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چکیده
اين پژوهش تالش می كند ضمن بررسی آراء ديگر عرفا به مقايسه ديدگاههای عطار و ابن عربی در خصوص 
انسان كامل و همچنين اكمل آنها بپردازد و به شباهتها و تفاوتها در آراء و حتی شيوه بيان آنها اشاره نمايد و 
ميزان تأثيرپذيری عطار از ابن عربی را مورد بررسی قرار دهد. در عرفان ابن عربی و عطار، انسان كامل دارای 
عالی ترين مرتبه عقل است كه ابن عربی از آن به حقيقت محمديه ياد می كند، ولی به وضوح اظهار می دارد كه 
منظور از حقيقت محمديه، شخص پيامبر)ص( نيست، بلكه آن موجودی است كه برابر عقل اول است. عطار 
هم ضرورت انســان كامل را گاه با رمز و گاه آشكارا بيان می دارد، ولی در نهايت درمی يابيم كه توجه هردو 
به كامل ترين آنها يعنی خاتم النبيين معطوف می شود و ابن عربی او را نقطه عطف رجال غيب می داند و عطار 
متأثر از ابن عربی، از پيامبر)ص( به عنوان قطب اصلی جهان ياد می كند و بعد از او امام علی)ع( را قطب آل 
ياسين می داند. با اين وجود، در اغلب شيوه های رسيدن به اين مرتبه، نيز هردو دارای عقايد مشترك هستند، 

به جز مرتبه حلول كه عطار معتقد است: او زما گردد ولی ما نشود.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال سیزدهم/ دوره جدید/ شماره 49/ بهار و تابستان 1397

صص 72-58

کلیدواژه ها: ابن عربی، عطار، حقیقت محمدیه، انسان کامل.
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مقدمه
موضوع كمال و ظرفيت انسان در كمال پذيری مورد 
بحث اكثر مكاتب و اديان بوده اســت. به اين ترتيب 
يكی از مهم ترين مفاهيم در عرفان اســالمی، مفهوم 
انســان كامل اســت. برايند كلی اين انديشــه ها، آن 
است كه انســان كامل، انسانی است كه دارای اخالق 
الهی باشد، هدف نهايی آفرينش، باعث هستی و دليل 
بقای آن، تجلی اســمای الهی و اسم جامع او، واسطه 
بين آفريــدگار و آفريدگان، و خليفه خدا اســت كه 
علمش آشــكار، و قول و فعل و ُخلــق نيك در او، 
در نهايت اســت. او راهنمای آفريدگان و انسانها، و 
آشنا به بيماريهای نفسانی و روحی آنان است و آنان 
را شفا می بخشــد. او آفريده خدا است، اما آفريده ای 
خداگونه. او نايب خداوند در صفات و اخالق او است 
كه دوگانگی در او نيست و با هويت الهی وحدت دارد 
و از هميــن رو چنين مقامی دارد.1 انســان كامل در 
حقيقت يك تعبير معرفتی است كه ابن عربی از مناظر 
مختلف در اين خصوص به بحث پرداخته اســت. او 
در هر فص از كتاب فصــوص الحكم خود به لحاظ 
موضوع و الگــو، يكی از وجوه اوليای الهی را محور 
قرار داده است و نســبت به ائمه اطهار)ع( انديشه ای 
مثبت ارائه نموده و هركدام را مظهری از انسان كامل 
می داند و در نهايت امر، مظهر جامع انســان كامل را 
پيامبر)ص( می شمارد. از ديدگاه ابن عربی انسان كامل 
مظهر تجلی تمام صفات باری تعالی اســت و بر هر 
شــیء و موجودی متجلی است. او در فتوحات مكيه 
انســان كامل را نايب حق در زمين و معلم الملك در 
آســمان می خواند و او را در فص آدمی از فصوص 
الحكــم خود كامل ترين صورتــی می داند كه آفريده 
شده و معتقد اســت: مرتبه او از حد امكان برتر و از 
تمام خلق واالتر اســت، به خاطر مرتبه وی، فيض و 
مدد حق كه ســبب بقای عالم است، به عالم می رسد. 
به اين ترتيب ابن عربی افزون بر تحليل و تفســير اين 

1. ر.ك: »انسان كامل«، ج10، ص373.

بحث عرفانی، پيوند واليت با انســان كامل را مطرح 
كرده است كه بعد از او، شارحان آثارش نيز به شرح 

نكته های مبهم او در اين مقوله پرداخته اند.
انســان كامل يك آرمان است كه رســيدن به آن به 
عنوان هدفی برای انســان در نظر گرفته شده است. 
انسان كامل مضمونی است كه در ديدگاههای فلسفی، 
عرفانی و صوفی از اهميت برخوردار اســت. انسان 
كامل كسی است كه همواره مطيع فرمان حضرت حق 
است و با شــناختن حقيقت خود و عظمت وجودی 
خويشتن، می كوشــد نفس خود را از رذايل اخالقی 
دور كند و با انجام عبوديت به مقام »عبداهلل«، عروج 
نموده و راه رســيدن به مقام »َقاَب َقْوَسْيِن َأْو َأْدنَی«2 

را هموار سازد.
با اين وجود همواره اين سؤال مطرح است كه با اينكه 
در يكــی از بهترين آموزه های دينی ما يعنی قرآن، به 
انســان مرتبه خليفه اللهی می دهد، چرا همين آدمی 
كار را به جايی می رســاند كه خداوند در قرآن او را 
هلوع،3 قتــور،4 عجول،5 كفور6 و ... خطاب می كند و 
در واقــع قدر ناشناســی را در مقابل محبت و لطف 
الهی به ظهور می رســاند، به گونه ای كه اگر خود را 
ْنَساَن لََيْطَغی.  بی نياز ببيند، طغيان می كند: »َکالَّ ِإنَّ اْلِ
َأْن َرَآُه اْسَتْغَنی«.7 همچنين اين تحقيق در صدد پاسخ 

به سؤالهای زير است:
1- تفاوتها و نقاط اشــتراك عقايد عطار و ابن عربی 
در زمينه ضرورت رجال غيب و انسان آرمانی در هر 

دوره ای چيست؟
2- نظر عرفا در خصوص صفات نسبت داده شده از 
قبيل هلوع، عجول، كفور و ... از جانب قرآن به انسان 

چيست؟

2. نجم، 9.
3. معارج، 19.
4. اسراء، 100.
5. اسراء، 11.

6. زخرف، 15.
7. علق، 6و7.
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3- نمونه مسّلم و بارز انسان كامل از ديدگاه ابن عربی 
و عطار كيســت و نحوه شناســاندن آن به چه طريق 

است؟

پیشینه تحقیق
بســياری از صاحب نظران، خاســتگاه نظريه انسان 
كامل را نشــئت گرفته از فرهنگ غيراســالمی بيان 
نموده اند، نظير گولپنارلی )محقق برجســته ترك( كه 
معتقد اســت: اين نظريه از آيين بوديســم متأثر بوده 
اســت. گروهی هم سرچشمه آن را در ايران پيش از 
اسالم و اســطوره های موجود مثل كيومرث در اوستا 
قلمداد می كنند و شماری هم در آيينهای قبل يهودی 
به جســتجو در اين زمينه پرداخته اند. افزون بر اينها 
بايد گفت: سرچشــمه قرآنی آن بيش از پيش مورد 
توجه بوده است، به گونه ای كه در قرآن از جانشينی 
انسان به عنوان »جعل الهی« ياد شده است8 و بهترين 
تعريف را در اين مقوله از آن خود كرده است و تمامی 
صاحب نظران در اين خصوص متأثر از آن هســتند و 
به طور كلی در همه اديان، انسان آرمانی مد نظر بوده 

و از آن به عنوان ناجی ياد شده است.
از ميــان عرفــای صاحب نظــر در ايــن خصوص 
ابن عربی، نسفی، بسطامی، منصور حاّلج، و همچنين 
شــاعرانی مثل مولوی، عطار و ... دارای انديشه های 
خاص در مورد انســان كامل و آرمانی هســتند كه 
نويســندگان متعّددی اعم از معاصر و غيرمعاصر از 
جمله ابواعالی عفيفی، سعاد حكيم، محمد صدرالدين 
قونوی، تاج الدين حسين بن حسن خوارزمی، ويليام 
چيتيك و در ميان فارسی زبانان شهيد مطهری، محمد 
خواجوی، نجيب مايل هروی، محســن جهانگيری و 
... به بررســی عقايد و نظرات آنان در اين خصوص 
پرداخته و در مواردی شــرحی بــر كتب و آثار آنان 
داشــته اند كه از ارزش خاصی برخوردارند. در اين 
نوشتار ضمن استفاده از نظرات و شروح آنان و تأييد 

8. بقره، 30.

