداعي كنندۀ چه چیزي در فرهنگ 
اس��المي اس��ت؟ ارتباط این نماد با انس��ان كامل در عرفان و دین اسالم چیست؟ با توجه به معاني گستردۀ 
این رمز و محافظه كاري دین اس��الم در پیوند و اخذ عناصر از فرهنگ هاي پیش��ین، چگونه مفاهیم منطبق با 
جهان بیني و آرمان هاي اس��المي از درون آن اس��تخراج ش��ده و انتقال یافته است؟ مهم ترین یافته، تطابق و 
همخواني میان این رمز و انس��ان كامل در ادیان مختلف به ویژه در اس��الم و نیز چگونگي حضور این رمز 
در فرهنگ و تمدن و تزئینات معماري اس��المي اس��ت. پژوهش حاضر منتج از این فرضیه است: »چلیپا« با 
قابلیت هرمنوتیکي فراوان، به مثابه رمزي مقدس اجازۀ تأویل و تفسیر را به مخاطبان خویش داده است و به 
عنوان نماینده و رمز انس��ان كامل از نظر خصایل، داراي ش��باهت هاي فراواني با او است. از سوي دیگر در 
این پژوهش، سیر تحول »چلیپا« در ارتباط با تأثیرگذاري بر اقوام و ادیان و آیین هاي مختلف و تأثیرپذیري 

در بستر تاریخي در یك یا چند مقطع زماني، بررسي خواهد شد.

كلیدواژه ها: چلیپا، رمز، تزئینات معماری اسالمی، انسان کامل.
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تاریخ پذیرش مقاله: 1387/10/25

در بخ��ش اول ای��ن پژوهش از پیش��ینۀ رم��ز »چلیپا« و 
چگونگي حضور و ت��داوم آن در هنر و به ویژه در تزئینات 
معماري اس��المي سخن به میان آورده شده و در بخش بعد 
از تعاریف انس��ان کامل به عنوان مظهر و نمایندۀ اسم اعظم 
به گونه اي تطبیقي در می��ان ادیان و مكاتب مختلف فكري 
بحث ش��ده است. در بخش آخر با تطبیق و مقایسۀ خصایل 
انسان کامل با رمز »چلیپا«، به مثابه فرمي که پوسته ظاهر آن، 
در برگیرنده محتواي پنهاني آن اس��ت، ارتباط میان مفاهیم 

 شناسایي شده تا منجر به نوعي نتیجه گیري شود.

جامعۀ آماري این پژوهش بیش��تر مربوط به دورۀ اسالمي 
است و نیز نمونه هاي انتخاب شده )تصاویر( دوران قبل از 
اسالم و ارائۀ آن به گونه اي دیگر در تمدن اسالمي و به ویژه 
تزئینات معماري اس��المي اس��ت. هدف از پژوهش، پاسخ 
دادن به پرس��ش های مطرح شده در پژوهش و تبیین آن در 
قال��ب یك قانون علمي در حد ام��كان و اثبات فرضیه هاي 

آن است.
با مرور سابقۀ تحقیقات پیشین،می توان  دریافت که دربارۀ 
این رمز تنها در حوزۀ تمدن هاي قبل از اس��الم، به گونه اي 
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تطبیق��ي و با مطالعۀ صرف این نقش مایه در هنر، مطالعاتی 
صورت گرفته است و تاکنون پژوهشي درباره چلیپا و رابطۀ 
آن با انسان کامل � که رمزي است از عالم باالتر � بویژه در 
دورۀ اسالمي و با استناد به تزئینات معماري اسالمي، انجام 

نشده است.
پژوهش��ي که در حوزۀ معارف تطبیقي به طور مس��تقیم 
ب��ه این نقش مایه و بویژه در اس��الم پرداخته کتاب »معاني 
رم��ز صلیب« نوش��ته »رنه گنون« و با ترجم��ۀ آقاي »بابك 
عالیخاني« اس��ت. پژوهش��ي دیگر در این باره »نقش چلیپا 
در تزیینات معماري اس��المي« اس��ت که توس��ط نگارنده 
صورت گرفته و در بخشي از آن از انسان کامل و ارتباطش 
با رمز چلیپا سخن به میان آمده است. این پژوهش در قالب 
پایان نامه کارشناس��ي ارشد، رش��ته پژوهش هنر به دانشگاه 
هنر ارائه ش��د که شایسته است در این جا از زحمات اساتید 
محترم راهنم��ا و داور جناب آقاي دکتر »غالمعلي حاتم« و 
جناب آقاي »ایرج داداش��ي« و ریاست محترم دانشگاه هنر 
جناب آقاي »مهدي حس��یني«، قدرداني و سپاس��گزاري به 

عمل آورم.

روش تحقیق
 )Comparative(روش این پژوهش، تطبیقي و مقایسه اي
اس��ت. در ب��اب پژوهش ه��اي کاربردي و بنی��ادي که این 
پژوه��ش، ن��وع اول را در برمي گی��رد و در قال��ب مقاالت 
تحقیقي)Reaserch Articles( قابل تقس��یم بندي است، 
مي توان به این نكته اش��اره کرد که رجحان یكي بر دیگري، 
تقریبًا غیرممكن اس��ت. پژوهش هاي بنیادي، همواره بنیاد و 
س��نگ بناي پژوهش هاي کاربردي هستند و به قول کرلینجر 
)Kerlinger( محق��ق آلماني: »هیچ چی��ز عملي تر از یك 

تئوري خوب نیست« )هومن، 1378: 101(.
از منظر گونه شناس��ي و رویكردي دقیق تر به مسأله انواع 
پژوهش ، مي توان چنین استنتاج کرد که این پژوهش از نوع 
»مضموني )Thematic( و فرم و نقش )Form( اس��ت؛ 
یعن��ي حرکت از مضمون و محتوا به س��مت فرم و نقش و 

بالعكس« )ذکرگو، 1381: 168-169(.

