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چکیده
این پژوهش تالش میکند ضمن بررسی آراء دیگر عرفا به مقایسه دیدگاههای عطار و ابنعربی در خصوص
انسان کامل و همچنین اکمل آنها بپردازد و به شباهتها و تفاوتها در آراء و حتی شیوه بیان آنها اشاره نماید و
میزان تأثیرپذیری عطار از ابنعربی را مورد بررسی قرار دهد .در عرفان ابنعربی و عطار ،انسان کامل دارای
عالیترین مرتبه عقل است که ابنعربی از آن به حقیقت محمدیه یاد میکند ،ولی به وضوح اظهار میدارد که
منظور از حقیقت محمدیه ،شخص پیامبر(ص) نیست ،بلکه آن موجودی است که برابر عقل اول است .عطار
هم ضرورت انســان کامل را گاه با رمز و گاه آشکارا بیان میدارد ،ولی در نهایت درمییابیم که توجه هردو
به کاملترین آنها یعنی خاتم النبیین معطوف میشود و ابنعربی او را نقطه عطف رجال غیب میداند و عطار
متأثر از ابنعربی ،از پیامبر(ص) به عنوان قطب اصلی جهان یاد میکند و بعد از او امام علی(ع) را قطب آل
یاسین میداند .با این وجود ،در اغلب شیوههای رسیدن به این مرتبه ،نیز هردو دارای عقاید مشترک هستند،
به جز مرتبه حلول که عطار معتقد است :او زما گردد ولی ما نشود.
کلیدواژهها :ابنعربی ،عطار ،حقیقت محمدیه ،انسان کامل.

 .1ر.ک« :انسان کامل» ،ج ،10ص.373

 .2نجم.9 ،
 .3معارج.19 ،
 .4اسراء.100 ،
 .5اسراء.11 ،
 .6زخرف.15 ،
 .7علق6 ،و.7
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مقدمه
موضوع کمال و ظرفیت انسان در کمال پذیری مورد
بحث اکثر مکاتب و ادیان بوده اســت .به این ترتیب
یکی از مهمترین مفاهیم در عرفان اســامی ،مفهوم
انســان کامل اســت .برایند کلی این اندیشــهها ،آن
است که انســان کامل ،انسانی است که دارای اخالق
الهی باشد ،هدف نهایی آفرینش ،باعث هستی و دلیل
بقای آن ،تجلی اســمای الهی و اسم جامع او ،واسطه
بین آفریــدگار و آفریدگان ،و خلیفه خدا اســت که
علمش آشــکار ،و قول و فعل و ُخلــق نیک در او،
در نهایت اســت .او راهنمای آفریدگان و انسانها ،و
آشنا به بیماریهای نفسانی و روحی آنان است و آنان
را شفا میبخشــد .او آفریده خدا است ،اما آفریدهای
خداگونه .او نایب خداوند در صفات و اخالق او است
که دوگانگی در او نیست و با هویت الهی وحدت دارد
و از همیــن رو چنین مقامی دارد 1.انســان کامل در
حقیقت یک تعبیر معرفتی است که ابنعربی از مناظر
مختلف در این خصوص به بحث پرداخته اســت .او
در هر فص از کتاب فصــوص الحکم خود به لحاظ
موضوع و الگــو ،یکی از وجوه اولیای الهی را محور
قرار داده است و نســبت به ائمه اطهار(ع) اندیشهای
مثبت ارائه نموده و هرکدام را مظهری از انسان کامل
میداند و در نهایت امر ،مظهر جامع انســان کامل را
پیامبر(ص) میشمارد .از دیدگاه ابنعربی انسان کامل
مظهر تجلی تمام صفات باری تعالی اســت و بر هر
شــیء و موجودی متجلی است .او در فتوحات مکیه
انســان کامل را نایب حق در زمین و معلم الملک در
آســمان میخواند و او را در فص آدمی از فصوص
الحکــم خود کاملترین صورتــی میداند که آفریده
شده و معتقد اســت :مرتبه او از حد امکان برتر و از
تمام خلق واالتر اســت ،به خاطر مرتبه وی ،فیض و
مدد حق که ســبب بقای عالم است ،به عالم میرسد.
به این ترتیب ابنعربی افزون بر تحلیل و تفســیر این

بحث عرفانی ،پیوند والیت با انســان کامل را مطرح
کرده است که بعد از او ،شارحان آثارش نیز به شرح
نکتههای مبهم او در این مقوله پرداختهاند.
انســان کامل یک آرمان است که رســیدن به آن به
عنوان هدفی برای انســان در نظر گرفته شده است.
انسان کامل مضمونی است که در دیدگاههای فلسفی،
عرفانی و صوفی از اهمیت برخوردار اســت .انسان
کامل کسی است که همواره مطیع فرمان حضرت حق
است و با شــناختن حقیقت خود و عظمت وجودی
خویشتن ،میکوشــد نفس خود را از رذایل اخالقی
دور کند و با انجام عبودیت به مقام «عبداهلل» ،عروج
2
َاب ق َْو َس ْينِ َأ ْو َأ ْدنَى»
نموده و راه رســیدن به مقام «ق َ
را هموار سازد.
با این وجود همواره این سؤال مطرح است که با اینکه
در یکــی از بهترین آموزههای دینی ما یعنی قرآن ،به
انســان مرتبه خلیفه اللهی میدهد ،چرا همین آدمی
کار را به جایی میرســاند که خداوند در قرآن او را
هلوع 3،قتــور 4،عجول 5،کفور 6و  ...خطاب میکند و
در واقــع قدر ناشناســی را در مقابل محبت و لطف
الهی به ظهور میرســاند ،به گونهای که اگر خود را
بینیاز ببیند ،طغیان میکندَ « :ك َّل إ َِّن ْ ِ
ان لَ َي ْطغَى.
الن َْس َ
َأ ْن َر َآ ُه ْاس َت ْغ َنى» 7.همچنین این تحقیق در صدد پاسخ
به سؤالهای زیر است:
 -1تفاوتها و نقاط اشــتراک عقاید عطار و ابنعربی
در زمینه ضرورت رجال غیب و انسان آرمانی در هر
دورهای چیست؟
 -2نظر عرفا در خصوص صفات نسبت داده شده از
قبیل هلوع ،عجول ،کفور و  ...از جانب قرآن به انسان
چیست؟
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 -3نمونه مس ّلم و بارز انسان کامل از دیدگاه ابنعربی
و عطار کیســت و نحوه شناســاندن آن به چه طریق
است؟

آراء و اندیشههایشان ،به میزان تأثیرپذیری عطار از
صاحبان اندیشه در این مقوله و بهخصوص ابنعربی
توجه شده است.