آراء و انديشه هايشان، به ميزان تأثيرپذيری عطار از 
صاحبان انديشه در اين مقوله و به خصوص ابن عربی 

توجه شده است.

جایگاه انسان در قرآن و کمال او
به طور قطع می توان گفت كه در آموزه های اســالمی 
در خصوص مقام و منزلت انســان، به صورت عام به 
توجهاتی ارزشــمند برخورد می كنيم كه در اين زمينه 
انسانهای برتر به صورتی ويژه و خاص مورد عنايت 
قرارگرفته اند؛ زيرا در عرفان اســالمی، هدف اصلی 
رســيدن به كمال نهايی اســت. پس تعجبی ندارد كه 
معرفة النفس يا انســان شناســی در صدر رسيدن به 
اين هدف باشد. بنابراين بسياری از بزرگان دينی در 
اين خصوص نظرات قابل مالحظه ای بر مبنای قرآن 
عرضه كرده اند و از آنجا كه انســان شناسی يكی از 
مبانی مهم در علوم انسانی است، بيان نظر خداوند در 
خصوص انســان، مورد توجه بسياری از انديشمندان 
اسالمی اعم از معاصر و غيرمعاصر و در مواردی حتی 

انديشمندان غيرمسلمان بوده است.
1( مقام خلیفه اللهی

كلمه خليفــه و خالفت از ماده »خلــف« به معنای 
پشت سر گذاشــته و جانشينی است و بحث خالفت 
و جانشــينی مطلق برای خداوند، فقط در خصوص 
خلقت حضرت آدم)ع( مطرح شــده اســت. اما بايد 
توجه داشت كه خالفت حضرت آدم)ع( از پروردگار 
از ســنخی ديگر بوده و امری اســت كــه با حقايق 
موجــود در عالم تكوين و مقامات روحی و كماالت 
وجودی حضــرت آدم)ع( ارتباط تنگاتنگی دارد. به 
تعبير دقيق تر »مقام خليفه اللهی انســان كه قرآن از 
آن پرده برداشــته، از نوع خالفت تكوينی است، نه 
خالفت اعتباری و قــراردادی«.9 همچنين در آيات 
متعددی خداوند گروهی را مــورد خطاب قرار داده 
و آنها را جانشــينان خود بر روی زمين معرفی كرده 

9. انسان از ديدگاه اسالم، ص141.
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اســت: »َوُهَو الَِّذي َجَعَلُکْم َخاَلئِــَف اْلَْرِض«.10 اين 
آيــات همگی اشــاره به اين مطلب دارنــد كه افراد 
ديگری نيز غير از حضرت آدم)ع( شايستگی رسيدن 
به اين مقــام را دارند. آيه 30 ســوره بقره در قرآن 
كريم به صراحت از اين خالفت ســخن گفته اســت: 
ـَك لِْلَماَلئَِکِة ِإنِّي َجاِعــٌل ِفي اْلَْرِض  »َوِإْذ َقاَل َربُـّ
َماَء  َخِليَفًة َقالُوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُیْفِسُد ِفيَها َوَیْسِفُك الدِّ
ُس لََك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل  ُح بَِحْمِدَك َونَُقدِّ َونَْحُن نَُسبِّ
َتْعَلُموَن«؛ »و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من 
در زمين جانشينی خواهم گماشت ]فرشتگان[ گفتند: 
آيا در آن كسی را می گماری كه در آن فساد انگيزد و 
خونها بريزد و حال آنكه ما با ستايش تو ]تو را[ تنزيه 
می كنيم و به تقديســت می پردازيم، فرمود: من چيزی 

می دانم كه شما نمی دانيد«.
ابن عربی در رســاله معرفة رجال الغيب خود آورده 
است: »خداوند مناظم عالم كلی و مراتب اهل عالم را 
مفّوض به انسان كامل كرده است كه غوث و قطب و 
اوتاد و رجال الغيب عبارت از ايشــان است و ايشان 
به منشــور آيات ذيل: »َوِإْذ َقاَل َربَُّك لِْلَماَلئَِکِة ِإنِّي 
َجاِعٌل ِفي اْلَْرِض َخِليَفًة َقالُوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُیْفِســُد 
ُس  ُح بَِحْمِدَك َونَُقدِّ َماَء َونَْحُن نَُســبِّ ِفيَها َوَیْسِفُك الدِّ
لََك َقاَل ِإنِّي َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن«11 و همچنين »َوُهَو 
الَِّذي َجَعَلُکْم َخاَلئَِف اْلَْرِض َوَرَفَع بَْعَضُکْم َفْوَق بَْعٍض 
َدَرَجاٍت لَِيْبُلَوُکْم ِفي َما َآَتاُکْم ِإنَّ َربََّك َسِریُع الِْعَقاِب 
َوِإنَُّه لََغُفوٌر َرِحيٌم«12 در عالم تصرف می نمايد، تا قيام 
قيامت«،13 بنابراين ابن عربی از يك كليت خاص در 
ايــن مقام صحبت كرده اســت، در حالی كه عطار تا 
حدودی از مراحل رســيدن به اين مرتبه پرده گشوده 

است.
ابن عربی می گويد: »مقــام خالفت و نيابت اللهی در 
انحصار مردان نيســت، بلكه زنان هــم به اين مقام 

10. انعام، 165.
11. بقره، 30.

12. انعام، 165.
13. ده رساله، ص77.

می رسند. پس معيار كمال و انسانيت است، نه حيوانيت 
و ذكوريت. بنابراين پيامبر)ص( به كمال زنان شهادت 
داد، همان طور كه به كمال مردان اشاره كرد: »ُكِمَل ِمَن 
الّرجال َكثيروَن َوُكِمَلْت ِمَن النِّساِء َمريَُم بِْنَت ِعْمراْن َو 
آســية اِْمرأة فِْرَعْوْن««.14 ابن عربی در فتوحات مكيه 
می گويد: »مردان و زنان در انسانيت باهم در انبازند 

و مردان را از اين حيث بر زنان برتری نيست«.15
در اين زمينه عطار با زبانی ساده و با چينش كلماتی 
گويا در الهی نامه، ضمن تأييد شايستگی انسان برای 
مقام خليفه اللهی، ســالك را با مراحل رسيدن به اين 
مقام آشــنا می سازد. ســالك بايد كليه مراحل غلبه 
بر نفس و مبارزه با شــيطان را پشــت سر گذارد، تا 
به كمال برســد. آغاز كتاب داستان مناظره پدری با 
شش فرزندش است؛ يعنی متضمن گفتگويی با روح 
انسان كامل است كه برای او شش پسر به اين ترتيب 
برمی شمارد: نفس كه در محسوس جای دارد، شيطان 
كه به موهوم می گرايد، عقــل كه از معقوالت گفتگو 
می كنــد، علم كه معلومات می جويــد، فقر كه طالب 
معدومات است و توحيد كه يك ذات را جويان است. 
همچنين او تأكيد دارد كه ذات حق، آئينه دل انســان 

كامل را محل ظهور تجليات حق می داند.
2( انسان و قابلیت دوگانگی سعادت و شقاوت

انسان خليفه خداوند اســت، اما شخصيتی آزاد دارد 
و می تواند راه شــقاوت را برگزيند. شــهيد مطهری 
در اين خصوص نظرات قابــل مالحظه ای بر مبنای 
قرآن عرضه كرده است. او می گويد: »آفرينش انسان 
تصادفی نيســت و انســان، موجودی انتخاب شده 
خوانده شــده است.16 و انســان، شخصيتی مستقل و 
آزاد دارد و البته رسالتی خدايی داشته و امانتی الهی 
را برعهده دارد.17 خداوند از انسان، خواسته است تا 
با انتخاب خود، يكی از دو راه ســعادت و شقاوت را 

14. محيی الدين ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی، ص445.
15. فتوحات مكيه، ص87.