یافته های پژوهش
پیشینۀ رمز چلیپا

در ابت��دا و قب��ل از آغ��از ای��ن مبحث، ذک��ر دو دیدگاه 
ضروري به نظر مي رسد: 1- دیدگاه کساني که »رمزاندیش« 
هس��تند، و با درون نگري، عقل ش��هودي و بصیرت فطري 
ب��ه آن مي نگرند و زب��ان رمزي را مقدم بر زبان اس��تداللي 

و ش��هود عقلي را مقدم بر عقل اس��تداللي مي دانند و آن را 
امري موهوم و خرافي نمي پندارند. 2- افرادي که این مسأله 
را ام��ري غیرمعقول و پدیده اي خرافي مي پندارند و از زبان 
رم��ز و تمثیل و معناي مابعدالطبیعي رمزها غافلند و به عقل 
مش��اهده گر، تجربه مدار و آزمایشگر تكیه مي کنند. رویكرد 
این مقاله از نوع اول اس��ت. »از دوران قبل از تاریخ در هنر 
س��فالگري فالت ایران، تصویري به قدمت خود دنیا ظاهر 
ش��ده اس��ت. تصویري که فضا را چهار قس��مت مي  کند و 
مرکز آن نقطه در محورهاي یك صلیب اس��ت. این طرح را 
پیاپي در هسته تجلیات روح ایراني مي بینیم و تشكیل دهنده 
فضایي مثالي اس��ت که قبل و بعد از اسالم عنصر غالب بر 
اندیشه و پندار ایراني بوده است« )افشار مهاجر، 1379: 55( 
و همواره به دلیل عظمت معنایي آن، از ایران به اقصي نقاط 

جهان نیز سفر کرده است.
»صلی��ب یا چلیپا ب��ا قدمتي نزدیك به هفت هزار س��ال 
اولین بار به شكل سواستیكا )صلیب شكسته( در خوزستان 
یافت شد. هرتس��فلد، آن را گردونه خورشید یا مهر نامید« 

)بختورتاش، 1371: 138-139(.
صلیب از دیرباز نمادي جهاني بود. همچنین مرکز جهان 
و نقطه ارتباط بین زمین و آس��مان و محور کیهاني به شمار 
مي رفت. گستردگي و تنوع فرمي این رمز، بي شمار و غناي 
مفهوم��ي درونمایه آن بي نهایت اس��ت. چلیپا یك رمز کلي 
است که دامنۀ شمولش کل مراتب وجود، اعم از عالم اصغر 
و عالم اکبر را در برمي گیرد. از این رو عرفان، حكمت و هنر، 
زبان رمز و تمثیل را بهترین وسیله ابالغ حقایق مي داند، زیرا 
تفك��ر در محتواي رمز را نهایتي نیس��ت؛ تفكري که از یك 
س��و جهان محسوس و از سویي دیگر، جهان نامحسوس و 
باالتر از جهان معق��ول را در برمي گیرد. بر پایۀ همین اصل 
»در هر ش��ي ء جزئي مي توان کل مطلق را مش��اهده نمود« 

)گنون، 1374: 7-10(.
»در مذهب اهل کش��ف و ارباب شهود/عالم همه نیست 
جز تفاصیل وجود/چندین ص��ور، ارچه ظاهراً روي نمود/
 چ��ون درنگري نیس��ت بج��ز ی��ك موج��ود« )خوارزمي، 

.)276 :1367
نقش »چلیپا« از جمله نق��وش جنجال برانگیزي بوده که 
همواره در طول تاریخ، بر سرچگونگي تعلق به دین و آییني 
خ��اص، بحث محاف��ل و مجالس روز بوده اس��ت. به دلیل 
اس��تفاده تكثرگرایانه اي که برخاس��ته از مضامین و مفاهیم 
متع��دد و غني درون ای��ن نقش مایه بوده، ه��ر قوم و ملتي 
در بازنمای��ي اعتقادات و آداب و رس��وم خود از وجود آن 
بهره جس��ته اس��ت. نقش »چلیپا« با وجود پیش فرض هایي 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


7

که در طول تاریخ )ش��اید ب��ه غلط( در 
اذهان عمومي جاي گرفته اس��ت )تعلق 
به حزب ن��ازي و یا تعلق صرف به دین 
مسیح(، در معماري اسالمي نیز حضوري 
بري از تناقض ندارد، زیرا اس��الم دیني 
اس��ت که ش��اکلۀ هنر آن، به سختي و با 
محافظه کاري، نمادي را به فرهنگ خود 
پیوند مي زند، مگر در صورت ضرورت. 
بنابرای��ن درونمایه سرش��ار از معاني به 
ظاهر ض��د و نقیض و جمع اضداد � که 
خصلت منطق اسطوره است � به ویژگي 
جهاني بودن این نقش مایه تأکید خاصي 
مي بخش��د. در تأیید این مس��أله، اثبات 
خواهد ش��د که هیچ ملت و قومي صرفًا 
نمي توان��د آن را متعل��ق به خ��ود بداند. 
مخاطب و ملتي که این نقش مایه، آذینگر 
هنر آن اس��ت، این پیام را منتقل مي کند 
ک��ه در انتخاب اندیش��ه و گزینش یك 
ی��ا چند مورد از معاني بي ش��مار آن، در 
جهت تحقق بخش��یدن آمال و فرافكني 
اعتق��ادات و جهان بین��ي خویش، آزادي 