پيشينه تحقیق
بســیاری از صاحبنظران ،خاســتگاه نظریه انسان
کامل را نشــئت گرفته از فرهنگ غیراســامی بیان
نمودهاند ،نظیر گولپنارلی (محقق برجســته ترک) که
معتقد اســت :این نظریه از آیین بودیســم متأثر بوده
اســت .گروهی هم سرچشمه آن را در ایران پیش از
اسالم و اســطورههای موجود مثل کیومرث در اوستا
قلمداد میکنند و شماری هم در آیینهای قبل یهودی
به جســتجو در این زمینه پرداختهاند .افزون بر اینها
باید گفت :سرچشــمه قرآنی آن بیش از پیش مورد
توجه بوده است ،به گونهای که در قرآن از جانشینی
انسان به عنوان «جعل الهی» یاد شده است 8و بهترین
تعریف را در این مقوله از آن خود کرده است و تمامی
صاحبنظران در این خصوص متأثر از آن هســتند و
به طور کلی در همه ادیان ،انسان آرمانی مد نظر بوده
و از آن به عنوان ناجی یاد شده است.
از میــان عرفــای صاحبنظــر در ایــن خصوص
ابنعربی ،نسفی ،بسطامی ،منصور ّ
حلج ،و همچنین
شــاعرانی مثل مولوی ،عطار و  ...دارای اندیشههای
خاص در مورد انســان کامل و آرمانی هســتند که
متعددی اعم از معاصر و غیرمعاصر از
نویســندگان ّ
جمله ابواعالی عفیفی ،سعاد حکیم ،محمد صدرالدین
قونوی ،تاجالدین حسین بن حسن خوارزمی ،ویلیام
چیتیک و در میان فارسی زبانان شهید مطهری ،محمد
خواجوی ،نجیب مایل هروی ،محســن جهانگیری و
 ...به بررســی عقاید و نظرات آنان در این خصوص
پرداخته و در مواردی شــرحی بــر کتب و آثار آنان
داشــتهاند که از ارزش خاصی برخوردارند .در این
نوشتار ضمن استفاده از نظرات و شروح آنان و تأیید

جایگاه انسان در قرآن و کمال او
به طور قطع میتوان گفت که در آموزههای اســامی
در خصوص مقام و منزلت انســان ،به صورت عام به
توجهاتی ارزشــمند برخورد میکنیم که در این زمینه
انسانهای برتر به صورتی ویژه و خاص مورد عنایت
قرارگرفتهاند؛ زیرا در عرفان اســامی ،هدف اصلی
رســیدن به کمال نهایی اســت .پس تعجبی ندارد که
معرفة النفس یا انســان شناســی در صدر رسیدن به
این هدف باشد .بنابراین بسیاری از بزرگان دینی در
این خصوص نظرات قابل مالحظهای بر مبنای قرآن
عرضه کردهاند و از آنجا که انســان شناسی یکی از
مبانی مهم در علوم انسانی است ،بیان نظر خداوند در
خصوص انســان ،مورد توجه بسیاری از اندیشمندان
اسالمی اعم از معاصر و غیرمعاصر و در مواردی حتی
اندیشمندان غیرمسلمان بوده است.
کلمه خلیفــه و خالفت از ماده «خلــف» به معنای
پشت سر گذاشــته و جانشینی است و بحث خالفت
و جانشــینی مطلق برای خداوند ،فقط در خصوص
خلقت حضرت آدم(ع) مطرح شــده اســت .اما باید
توجه داشت که خالفت حضرت آدم(ع) از پروردگار
از ســنخی دیگر بوده و امری اســت کــه با حقایق
موجــود در عالم تکوین و مقامات روحی و کماالت
وجودی حضــرت آدم(ع) ارتباط تنگاتنگی دارد .به
تعبیر دقیقتر «مقام خلیفه اللهی انســان که قرآن از
آن پرده برداشــته ،از نوع خالفت تکوینی است ،نه
خالفت اعتباری و قــراردادی» 9.همچنین در آیات
متعددی خداوند گروهی را مــورد خطاب قرار داده
و آنها را جانشــینان خود بر روی زمین معرفی کرده

 .8بقره.30 ،

 .9انسان از دیدگاه اسالم ،ص.141

 )1مقام خلیفه اللهی

انسان خلیفه خداوند اســت ،اما شخصیتی آزاد دارد
و میتواند راه شــقاوت را برگزیند .شــهید مطهری
در این خصوص نظرات قابــل مالحظهای بر مبنای
قرآن عرضه کرده است .او میگوید« :آفرینش انسان
تصادفی نیســت و انســان ،موجودی انتخاب شده
خوانده شــده است 16.و انســان ،شخصیتی مستقل و
آزاد دارد و البته رسالتی خدایی داشته و امانتی الهی
را برعهده دارد 17.خداوند از انسان ،خواسته است تا
با انتخاب خود ،یکی از دو راه ســعادت و شقاوت را

 .10انعام.165 ،
 .11بقره.30 ،
 .12انعام.165 ،
 .13ده رساله ،ص.77

 .14محییالدین ابنعربی چهره برجسته عرفان اسالمی ،ص.445
 .15فتوحات مکیه ،ص.87
 .16طه.122 ،
 .17احزاب.72 ،