16. طه، 122.
17. احزاب، 72.
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اختيار كند«.18
3( انسان و قابلیت سرشت دوگانه

انســان سرشــتی دوگانه دارد، نيمی از آن می تواند 
ستودنی و نيمی از آن می تواند قابليت نكوهش داشته 
باشــد. در كنار صفات خالفت، بصيرت و فضيلت كه 
از جمله صفات ستودنی انسان است، از او در قرآن با 
عنوان انسان بسيار ستمگر، نادان و ناسپاس ياد شده 
است.19 همچنين او را هلوع، قتور، عجول، كفور و ... 

خطاب می كند.     
شــهيد مطهری می گويد: »حقيقت اين اســت كه اين 
مدح و ذم از آن نيســت كه انســان يك موجود دو 
سرشتی اســت. نيمی از سرشتش ســتودنی و  نيم 
ديگر نكوهيدنی؛ نظر قرآن به اين اســت كه انســان 
همه كماالت را بالقــّوه دارد و بايد آنها را به فعليّت 
برساند. و اين خود اوســت كه بايد سازنده و معمار 
خويشتن باشد. شرط اصلی وصول انسان به كماالتی 
كه بالقّوه دارد، ايمان اســت. به وسيله ايمان است كه 
علم از صورت يك ابزار ناروا و در دست نفس اّماره 
خارج می شود و به صورت يك ابزار مفيد درمی آيد. 
پس انسان حقيقی كه خليفه اهلل است، همه چيز برای 
اوســت و باألخره دارنده همه كماالت انسانی است، 
عالوه بر اين، انســان ايمانی اســت نه انسان منهای 
ايمان، انســان منهای ايمان كاســتی گرفته و ناقص 
اســت. چنين انسانی حريص خون ريز و كافر است و 

از حيوان پست تر«.20
ابن عربــی در اين باره می گويد: »إِنَّ اإْلِنَســاَن ُخلَِق 
جس  َهُلوعًا أی النَّْفس بَِطبعها َمعدُن الّشــر و مأوَی الرِّ
لمات«؛21 »اينكه انســان هلوع  لَكونُهــا ِمن عالَم الظُّ
آفريده شــده، معنايش آن است كه نفس آدمی طبيعتًا 
معدن شــر و جايگاه پليدی است؛ زيرا نفس از عالم 

ظلمات است«.
18. آشنايی با قرآن، ج5، صص186-184.

19. احزاب، 72.
20. مجموعه آثار، ج2، صص273و274.

21. تفسير ابن عربی، ج2، ص370.

»تنها توجيه در نظر ابن عربی اين اســت كه خداوند 
انســان را با اين صفت )هلوعيّت( آفريده است، تا با 
وجود زمينه های خير مانند عقل و نفوذ دين در قلب 
آدمی به اضافه قدرت اختيار، عرصه كشمكش ميان 
هلوعيّــت و عقل پديد آيد و برايند آن، اِعمال اختيار 
انســان و دستيابی به سعادت يا شقاوت باشد. اما راه 
ديگری وجود دارد كه ايــن مقصود در عرصه تضاد 
حاصل می شود و آن اينكه خداوند طبع و سرشته ای 
كه معدن شّر باشد، نيافريده است، اما اگر تحت تربيت 
قرار نگيرد، سرمايه های طبيعی او رو به تباهی می رود 
و خواسته های طبيعی انسان، آدمی را به توليد شرور 
می كشاند و رذيلتها پديد می آيد. اختيار آدمی همراه با 
كنترل تمايالت طبيعی، می تواند زمينه برخورداری از 
معنويت را بدون اينكه ضروری باشد و خداوند شّری 
بيافريند، فراهم آورد«.22 عطار نيز در منطق الطير، با 
زبانی رمزگونه به معرفی هريك از مرغان پرداخته كه 
هركدام دارای صفاتی خاص هســتند و همين صفات 
آنها باعث رســيدن يا نرسيدن به مقام رفعت و تعالی 

می شود.

انسان کامل
رسيدن به انســان آرمانی و اطاعت از او، همواره از 
آرزوهای ديرين بشر بوده اســت و اين موضوع در 
تمام اديــان الهی و حتی مذاهب غيرالهی مورد توجه 
بوده اســت. با اين تفاوت كه مذاهــب غيرالهی در 
شناخت و معرفت آن، نگرش كلی و كافی نداشته اند، 
ولی اين موضــوع در اديان الهی بــا آمدن پيامبران 
جلوه ای خاص دارد و در گذر زمان در بســياری از 
علوم مثل عرفان، ادبيات، فلســفه و ... نمود خاص 
می يابد و از آنجا كه بشر همواره برای رسيدن به حق 
و حقيقت و معرفت خدا، به دنبال وســيله ای مطمئن 
می گردد، اين موضوع در ميان علوم ذكر شده، سرآمد 
مقوالت گرديده است. در اين خصوص خداوند متعال 

22. »تحليلی بر صفت »هلوعيّت« در انسان«، ص22.
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می فرمايد: »َیا َأیَُّها الَِّذیــنَ َآَمُنوا اتَُّقوا اهلَل َواْبَتُغوا ِإلَْيِه 
الَْوِسيَلَة َوَجاِهُدوا ِفي َســِبيِلِه لََعلَُّکْم ُتْفِلُحوَن«؛23 »ای 
اهل ايمان از خدا پروا كنيد و دســتاويز و وســيله ای 
برای تقّرب به ســوی او بجوييد و در راه او جهاد كنيد 

تا رستگار شويد«.
پس در نظر بشــر، انسان آرمانی انسانی است كه معلم 
علم، يقين و عشق باشــد و به اين ترتيب راه يافتن به 
دنيای معرفت و حقانيت، تنها از طريق تقّرب جستن به 
آن امكان پذير می شود؛ چون او را جامع جميع كماالت 
می يابد. در اين ميان از آنجا كه دين مبين اســالم اكمل 
اديان الهی اســت، زيباترين و واقعی ترين تصوير را از 
اين انسان آرمانی بشــر دارد، به گونه ای كه در تمامی 
آيــات وحی می تــوان جلوه هايی از انســان كامل را 

مشاهده نمود.
در اين زمينه گروه بی شماری برآن شده اند، تا با تفسير 
و تعبيرهای خاص و گاه با استناد به آيات الهی و تكيه 
بر دين اسالم، به شناسايی اين انسان كامل بپردازند كه 
در اين ميان، عرفا با تكيه بر ديدگاه عرفان اســالمی، 
نظريات گوناگونــی را ارائه كرده اند. در اين خصوص 
»بايزيد بسطامی انسان كامل را به معنی باالترين انسان 
يا عارفی می دانــد كه وحدت خويش را با خدا تحقق 
بخشيده اســت«.24 بر طبق عقيده بســطامی، می توان 
دريافت كه اين انســان بايد فانی گــردد، تا برخی از 
اسمای الهی را صاحب شــود و پس از آن اين انسان 

كامل می گردد.
1( نگرش ابن عربی

»ابن عربی از جمله متفكرانی است كه آثار و افكارشان 
زبان بنياد است؛ بدين معنی كه تار و پود آثار و افكار 
اين عارف و فيلســوف، با زبان و فرهنگ عربی درهم 
تنيده شده اســت و به همان نسبت كه آثار نويسنده ای 
زبان بنيادتر می شــود، قابليت تأويــل پذيری و روح 

23. مائده، 35.
24. جلوه های عرفان و چهره های عارفان، ص395.