کامل خواهد داشت.
»مطالع��ات نمادشناس��ي ن��ه تنه��ا از 

مقوالت مهم تاریخ هنر به ش��مار مي رود، بلكه به واس��طه 
ارتباطات تنگاتنگ با مباحث انسان شناس��ي، جامعه شناسي، 
روان شناس��ي، دین شناسي و طیف وسیعي از معارف دیگر، 
یكي از مقوالت مهم تاریخ تمدن بش��ري است. نمادها در 
مرزهاي تاریخ، اس��طوره و دین س��یر مي کنند و س��احت 
پژوهش را به وادي پررمز و رازي وس��عت مي بخش��ند که 
بسیار پیچیده و در عین حال دلپذیر است.« )ذکرگو، 1381: 

.)107
وجود رمزپردازي مستقل از آن است که آن را دریابند یا 
درنیابند، زیرا به دلیل قوام و اس��تحكامش، به رغم هرگونه 
تن��زل درجه و مق��ام، حتي پس از فراموش ش��دن رمز نیز 
محفوظ مي ماند و از نو در زماني نو، کشف و حیاتی دیگر 
از س��رمي گیرد. در هنر اس��المي، بیان رمزها با تناسب های 
صوري، هندسي و عددي بیان مي شود. »هر شكلي هندسي 
که در این هنر به کار گرفته مي ش��ود یك رمز اس��ت که از 
طریق شماي هندسي متجلي مي شود. در این نوع هنر تعریف 
دای��ره، مربع، مرکز و غیره در جهت آش��كار ش��دن معناي 
دروني آن ها اس��ت و نه تعریف ریاض��ي وار و مادي آن ها. 

اش��كال هندس��ي در این نوع هنر، در جهت معناي نمادین 
خویش به کار گرفته ش��ده و این معناها یكس��ره قراردادي 
اس��ت؛ یعني این مفاهیم در ذات اشكال نیست، چرا که اگر 
چنین بود نقوش اس��لیمي در نقاشي هاي »موریس اشر« نیز 
باید معنایي قدس��ي را در خود حمل کند. لیك در این نوع 
هنر، اش��كال هندس��ي از هویت صوري خ��ود گامي فراتر 
نهاده، به رمز و راز تبدیل مي شوند؛ حال آن که در هنر مدرن 

از اشكال رمززدایي شده است« )ارجمند، 1381: 162(.

تداوم »چلیپا« در هنر و معماري اسالمي
»چلیپا« در دوران اسالمي با تأثیرپذیري از برخي فرم هاي 
پیش��ین خود، همچنان به حیات ادامه مي دهد و بیش��تر در 
رده تقسیم بندي هندسي خود جلوه مي کند، زیرا ارج گذاري 
نسبت به هندس��ه مقدس، در بطن دین اسالم مستتر است؛ 
»دین��ي که هن��رش ب��ا اس��تفاده از عوامل��ي از قبیل ذهن 
استفاده کننده و بیننده مسلمان، معاني ای که به خالقیت هاي 
هنري او داده مي شود و شكل هایي که او مورد استفاده قرار 

داده است، پي ریزي شده است.« )گرابار، 1379: 5(. 
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»گزینش معنا و گزینش اش��كال متناسب با معنا و ترکیب 
آن دو در سایه یك هدف مندي منطقي، از اهم الگوهاي هنر 
اس��المي است. اگر اش��كال، معاني ذاتي )احدیت(، صفاتي 
)جالل، جم��ال و اکبر( و افعالي خداون��د )عدل و تعادل( 
را ک��ه جنبه هاي گوناگون توحید اس��ت تداعي و القا کنند، 
آن فرم ها و اش��كال مقدس خواهند ش��د« )حسیني، 1378: 

.)130

انعكاس جنبه هاي گوناگون توحید میس��ر نیست، جز از 
طریق مستحیل ش��دن اجزا در کل، کثرت در وحدت و در 
نتیجه اش��اره ب��ه توحید. این تجلي و انع��كاس توحید، در 
نوعي خاص از هنر اس��المي - که »معماري اسالمي« نامیده 
مي شود - و زینت و آذین به عنوان جزئي خردتر در مقابل 
این کل عظیم، مشاهده مي شود. آنچه آن را از تزیین صرف 
و ب��ه قصد زیبایي، مجزا مي کند، محتوا و درونمایۀ غني آن 
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تكامل و تعادل بوده است که با خصلت استوار و متعادل و 
داراي قدرت بصري »چلیپا« هماهنگ است. هنرمندان، این 
نقش مایه را در آجرکاري، گچ بري، کاشي کاري، منبّت کاری 
و مش��بك کاري به روش هاي مختلف ب��ه کار برده اند و از 
حضور پُر بار آن در جهت رسیدن به مقاصد و آمال خود در 
معماري و دیگر هنرهاي مختص دوران اسالمي سود جسته 
و بهره ها برده اند. کاش��ي هایي با نقش ستاره و صلیب که از 
نخس��تین دوران حكومت اسالمي تا کنون، در جنسیت هاي 
متف��اوت، انواع گوناگ��ون و مصالح متن��وع در ابنیه  ظاهر 
ش��ده اند، چه از منظر فرمي و محتوایي و چه از منظر رنگ، 
هم��واره در طول تاریخ هنر اس��المي، در تكمیل، پیش��برد 
و القاي مفاهیم یكدیگر کوش��یده اند. »س��تاره هشت پر« که 
ب��ه تنهایي قابلیت گس��ترش، تكثیر و توس��عه را ندارد، در 
همنشیني با صلیب امكان گسترش مي یابد. این شكل که از 
دو مربع و چرخش آن ها در یكدیگر به وجود آمده، حاکي 
از تبدی��ل مرب��ع به دایره و گذر از زمی��ن و امور مربوط به 
آن به آس��مان با کلیۀ خصلت هاي نزدیك به آن است؛ نظیر 
آنچه در معماري اسالمي در فرم گنبددوار که از پالني مربع 
شكل، گذار و به سمت دایره مي رود، دیده مي شود. بنابراین 
»س��تاره هش��ت پر« حول محور خود مي گردد، در حالي که 
صلیب به دلیل اجزاي تشكیل یافته آن که تداعي کنندۀ مربع 
و دایره است و فرمي است کامل، به سمت کلیه جهاتي که 
بر آن اشاره دارد سیر مي کند. بنابراین هرجا تضادي از منظر 
فرم و محتوا به چشم مي خورد، عنصر پویاي حرکت از هر 
دو منظر وارد عرصه وجود مي ش��ود. به این ترتیب »ستاره 
هشت پر به عنوان شمسه و نماد خورشید با صلیب به عنوان 
گردونه خورش��ید، نماد آرامش و عدالت و حقیقت و نقطه 
مقابل ظلمت )که از این منظر دو فرم ستاره و صلیب داراي 
اشتراك معاني هس��تند(، رفع تضاد، ناهماهنگي و اختالف 
و در نتیج��ه حضور منجي موعود و انس��ان کامل را تأیید، 
ی��ادآوري و تبیین مي کند و هم زیس��تي دو ف��رم را در کنار 
یكدیگ��ر، مرتب��ه اي برتر از تصادف ص��وري مي یابد و در 
نتیجه، وحدت در شكل و محتوا و اشاره به توحید، به طور 
کامل در این نقش ترکیبي محقق گردیده اس��ت« )طهوري، 