 )2انسان و قابلیت دوگانگی سعادت و شقاوت
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ــف ْ َ
«و ُه َو الَّ ِذي َج َع َل ُك ْم خَ َلئِ َ
ال ْر ِ
ض» 10.این
اســتَ :
آیــات همگی اشــاره به این مطلب دارنــد که افراد
دیگری نیز غیر از حضرت آدم(ع) شایستگی رسیدن
به این مقــام را دارند .آیه  30ســوره بقره در قرآن
کریم به صراحت از این خالفت ســخن گفته اســت:
ــل ِفي ْ َ
َال َرب ُّ َ
ــك لِ ْل َم َلئِ َك ِة ِإنِّي َج ِ
«و ِإ ْذ ق َ
اع ٌ
ال ْر ِ
ض
َ
َ
خَ ِلي َف ًة قَالُوا أ َت ْج َع ُل ِفي َها َم ْن ُي ْف ِس ُد ِفي َها َو َي ْس ِف ُ
الد َما َء
ك ِّ
س لَ َ
كق َ
َال ِإنِّي َأ ْع َل ُم َما َل
َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َونُق َِّد ُ
ون»؛ «و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من
َت ْع َل ُم َ
در زمین جانشینی خواهم گماشت [فرشتگان] گفتند:
آیا در آن کسی را میگماری که در آن فساد انگیزد و
خونها بریزد و حال آنکه ما با ستایش تو [تو را] تنزیه
میکنیم و به تقدیســت میپردازیم ،فرمود :من چیزی
میدانم که شما نمیدانید».
ابنعربی در رســاله معرفة رجال الغیب خود آورده
است« :خداوند مناظم عالم کلی و مراتب اهل عالم را
مفوض به انسان کامل کرده است که غوث و قطب و
ّ
اوتاد و رجال الغیب عبارت از ایشــان است و ایشان
َال َرب ُّ َ
«و ِإ ْذ ق َ
ك لِ ْل َم َلئِ َك ِة ِإنِّي
به منشــور آیات ذیلَ :
اع ٌل ِفي ْ َ
َج ِ
ال ْر ِ
ــد
ض خَ ِلي َف ًة قَالُوا َأ َت ْج َع ُل ِفي َها َم ْن ُي ْف ِس ُ
ِفي َها َو َي ْس ِف ُ
س
ك ِّ
الد َما َء َون َْح ُن ن َُس ِّ
ــب ُح بِ َح ْم ِد َك َونُق َِّد ُ
11
لَ َ
كق َ
«و ُه َو
َال ِإنِّي َأ ْع َل ُم َما َل َت ْع َل ُم َ
ون» و همچنین َ
الَّ ِذي َج َع َل ُك ْم خَ َلئِ َف ْ َ
ض َو َر َف َع بَ ْع َض ُك ْم َف ْو َق بَ ْع ٍ
ال ْر ِ
ض
َد َر َج ٍ
ات لِ َي ْب ُل َو ُك ْم ِفي َما َآ َتا ُك ْم إ َِّن َربَّ َ
يع الْ ِعق ِ
َاب
ك َس ِر ُ
يم» 12در عالم تصرف مینماید ،تا قیام
َو ِإن َُّه لَ َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ
قیامت» 13،بنابراین ابنعربی از یک کلیت خاص در
ایــن مقام صحبت کرده اســت ،در حالی که عطار تا
حدودی از مراحل رســیدن به این مرتبه پرده گشوده
است.
ابنعربی میگوید« :مقــام خالفت و نیابت اللهی در
انحصار مردان نیســت ،بلکه زنان هــم به این مقام

میرسند .پس معیار کمال و انسانیت است ،نه حیوانیت
و ذکوریت .بنابراین پیامبر(ص) به کمال زنان شهادت
داد ،همانطور که به کمال مردان اشاره کردُ « :ک ِم َل ِم َن
ران َو
الرجال َک
ثیرون َو ُک ِم َل ْت ِم َن النِّسا ِء َمریَ ُم ب ِ ْن َت ِع ْم ْ
َ
ّ
14
ِ
ِ
آســیة ا ْمرأة ف ْر َع ْو ْن»» .ابنعربی در فتوحات مکیه
میگوید« :مردان و زنان در انسانیت باهم در انبازند
15
و مردان را از این حیث بر زنان برتری نیست».
در این زمینه عطار با زبانی ساده و با چینش کلماتی
گویا در الهی نامه ،ضمن تأیید شایستگی انسان برای
مقام خلیفه اللهی ،ســالک را با مراحل رسیدن به این
مقام آشــنا میسازد .ســالک باید کلیه مراحل غلبه
بر نفس و مبارزه با شــیطان را پشــت سر گذارد ،تا
به کمال برســد .آغاز کتاب داستان مناظره پدری با
شش فرزندش است؛ یعنی متضمن گفتگویی با روح
انسان کامل است که برای او شش پسر به این ترتیب
برمیشمارد :نفس كه در محسوس جای دارد ،شیطان
كه به موهوم میگراید ،عقــل كه از معقوالت گفتگو
میكنــد ،علم كه معلومات میجویــد ،فقر كه طالب
معدومات است و توحید كه یك ذات را جویان است.
همچنین او تأکید دارد که ذات حق ،آئینه دل انســان
کامل را محل ظهور تجلیات حق میداند.

اختیار کند».

18
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انســان سرشــتی دوگانه دارد ،نیمی از آن میتواند
ستودنی و نیمی از آن میتواند قابلیت نکوهش داشته
باشــد .در کنار صفات خالفت ،بصیرت و فضیلت که
از جمله صفات ستودنی انسان است ،از او در قرآن با
عنوان انسان بسیار ستمگر ،نادان و ناسپاس یاد شده
است 19.همچنین او را هلوع ،قتور ،عجول ،کفور و ...
خطاب میکند.
شــهید مطهری میگوید« :حقیقت این اســت که این
مدح و ذم از آن نیســت که انســان یک موجود دو
سرشتی اســت .نیمی از سرشتش ســتودنی و نیم
دیگر نکوهیدنی؛ نظر قرآن به این اســت که انســان
بالقــوه دارد و باید آنها را به فعلیّت
همه کماالت را
ّ
برساند .و این خود اوســت که باید سازنده و معمار
خویشتن باشد .شرط اصلی وصول انسان به کماالتی
بالقوه دارد ،ایمان اســت .به وسیله ایمان است که
که ّ
علم از صورت یک ابزار ناروا و در دست نفس ّاماره
خارج میشود و به صورت یک ابزار مفید درمیآید.
پس انسان حقیقی که خلیفه اهلل است ،همه چیز برای
اوســت و باألخره دارنده همه کماالت انسانی است،
عالوه بر این ،انســان ایمانی اســت نه انسان منهای
ایمان ،انســان منهای ایمان کاســتی گرفته و ناقص
اســت .چنین انسانی حریص خونریز و کافر است و
20
از حیوان پستتر».
ــان ُخلِ َق
ِنس َ
ابنعربــی در این باره میگوید« :إ َِّن ْال َ
الرجس
الشــر و
عدن ّ
َه ُلوع ًا أی النَّ ْفس ب ِ َطبعها َم ُ
َ
مأوی ِّ
َلکونُهــا ِمن عالَم ُّ
الظلمات»؛« 21اینکه انســان هلوع
آفریده شــده ،معنایش آن است که نفس آدمی طبیعت ًا
معدن شــر و جایگاه پلیدی است؛ زیرا نفس از عالم
ظلمات است».
 .18آشنایی با قرآن ،ج ،5صص.186-184
 .19احزاب.72 ،
 .20مجموعه آثار ،ج ،2صص273و.274
 .21تفسیر ابنعربی ،ج ،2ص.370