شــاعرانه اش هم بيشتر می شود«.25 ابن عربی در رساله 
معرفة رجال الغيب آورده است كه خداوند مناظم عالم 
كلی و مراتب اهل عالم را مفّوض به انسان كامل كرده 
اســت كه غوث و قطب و اوتاد و رجال الغيب عبارت 
از ايشان اســت. در اين مقوله، از آنجا كه واژه انسان 
تنها به معنای انســان نمی باشد، بلكه به معنای مردمك 
چشم نيز هســت، ابن عربی انســان را مردمك ديده 
آفرينش می خوانــد و آن را كامل ترين جلوه گاه حق 
می داند.26 بنابراين انســان وسيله ديداری است كه حق 
با آن، مخلوقات خود را می بيند و به آنها رحم می كند؛ 
يعنی هستی می بخشد. »َوُهو لِلحقُّ بَِمنِزلَُه ااِلنسان الَعين 
َّذی يَكوُن بِــِه النََّظر«.27 ابن عربی می گويد:  ِمن الَعين ال
»هــرگاه خداوند تعالی می خواهد كــه در عالم نگرد، 
به انســان می نگرد از برای آنكه انسان كامل عين اهلل 

است«.28
پس به اين نتيجه می رسيم كه در عرفان اسالمی، انسان 
در جايگاه ويژه ای قرار دارد و دارای روحی الهی است 
و او را غايت خلقت می دانــد كه برخوردار از عقل و 
اختيار است و می تواند به عالی ترين مدارج كمال برسد 
و به مقام واليت نايل گردد كه همان ولی و سرپرســت 

است.
ايــن واليت در ادوار مختلــف در تمام مراتب خاص 
مثل نبوت، وصی و امام، نمود يافته است. همچنين در 
عرفان از مقام واليت در قالب انسان كامل با تعابيری 
همچون قطب عالم، خليفه، امام خضر، مهدی، مكمل، 
صاحب زمان و رجال الغيب ياد می شود. در اين مورد 
همچنين نظريه ای از منصور حاّلج ابراز شده بود كه آن 
نظريه حلول بود و مأخذ آن روايتی يهودی است كه بر 
حسب آن »خداوند انسان را بر صورت خويش آفريده 
اســت«. اين روايت را بعدها صوفيــان به پيامبر)ص( 

25. ابن عربی و زبان تازه عرفان، ص6.
26. ر.ك: فصوص الحكم، ص93.

27. همان.
28. ده رساله، ص71.
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نسبت دادند.29 مولوی در اين باره می گويد:
خلق ما بر صورت خود كرد خلق/ وصف ما از وصف 

او گيرد سبق.30
بــه هر حال از نظــر منصور حاّلج انســان دارای دو 
طبيعت الهوتی )الهی( و ناســوتی )بشــری( است كه 
چون شير و شكر به هم آميخته اند. ابن عربی نه تنها از 
اين عقيده حاّلج تأثير پذيرفت، بلكه در آن دگرگونی 
هم به وجود آورد و گفت: الهوت و ناســوت دو روی 
يك سّكه اســت و به طور كلی بر پايه اديان اسالمی، 
جهان هستی همچون آينه، تمام اسمای الهی و صفات 
خداوند را در صورتهای متكثّر به ظهور می نشــاند و 
چون تجّلی اين اســماء در انسان جمع و اجمال است، 
از اين جهت انســان را كون وجود می نامند و ابن عربی 
از انســان به عنوان عالم صغير ياد می كند. »از آنجا كه 
انسان كامل بر همه موجودات محيط است، بايد بگوييم 
كه حقايق عالم مظاهر حقيقت انسان كامل است، از اين 
رو اهل معرفت عالم خارج را »انسان كبير« دانسته اند. 
او همچنان كه ســبب ايجاد عالم است، سبب بقای آن 
نيز هست؛ برزخ و ميانه ای در ميان حق و خلق، و در 
بين وجوب و امكان اســت؛ به سبب نشئت كاملی كه 
دارد، در مرتبــه اعتدال قرار گرفته اســت؛ با توجه به 
وجــه حّقی اش فيض و مدد حق را می گيرد و با توجه 
به وجه خلقی اش آن را به خلق می رســاند، و با حفظ 
اين اعتدال، حكم وحدت و عدالت را در جهان ساری 

و جاری می سازد«.31
ابن عربی معتقد اســت: انسان آئينه ذات و صفات حق 
است، وقتی آئينه صاف باشد، به هر صفت كه خداوند 
در آن تجّلــی كند، در آئينه به ظهور می رســد، منتها 
از آنجا كه آئينه پذيرای عكســی بيش نيست، به قدر 
صفای خويش بهره مند می گردد و اين راز خالفت است 
و »اين مراتب را به كسی ندهند كه از وجود به درآيد، 

29. جلوه های عرفان و چهره های عارفان، ص396.
30. مثنوی، ص355.

31. الفكوك، ج1، صص93و94.

بلكه بدان دهند كه از خود درآيد«.32 به اين ترتيب از 
نظر ابن عربی »ظهور حق در اين آئينه مختلف است به 
حسب اختالف استعداد آئينه، و هر نفس كامل می بيند 
حق را بر حســب اعتقاد خود، علــم خود و معرفت 

خود«.33
ابن عربــی می گويد: خداوند خود را بــه طور تمام و 
كامل در انسان متجّلی می ســازد كه در ميان انسانها، 
انبياء و اولياء آشكارترين نمونه ها هستند. »پس هركه 
می خواهد كه ببينــد جميع عالم را در يك چيز و يك 
مظهر، بايد كه در انســان كامل نگــرد«.34 از ديدگاه 
ابن عربی، اولين حقيقت ظاهر، موجود نخستين، و مبدأ 
ظهور عالم مظهر انســان كامل است و كامل ترين فرد 
نوع انســانی از حيث ارتباطش با عالم مبدأ خلق عالم 
است و از حيث ارتباطش با انسان صورت كامل انسان 
اســت و از حيث ارتباطش با علــوم باطن و معارف، 
مصدر و منبع معارف است. او حّد اعالی ارواح جميع 
انبياء و اولياء و قطب االقطاب اســت و در يك كالم 

حقيقت محمديه است.35
2( نگرش عطار

عطار نيشــابوری هم در اشعار خود، به تبيين جايگاه 
انســان كامل پرداخته است. او در سه اثر بی نظير خود 
»الهی نامه«، »منطق الطير« و »مصيبت نامه«، زنجيره 
اتصال به ســه اصل عرفان؛ يعنی شــريعت، طريقت و 
حقيقت را محكم می كند و به شيوه های رسيدن به كمال 
می پردازد. بر طبق عقيده بسياری از صاحب نظران، در 
خصوص عرفان عطار، می توان گفت: عطار مقام اصلی 
انسان را در داستان »شيخ صنعان« به نمايش گذاشته 
است كه در اين داستان، سعی دارد فرشته شدن را نقطه 
اوج يا كامل انســان نداند، بلكه انسان و آدم شدن را 
در گرو نگاه كردن و عشــق ورزيدن می داند. همچنين 

32. ده رساله، ص34.
33. همان، ص72.
34. همان، ص71.

35. ر.ك: محيی الدين ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی، ص449.
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در منطق الطير مراحل رســيدن به اين مرتبه را روشن 
می سازد.

ویژگی انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و عطار
ابن عربی معتقد است كه رجال الغيب يا همان انسانهای 
آرمانی بشر، دارای ويژگيها و صفات خاص هستند، از 
جمله اينكه رجال الغيب در منظر و مأوای الهی همواره 
در خشوع و حيا هســتند. اين مردان الهی فقط برای 
خداوند متعال ظاهرند و فقط خداوند و امام كامل آنها 
را می شناســد و از ديد بقيه پنهان هستند و جوالنگاه 
اين مردان الهی در عالم شــهادت اســت و ظهور آنها 
در عالم اعلی اســت. او اين ســخن را با اســتناد به 
اين حديث قدســی: »اَوليائی تَحــَت قَبائی اليَعِرفونَه 
َغيری«؛ »دوســتان من زير ُجبّه من هستند و به جز 
من كســی آنها را نمی شناســد«، بيان می كند.36 آنها 
مستقيمًا حقايق را مشــاهده می كنند و حقيقت معانی 
را درمی يابند و در واقع كشف شهود می كنند. »رجال 
الغيب اخبار و احوال مؤمنان خالص را به جماعتی كه 
ابن عربی  دارند، می شناسانند«.37 همچنين  را  اهليتش 
در رســاله علّو حقيقت محمدی می گويد: »حال آنكه 
قطب از ماســت و روز قيامت موقفی عام است و هر 
نيكوكار و بدكاری كه در روزگار او بوده اســت، گرد 
می آيد و اگرچه وارث عيســوی و يا موســوی باشد 
كه البته ايرادی در آن نخواهد بود، بلكه برخاســته از 
چراغ و مشكات محمدی است و آن را امكانی فراگير 
است«.38 نيز در ادامه بيان می دارد كه ادراك بشری از 
درك قطب ناتوان است و فرد با اطالع در مراتب قطب 
به شهودی می رسد كه ديدگان آن را درك نمی كنند.39

عالوه بر آن، از نظر ابن عربــی رجال الغيب، مصداق 
ْحَمِن الَِّذیَن َیْمُشوَن  عباد الرحمن هســتند: »َوِعَباُد الرَّ
َعَلــی اْلَْرِض َهْونًــا َوِإَذا َخاَطَبُهُم الَْجاِهُلــوَن َقالُوا 

36. شرح األسماء الحسنی، ص64.
37. فتوحات مكيه، صص11، 12، 338-321.