.)66 :1381

تعریف و مقایس��ۀ تطیبقي مفهوم انسان كامل 
در ادیان و نظام هاي عقیدتي گوناگون

همان گونه که انتظار مي رفت »چلیپا« در دورۀ اسالمي نیز 
همچون گذش��ته به حیات خود ادامه داد و حامل رمزهاي 
مابعدالطبیعه اي بي ش��مار ش��د. »در روایت است که پیغمبر 

اس��الم هنگامي که س��وار ب��ر براق به مع��راج می رفت، بر 
پیشانی براق »چلیپا« نقش شده بود. در نگارگري هاي دیني، 
براق، تنه اس��ب، دم طاووس، سرانس��ان، بال فرشته و کاله 
ایراني بر سر دارد« )بختورتاش، 1371: 274(. »چلیپا« خیال 
منتزع نس��ل بشر از مفهوم انس��ان کامل است و این توجه 
به انس��ان آرماني و جستجوي انس��ان کامل، در قالب نزول 
خصایل الهي از آسمان مفاهیم، بر زمین مصادیق، موضوعی 
است که از دیرباز مورد توجه تمامي ادیان، مذاهب، مكاتب 

و نیز نظام هاي عقیدتي و فكري بوده است. 
»دي ش��یخ با چراغ همي گش��ت گردشهر / کز دیو و دد 

ملولم و انسانم آرزوست« )موالنا، 1381: 59(
جستجوي انساني که داراي خصایل الهي است و واسطه 
میان امور آس��ماني و زمیني اس��ت و مصداق و نمونه بارز 
کالم الهي محسوب می شود؛ به این انسان در تفكر و عرفان 
اسالمي توجهي ویژه و خاص شده است. زیرا تحقق کامل 
عوال��م و جمیع مرات��ب وجود، از عق��ول و نفوس کلي و 
جزئي و مراتب طبیعت تا آخر تنزالت وجود، اجتماع عالم 
صغیر و کبیر و مقام وحدت که اس��اس جهان بیني اسالمي 
را شكل مي دهد، در وجود انسان کامل خالصه مي شود. به 
حكم همین منزلت خاص، انسان، کامل ترین نمایندۀ مرتبۀ 
وجود اس��ت و مقام او از ش��أن جس��ماني صرف تا شئون 

نامتناهي قابلیت گسترش و امتداد دارد. 
»رس��د آدمي به جایي که بجز خدا نبیند / بنگر که تا چه 

حد است مكان آدمیت« )سعدي، 1377: 698(
»انسان کامل« را به اس��امي گوناگون یاد کرده اند: »شیخ، 
پیش��وا، دانا، بالغ، مكمل، امام، ک��ون، جامع، خلیفه، قطب، 
 جام جهان نم��ا، آیین��ه گیتي نم��ا و گاه نی��ز انس��ان کامل را 
عیس��ي )ع( گویند که م��رده را زنده مي کند و خضر گویند 
ک��ه آب حیات خورده اس��ت و س��لیمان گوین��د که زبان 
مرغان را مي داند« )نصري، 1371: 247(. در دین زرتش��ت 
او را »سوش��یانت« نامیده اند که به معناي »سود رساننده« و 
»نگهبان آیین مزدیسنا« اس��ت. همین طور اندیشۀ »هومنه« 
در نزد ایرانیان قدیم نیز اندیش��ه انسان کامل است. »تفاوت 
انسان راستین با انسان کامل، در این است که انسان راستین 
کسي است که از فراز و نشیب هاي دور وجود رهیده و در 
مرکزي الیتغیر، مس��تقر شده اس��ت. فوق این مرتبه، انسان 
الهي اس��ت که از بشریت ترقي کرده، از شروط بشري آزاد 
گردیده و دیگر بشر محسوب نمي شود، با وصول به تحّقق 
کامل و وحدت، به درس��تي انس��ان کامل گردیده است. در 
مصطلحات ابن عربي لفظ معادل انس��ان راس��تین »انس��ان 
 القدی��م« و لفظ معادل انس��ان الهي »انس��ان الكامل« نامیده 
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موجودي است که همۀ حقایق عالم 
را همان گونه که هست مي داند. وي 
هم از عالم ملك )شهادت( که عالم 
محسوس است، باخبر است و هم از 
عالم ملكوت که عالم ارواح یا عالم 
معقول اس��ت و هم از عالم جبروت 
ک��ه ذات و صفات خداوند اس��ت، 