«تنها توجیه در نظر ابنعربی این اســت که خداوند
انســان را با این صفت (هلوعیّت) آفریده است ،تا با
وجود زمینههای خیر مانند عقل و نفوذ دین در قلب
آدمی به اضافه قدرت اختیار ،عرصه کشمکش میان
هلوعیّــت و عقل پدید آید و برایند آن ،اِعمال اختیار
انســان و دستیابی به سعادت یا شقاوت باشد .اما راه
دیگری وجود دارد که ایــن مقصود در عرصه تضاد
حاصل میشود و آن اینکه خداوند طبع و سرشتهای
شر باشد ،نیافریده است ،اما اگر تحت تربیت
که معدن ّ
قرار نگیرد ،سرمایههای طبیعی او رو به تباهی میرود
و خواستههای طبیعی انسان ،آدمی را به تولید شرور
میکشاند و رذیلتها پدید میآید .اختیار آدمی همراه با
کنترل تمایالت طبیعی ،میتواند زمینه برخورداری از
شری
معنویت را بدون اینکه ضروری باشد و خداوند ّ
بیافریند ،فراهم آورد» 22.عطار نیز در منطق الطیر ،با
زبانی رمزگونه به معرفی هریک از مرغان پرداخته که
هرکدام دارای صفاتی خاص هســتند و همین صفات
آنها باعث رســیدن یا نرسیدن به مقام رفعت و تعالی
میشود.
انسان کامل
رسیدن به انســان آرمانی و اطاعت از او ،همواره از
آرزوهای دیرین بشر بوده اســت و این موضوع در
تمام ادیــان الهی و حتی مذاهب غیرالهی مورد توجه
بوده اســت .با این تفاوت که مذاهــب غیرالهی در
شناخت و معرفت آن ،نگرش کلی و کافی نداشتهاند،
ولی این موضــوع در ادیان الهی بــا آمدن پیامبران
جلوهای خاص دارد و در گذر زمان در بســیاری از
علوم مثل عرفان ،ادبیات ،فلســفه و  ...نمود خاص
مییابد و از آنجا که بشر همواره برای رسیدن به حق
و حقیقت و معرفت خدا ،به دنبال وســیلهای مطمئن
میگردد ،این موضوع در میان علوم ذکر شده ،سرآمد
مقوالت گردیده است .در این خصوص خداوند متعال
« .22تحلیلی بر صفت «هلوعیّت» در انسان» ،ص.22

 )1نگرش ابنعربی

«ابنعربی از جمله متفکرانی است که آثار و افکارشان
زبان بنیاد است؛ بدین معنی که تار و پود آثار و افکار
این عارف و فیلســوف ،با زبان و فرهنگ عربی درهم
تنیده شده اســت و به همان نسبت که آثار نویسندهای
زبان بنیادتر میشــود ،قابلیت تأویــل پذیری و روح
 .23مائده.35 ،
 .24جلوههای عرفان و چهرههای عارفان ،ص.395

«هــرگاه خداوند تعالی میخواهد کــه در عالم نگرد،
به انســان مینگرد از برای آنکه انسان کامل عین اهلل
28
است».
پس به این نتیجه میرسیم که در عرفان اسالمی ،انسان
در جایگاه ویژهای قرار دارد و دارای روحی الهی است
و او را غایت خلقت میدانــد که برخوردار از عقل و
اختیار است و میتواند به عالیترین مدارج کمال برسد
و به مقام والیت نایل گردد که همان ولی و سرپرســت
است.
ایــن والیت در ادوار مختلــف در تمام مراتب خاص
مثل نبوت ،وصی و امام ،نمود یافته است .همچنین در
عرفان از مقام والیت در قالب انسان کامل با تعابیری
همچون قطب عالم ،خلیفه ،امام خضر ،مهدی ،مکمل،
صاحب زمان و رجال الغیب یاد میشود .در این مورد
همچنین نظریهای از منصور ّ
حلج ابراز شده بود که آن
نظریه حلول بود و مأخذ آن روایتی یهودی است که بر
حسب آن «خداوند انسان را بر صورت خویش آفریده
اســت» .این روایت را بعدها صوفیــان به پیامبر(ص)
 .25ابنعربی و زبان تازه عرفان ،ص.6
 .26ر.ک :فصوص الحکم ،ص.93
 .27همان.
 .28ده رساله ،ص.71
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يــن َآ َم ُنوا ا َّتقُوا َ
اهلل َوا ْب َتغُوا ِإلَ ْي ِه
میفرمایدَ « :يا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
ون»؛« 23ای
الْ َو ِسي َل َة َو َجا ِه ُدوا ِفي َســ ِبي ِل ِه لَ َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َ
اهل ایمان از خدا پروا کنید و دســتاویز و وســیلهای
تقرب به ســوی او بجویید و در راه او جهاد کنید
برای ّ
تا رستگار شوید».
پس در نظر بشــر ،انسان آرمانی انسانی است که معلم
علم ،یقین و عشق باشــد و به این ترتیب راه یافتن به
تقرب جستن به
دنیای معرفت و حقانیت ،تنها از طریق ّ
آن امکانپذیر میشود؛ چون او را جامع جمیع کماالت
مییابد .در این میان از آنجا که دین مبین اســام اکمل
ادیان الهی اســت ،زیباترین و واقعیترین تصویر را از
این انسان آرمانی بشــر دارد ،به گونهای که در تمامی
آیــات وحی میتــوان جلوههایی از انســان کامل را
مشاهده نمود.
در این زمینه گروه بیشماری برآن شدهاند ،تا با تفسیر
و تعبیرهای خاص و گاه با استناد به آیات الهی و تکیه
بر دین اسالم ،به شناسایی این انسان کامل بپردازند که
در این میان ،عرفا با تکیه بر دیدگاه عرفان اســامی،
نظریات گوناگونــی را ارائه کردهاند .در این خصوص
«بایزید بسطامی انسان کامل را به معنی باالترین انسان
یا عارفی میدانــد که وحدت خویش را با خدا تحقق
بخشیده اســت» 24.بر طبق عقیده بســطامی ،میتوان
دریافت که این انســان باید فانی گــردد ،تا برخی از
اسمای الهی را صاحب شــود و پس از آن این انسان
کامل میگردد.