38. نفائس العرفان، ص42.
39. ر.ك: همان، ص58.

َســاَلًما«؛40 »و بندگان خاص خــدای رحمان آنان 
هستند كه بر روی زمين به تواضع و فروتنی راه روند 
و هرگاه مردم جاهل به آنها خطاب )و عتابی( كنند با 
ســالمت نفس )و زبان خوش( جواب دهند«. مطابق 
بــا نظر ابن عربی كه از اوليای خدا به رجال الغيب ياد 
كرده، نظر عطار در اين باره، اين است كه بی نشانی از 
صفات حق تعالی، و ناشــی از عظمت نامحدود است 
كــه او را غيرقابل وصف می كند و طبعًا اين صفت هم 

در عالم او تجّلی می كند:
ز كنه ذات او كس را نشــان نيست/ كه هر چيزی كه 

گويی ايْنْت آن نيست.41
او همچنين معتقد اســت كه »در ره عشق تو با نام و 
نشــان نتوان شد«.42 از اين رو، عطار كامالن را كنز يا 

گنجهای مخفی عالم می داند:
گنجهــای مخفی اند اين طايفه/ الجــرم در گلخن و 

ويرانه اند
هــردو عالم يك صدف دان ويــن گروه/ در ميان آن 

صدف در دانه اند.43
ابن عربی هــم در كتابهای فصــوص الحكم، تجليات 
االلهيه و فتوحات به بحث در اين مورد پرداخته است. 
به طــور كلی او هريــك از 27 فصل كتاب فصوص 
را بــه يكی از انبياء كه هــم كلمه خداوند و هم مظهر 
اسمی از اســمای الهی هستند، اختصاص داده است و 
هريك از ايشــان به عنوان نمونه اعالی انسان كامل 
معرفی شده اند. »از نظر او در ميان انبياء و اوليای خدا، 
مظهر جامع انسان كامل حضرت محمد)ص( يا حقيقت 
محمديه است«.44 بر اين اســاس، ابن عربی با استناد 
به اين حديث قدسی: »اليََسعنی اَْرضی َوالَسمائی بَْل 
يََســعنی قَلُب َعبِدی الْمؤمن«؛ »آسمانها و زمين من 
گنجايــش مرا ندارد، اما قلب بنده مؤمن گنجايش مرا 

40. فرقان، 63.
41. اسرارنامه، ص2.

42. ديوان، عطار، ص203.
43. همان.

44. جلوه های عرفان و چهره های عارفان، ص397.
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دارد«، می گويــد: خدا از رگ گردن به انســان مؤمن 
نزديك تر است.45

لَّما اَراَد ااِّل لَُه الَحّق يَْسُكنَه/ لِذالَِك َعْدله َخلقًا َو ِسواه.46
يعنــی چون ارادت آن حضــرت اين گونه بود كه قلب 
انســانی جايگاهی برای گنجانيدن خودش باشــد، از 
اين رو، اعتدال و مســاواتی جامع و كامل تقدير نمود، 
ْیُتُه  بنابراين در تأييد اين سخن می توان گفت: »َفِإَذا َسوَّ
َونََفْخُت ِفيِه ِمــْن ُروِحي َفَقُعوا لَُه َســاِجِدیَن«،47 عين 

مساوات و اعتدال است.
1( مصداق عالی ترین مرتبه کمال از دیدگاه ابن عربی 

و عطار و دیگر عرفا
براساس نظر ابن عربی »مصداق تجّلی اسم اعظم همان 
حقيقت محمدی اســت كه منظور شخص پيامبر)ص( 
نيست، بلكه آن موجودی ماوراء الطبيعی است كه برابر 
اســت با عقل اول، و تمام انبيــاء مظاهر و وارثان آن 
حقيقت هســتند«.48 مؤيد اين سخن ابن عربی در پايه 
عرفان اســالمی، اين حديث اســت: »ُكنُت نَبيًّا َوآدم 
بيَن الماَء والّطين« كه اخبار وجود ســابق پيامبر)ص( 
را تأييــد می كند و ابن عربی اين حديث را تأويل كرده 

است.49
»رتبه انفعالی حضرت رسول خدا)ص( تا آنجاست كه 
حق تعالی از روح او ارواح و مظاهر آن را آفريد؛ زيرا 
رســول خدا)ص( می فرمايد: اولين چيزی كه خداوند 
آفريــد نور من بود كه همان به نام عقل خوانده شــده 
است، و می فرمايد: اولين چيزی كه خداوند آفريد عقل 
بود و به او رتبه فاعليّت داد و او را خليفه متصّرف در 
وجود عينی قرار داد و همه عالم را نقشــی از كمال او 
نمود«.50 ابن عربی در كتاب نفائس العرفان، در اين باره 
می گويد: »عقل اول پدر ارواح نبوی اســت، چنان كه 

45. ر.ك: همان، ص399.
46. ديوان، ابن عربی، ص198.

47. حجر، 29؛ ص، 72.
48. محيی الديــن ابن عربــی چهــره برجســته عرفــان اســالمی، 

صص328و329.
49. مرصاد العباد، ص129.
50. نفائس العرفان، ص41.

آدم پدر ارواح بشری است. همان طور كه جبرئيل پدر 
ارواح ملكی است و ابليس پدر ارواح جنّی است«.51

توجه و قدرت جذب اين انسان متخّلق به اخالق الهی، 
به اندازه ای اســت كه نه تنها در عرفان اسالمی، بلكه 
در پايه هــای ادب و هنر هم جايــگاه خاص خود را 
يافته اســت و در اين ميان، اديبان و شــاعران زيادی 
دلداده عرفان اين انســان كامــل گرديده اند و در اين 
بين، عطار به شــيوه و زبان خــاص خود به تعريف و 
تمجيد آن پرداخته است. همچنين در اين ميان حضرت 
رسول)ص( را به مقتضی »ُســْبَحاَن الَِّذي َأْسَری بَِعْبِدِه 
لَْياًل ِمَن الَْمْســِجِد الَْحَراِم ِإلَی الَْمْســِجِد اْلَْقَصی الَِّذي 
ِميُع الَْبِصيُر«؛52  بَاَرْکَنا َحْولَُه لُِنِرَیُه ِمْن َآَیاِتَنا ِإنَّه ُهَو السَّ
»منزه اســت آن ]خدايی[ كه بنده اش را شبانگاهی از 
مســجد الحرام به سوی مسجد االقصی كه پيرامون آن 
را بركت داده ايم ســير داد، تا از نشانه های خود به او 
بنمايانيم كه او همان شنوای بيناست«، از قاب قوسين 
گذرانيدنــد و به مقام »اَْو اَْدنی« رســانيدند و صورت 
رحمت را بر او كشــيدند و به خلق فرســتادند. »َوَما 
َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْحَمًة لِْلَعالَِميَن«؛53 »و ما تو را جز برای 
رحمت جهانيان نفرستاديم« و اين مراتب را به او دادند 
ٌد َأبَا َأَحٍد ِمْن  و اين گونه بود كه به استناد: »َما َکاَن ُمَحمَّ
يَن َوَکاَن اهللُ بُِکلِّ  ِرَجالُِکْم َولَِکْن َرُسوَل اهلِل َوَخاَتَم النَِّبيِّ
َشــْيٍء َعِليًما«؛54 »محمد)ص( پدر هيچ يك از مردان 
شما نيست، ولی او فرستاده خدا و خاتم پيامبران است 
و خدا به هر چيزی داناســت«، او به حد اعالی كمال 
می رســد و به درجه ای نايل می گــردد كه در وصفش 
ُســوَل َفَقــْد َأَطاَع اهلَل«؛55 يعنی  می گويد: »َمْن ُیِطِع الرَّ

هركه او را يافت ما را يافت.56
به حق می توان گفت: از آدم تا خاتم، ورثه و هر شرعی 
كه در هر زمانی ظاهر می شود و هر علمی كه در نبی و 

51. همان، ص58.
52. اسراء، 1.

