
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 شماره 4، تابستان 871389

بررسى اندیشه ى سنایى در باره ى عالم صغیر و عالم کبیر

سهیال ذوقى1

چکیده

آن چه در این مقاله مورد پژوهش قرار مى گیرد بررسى اندیشه سنایى درباره عالم صغیر و کبیر 

است، «تمام آن چه در عالم باال وجود دارد و در جهان هستى است نمونه اى از آن در انسان است. «از 

این جهت انسان عالم صغیر است و هرچه غیر انسان است به یک بار عالم کبیر است. خداوند کتاب 

بزرگ هستى را تألیف کرده و کلمات این موجودات هستى هستند و انسان  خالصه ى این کتاب است 

و به قولى متأخر زمان است و علت اصلى و نهایى آفرینش و خالصه و چکیده موجودات عالم محسوب 

خلیفه ى خداست.  عالم صغیر عقل  خلیفه ى خداست و در  انسان عاقل  کبیر  عالم  گردد. «در  مى 

«سنایى نیز مانند بسیارى از عرفا از جمله عطار، ابن عربى، نسفى، موالنا و.... معتقد است که انسان در 

میان موجودات جهان آفرینش مخلوقى یگانه  و فرد است و عظمت او تا بدانجاست که تمام هستى, در 

مقابل انسان ناچیز و مسخرند و انسان اگرچه به ظاهر و صورت، جهانى کوچک به شمار مى رود ولى 

در باطن عالمى بزرگ است. سنایى انسان را به خاطر امتیازات ویژه اى که نسبت به سایر مخلوقات 

دارد اشرف مخلوقات و شریف ترین موجودات قلمداد مى کند و معتقد است که حتى فرشتگان مقربى 

چون جبرئیل، سوخته عشق انسانند و فرشتگان در برابر آدمى به مگس هایى مى مانند که گرد خواجه 

1 - هیئت علمى تمام وقت دانشگاه آزاد اسالمى مرکز نظرآباد
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عظیم الشأن گرد آمده اند، چنانچه مى گوید:

بى روانى شریف و جانى پاك            چه بود جسم ُجز که مشتى خاك

ورنـه بى روح خاك نـوح بود            خـاك را مـرتبــت ز روح بـــود

خوان جان ذروه ى فلک باشد            مگـس خـوان او مـلـک بــاشد
(حدیقه، ص460)

سنایى معتقد است که انسان شأن واال را مدیون نفخه ى الهى است که در وجود جسمانى او به 

ودیعه نهاده اند و همین امر نیز مقام او را به سطحى عالى مى رساند:

تو به گوهر خلیفه اى ز خداى           بر خرى و سگى فرود میاى
(حدیقه، ص 378) 

کلید واژه

سنایى، اندیشه، عالم صغیر، عالم کبیر، اشرف مخلوقات
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عالم صغیر و کبیر از دیدگاه سنایی

آفرینش  جهان  ایران،  بزرگ  و  بی پروا  شاعر  ق )  ه.  غزنوي (473-535  سناي  نظر  «در 

تعبیر  مجموعه است از دو عالم غیب و شهادت که در مواردي هم از آن به ُملک و ملکوت 

می نماید. عالم ملکوت وراي عرش قرار گرفته و سراسر نور است و عالم ُملک فروتر ازعرش و 

به حیث ماهیت سراسر ظلمت است؛ تن آدمی از عالم ُملک قوت می گیرد و جان او از ملکوت». 

(زرقانى - ص 6 - 45)

باري هرم آفرینش در شعر سنائی از «حق» به عنوان خالق متعال، آغاز شده و بعد از آن 

به ترتیب «امر»، «عقل کل»، «نفس کلی»، «ملک» و «عناصر اربعه» قرار می گیرند. چنانچه 

سنایی می گوید: 

کـاول آفریــدها عـقـل است        برتر از برگزیده ها عقل است 

عقل کل یک سخن ز دفتر او        نـفس کل یک پیاده بر در او

(سنایى - حدیقه - ص 62)

آتش و باد و آب و خاك و فلک       زبرش عقل و جان میانه ملک 

خــرد و جان و صـورت مطـلق       هـمه از امــردان و امراز حق

(همان 68)