شــاعرانهاش هم بیشتر میشود» 25.ابنعربی در رساله
معرفة رجال الغیب آورده است که خداوند مناظم عالم
مفوض به انسان کامل کرده
کلی و مراتب اهل عالم را ّ
اســت که غوث و قطب و اوتاد و رجال الغیب عبارت
از ایشان اســت .در این مقوله ،از آنجا که واژه انسان
تنها به معنای انســان نمیباشد ،بلکه به معنای مردمک
چشم نیز هســت ،ابنعربی انســان را مردمک دیده
آفرینش میخوانــد و آن را کاملترین جلوهگاه حق
میداند 26.بنابراین انســان وسیله دیداری است که حق
با آن ،مخلوقات خود را میبیند و به آنها رحم میکند؛
لحق ب ِ َمن ِزل َ ُه ا ِ
العین
«و ُهو ل ِ ُّ
النسان َ
یعنی هستی میبخشدَ .
کون بِــ ِه النَّ َظر» 27.ابنعربی میگوید:
العین الَّذی یَ ُ
ِمن َ
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نسبت دادند 29.مولوی در این باره میگوید:
خلق ما بر صورت خود کرد خلق /وصف ما از وصف
30
او گیرد سبق.
بــه هر حال از نظــر منصور ّ
حلج انســان دارای دو
طبیعت الهوتی (الهی) و ناســوتی (بشــری) است که
چون شیر و شکر به هم آمیختهاند .ابنعربی نه تنها از
این عقیده ّ
حلج تأثیر پذیرفت ،بلکه در آن دگرگونی
هم به وجود آورد و گفت :الهوت و ناســوت دو روی
یک ّ
سکه اســت و به طور کلی بر پایه ادیان اسالمی،
جهان هستی همچون آینه ،تمام اسمای الهی و صفات
خداوند را در صورتهای متکثّر به ظهور مینشــاند و
چون تج ّلی این اســماء در انسان جمع و اجمال است،
از این جهت انســان را کون وجود مینامند و ابنعربی
از انســان به عنوان عالم صغیر یاد میکند« .از آنجا که
انسان کامل بر همه موجودات محیط است ،باید بگوییم
که حقایق عالم مظاهر حقیقت انسان کامل است ،از این
رو اهل معرفت عالم خارج را «انسان کبیر» دانستهاند.
او همچنان که ســبب ایجاد عالم است ،سبب بقای آن
نیز هست؛ برزخ و میانهای در میان حق و خلق ،و در
بین وجوب و امکان اســت؛ به سبب نشئت کاملی که
دارد ،در مرتبــه اعتدال قرار گرفته اســت؛ با توجه به
وجــه ح ّقیاش فیض و مدد حق را میگیرد و با توجه
به وجه خلقیاش آن را به خلق میرســاند ،و با حفظ
این اعتدال ،حکم وحدت و عدالت را در جهان ساری
31
و جاری میسازد».
ابنعربی معتقد اســت :انسان آئینه ذات و صفات حق
است ،وقتی آئینه صاف باشد ،به هر صفت که خداوند
در آن تج ّلــی کند ،در آئینه به ظهور میرســد ،منتها
از آنجا که آئینه پذیرای عکســی بیش نیست ،به قدر
صفای خویش بهرهمند میگردد و این راز خالفت است
و «این مراتب را به کسی ندهند که از وجود به درآید،
 .29جلوههای عرفان و چهرههای عارفان ،ص.396
 .30مثنوی ،ص.355
 .31الفکوک ،ج ،1صص93و.94

بلکه بدان دهند که از خود درآید» 32.به این ترتیب از
نظر ابنعربی «ظهور حق در این آئینه مختلف است به
حسب اختالف استعداد آئینه ،و هر نفس کامل میبیند
حق را بر حســب اعتقاد خود ،علــم خود و معرفت
33
خود».
ابنعربــی میگوید :خداوند خود را بــه طور تمام و
کامل در انسان متج ّلی میســازد که در میان انسانها،
انبیاء و اولیاء آشکارترین نمونهها هستند« .پس هرکه
میخواهد که ببینــد جمیع عالم را در یک چیز و یک
مظهر ،باید که در انســان کامل نگــرد» 34.از دیدگاه
ابنعربی ،اولین حقیقت ظاهر ،موجود نخستین ،و مبدأ
ظهور عالم مظهر انســان کامل است و کاملترین فرد
نوع انســانی از حیث ارتباطش با عالم مبدأ خلق عالم
است و از حیث ارتباطش با انسان صورت کامل انسان
اســت و از حیث ارتباطش با علــوم باطن و معارف،
حد اعالی ارواح جمیع
مصدر و منبع معارف است .او ّ
انبیاء و اولیاء و قطب االقطاب اســت و در یک کالم
35
حقیقت محمدیه است.
 )2نگرش عطار

عطار نیشــابوری هم در اشعار خود ،به تبیین جایگاه
انســان کامل پرداخته است .او در سه اثر بینظیر خود
«الهی نامه»« ،منطق الطیر» و «مصیبت نامه» ،زنجیره
اتصال به ســه اصل عرفان؛ یعنی شــریعت ،طریقت و
حقیقت را محکم میکند و به شیوههای رسیدن به کمال
میپردازد .بر طبق عقیده بسیاری از صاحبنظران ،در
خصوص عرفان عطار ،میتوان گفت :عطار مقام اصلی
انسان را در داستان «شیخ صنعان» به نمایش گذاشته
است که در این داستان ،سعی دارد فرشته شدن را نقطه
اوج یا کامل انســان نداند ،بلکه انسان و آدم شدن را
در گرو نگاه کردن و عشــق ورزیدن میداند .همچنین
 .32ده رساله ،ص.34
 .33همان ،ص.72
 .34همان ،ص.71
 .35ر.ک :محییالدین ابنعربی چهره برجسته عرفان اسالمی ،ص.449

در منطق الطیر مراحل رســیدن به این مرتبه را روشن
میسازد.

 .36شرح األسماء الحسنی ،ص.64
 .37فتوحات مکیه ،صص.338-321 ،12 ،11
 .38نفائس العرفان ،ص.42
 .39ر.ک :همان ،ص.58

 .40فرقان.63 ،
 .41اسرارنامه ،ص.2
 .42دیوان ،عطار ،ص.203
 .43همان.
 .44جلوههای عرفان و چهرههای عارفان ،ص.397
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ویژگی انسان کامل از دیدگاه ابنعربی و عطار
ابنعربی معتقد است که رجال الغیب یا همان انسانهای
آرمانی بشر ،دارای ویژگیها و صفات خاص هستند ،از
جمله اینکه رجال الغیب در منظر و مأوای الهی همواره
در خشوع و حیا هســتند .این مردان الهی فقط برای
خداوند متعال ظاهرند و فقط خداوند و امام کامل آنها
را میشناســد و از دید بقیه پنهان هستند و جوالنگاه
این مردان الهی در عالم شــهادت اســت و ظهور آنها
در عالم اعلی اســت .او این ســخن را با اســتناد به
حــت قَبائی الیَعرِفونَه
این حدیث قدســی« :اَولیائی تَ
َ
غَیری»؛ «دوســتان من زیر ُجبّه من هستند و به جز
من کســی آنها را نمیشناســد» ،بیان میکند 36.آنها
مستقیم ًا حقایق را مشــاهده میکنند و حقیقت معانی
را درمییابند و در واقع کشف شهود میکنند« .رجال
الغیب اخبار و احوال مؤمنان خالص را به جماعتی که
اهلیتش را دارند ،میشناسانند» 37.همچنین ابنعربی
علو حقیقت محمدی میگوید« :حال آنکه
در رســاله ّ
قطب از ماســت و روز قیامت موقفی عام است و هر
نیکوکار و بدکاری که در روزگار او بوده اســت ،گرد
میآید و اگرچه وارث عیســوی و یا موســوی باشد
که البته ایرادی در آن نخواهد بود ،بلکه برخاســته از
چراغ و مشکات محمدی است و آن را امکانی فراگیر
است» 38.نیز در ادامه بیان میدارد که ادراک بشری از
درک قطب ناتوان است و فرد با اطالع در مراتب قطب
39
به شهودی میرسد که دیدگان آن را درک نمیکنند.
عالوه بر آن ،از نظر ابنعربــی رجال الغیب ،مصداق
ون
ين َي ْمشُ َ
الر ْح َمنِ الَّ ِذ َ
عباد الرحمن هســتندَ :
«و ِع َبا ُد َّ
َع َلــى ْ َ
ض َه ْونًــا َو ِإ َذا خَ َ
ال ْر ِ
ــون قَالُوا
اط َب ُه ُم الْ َجا ِه ُل َ