53. انبياء، 107.
54. احزاب، 40.

55. نساء، 80.
56. ده رساله، ص34.
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ولی ظهور می يابد، آن ميراث محمدی است كه جوامع 
كلم به او اعطا شــده است.57 اين مطلب اشاره به اين 
حديث نبوی دارد: »اوتيــُت َجواِمع الَكلِم«.58 در اين 
زمينه ابن عربی در جايی ديگر می گويد: »آنچه مشايخ 
گفته اند كه فالن شــيخ موسوی اســت و فالن شيخ 
عيسوی است يا ابراهيمی است يا ادريسی است؛ يعنی 
وارث پيغمبر است از نزد محمد)ص( و ليكن كامل به 

همه لغات سخن گويد و آن محمدی است خاصه«.59
از بررســی آثار عطار درمی يابيم كه از ديدگاه او هم 
انسان كامل، همان حقيقت محمد است. »او در منطق 
الطير هفت وادی عرفانی را معرفی می كند كه فقر و فنا 
وادی رســيدن به اوج كمال است. و در مصيبت نامه 
خود با سير در عالم ملكوت و با شمردن خصوصيات 
منحصر به فرد هريك از فرشــتگان، مسير رسيدن به 
حقيقت را برای پير رهنمون می ســازد كه سرانجام به 
عالم پاك و نورانی انبياء راه می يابد و گاه با زبان رمز 

ضرورت وجود انسان كامل را بيان می دارد«.60
محمد مقتدای هردو عالم/ محمد مهتدای آل آدم

محمد آفتاب آفرينش/ مه افالك يعنی چشم بينش
چراغ معرفت شمع نبوت/ سراج امت و منهاج امت.61

همچنين می توان گفت: تا حدودی مصيبت نامه عطار، 
فصوص الحكم ابن عربی را در ذهن تداعی می كند كه 
او هريك از فصلهای كتاب فصوص را به يكی از انبيای 
الهی اختصاص داده است و هريك را نمونه ای از انسان 
كامــل معرفی می كند و در نهايت حضرت محمد)ص( 
را به عنوان قطب عالم امكان معرفی می نمايد. در اين 
ميان افضل رجال حضرت ختمی مرتبت است كه از او 
به سيد كائنات ياد كرده است، چنان كه در رساله معرفة 
رجال الغيب خود آورده اســت: »از طريق اســتمداد 
اينكه اول بر حضرت ســيد كائنات صلوات فرستد و 

57. ر.ك: محيی الدين ابن عربی چهره برجسته عرفان اسالمی، ص449.
58. جامع األسرار و منبع األنوار، ص294.

59. ر.ك: ده رساله، ص167.
60. »سيمای انسان كامل در آثار عطار«، ص37.

61. الهی نامه، ص5.

الُم َعَليُكم يا ِرجاُل الَغيب  بعد اين كلمات را بگويد: السَّ
َسه اَغيثونی«.62 الُم َعَليُكم يا اَرواَح الُمَقدَّ والسَّ

عّطار هم انســان كامل را جــام جهان نما و تجّلی گاه 
اســرار و رموز الهی می داند. به اعتقاد او، انسان كامل 
قطب عالم امكان است كه همه چيز بر مدار او می گردد 
و حتی گردش افالك نيز به حرمت او اســت. به نظر 
می رسد اين ســخن عطار به استناد اين حديث است: 
»لَْوالك لَّما َخَلقُت األفالك«؛63 »اگر تو نبودی افالك 

را نمی آفريدم«.
قطب اصل او بود پيدا و نهان/ سر از آن بركرد از ناف 

جهان
او چو قلب آل ياســين آمدست/ قلب قرآن يا و سين 

زين آمدست
قلب قرآن قلب پرقرآن اوست/ وال من وااله اندر شأن 

اوست.64
به اين ترتيب انســان كامل در رتبــه و مقام به جايی 
می رسد كه قول، فعل و صفت او، ميزان سنجش افعال و 
صفات خداوندی است و فرمانهای او بايد اطاعت گردد 
و سرپيچی در آن نباشد: »َیــا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َأِطيُعوا 
ْمِر ِمْنُکْم َفِإْن َتَناَزْعُتْم  ُســوَل َوُأولِي اْلَ اهلَل َوَأِطيُعوا الرَّ
ُســوِل ِإْن ُکْنُتْم ُتْؤِمُنوَن  وُه ِإلَی اهلِل َوالرَّ ِفي َشــْيٍء َفُردُّ
بِاهلِل َوالَْيْوِم اْلَِخِر َذلَِك َخْيٌر َوَأْحَسُن َتْأِویاًل«.65 چون 
او خليفه خدا اســت، اطاعتش عين اطاعت خدا است 
و به جايگاهی می رســد كه حتی خدا و مالئكه بر او 
درود می فرستند: »ِإنَّ اهلَل َوَماَلئَِکَتُه ُیَصلُّوَن َعَلی النَِّبيِّ 
ُموا َتْسِليًما«.66 در  َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِّ
اين زمينه مفســران می گويند: »انسان كامل از درود و 
صلوات مؤمنان بهره ای نمی برد، همان گونه كه خداوند 
از عبادت بندگان ســودی نمی برد، بلكه اين مؤمنان 
هستند كه با عبادت خدا و نيز درود فرستادن بر انسان 

62. ده رساله، ص79.
63. بحار األنوار، ج15، ص28.

64. مصيبت نامه، ص35.
65. نساء، 59.

66. احزاب، 56.
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كامل خود را در مسير جريان فيض خدا و خليفه وی 
قرار می دهند«.67 به نظر ابن عربی و پيروان او، خالفت 
انسان كامل مبتنی بر اعتدال و سبب حفظ عالم است، 
و او را ِظلُّ اهلل يا سايه خدا بر زمين می دانند. »ابن عربی 
معتقد اســت كه انســان كامل در عمد و ستون آسمان 
اســت، اگر به عالم برزخ انتقال يابد، آسمان فرود آيد، 

او حامل سّر الهی يعنی كلمه كون است«.68
به اين واقعيت می رسيم كه در شماری اندك از انسانها، 
ارزشــهای انسان به طور كامل به فعليت می رسد و آن 
همان انســان كامل است و افراد ديگر هريك براساس 
مرتبه ای از رشــد كه به آن می رســند، به درجه ای از 
مراتب كمال و تعالی نايل می شــوند. پس بعضی فقط 
مستعد هستند و بعضی با ســعی و خواست به فعليت 
رســانده اند و اكمل اين فعليتها در انبياء و اوليای الهی 
اســت كه در ميان آنها صاحبان كمال متفاوت اســت، 
و انحصاری تريــن درجــه كمال متعلــق به حضرت 
محمد)ص( اســت؛ چون »اقوال نيك و افعال نيك و 
اخالق نيك و معارف دنيا و آخرت، خود و خدا را به 
طور تام دربر دارد«.69 همچنين بايد گفت كه اين انسان 
كامل در ســطح ظاهری يا عالم جسمانی به خصوص 
در برابر منكران و كافران نمی تواند متفاوت از ديگران 
جلوه كندف بــه گونه ای كه قــرآن از زبان برخی از 
معاصران پيامبر)ص( می فرمايد: اين چه رسولی است 
كه غذا می خورد و به بــازار می رود: »َوَقالُوا َماِل َهَذا 
َعاَم َوَیْمِشــي ِفي اْلَْسَواِق لَْواَل ُأْنِزَل  ُسوِل َیْأُکُل الطَّ الرَّ
ِإلَْيِه َمَلــٌك َفَيُکوَن َمَعُه نَِذیًرا«.70 در هر صورت كمال 
وجودی انسان كامل بايد در قلمرو درونی او جستجو 
شــود و بايد گفت كه »جهانهای برزخی متعددی بين 
پوسته حّســی و هسته الهی وجود دارد، او در حقيقت 
برزخ البرازخ اســت و عملكرد جهانی او همه اشــياء 

67. »نظريه انسان كامل در عرفان آن روی سكه«، ص5.
68. محيی الديــن ابن عربــی چهــره برجســته عرفــان اســالمی، 

صص443و444.
69. االنسان الكامل، ص97.