آگاهی دارد. 
»انس��اني ک��ه مي خواه��د از مقام 
واالي انس��ان کامل برخوردار شود 
باید به س��یر و س��لوك بپ��ردازد و 
س��یر في اهلل عبارت اس��ت از آن که 
س��الك چون به هس��تي خدا هست 
ش��د، چندان س��یر کند که اشیا را به 
تفصی��ل و به تحقیق بدان��د و ببیند، 
چنان که هیچ چیز در ملك و ملكوت 
و جبروت بر وي پوش��یده نباش��د« 
دی��دگاه  از   .)248-249 )پیش��ین: 
ش��مس تبری��زي »انس��ان کامل هم 
جاذبه دارد و ه��م دافعه؛ زیرا کمال 
حقیق��ي در آن اس��ت ک��ه آدمي به 
هنگام لط��ف، لطف کند و به هنگام 
قهر، قهر. این نظر ش��مس، برخالف 

آراي بعضي از صوفیه اس��ت که انس��ان نمونه را موجودي 
سراس��ر مهر و محبت مي دانند که هیچ گونه خالفي او را به 
قهر و خشم نمي  کشاند« )پیشین: 260(. شمس، چون دیگر 
صوفیه، انس��ان کامل را برخوردار از کشف و شهود که در 
آن از »گشاد باطن« نام می برد مي داند؛ روشن بیني و اشراقي 
که به دیدۀ ش��مس از خرد باالتر است، زیرا عمل تا درگاه، 
ره مي ب��رد، اما اندرون خانه ره نمي ب��رد. از دیدگاه مولوي 
نیز انس��ان، عالم اکبر اس��ت: »پس به ص��ورت عالم اصغر 
تویي/لیك معنًا عالم اکبر تویي« )پیشین: 272(. جسم انسان 
کامل در طبیعت است و جانش در ماوراي طبیعت. »حاالت 
روحي او به گونه اي اس��ت که حتي سالكان نیز نمي توانند 
آن را تصور کنند، چه رسد به گمراهان. وي هر لحظه داراي 

معراجي است و از شأن و مقام او قرب الهي است.
صورت��ش برخ��اك و ج��ان در المكان 
س��الكان  وه��م  ف��وق  المكان��ي 
هردم��ي او را یك��ي مع��راج خ��اص 
بر س��ر فرقش نه��د حق، ت��اج خاص 
آی��دت  وه��م  او  در  ک��ه  المكان��ي 
زای��دت  خیال��ي  وي  در  دم��ي  ه��ر 

انسان کامل داراي مجموعه صفاتي است که جمع آن ها به 
ندرت در یك فرد یافت مي شود. از این رو مولوي انسان هاي 

کامل را کمیاب و کیمیا مي داند« )پیشین: 293-294(.
از منظر مالصدرا »انس��ان کامل داراي دو حرکت اس��ت 
یكي حرکت صعودي به سوي حق براي تكمیل ذات خود 
و دیگري نزولي براي تكمیل نفوس خالیق. در حرکت اول 
غایت سالك، راه کمال، مقام فنا و محو است و ممكن است 
در عین جمع، مس��تغرق باشد و از خلق محجوب باشد؛ اما 
در حرکت دوم بعد از محو، رجوع به خود مي کند. در عین 
جمع به تفصیل نظر مي نماید و سینه اش وسعت خلق و حق 

را بر هم مي رساند« )پیشین: 325(.
بنابراین از طریق مطالعه اي تطبیقي در این امر، مي توان به 
ارزش و اهمیت انس��ان کامل و تعاریف کم و بیش مشترك 
آن پي برد. چنین انس��اني داراي رمزي اس��ت که از لحاظ 
ش��أن و مقام با او یكي اس��ت و بر آن به گونه اي هماهنگ 

داللت و با آن سنخیت دارد.
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چگونگي مطابقت رمز »چلیپا« با انسان كامل 
رم��ز »چلیپا« ب��ه خوبي نم��ودار حصول چنی��ن تحققي 
اس��ت؛ تحقق کامل فردی��ت در محور افق��ي و عرضي که 
در ای��ن محور، آنچه ک��ه متعلق به دنیاي م��ادي، زمیني و 
جس��ماني است، محقق شده اس��ت و در معناي رمزي این 
محور به طور کامل مي گنجد. دیگري تحقق کامل جنبه هاي 
غیرمتناهي و غیرجسماني در محوري عمودي و طولي است 
که این عمود بودن، خود رمزي اس��ت که بر »برتري نسبت 
به هر آنچه افقي و در س��طح تراز هستي است، داللت دارد 
و در عین متضاد بودن، مكمل آن نیز هست، مظهر رفعت و 
تمایل به معنویت، محور قائم خط ارتباط بین تقدس و کفر، 
این جهان و جهان باالیي است« )کوپر، 1379: 261(. محور 
قائم، محّل مابعدالطبیعي ظهور مش��یت آسمان است که در 
تقاطع با محور افقي در مرکز الیتغیر، یعني در نقطه حصول 
تعادل که فعل آسمان مستقیمًا از آن به منصۀ ظهور مي رسد 
)فیكون=پس مي ش��ود( تحقق مي یابد. »الئوتسه دربارۀ این 
نكت��ه مي گوید: مب��دأ دائمًا بي فعل اس��ت، ولي هر فعلي از 
اوس��ت. در اصطالح ش��رق دور، مرکز همان وسط الیتغیر 