َس َ
ــا ًما»؛« 40و بندگان خاص خــدای رحمان آنان
هستند که بر روی زمین به تواضع و فروتنی راه روند
و هرگاه مردم جاهل به آنها خطاب (و عتابی) کنند با
ســامت نفس (و زبان خوش) جواب دهند» .مطابق
بــا نظر ابنعربی که از اولیای خدا به رجال الغیب یاد
کرده ،نظر عطار در این باره ،این است که بینشانی از
صفات حق تعالی ،و ناشــی از عظمت نامحدود است
کــه او را غیرقابل وصف میکند و طبع ًا این صفت هم
در عالم او تج ّلی میکند:
ز کنه ذات او کس را نشــان نیست /که هر چیزی که
41
گویی ای ْن ْت آن نیست.
او همچنین معتقد اســت که «در ره عشق تو با نام و
نشــان نتوان شد» 42.از این رو ،عطار کامالن را کنز یا
گنجهای مخفی عالم میداند:
گنجهــای مخفیاند این طایفه /الجــرم در گلخن و
ویرانهاند
هــردو عالم یک صدف دان ویــن گروه /در میان آن
43
صدف در دانهاند.
ابنعربی هــم در کتابهای فصــوص الحکم ،تجلیات
االلهیه و فتوحات به بحث در این مورد پرداخته است.
به طــور کلی او هریــک از  27فصل کتاب فصوص
را بــه یکی از انبیاء که هــم کلمه خداوند و هم مظهر
اسمی از اســمای الهی هستند ،اختصاص داده است و
هریک از ایشــان به عنوان نمونه اعالی انسان کامل
معرفی شدهاند« .از نظر او در میان انبیاء و اولیای خدا،
مظهر جامع انسان کامل حضرت محمد(ص) یا حقیقت
محمدیه است» 44.بر این اســاس ،ابنعربی با استناد
السمائی ب َ ْل
به این حدیث قدسی« :الیَ َسعنی ا َ ْرضی َو َ
لب َعب ِدی الْمؤمن»؛ «آسمانها و زمین من
یَ َســعنی قَ ُ
گنجایــش مرا ندارد ،اما قلب بنده مؤمن گنجایش مرا

دارد» ،میگویــد :خدا از رگ گردن به انســان مؤمن
45
نزدیکتر است.
46
الح ّق یَ ْس ُکنَه /لِذال ِ َ
ک َع ْدله َخلق ًا َو ِسواه.
ل َ ّما اَرا َد ا ِ ّل ل َ ُه َ
یعنــی چون ارادت آن حضــرت اینگونه بود که قلب
انســانی جایگاهی برای گنجانیدن خودش باشــد ،از
این رو ،اعتدال و مســاواتی جامع و کامل تقدیر نمود،
بنابراین در تأیید این سخن میتوان گفتَ « :ف ِإ َذا َس َّو ْي ُت ُه
ــن ُر ِ
َونَ َفخْ ُت ِف ِ
وحي َف َق ُعوا لَ ُه َس ِ
ين» 47،عین
ــاج ِد َ
يه ِم ْ
مساوات و اعتدال است.
 )1مصداق عالیترین مرتبه کمال از دیدگاه ابنعربی
و عطار و دیگر عرفا
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سال سیزدهم
شماره  -49بهار و تابستان 1397

براساس نظر ابنعربی «مصداق تج ّلی اسم اعظم همان
حقیقت محمدی اســت که منظور شخص پیامبر(ص)
نیست ،بلکه آن موجودی ماوراء الطبیعی است که برابر
اســت با عقل اول ،و تمام انبیــاء مظاهر و وارثان آن
حقیقت هســتند» 48.مؤید این سخن ابنعربی در پایه
نت نَبیّ ًا َوآدم
عرفان اســامی ،این حدیث اســتُ « :ک ُ
الماء ّ
والطین» که اخبار وجود ســابق پیامبر(ص)
َ
بین َ
را تأییــد میکند و ابنعربی این حدیث را تأویل کرده
49
است.
«رتبه انفعالی حضرت رسول خدا(ص) تا آنجاست که
حق تعالی از روح او ارواح و مظاهر آن را آفرید؛ زیرا
رســول خدا(ص) میفرماید :اولین چیزی که خداوند
آفریــد نور من بود که همان به نام عقل خوانده شــده
است ،و میفرماید :اولین چیزی که خداوند آفرید عقل
متصرف در
بود و به او رتبه فاعلیّت داد و او را خلیفه
ّ
وجود عینی قرار داد و همه عالم را نقشــی از کمال او
نمود» 50.ابنعربی در کتاب نفائس العرفان ،در این باره
میگوید« :عقل اول پدر ارواح نبوی اســت ،چنانکه
 .45ر.ک :همان ،ص.399
 .46دیوان ،ابنعربی ،ص.198
 .47حجر29 ،؛ ص.72 ،
 .48محییالدیــن ابنعربــی چهــره برجســته عرفــان اســامی،
صص328و.329
 .49مرصاد العباد ،ص.129
 .50نفائس العرفان ،ص.41