70. فرقان، 7.

اســت، او هم جزء و هم كل اســت، هم كثرت و هم 
قدرت، هم صغير و هم كبير و هر چيزی و همه اســت 
و همان طــور كه او به دور خدا می گردد، جهان به دور 

او می گردد«.71
2( سیر و سلوک از منظر ابن عربی و عطار

در عرفان اســالمی، راه رسيدن به ســعادت، سير و 
سلوك اســت، و غايت سير و سلوك عرفانی با تعابير 
گوناگونی مانند بهشــت، رؤيت خداوند، فناء فی اهلل و 
معراج روحانی بيان شــده است. درك وحدت وجود 
و يا به تعبير ديگر، خودشناســی، در عرفان ابن عربی 
غايت ســلوك روحانی است. سالك الی اهلل در ابتدای 
سلوك معرفت به خويش و به تبع آن، معرفت به خداوند 
ندارد و در نهايت سلوك، معرفت به نفس می يابد و پی 
می برد كه خود چيزی جز خدا نيســت. سلوك عارف، 
شبيه معراج پيامبر)ص( است؛ سالك ابتدا علم به حق 
دارد كه از طريق تفكر در كتاب و ســنت )شــريعت( 
حاصل كرده است. سپس در معراج خويش، آن علم را 
به عين اليقين )وحدت شهود( مشاهده می كند و آن گاه 

به حق اليقين )وحدت وجود( می رسد.72
به اين ترتيب آنجا كه معرفة النفس ريشــه در تهذيب 
نفس دارد، برای ســير الی اهلل بايد در شناخت نفس و 
تهذيب آن كوشــيد. پس می توان گفت: پلكان رسيدن 
به معرفت اهلل از معرفت نفس شــروع می شود و آدمی 
برای رسيدن به مرتبه خليفه اللهی، بايد در ژرفای بحر 
النفس غوص نمايد و دل را به دريای معرفت بسپارد، 
تا در ساحل امن الهی تماشاگر جلوه جمال الهی باشد 
و اين گونه است كه به كمال كه غايت اصلی بشر است، 
خواهد رسيد. بنابراين، اين انسان كامل است كه مظهر 
تمام و كمال اســمای الهی می شود و به مقام جانشينی 
خدا می رسد؛ زيرا او غايت اصلی و نهايی خلقت است 
و دليل و راهنمای همه خاليق است و در يك كلمه او 
مخلوق خداگونه خدا است؛ چون جامع جميع صفات 

71. طريق عرفانی معرفت از ديدگاه ابن عربی، ص90.
72. »غايت سير و سلوك از ديدگاه ابن عربی«، ص115.
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الهی اســت. از نظر عطار كسی شايســته مقام خليفه 
اللهی اســت كه با طّی مراحل كمــال عقل و علم، به 
مقام فقر كه افتخار نبّی اكرم)ص( اســت، برسد. مقام 
فقر از اهميت بااليی برخوردار است. در شرح گلشن 
راز آمده است: »الَفقُر َسواُد الَوْجه فی الّدارين«؛ يعنی 
ســالك به طور كلی فانی فی اهلل شود و به عدم ذاتی 
راجع گردد كه فقر حقيقی اين اســت و از اين جهت 

است كه فرموده اند: »إذا اَنْتُُم الُفَقرا فَُهَو اهلل«.73
ابن عربی در خصوص مقام فقر و فنا در رساله الغوثيه 
چنين می گويد: »گفت جّل جالله كه: بگو با اصحاب 
و دوســتان خود كسی كه اراده دارد محبت را، پس بر 
اوســت كه اختيار كند فقر را و هرگاه تمام شــود فقر 
او، نيســت ااَْلَْمن«.74 همچنين در جايی ديگر از اين 
رساله از قول خداوند جّل جالله می گويد: »ای غوث 
با اصحاب خود بگو كه غنيمت شمرند دعوت فقر را؛ 
زيرا كه ايشان پيش من هستند و من پيش ايشان، من 
مأوای هر چيزم، مسكن هر چيزم، منتظر و نظرگاه هر 

چيزم و به سوی من است بازگشت هر چيزی«.75
از من و تو غنی اســت ذات اله/ من و تو مفتقر بدان 

درگاه
غير او خود غنی مطلق نيست/ وحده ال اله اال اهلل.76

بر طبق عقيده عطار برای رســيدن بــه مقام فقر بايد 
فانی شد:

گر شوی در نيستی صاحب نظر/ در جهان فقر گردی 
ديده ور.77

در اسرارنامه عطار آمده است:
دال گر كشــته اين راه گردی/ به يك دم زنده درگاه 

گردی.78
همچنين بيان شده است:

تو باقی گردی ار گردی تو فانی/ تومانی جمله گر بی 

73. مفاتيح االعجاز فی شرح گلشن راز، ص99.
74. ده رساله، ص38.

75. همان.
76. همان، ص92.

77. مصيبت نامه، ص70.
78. اسرارنامه، ص118.

تو تومانی.79
در اين زمينــه بايد گفت كه فنا خــود مراحلی دارد 
و عارف به مرحله ای از فنا می رســد كه مســتعد بقا 

می شود، چنانچه عطار در منطق الطير می گويد:
چه عجب باشــد كه بر ديوانه ای/ حالتی تابد ز دولت 

خانه ای
تا در آن حالت شود بی خويش او/ ننگرد هيچ از پس 

واز پيش او
جمله زو گويــد، بدو گويد همه/ جمله زو جويد بدو 

جويد همه.80
آن گاه كه به اين حال رســيد، »در اين حال او را نه از 

خود خبری است و نه از او«.81
در اين باره عرفا و بــزرگان صوفيه بر اين باورند كه 
»حالت فنا و  بــی خودی نتيجه فضل و رحمت الهی 
و خارج از اختيار اســت، چنان كه از شــيخ ابوسعيد 
ابوالخير پرســيدند: بنده از بايست خويش كی برهد؟ 
شــيخ گفت: آن وقت كه خداوندش برهاند«.82 عطار 

در شرح وادی فقر و فنا در منطق الطير آورده است:
هركه در دريای كل گم بوده شد/ دائمًا گم بوده آسوده 

شد.83
در واقع اشاره به بقای بعد از فنا می كند كه همان سفر 

من الحق الی الخلق است.
هركه او رفت از ميان اينك فنا/ چون فنا گشت از فنا 

اينك بقا.84
بدين گونه است كه در منطق الطير »بسياری از مرغان 
به علتهای گوناگون مادی و وابستگی از پای درمی آيند 
و از آن همه مرغان تنها سی مرغ بی بال و پر و رنجور 
باقی مانند كه به حضرت سيمرغ توانا آگهی می يابند، 
تا بســيار سال بر اين می گذرد، تا پس از فنا زيور بقا 
می پوشند و مقبول درگاه پادشــاه كون و مكان قرار 

79. همان، ص95.
80. مصيبت نامه، ص70.

81. عطار و ديگران، ص168.
82. جهان بينی عطار، ص220.