اس��ت که مقام تعادل کامل است و 
نم��ودار آن مرکز چ��رخ کیهاني نیز 
هس��ت. در این نقطه ک��ه در مرکز 
»چلیپا« واقع شده، همۀ تضادها رفع 
شده است. این نقطه برابر مقام الهي 
است و در اصطالح عرفان اسالمي 
این مقام الهي از راه اجتماع عناصر 
متض��اد حاص��ل مي ش��ود« )گنون، 
1374: 84(. مقام��ي ک��ه از راه فناء 
ف��ي اهلل یا اس��تهالك )م��ن فردي( 
حاصل شده است و از مصداق مقام 
نیرواناي بودایي، چندان دور نیست. 
ای��ن نقطه همان جاس��ت که کثرت 
موجود، در آن به وحدت مي رس��د. 
نقطۀ مذکور در وجود »انسان کامل« 
قلب اوس��ت، ک��ه از آن ب��ه عنوان 
مقام الهي یاد ش��ده اس��ت، زیرا در 
پیش هرکس که بدان نقطه رس��یده، 
تضاد دیگر معن��ا ندارد. آن جا محل 
تعادل، نظم هماهنگي و صلح است. 
او »خود قان��ون خود خواهد بود«3 
)پیش��ین: 96(. زیرا ارادۀ او با ارادۀ 
کل یكي است. »او به مقام صلح اکبر 
یا همان سكینه )حضور الهي در نقطۀ مرکز عالم( رسیده که 
این س��كینه و نزول آن در قلب، در امت��داد محور قائم رخ 
مي دهد« )پیش��ین: 95(. این مرکز، محل تقاطع عالم اکبر و 
عالم اصغر، نقطه حل و مصالحه، هسته مرکزي قانون، منشأ 
عزیم��ت و بازگش��ت، گریز از مرکز و گرای��ش به مرکز و 
محل تقاطع دو محور افقي و عمودي )جسماني و روحاني، 
مادي و معنوي( است. حرکت از مرکز به محیط دایره، مظهر 
س��فر در عال��م تعیّن و تنوع اس��ت؛ در حالي که حرکت و 
عكس آن به سمت مرکز، روحاني و نمایانگر وحدت واحد 
مطلق اس��ت )»چلیپا« از منظر هندسۀ رمزي و قدسي، عامل 
تبدیل مربع با خصلت هاي زمیني اش به دایره با خصلت هاي 
نامتناهي و آس��ماني آن است که فرم سواس��تیكا � چلیپا با 
ب��ازوان شكس��ته � به خوب��ي تداعي کنندۀ چنی��ن مفهومي 
است(. تحقق انسان کامل به صورت سیر از محیط چرخ به 
مرکز، در سانسكریت »موکش��ا« نامیده مي شود که به معني 
»رس��تگاري« است. وقتي انس��ان کماالت طولي را تحصیل 
نماید و مقامات غیر بشري )در راستاي محور عمودي( را به 
کمال در خود محقق گرداند او انسان کامل خواهد بود. این 
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طولي، پل ارتباط بین خالق و مخلوق است و به سبب نوع 
بهره گی��ري از محور عرضي و افقي و ادراك یا عدم ادراك 
مرکز، فاصله نس��بت به حق تعالي، بر روي محور عمودي 
و قائم، کم یا زیاد مي ش��ود و محل قرارگیري انسان نسبت 
به ش��أن و مقامي که حاص��ل بهره گیري از محور عرضي و 
افقي اس��ت و برحسب اعمال او، بر روي محور عمودي و 
قائم، تعیین و مشخص مي شود و سیر صعودي یا نزولي او 
بر روي این محور به میزان آگاهي و هوشیاري او نسبت به 
چهار جهتي که محل رخنۀ شیطان است، بستگي دارد. این 
نكت��ه در توضیح آیات، بیش تر مش��خص و واضح خواهد 
ش��د. از طریق تعمق در معاني پاره اي آیات قرآني، از جمله 
آیه هفدهم سورۀ »اعراف« و آیه بیست و دوم سورۀ »ملك« 
مي توان به ترس��یم فرضي چهار جهت »چلیپا«ي سه بعدي 
دس��ت یافت و از طریق تصور کردن آن به عمق موارد ذکر 
ش��ده و آیات مذکور بیش تر پي ب��رد و رخنۀ چهار جهت 

عرضي شیطان را به این صورت تصور نمود.
»الزم به ذکر اس��ت که جهت ها و بعدهاي مكان را نباید 
با یكدیگر خلط کرد. ش��ش جهت وجود دارد و تنها س��ه 
بعد که هر یك، دو جهت قطراً متقابل را ش��امل مي ش��ود. 
بدین س��ان صلیبي که مورد نظر ماس��ت، داراي شش شعبه 
اس��ت، ولي بیش از سه خط راست که هر یك عمود بر دو 
خط دیگر است، ندارد. به زبان هندسه هر دو شعبۀ صلیب، 
نی��م خطي اس��ت ممتد از مرکز صلی��ب در جهت خاص« 

)پیشین: 70(.
آیه هفدهم از س��وره اعراف«، حاکي از مكالمه شیطان با 
خداوند اس��ت )ثم التینهم من بی��ن ایدیهم و من خلفهم و 
عن ایمانهم و عن شمائلهم و التجد اکثرهم شاکرین ]سپس 
از پیش رو، از پشت س��ر، از طرف راس��ت و از طرف چپ 
آن ها به سراغشان مي روم و اکثر آن ها را شكرگزار نخواهي 
یاف��ت[(. »ناگه��ان بندگان��ت را از چهار ط��رف محاصره 
مي کن��م )جهات چهارگانه صلیب(، ت��ا از راهت بدر ببرم. 
چون راه خدا امري اس��ت معنوي، ناگزیر مقصود از جهات 
چهارگانه نیز جهات معنوي خواهد بود نه جهات حس��ي« 
)طباطبایي، 1354: 40(. »طبق روایتي از امام محمد باقر )ع( 
در تفس��یري بر این آیه، منظور از آمدن شیطان از پیش رو، 
این است که آخرت و جهاني را که پیش رو دارد در نظر او 
س��بك و ضعیف جلوه دهد« )طباطبایي، 1367: 53-52( و 
حوادثي که در زندگي براي آدمي خوش��ایند و مطابق آمال 
و آرزوهاي او مي تواند باش��د و یا بالعكس حوادث ناگوار 
و مایۀ کدورت عیش او را، برجس��ته نماید؛ چرا که ابلیس 
در هر دو حال، کار خود را انجام مي دهد و مراد از پش��ت 