آدم پدر ارواح بشری است .همانطور که جبرئیل پدر
51
ارواح ملکی است و ابلیس پدر ارواح جنّی است».
توجه و قدرت جذب این انسان متخ ّلق به اخالق الهی،
به اندازهای اســت که نه تنها در عرفان اسالمی ،بلکه
در پایههــای ادب و هنر هم جایــگاه خاص خود را
یافته اســت و در این میان ،ادیبان و شــاعران زیادی
دلداده عرفان این انســان کامــل گردیدهاند و در این
بین ،عطار به شــیوه و زبان خــاص خود به تعریف و
تمجید آن پرداخته است .همچنین در این میان حضرت
ان الَّ ِذي َأ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه
ــب َح َ
رسول(ص) را به مقتضی ُ
«س ْ
ــج ِد ْ َ
ــج ِد الْ َح َرا ِم ِإلَى الْ َم ْس ِ
لَ ْي ًل ِم َن الْ َم ْس ِ
الق َْصى الَّ ِذي
52
ير»؛
الس ِم ُ
ار ْك َنا َح ْولَ ُه لِ ُن ِر َي ُه ِم ْن َآ َيا ِت َنا ِإنَّه ُه َو َّ
بَ َ
يع الْ َب ِص ُ
«منزه اســت آن [خدایی] که بندهاش را شبانگاهی از
مســجد الحرام به سوی مسجد االقصی که پیرامون آن
را برکت دادهایم ســیر داد ،تا از نشانههای خود به او
بنمایانیم که او همان شنوای بیناست» ،از قاب قوسین
گذرانیدنــد و به مقام «ا َ ْو ا َ ْدنی» رســانیدند و صورت
«و َما
رحمت را بر او کشــیدند و به خلق فرســتادندَ .
َأ ْر َس ْل َن َ
ين»؛« 53و ما تو را جز برای
اك إ َِّل َر ْح َم ًة لِ ْل َعالَ ِم َ
رحمت جهانیان نفرستادیم» و این مراتب را به او دادند
ان ُم َح َّم ٌد َأبَا َأ َح ٍد ِم ْن
و اینگونه بود که به استنادَ « :ما َك َ
ول ا ِ
ِر َجالِ ُك ْم َولَ ِك ْن َر ُس َ
ان اهللُ بِ ُك ِّل
ين َو َك َ
هلل َوخَ ا َت َم ال َّن ِب ِّي َ
يما»؛« 54محمد(ص) پدر هیچ یک از مردان
ــي ٍء َع ِل ً
شَ ْ

شما نیست ،ولی او فرستاده خدا و خاتم پیامبران است
و خدا به هر چیزی داناســت» ،او به حد اعالی کمال
میرســد و به درجهای نایل میگــردد که در وصفش
اع َ
الر ُس َ
اهلل»؛ 55یعنی
ــول َفق ْ
َــد َأ َط َ
میگویدَ « :م ْن ُي ِط ِع َّ
56
هرکه او را یافت ما را یافت.
به حق میتوان گفت :از آدم تا خاتم ،ورثه و هر شرعی
که در هر زمانی ظاهر میشود و هر علمی که در نبی و
 .51همان ،ص.58
 .52اسراء.۱ ،
 .53انبیاء.107 ،
 .54احزاب.40 ،
 .55نساء.80 ،
 .56ده رساله ،ص.34

 .57ر.ک :محییالدین ابنعربی چهره برجسته عرفان اسالمی ،ص.449
 .58جامع األسرار و منبع األنوار ،ص.294
 .59ر.ک :ده رساله ،ص.167
« .60سیمای انسان کامل در آثار عطار» ،ص.37
 .61الهی نامه ،ص.5

 .62ده رساله ،ص.79
 .63بحار األنوار ،ج ،15ص.28
 .64مصیبت نامه ،ص.35
 .65نساء.59 ،
 .66احزاب.56 ،

67

شناخت انسان کامل از دیدگاه ابنعربی و عطار

الم َع َل ُ
یکم یا ِر ُ
جال ال َغیب
الس ُ
ولی ظهور مییابد ،آن میراث محمدی است که جوامع بعد این کلمات را بگویدَّ :
62
الم َع َل ُ
الم َق َّد َسه اَغیثونی».
کلم به او اعطا شــده است 57.این مطلب اشاره به این
والس ُ
َّ
رواح ُ
یکم یا ا َ َ
ّ
«اوتیــت َجوا ِمع َ
حدیث نبوی دارد:
عطار هم انســان کامل را جــام جهان نما و تج ّلیگاه
الک ِلم» 58.در این
ُ
زمینه ابنعربی در جایی دیگر میگوید« :آنچه مشایخ اســرار و رموز الهی میداند .به اعتقاد او ،انسان کامل
گفتهاند که فالن شــیخ موسوی اســت و فالن شیخ قطب عالم امکان است که همه چیز بر مدار او میگردد
عیسوی است یا ابراهیمی است یا ادریسی است؛ یعنی و حتی گردش افالک نیز به حرمت او اســت .به نظر
وارث پیغمبر است از نزد محمد(ص) و لیکن کامل به میرسد این ســخن عطار به استناد این حدیث است:
قت األفالک»؛« 63اگر تو نبودی افالک
همه لغات سخن گوید و آن محمدی است خاصه»« 59.ل َ ْوالک ل َ ّما َخ َل ُ
از بررســی آثار عطار درمییابیم که از دیدگاه او هم را نمیآفریدم».
انسان کامل ،همان حقیقت محمد است« .او در منطق قطب اصل او بود پیدا و نهان /سر از آن برکرد از ناف
الطیر هفت وادی عرفانی را معرفی میکند که فقر و فنا جهان
وادی رســیدن به اوج کمال است .و در مصیبت نامه او چو قلب آل یاســین آمدست /قلب قرآن یا و سین
خود با سیر در عالم ملکوت و با شمردن خصوصیات زین آمدست
منحصر به فرد هریک از فرشــتگان ،مسیر رسیدن به قلب قرآن قلب پرقرآن اوست /وال من وااله اندر شأن
64
حقیقت را برای پیر رهنمون میســازد که سرانجام به اوست.
عالم پاک و نورانی انبیاء راه مییابد و گاه با زبان رمز به این ترتیب انســان کامل در رتبــه و مقام به جایی
60
ضرورت وجود انسان کامل را بیان میدارد».
میرسد که قول ،فعل و صفت او ،میزان سنجش افعال و
محمد مقتدای هردو عالم /محمد مهتدای آل آدم
صفات خداوندی است و فرمانهای او باید اطاعت گردد
محمد آفتاب آفرینش /مه افالک یعنی چشم بینش
ين َآ َم ُنوا َأ ِطي ُعوا
و سرپیچی در آن نباشدَ « :يــا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
61
َ َ
ــول َو ُأولِي ْ َ
الر ُس َ
چراغ معرفت شمع نبوت /سراج امت و منهاج امت.
ال ْم ِر ِم ْن ُك ْم َفإ ِْن َتنَازَ ْع ُت ْم
اهلل َوأ ِطي ُعوا َّ
ــي ٍء َف ُر ُّدو ُه ِإلَى ا ِ
الر ُس ِ
ون
ــول إ ِْن ُك ْن ُت ْم تُؤْ ِم ُن َ
هلل َو َّ
همچنین میتوان گفت :تا حدودی مصیبت نامه عطارِ ،في شَ ْ
هلل َوالْ َي ْو ِم ْ َ
ال ِخ ِر َذلِ َ
فصوص الحکم ابنعربی را در ذهن تداعی میکند که بِا ِ
ك خَ ْي ٌر َو َأ ْح َس ُن َت ْأ ِو ًيل» 65.چون
او هریک از فصلهای کتاب فصوص را به یکی از انبیای او خلیفه خدا اســت ،اطاعتش عین اطاعت خدا است
الهی اختصاص داده است و هریک را نمونهای از انسان و به جایگاهی میرســد که حتی خدا و مالئکه بر او
کامــل معرفی میکند و در نهایت حضرت محمد(ص) درود میفرستند« :إ َِّن َ
ون َع َلى ال َّن ِب ِّي
اهلل َو َم َلئِ َك َت ُه ُي َصلُّ َ
يما» 66.در
را به عنوان قطب عالم امکان معرفی مینماید .در این َيا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
ين َآ َم ُنوا َصلُّوا َع َل ْي ِه َو َس ِّل ُموا َت ْس ِل ً
میان افضل رجال حضرت ختمی مرتبت است که از او این زمینه مفســران میگویند« :انسان کامل از درود و
به سید کائنات یاد کرده است ،چنانکه در رساله معرفة صلوات مؤمنان بهرهای نمیبرد ،همانگونه که خداوند
رجال الغیب خود آورده اســت« :از طریق اســتمداد از عبادت بندگان ســودی نمیبرد ،بلکه این مؤمنان
اینکه اول بر حضرت ســید کائنات صلوات فرستد و هستند که با عبادت خدا و نیز درود فرستادن بر انسان
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کامل خود را در مسیر جریان فیض خدا و خلیفه وی
قرار میدهند» 67.به نظر ابنعربی و پیروان او ،خالفت
انسان کامل مبتنی بر اعتدال و سبب حفظ عالم است،
و او را ِظ ُّل اهلل یا سایه خدا بر زمین میدانند« .ابنعربی
معتقد اســت که انســان کامل در عمد و ستون آسمان
اســت ،اگر به عالم برزخ انتقال یابد ،آسمان فرود آید،
68
سر الهی یعنی کلمه کون است».
او حامل ّ
به این واقعیت میرسیم که در شماری اندک از انسانها،
ارزشــهای انسان به طور کامل به فعلیت میرسد و آن
همان انســان کامل است و افراد دیگر هریک براساس
مرتبهای از رشــد که به آن میرســند ،به درجهای از
مراتب کمال و تعالی نایل میشــوند .پس بعضی فقط
مستعد هستند و بعضی با ســعی و خواست به فعلیت
رســاندهاند و اکمل این فعلیتها در انبیاء و اولیای الهی
اســت که در میان آنها صاحبان کمال متفاوت اســت،
و انحصاریتریــن درجــه کمال متعلــق به حضرت
محمد(ص) اســت؛ چون «اقوال نیک و افعال نیک و
اخالق نیک و معارف دنیا و آخرت ،خود و خدا را به
طور تام دربر دارد» 69.همچنین باید گفت که این انسان
کامل در ســطح ظاهری یا عالم جسمانی بهخصوص
در برابر منکران و کافران نمیتواند متفاوت از دیگران
جلوه کندف بــه گونهای که قــرآن از زبان برخی از
معاصران پیامبر(ص) میفرماید :این چه رسولی است
«وقَالُوا َم ِ
ال َه َذا
که غذا میخورد و به بــازار میرودَ :
الط َعا َم َو َي ْم ِشــي ِفي ْ َ
ول َي ْأ ُك ُل َّ
الر ُس ِ
ال ْس َو ِ
اق لَ ْو َل ُأن ِْز َل
َّ
70
ِإلَ ْي ِه َم َل ٌ
يرا» .در هر صورت کمال
ــك َف َي ُك َ
ون َم َع ُه ن َِذ ً
وجودی انسان کامل باید در قلمرو درونی او جستجو
شــود و باید گفت که «جهانهای برزخی متعددی بین
حســی و هسته الهی وجود دارد ،او در حقیقت
پوسته ّ
برزخ البرازخ اســت و عملکرد جهانی او همه اشــیاء
« .67نظریه انسان کامل در عرفان آن روی سکه» ،ص.5
 .68محییالدیــن ابنعربــی چهــره برجســته عرفــان اســامی،
صص443و.444
 .69االنسان الکامل ،ص.97
 .70فرقان.7 ،