83. منطق الطير، ص22.
84. همان، ص238.
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می گيرند«.85
همچنين ابن عربی می گويد: آنجا كه انســان می خواهد 
بــا خدا ارتباط برقــرار كند، بايد يــك پارچه فقر و 
نياز باشــد؛ چون او متناهی و خدا نامتناهی اســت و 
او اســت كه همواره نيازمند است. »قطره درياست اگر 
با درياســت ورنه او قطره ودريا درياست. پس ارتباط 
انسان با خدا براســاس افتقار سامان داده می شود«.86 
ابن عربی حقيقت محمدی را تجّلی گاه اســم اعظم الهی 
يا همان اهلل می داند و عطار هم در منطق الطير خود به 
صورت رمز به اين موضوع اشــاره می كند و آن جايی 
اســت كه هدهد به عنوان راهبر مرغان در منقار خود 
بســم اهلل دارد و اين اسم جامع خصوصيات رحمان و 
رحيم است. عطار با اســتناد به اين سخن پيامبر)ص( 
حمن«،  كه می فرمايد: »َخَلــَق اهللُ آَدَم َعَلی صوَرِت الرَّ
معتقد است كه انســان كامل نسخه حق است، ولی او 
حلول و اتحاد را قبول ندارد؛ يعنی به استغراق يا فنای 
در حق معتقد است. پس اين گونه می توان گفت: او زما 
گردد ولی ما نشود. در نهايت امر بر طبق نظر ابن عربی، 
ســلوك به جميع طرق و در حقيقــت جامع ترين آنها 

طريقت خاصه حضرت محمدی است؛ زيرا:
اينســت طريق در طريقــت/ زين راه رســی به اين 

حقيقت.87
بنابراين برای دريافت حق بهترين وســيله انسان كامل 

است؛ زيرا:
به نور طلعت تو يافتم وجود تو را/ به آفتاب توان ديد 

كآفتاب كجاست.88

نتیجه گیری
1. مفاهيم مصيبت نامه عطار و فصوص الحكم ابن عربی 
مشــابهت دارند و هركدام به نوعی به تشــريح قصص 

انبياء می پردازند.
85. تاريخ ادبيات در ايران، ج2، ص863.
86. مباحثی در عرفان ابن عربی، ص296.

87. فصوص الحكم، ص106.
88. ديوان، فخرالدين عراقی، ص8.

2. نظــرات عطار و ابن عربی بــا آيات قرآنی مطابقت 
دارند.

3. نزد عطار و ابن عربی، انسان از جايگاه ويژه و تكريم 
و احترام برخوردار است.

4. عطار و ابن عربی هر انسانی را شايسته مرتبه خليفه 
اللهی نمی دانند و معتقدند: كســی به اين مرتبه می رسد 

كه از خود گذشته باشد و حق را يافته باشد.
5. ابن عربــی در مســئله فنا و بقــا، معتقد به وحدت 
وجود اســت، در حالی كه عطار به حلول اعتقاد ندارد 
و اســتغراق را می پذيرد و می گويد: او زما گردد ولی 

ما نشود.
6. عطار در ارائه بيشتر نظرات و عقايد، متأثر از ساير 

عرفا و همچنين ابن عربی است.
7. عطــار و ابن عربی در خصوص رســيدن به مرتبه 
كمال برای زن و مرد تفاوتی قائل نيســتند و معتقدند: 
هركس بنا به ظرفيت وجــودی خويش، از اين فيض 
بهره مند می شود. اين حقيقت چيزی جز صراط مستقيم 
و رسيدن به ذات احديّت نيست: »ِإنَّ َربِّي َعَلی ِصَراٍط 
ُمْسَتِقيٍم«.89 از اين رو، پيامبر)ص( به طايفه ای از امت 
خويش چنين آگاهی داده است كه پيامبر نيستند، ولی 

پيامبران در حق آنان غبطه می خورند.
8. هردو اكمل انســان كامــل را حضرت محمد)ص( 
معرفــی كرده اند، ولی ابن عربــی در مورد به كار بردن 
لفظ حقيقت محمديه، به صراحت می گويد كه منظورش 
شخص پيامبر)ص( نيســت، بلكه آن موجود ماورايی 

است كه برابر عقل اول است.
9. برخــالف ابن عربی، شــيوه بيان عطــار در زمينه 
شناسايی انسان كامل و طريق رسيدن به آن، شيواتر و 

از چينش كلمات رساتری برخوردار است.
10. عطار از زبان تمثيل و رمزگونه برای ارائه نظرات 

و عقايد خود استفاده كرده است.

89. هود، 56.
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- قرآن كريم.
- آملی، ســيد حيدر، جامع األســرار و منبع األنوار، 

تهران، انستيتو ايران و فرانسه، 1347ش.
- ابن عربی، محمد بن علی، تفســير ابن عربی، بيروت، 

دارإحياء التراث العربی، 1422ق.
- همو، ده رساله، تهران، مولی، 1367ش.

- همو، ديوان، بيروت، دارالكتب العلمية، بی تا.
- همو، فتوحات مكيه، ترجمه محمد خواجوی، تهران، 

مولی، 1381ش.
- همو، فصوص الحكم، تهران، الزهرا، 1391ش.

- همو، نفائس العرفان، ترجمه ناصر طباطبائی، تهران، 
جامی، 1392ش.

- اشــرف زاده، رضا، عطار و ديگران، مشــهد، سخن 
گستر، 1382ش.

- جهانگيری، محســن، محيی الديــن ابن عربی چهره 
برجســته عرفان اســالمی، تهران، دانشــگاه تهران، 

1375ش.
- چيتيك، ويليام سی، طريق عرفانی معرفت از ديدگاه 
ابن عربی، ترجمــه مهدی نجفی افــرا، تهران، جامی، 

1389ش.
- حجازی، بهجت الســادات، »ســيمای انسان كامل 
در آثار عطار«، مجله كيهان فرهنگی، شــماره 161، 

1378ش.
- حكمت، نصراهلل، مباحثی در عرفان ابن عربی، تهران، 

علم، 1389ش.
- حكيم، ســعاد، ابن عربی و زبان تازه عرفان، ترجمه 

مسعود جعفری، تهران، جامی، 1391ش.
- حلبــی، علی اصغر، جلوه هــای عرفان و چهره های 

عارفان، تهران، قطره، 1382ش.
- رهبر، علی، »تحليلی بر صفت »هلوعيّت« در انسان«، 

مجله پژوهش نامه اخالق، شماره 22، 1392ش.
- سبزواری، هادی بن مهدی، شرح األسماء الحسنی، 

قم، بصيرتی، بی تا.
- شــجاری، مرتضی، »غايت سير و سلوك از ديدگاه 
ابن عربــی«، مجله مطالعــات عرفانی، شــماره 11، 

1389ش.
- شــجيعی، پــوران، جهان بينی عطار، تهران، نشــر 

ويرايش، 1373ش.
- صفا، ذبيح اهلل، تاريخ ادبيات در ايران، تهران، ابن سينا، 

1369ش.
- عطار نيشابوری، محمد بن ابراهيم، اسرارنامه، تهران، 

صفی عليشاه، 1338ش.
- همو، الهی نامه، تهران، زّوار، 1351ش.

- همو، ديــوان، تهران، بنگاه ترجمه و نشــر كتاب، 
1345ش.

- همو، مصيبت نامه، تهران، زّوار، 1338ش.

- همو، منطق الطير، تهران، سخن، 1393ش.
- فخرالدين عراقی، ابراهيم بن بزرگمهر، ديوان، تهران، 

نگاه.
- فنايی شكوری، محمد، »نظريه انسان كامل در عرفان 
آن روی سكه«، مجله معرفت، شماره 193، 1394ش.

- قونوی، محمد صدرالديــن، الفكوك، تهران، مولی، 
1371ش.

- الهيجی، محمد بن يحيی، مفاتيح االعجاز فی شرح 
گلشن راز، تهران، كتاب فروشی محمودی، 1337ش.

- مايــل هروی، نجيب، »انســان كامــل«، در: دائرة 
المعارف بزرگ اســالمی، ج10، زير نظر ســيد كاظم 
موسوی بجنوردی، تهران، مركز دائرة المعارف بزرگ 

اسالمی، 1380ش.
- مجلســی، محمدباقر بن محمدتقــی، بحار األنوار، 

بيروت، مؤسسة الوفاء، 1404ق.
- مطهری، مرتضی، آشــنايی با قــرآن، تهران، صدرا، 

1389ش.
- همو، مجموعه آثار، ج2، تهران، صدرا، 1374ش.
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- مولــوی، محمد بن محمد، مثنــوی، تصحيح محمد 
استعالمی، تهران، سخن، 1379ش.

- نجم الدين رازی، عبداهلل بن محمد، مرصاد العباد من 
المبدأ إلی المعاد، تهران، علمی و فرهنگی، 1391ش.

- نسفی، عبدالعزيز بن محمد، االنسان الكامل، تصحيح 

ماريژان موله، تهران، 1341ش.
- واعظی، احمد، انسان از ديدگاه اسالم، تهران، سمت، 

1393ش.
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