 س��ر، اوالد و اعقاب باشد، چون انسان به آیندۀ اوالدش نیز 
آمال و آرزو دارد و شیطان، انسان را به جمع آوري اموال و 
تجمع بخل و ثروت دعوت مي کند. منظور از طرف راست، 
این است که شیطان آدمي را از دینداري، بي دین کند و او را 
در بعضي از امور دیني، وادار به افراط نموده و به چیزهایي 
که خداوند از انس��ان نخواس��ته، تكلیف کن��د و این همان 
ضاللتي اس��ت که خداوند آن  را »اتباع خطوات الش��یطان« 
نامیده اس��ت. از س��مت راست آمدن ش��یطان که سمت با 
اهمیت و نیرومند آدمي اس��ت، س��عادت و دین اوس��ت و 
ابلیس امور معنوي را به واس��طه ش��بهات و ایجاد ش��ك و 

تردید ضایع مي سازد« )طباطبایي، 1354: 41(. 
منظور از طرف چپ این است که فحشا و منكرات را در 
نظر آدمي با اهمی��ت جلوه دهد و او را به ارتكاب معاصي 
و آلودگي به گناهان و پیروي هوي و هوس وادار س��ازد و 
لذات مادي و شهواني را در نظر انساني، خوشایند و غالب 
جلوه دهد. این چنین است که »شیطان نخست در عواطف 
انس��اني و نفس��اني او یعني در بیم، امید، آمال و آرزوهاي 
او و ش��هوت و غض��ب او تصرف نم��وده و آنگاه در اراده 
و افكاري که از این عواط��ف برمي خیزد تصرف مي کند و 
این القائات طوري نیست که انسان آن را احساس نموده و 
در میان آن ها و افكار خود فرق بگذارد« )مكارم ش��یرازي، 

 .)249-350 :1368
آیه بیس��ت و دوم از س��وره ملك در باب محور عمودي 
»چلیپا«ي س��ه بعدي صحبت مي کند و دربارۀ سیر صعودي 
یعني از مرکز به س��مت باال، و س��یر نزولي در جهت مرکز 
ب��ه پایین، در راس��تاي محور طولي و قائم س��خن به میان 
مي آورد: افمن یمش��ي مكبأ علي وجهه اهدي امن یمش��ي 
علي صراط مس��تقیم )آیا کسي که به روافتاده و به صورت 
چهار دس��ت و پا حرکت مي کند به هدایت نزدیك تر است 
یا کسي که راست قامت در صراط مستقیم گام برمي دارد؟( 
»در این ج��ا از فرد بي ایمان و ظالمي س��خن مي رود که به 
روافتاده و چهار دس��ت و پا حرکت مي کند که نه راه را به 
درستي مي بیند و نه قادر بر کنترل خویش است؛ نه از موانع 
باخبر است و نه س��رعتي دارد، کمي راه مي رود و درمانده 
مي ش��ود« )مكارم شیرازي، 1368: 350( و منظور این است 
که »کفار در لجاجت و سرکش��ي که دارند و در نفرتشان از 
حق، مثل کسي مي مانند که به صورت خوابیده، یا خزیده بر 
روي زمین و با صورت خویش طي مسیر مي کنند و معلوم 
اس��ت که چنین کسي نه بلندي هاي مسیر خود را مي بیند و 
نه پس��تي ها و نه نقاط پرتگاه و نه سراشیبي هاي سرراهش 
را« )طباطبایي، 1360: 36(. پس این افراد در راستاي محور 
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عمودي، داراي س��یر نزولي به س��مت پایین هس��تند و هر 
لحظه فاصله ش��ان با مبدأ و حق و حقیقت، دورتر و دورتر 
مي ش��ود. جایگاه گمراهان نیز در همان جا است. اما مؤمنان، 
به فرد راس��ت قامتي تش��بیه ش��ده اند که از جاده اي صاف 
و هموار و مس��تقیم با س��رعت و ق��درت و آگاهي تمام به 
راهي روشن )صراط مس��تقیم( پیش مي رود و بینش عمیق 
و مس��یري صاف و روش��ن دارد و در نتیج��ه از هالکت و 

گمراهي ایمن مي ماند.
از آنچه گذشت، روشن گردید که مثل آورده شده در آیه، 
مثلي اس��ت براي عموم کفار. ح��اِل هر کافر، حال جاهل و 
لجوجي است که چشمان خود را مي بندد و به جهل خویش 
ادام��ه مي ده��د و حال هر مؤمن طال��ب بصیرت که حق را 
جویا مي ش��ود، حال کسی اس��ت که چون جاي هر قدم از 
قدم ه��اي خویش را مي بیند، موانع س��رراهش را مش��اهده 
مي کند و مي داند که راه به کجا منتهي مي شود. شاید منظور 
از چهار دس��ت و پا رفتن کفار بر روي سینه، سیر بر محور 
افقي و عرضي صرف باشد. در مقایسه با افراد راست قامتي 
)مؤمنان( که بر محور عمودي، قائم و طولي س��یر مي کنند و 
سیر صعودي به سمت باال دارند )از مرکز به باال( افراد نوع 
اول تنها به چهار جهت مادي و دنیوي هس��تي توجه داشته 
و در همان مرتبه متوقف مي مانند و بازیچه ش��یطان و نفوذ 
او هس��تند. چنین افرادي در محور قائم و عمود، پایین ترین 
مرتب��ه و بیش تری��ن فاصله را با یگانه مب��دأ وجود خواهند 
داش��ت. انس��ان کامل با برقرار کردن موازنه بین دو قطب و 
دو مح��ور، حلق��ۀ بین خدا و طبیعت و واس��طۀ اعظم میان 

آسمان و زمین است.