«آنچه در هرم پنج گانه سنایی متاثر از فلسفه یونانی است، وجود سه عنصر عقل کل، 

نفس کلی، و عناصر اربعه است و انچه دراین مجموعه رنگ و روي محض اسالمی د ارد، 

است.  شده  اقتباس  اهللا  کالم  از  آن  در  نهفته  معناي  و هم  واژه  اصل  هم  که  است  «امر» 

«حق» نیز که در راس این هرم قرار گرفته با تفاوت درلفظ از مضامین مشترك در فرهنگ 

اسالمی و یونانی است». (افق هاى شعر و اندیشه ى سنایى، ص 47) از آنجا که عالم ملک 

مطابق آنچه گفته شد چهارمین مرحله در هرم آفرینش سنایی می باشد،  یا شهادت (جهان) 

دیدگاه او دراین مورد بدین شرح است: 
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سنائی عالم محسوس یا ماده را در جایی «مایه و صورت»و درجاي دیگر «کون و فساد» و 

«جوهر و عرض» معرفی می کند. 

اوســت نیرنـگ و مـایه پــرگار     نعمت و شکرو شـکرگوي نگار 

... کرده درشه ره معاش و معاد     فعل و قوت قرین کون و فساد           (حدیقه 88)

همچنین او به این باورعمومی اشاره می نماید که عالم ماده، مجموعه اي است از آباء علوي، 

امهات سفلی و موالید سه گانه. 

وز درون فلک چهــار گــهر        همه در بند و خصم یکد یگر 

(همان 311) سه موالید از این چهار ارکان        چون نبات و معادن و حیوان  

سنایی کون و فساد را بدان اعتبار به عالم، اطالق می کند که در آن موجودات مادي پدید 

می آیند (کون) و به مرور از بین می روند (فساد) 

همه از صنع اوست کون و فساد       خلق را جمله مبدء است و معاد

او از چهار عنصر یا چهار ارکان هم آب، خاك، باد و آتش است که به اعتقاد قدما عناصر 

تشکیل دهنده ى جهان ماده هستند و البته ریشه ى آن را باید در اقوال، ارسطو – مشاهده 

کرد. اشاره وي به موالید سه گانه – نباتی، جمادي و حیوانی – هم ناظراست بر تقسیمات انواع 

موجودات از نگاه فالسفه، درمجموع، آنچه سنایی درباره ى جهان ماده گفته بیانگر باور عمومی 

روزگار او نیز هست و چنانکه دیدیم ترکیبی است از باورهاي فالسفه و انچه در کالم اهللا آمده 

است.  (افق هاى شعر 51-2)

پس از بررسی آن بخش از اندیشه و افکار سنایی که به بیان مراتب وجود در عالم کبیر 

اختصاص یافته بود، موضوع دیگري که در شعر سنایی، در خصوص عالم کبیر یافت می شود، 

سطح ادراك و شعور حیوانات و حتی جمادات است. این موضوع به کرات در آثار صوفیه مورد 

از  و حتی جمادات نیز  حیوانات  دارند که  نظر  اتفاق  براین مطلب  و همگی  قرار گرفته  توجه 

اشتغال  و تسبیح حق  به ذکر  به طریقی  برخور دارند و هرکدام  با وجودشان  شعوري مناسب 
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دارند، منتها آنچه که هست ما از درك تسبیح آنها محرومیم و اگر گوش حقیقت بین ما باز شود 

این نداي آنها را می شنویم که «ماسمیعیم و بصیریم و هشیم». سنایی بران است که مکین و 

مکان، خداي را سجده می کنند و کوه ها و صحراها در برابر حق خاضع و خاشع اند. رعد و برق 

و ابر نیز  به ذکر و تسبیح خالق پرداخته و عالم علوي و سفلی با دو مهره – ماه و خورشید – او 

را تسبیح می گویند. 

دو جهان انکه علوي و سفلیست       صورت هر دو باز گویم چیست 

آن یکی پیر تنــک مــیدانست        و ان دگر زال سبحه گردانیست 

شــکرو تسبیح مـی کند جاوید        بـدو تا مــهرة ســیاه و سپید   (حدیقه 440)

ناگفته نماند، یک چنین نگاهی به هستی، ریشه در باور قرآنی و نص صریح وحی دارد آنجا 

که می فرماید: هرآنچه در آسمانها و زمین است به تسبیح خالق مشغول اند.

در دل سنــگ اگربــود کرمی        دارد آن کــرم ذرة جــــرمی 

(همان 104) صوت تسبــیح و راز پنهانش         می بــداند بــه علــم یزدانش 

دراین بخش سنایی از منظري صد در صد مذهبی و قرآنی به هستی مادي و عالم کبیر می 

نگرد که در خور تأمل است. 

سنایی همچنین هم صدا با تمام عرفا و فیلسوفان مسلمان، نظام آفر ینش را «نظام احسن 

«می خواند. به این معنی که در آفرینش هر چیزي به کاملترین شکل خود خلق شده است و 

اصوًال خلقت به گونه اي بهتر از این امکان پذیر نیست. او این موضوع را در تمثیل زیر: 

ابلهــی دیـد اشتـري به چرا         گفت نقشت همه کژ ست چرا    (حدیقه، 83)

به نحو بسیار زیبا بیان می کند. به طوریکه سنایی در این تمثیل متذکر این مسأله است که 

اگر کسی برآفریده هاي خداوند و چگونگی انها ایراد بگیرد در واقع این ایراد و عیب را بر خداوند 

گرفته در صورتی که خداوند منزه از هرعیب و ایرادي است و او خیر مطلق است و از خبر هیچ 

شرو بدي خلق نمی گردد و هیچ کار خداوند بدون حکمت و مصلحت نیست به طوري که سنایی 
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در جاي دیگر از کتاب حدیقه این مضمون را چنین بیان می کند: 

(همان، 85) همه را از طریق حکمت و داد        آنچه بایست از آن همه آن داد 

و یا آنجا که می گوید: 

(همان، 86) آن زمان کایزد آفـــرید آفاق        هیـچ بــد نافــرید براطــالق 

الزم به ذکر است که در آثار فلسفی نیز، این مضمون در یک جمله قصار چنین بیان شده 

است: لیس فی االمکان ابداع مّماکان.  (افق هاى شعر، 56)

به همین جا بحث جهان شناسی حکیم غزنوي را به پایان می بریم با ذکر این نکته که 

نگاه وي به عالم کبیر متاثر از چند طرز فکر رایج در روز گار او بوده است؛ فلسفی، عرفانی و 

قرآنی. براین اساس نمی توان شعر و اندیشه وي را تنها در قالب عرفان و تصوف محصورکرد.  

(همان، 57)

از آنجا که انسان یکی از محورهاي اصلی همه گفتگوهاي عرفانی است و انسان شناسی 

اگر مهمترین بحث عرفان نظري – در ساحت مخلوقات نباشد – قطعاً یکی از مهمترین آنها 

هست. سنایی هم که در آثار خود یک دوره عرفان نظري و عملی را به طور فشرده ارائه داده، 

در این خصوص حرف هاي شنیدنی و قابل توجهی دارد. بخصوص که آثار او منشاء پیدایش 

یک جریان عرفانی – ادبی عظیمی شد که از طریق عطار به دریاي مثنوي می رسد و بعد از آن 

هم تا قرن هاي متمادي پیش می رود؛ «ما از پی سنایی و عطار آمدیم». 

در این بخش برآنیم تا بیانات سنایی را درباب انسان مورد بررسی قرار داده و از این راه به 

انسان شناسی سنایی دست یــابیم. اساسی ترین نکتــه اي که در وجود انسان شایسته بحـث 

سنایی دو نکته درباره خلقت روح بیان می کند، یکی اینکه روح  باشد، خلقت روح است.  می 

انگاشته پرده غیب است و ماهیتی غیر مادي دارد که این مضمون خود ناظر است بر نامعلوم 

بدون کیفیت خلقت روح در نگاه سنایی و دیگر اینکه روح، پرتو نور فیض ربانی است و سنایی 

از آن تعبیر به نقش اهللا می کند که جاویدان است. 
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داده ى خود سپــهر بســـتاند           نقـــش اهللا جاودان  مــاند  (حدیقه، 67)

البته این مضمون اخیر، تعبیري ذوقی و شاعرانه است از نفخه ى الهی که در کالم اهللا به 

روح آدمی اطالق شده است: «و نفخت فیه من روحی». ( قرآن، سوره حجر، آیه 29) بر این 

اساس، سنایی در مورد خلقت روح تنها به نکاتی اشاره می کند که در کالم اهللا آمده است؛ نه 