بحث و نتیجه گیری
از ادله و شواهد به دست آمده، چنین استنتاج می شود که 
اس��طوره، نماد و رمز »چلیپا«، صورتی از یك حقیقت ازلی 
است که دارای جلوه های متكثّر بوده، در ناخودآگاه جمعی 
نس��ل بشر، در فرهنگ، هنر و تمدن اقوام مختلف از دوران 
پیش از تاریخ تا به امروز رخنه نموده، با زبان تصویری آنان 
درآمیخته و بومی ش��ده اس��ت. صور گوناگون یك حقیقت 
که با دگرگونی و اس��تحالۀ فرمی و در پاره ای موارد معنایی 
و محتوای��ی، مطابق با نی��از جوامع و ادیان مختلف، خود را 
وفق داده است. »چلیپا«، رمز و نمایندۀ برحّق »انسان کامل« 
اس��ت، انس��انی که کلیۀ دوگانگی های منطب��ق بر دو محور 
»چلیپا« که ش��امل خصلت های آسمانی و زمینی است در او 
به تعادل کامل رسیده است. این انسان کامل از نظر خصایل 
کام��اًل قاب��ل قیاس با فرم »چلیپا« اس��ت و صف��ات افعالی 
خداوند )عدل و تعادل( را کاماًل در مرکز »چلیپا«، که همان 

قلب انسان کامل است، بازنمایی می کند؛ مرکز الیتغیري که 
محل تعادل، آش��تي، صلح اضداد، »فناء في اهلل«، نظم،  قانون 
و محل تقاطع »عالم اکبر و اصغر«، »مقام وحدت در کثرت« 
و »کثرت در وحدت« اس��ت، نقطه اي که از آن جا هس��تي، 
هس��ت مي شود )فیكون = پس مي ش��ود( مقام الهي )المقام 
اله��ی هو اجتماع الضدین( )گن��ون، 1374(، نقطه اي که در 
آن واحد مي گس��ترد و دوباره کثرت موجود را به وحدت، 
هماهنگي، تنویر و معرفت برگش��ت مي زند. به همین دلیل، 
عنصر فردیّت در آن نفي مي شود و خضوع و خشوعي را که 
انس��ان کامل نمایندۀ آن است، تداعي مي کند. از تجزیۀ فرم 
»چلیپا«، دو محور افقي و عمودي ثنویت به وجود مي آید و 
هر جا سخن از امور مادي، زمیني، متناهي محسوس و متغیر 
به میان مي آید، اشاره به محور افقي است که با خصلت هاي 
جس��ماني »انس��ان کامل« قابل قیاس است. هر جا سخن از 
معنوي، آس��ماني، نامتناهي، نامحس��وس و نامتعین به میان 
مي آید اش��اره به محور عمودي است که با خصایل روحاني 

و عروج »انسان کامل« قابل مقایسه است. 
پس این دو محور به منزلۀ چهار راه و چهار جهت دنیوي 
اس��ت که در جهت عرض��ي قرار گرفته اس��ت و در محل 
تقاطع آن »انس��ان کامل« قرار دارد که بندگان را به س��مت 
مح��ور قائم )نیمه زبرین( آن و به س��وي پروردگار هدایت 
مي کند. »حقیقت انسان کامل نیز چهارگانه است: اقوال نیك، 
افعال نیك، اخالق نیك، و معارف؛ معارفي که خود نیز دلیل 
تقسیم بندي چهارگانه اس��ت: معرفت دنیا، معرفت آخرت، 
معرف��ت خود و معرفت خدا« )نص��ری، 1371: 247(. پس 
با توجه به تقدیس عدد چهار در اس��الم، جهات چهارگانه 
»چلیپا« و موارد ذکر شده، انطباق رمز »چلیپا« با شخصي که 
نمایندگي آن را بر عهده دارد و بر آن داللت مي کند، بیش تر 

تبیین خواهد شد.

پیشنهادها
شایس��ته است با مطالعه آثار س��نت گرایانی همچون »رنه  
گنون«، »فریتهوف شوان« و »سید حسین نصر« که رمزاندیش 
هستند، مباحثی از این قبیل بیش تر مورد توجه پژوهشگران 

قرار گیرد.

 پی نوشت ها
1. »کلمه: به حقایق هر چیز گویند و آنچه بدان از هر یك 
از ماهی��ات و اعیان و حقایق و مظاهر و موجودات خارجی 
گفته می ش��ود و به طور خالصه عبارت است از هر متعیّنی« 

)ابن عربی، 1376: 148(.
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2. »تحقق: از بعد عرفانی به معنای ش��هود حق تعالی در 
صور اس��ماء خویش که همان موجودات هستند. بنابراین، 
چیزی از خلق به حق محجوب نشده و به حق از خلق نیز 

پوشیده نمی شود« )کاشانی، 1372: 18(.
3. این عبارت از عرفان اس��المی نشأت گرفته است. در 
تعالیم هندویی از موجودی که به آن مرحله رس��یده اس��ت 
به عنوان swechchachari یا کس��ی که ارادۀ خود را به 

حساب می آورد، نام برده شده است )گنون، 1374(.
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