بیشتر. در خصوص خلقت جسم هم، وي با استفاده از یک «حدیث قدسی» (احادیث مثنوى، 

198) که در کتب صوفیه آمده، از جسم حضرت آدم به عنوان تنها مخلوقی یاد می کند که به 

دست خالق متعال و بدون واسطه خلق شده است. سنایی در این مورد چنین می فرماید: 

کز براي پخته گشتن کــرد آدم را اله    در چهل صبـح الهی طیــنت پاکـش خمیر 

اي خمیرت کرده درچل صبح تایید اله   چون تنورت گرم شد آن به که دربندي فطیر
(سنایى، دیوان، 288)

و البته باید یادآور شویم که غرض سنایی در این مورد نشان دادن عظمت مقام انسان است.  

اما در جاي دیگري او اظهار می دارد که جسم انسان نگاشته ى افالك و داده ى سپهر است و 

از آب و خاك و باد و آتش ترکیب یافته و سپهر آن را باز می ستاند. 

از درونت نگاشت ُصنــع اله           نه ز زرد و سپـید و سـرخ و ســیاه 

وزبرونــت نگاشــته افالك           از چه از باد و خاك و آتش و خـاك 

... داده ى خود سپهر بستاند           نقــــش اهللا جــاودان مــــانــد  (حدیقه، 67)

در تحلیل این دوگونه سخن به ظاهر متناقض که درباره ى خلقت انسان از دیدگاه سنایی 

بیان شد باید گفت در نظر سنایی جسم انسان خلقتی دوگانه دارد؛ یکی خلقت بی واسطه که 

خاص جسم حضرت آدم (ع) است و دیگر خلقت با واسطه پدر و مادر و تاثیر افالك که متعلق 

به اجسام دیگر انسانها است. در عین حال، باید توجه داشت که تفاوت این دو خلقت بر می گردد 

به کیفیت خلقت؛ یکی با واسطه و دیگري بدون واسطه و نه تفاوت در ویژگیها و صفات ذاتی 

مخلوق. 
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پاره اي دیگر از اشعار سنایی به بیان ابعاد وجودي انسان اختصاص یافته است. او در دیوان 

انسان موجودي سه بعدي معرفی می کند که ابعاد وجود ي او عبارتند از: حیوانی، شیطانی و 

روحانی. 

در تو حیوانی و روحانی و شیطانی درست    در شمار هر که باشی آن شوي روز شمار

(دیوان، 85)

این ابعاد سه گانه وجود آدمی درکالم متفکران دیگري چون خواجه نصیر طوسی و محمد 

غزالی هم آمده و به احتمال زیاد مبتنی است بر مراتب سه گانه ى اماره، لوامه و مطمئنه که 

در کالم اهللا براي نفس اعتبار شده است، (افق هاى شعر، 60-59) چنانچه در قرآن مجید آمده 

است: «یا ایتهاالنفس المطمئنه» (قرآن، سوره فجر، آیه 27) معنی: «اي نفس قدسی مطمئن و 

دل آرام به یاد خدا «و یا آنجا که می فرماید: «و ما ابري نَْفسی ان النفس الماره بالسوء اال ما 

رحم ربی ان ربی غفور رحیم: و من خود ستایی نکرده و نفس خویش را از عیب و تقصیر مبرا 

نمی دانم زیرا نفس اماره انسان را به کارهاي زشت و ناروا سخت وا می دارد جز آنکه خدا به لطف 

خاص خود آدمی ر ا نگهدارد که خداي بسیار آمرزنده و مهربان است». (سوره یوسف، آیه 53)

پ نیز بخشی از اشعار سنایی را به خود اختصاص داده است. سنایی در دیوان براي نفس 

انسان چهار مرتبه ى اماره، لوامه، ملهمه و مطمئنه را اعتبار می کند و اذعان می دارد جز نفس 

مطمئنه بقیه مراتب دشمن انسانند چنانچه می گوید: 

نفس اماره و لوامــه و د یگر مـلهمه    مطمئنه با سه د شمن در یکی پیراهن است

(دیوان، ص 84)

سنایی همچنین درجاي دیگر از دیوان از دو نفس بهیمی و طبیعی یاد می کند که هر چند 

عین عبارت قرآنی نیست اما از قرار معلوم، نفس بهیمی مبین بعد حیوانی آدمی است و نفس 

طبیعی اشاره دارد به بعد انسانی او. آنجا که می فرماید: 

بگذر از نفس بهیمی تا نباشد تنـت را    طمع نُقل مرغ و خمر حور و غلمان داشتن

بگذر از نفس بهیمی تا نباشد جانت را  صورت تخییل هر بی دین به برهان داشتن
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(همان، 460)

همچنین او از نفس حّسی سخن می گوید که مایه گرفتاري آدمی در گرداب رذائل اخالقی 

است و ظاهراً این نفس حسی تعبیري ذوقی است از نفس اماره. (افق هاى شعر، 65) چنانکه گوید: 

اي گرفتار نیازو آز حرص و حقد و مال  ز امتحان نفس حسی چند باشی دروبال

(دیوان، 352)

سنایی همچنین معتقد است حقیقت انسان و بعد اصیل وجود او دل است: 

باطــن تـو دل تـو دان بـه درسـت      هـرچــه ُجز باطــن تــو بـاطـل تــسـت
(حدیقه، 337)

هر چند در فرهنگ عامه، دل نام عضو صـنوبري شـکلی که در طرف چپ سینه قرار داده 

است اما سنایی برآن اسـت که واژه ى دل مقـدس تر از آن است که بتـوان آن را براي نـامیدن 

یک عضو مادي به کار برد. چنانکه می گوید: 

دل که بر عقـل مهتري دارد          نــه به شــکل صنــوبـري دارد
(همان، 340)

سنایی ابیاتی دارد که برطبق آنها معتقد است مایه ى دل از آب و گل نیست. 

اصل حرص و نیاز دل نبـود           مــایه دل زآب و گـــل نـبــود

دل که باشد چنین امانی دو ست      نه دلست آنکـه هست پاره گوشت
(حدیقه، 337)

به اعتقاد سنایی دل منظر ربانی و نظرگاه الهی است و از طریق همین موجود است که 

فیوضات حق تعالی بر وجود آدمی جاري می گردد و از حیث ارزش و اعتبار هم سنگ عرش 

الهی است. سنایی در این باره چنین می گوید: 

دل یکی منظریــست ربــانی         انــدرو طــرح و فــرش نـورانی
(همان، 340)

سنایی در جاي دیگر از کتاب حدیقه از دل با نام سلطان یاد می کند آنجا که اعضاي بدن 
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آدمی را به صورت یکجا و کلی به مثابه شهر و اندام هاي تن او را جدا و منفرد از هم پیشه وران 

این شهر و عقل را وزیر این شهر معرفى می کند. 

هست اعضا چوشهر و پیشه وران      عــقل دستورو دل در او سـلطان
(همان، 311)

 (Organic Theory of Society) «این بیت سنایی اشاره به «نظریه انداموراي اجتماع»

دارد که افالطون فیلسوف یونانی در کتاب جمهور آن را به تفصیل شرح داده است و بعدها در 

جهان اسالمی غالب فیلسوفان و عارفـان و شـاعران بزرگ از آن استفاده کرده و هریک به 

شیوه ى خاص آن را پرورانده اند. و بیان آن اجماال این است که امام فخر رازي آورده است: 

حکما گفته اند االنساُن عالٌم صغیٌر و العالُم انساٌن کبیٌر؛  یعنی آدمی جهانی کوچک است و جهان 

آدمی بزرگ. آنگاه می گوید: «همچنان که اعضاي رئیسه در تن چهار است دل، دماغ، جگر و 

اعضاي تناسل؛ همچنین اصول حرفت ها در عالم چهار است... و چنانکه عضو رئیس مطلق دل 

است، همچنان حرفت رئیس مطلق سیاست» این معنی را فارابی در مدینه فاضله [شهر آرمانی]  

بیان کرده؛ مدینه فاضله او شبیه بدن کامل صحیحی است که اعضاي آن همه بر کامل کردن 

حیات حیوان و حفظ آن با هم کار می کنند. 

شیخ محمود شبستري در این باره می گوید: 

مثالـش در تن و جـان تو پیــداست  ز هر چـه در جهان از زیر و بـاالست  

حواس ات انجم و خورشید جان است  تن تو چون زمــین، سرآسـمان است    

تـو اورا گشته چون جان، او تــرا تن  جهان چون توست یک شخص معین     

از ایـن پاکیـزه تـر نـبود جــهانـی جهان انسان شــد و انســان جـهانی     
(حلبى على اصغر، به نقل از گلشن راز، ص 32)

بنابراین سنایی نیز مانند دیگر عرفا انسان را به خاطر امتیازات ویژه اي که نسبت به سایر 

حتی  که  است  معتقد  و  می کند  قلمداد  موجود  شریفترین  و  مخلوقات  اشرف  دارد  مخلوقات 
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فرشتگان مقربی چون جبرئیل، سوخته ى عشق انسانند و فرشتگان در برابر آدمی به مگس هایی 

می مانند که گرد خوان خواجه اي عظیم الشان، گرد آمده اند. چنانکه می گوید: 

بی روانی شــریف و جــانی پــاك        چه بـود جسـم جز که مشتی خاك

و رنـه بی روح خــاك نــوح بــود خـــاك را مــرتــبت ز روح بــود        

مگــس خــوان او مـــلک باشــد خــوان جــان ذروة فــلک بــاشد        
(حدیقه، 460)

سنایی همچنین معتقد است که انسان شأن واال را مدیون نفخۀ الهی است که در وجود 

جسمانی او به ودیعه نهاده اند؛ نفخه ربانی که انسان را تا سطح خلیفه باال می برد. مضافاً  اینکه 

تخمیر جسم انسان با «ید اهللا فضیلتی است که از میان همه مخلوقات تنها به انسان تعلق گرفته 

است و همین امر نیز  مقام او را به سطحی عالی می رساند. 

تو به گوهر خلیفه اي زخداي        برخـري و ســگی فــرود میـاي
(همان، 378)

غافل  نکته  این  ذکر  از  می گوید  الهی سخن  خلیفه  درباره  سنایی  آنگاه که  حال،  درعین 

نمی ماند که مقام مذکور به صورت بالقوه در نهاد بنی آدم تعبیه شده است و این گونه نیست که 

هر انسانی با هرصفتی، شایستگی این مقام را دارا باشد بلکه حرکت در مسیر درست انسانیت 

و کمال است که این مقام را از «قوه» در می آورد و تنها در این صورت است که می توان به او 

لقب خلیفه خداوند برروي زمین را اطالق کرد. (افق هاى شعر، 378)

سنایی در این مورد چنین می فرماید: 

تو به قوت خلیفه اي بــه گهر            قـوت خویش را به فـعل آور 

آدمی را میـان عقل و هـــوا             اخـتیارســت شـرح کرمــنا 

آدمی را مدار خوار که غــیب            جوهري شد میان رسته عیب 

از عبیـدان وراي پــرده چـرا              اخـتیار اخــتیار کــرده تـرا



تـا تـو از راه خشم و قلـاشی             یا ددي یا بهیمه مـی باشـی
(حدیقه، 373)

نتیجه گیرى

سنایى نیز هم صدا با تمام عرفا و فیلسوفان مسلمن نظام آفرینش را «نظام احسن» قلمداد 

مى کند و معتقد است که هر چیزى به کاملترین شکل خود خلق شده است و خلقت به گونه 

اى بهتر از این امکان پذیر نیست. سنایى همچنین در مورد خلقت، شایسته ترین نکته اى را که 

شایسته بحث مى داند روح است، روح که انگاشته ى پرده غیب است و ماهیتى غیرمادى دارد 

به طورى که از آن تعبیر به نقش اهللا مى کند که جاویدان است.

نقـش اهللا جـاودان مـاند  داده ى خود سـپهر بستاند 
(حدیقه، ص 67)

اشرف  دارد  موجودات  سایر  به  نسبت  که  اى  ویژه  امتیاز  این  خاطر  به  را  انسان  سنایى 

مخلوقات قلمداد مى کند و به خلیفه الهى انسان معترف است ولى از ذکر این نکته هم غافل 

نیست که مقام مذکور به صورت بالقوه در نهاد بنى آدم قرار داده شده و هر انسانى شایستگى 

این مقام را ندارد. بلکه حرکت در مسیر انسانیت و کمال است که مى تواند به او لقب خلیفه ى 

خداوند را بدهد. 

قوت خویش را به فعل آور تو به قدرت خلیفه اى به گهر 
(حدیقه، ص 373)
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