اســت ،او هم جزء و هم کل اســت ،هم کثرت و هم
قدرت ،هم صغیر و هم کبیر و هر چیزی و همه اســت
و همانطــور که او به دور خدا میگردد ،جهان به دور
71
او میگردد».
 )2سیر و سلوک از منظر ابنعربی و عطار

در عرفان اســامی ،راه رسیدن به ســعادت ،سیر و
سلوک اســت ،و غایت سیر و سلوک عرفانی با تعابیر
گوناگونی مانند بهشــت ،رؤیت خداوند ،فناء فی اهلل و
معراج روحانی بیان شــده است .درک وحدت وجود
و یا به تعبیر دیگر ،خودشناســی ،در عرفان ابنعربی
غایت ســلوک روحانی است .سالک الی اهلل در ابتدای
سلوک معرفت به خویش و به تبع آن ،معرفت به خداوند
ندارد و در نهایت سلوک ،معرفت به نفس مییابد و پی
میبرد که خود چیزی جز خدا نیســت .سلوک عارف،
شبیه معراج پیامبر(ص) است؛ سالک ابتدا علم به حق
دارد که از طریق تفکر در کتاب و ســنت (شــریعت)
حاصل کرده است .سپس در معراج خویش ،آن علم را
به عین الیقین (وحدت شهود) مشاهده میکند و آنگاه
72
به حق الیقین (وحدت وجود) میرسد.
به این ترتیب آنجا که معرفة النفس ریشــه در تهذیب
نفس دارد ،برای ســیر الی اهلل باید در شناخت نفس و
تهذیب آن کوشــید .پس میتوان گفت :پلکان رسیدن
به معرفت اهلل از معرفت نفس شــروع میشود و آدمی
برای رسیدن به مرتبه خلیفه اللهی ،باید در ژرفای بحر
النفس غوص نماید و دل را به دریای معرفت بسپارد،
تا در ساحل امن الهی تماشاگر جلوه جمال الهی باشد
و اینگونه است که به کمال که غایت اصلی بشر است،
خواهد رسید .بنابراین ،این انسان کامل است که مظهر
تمام و کمال اســمای الهی میشود و به مقام جانشینی
خدا میرسد؛ زیرا او غایت اصلی و نهایی خلقت است
و دلیل و راهنمای همه خالیق است و در یک کلمه او
مخلوق خداگونه خدا است؛ چون جامع جمیع صفات
 .71طریق عرفانی معرفت از دیدگاه ابنعربی ،ص.90
« .72غایت سیر و سلوک از دیدگاه ابنعربی» ،ص.115

الهی اســت .از نظر عطار کسی شایســته مقام خلیفه
طی مراحل کمــال عقل و علم ،به
اللهی اســت که با ّ
نبی اکرم(ص) اســت ،برسد .مقام
مقام فقر که افتخار ّ
فقر از اهمیت باالیی برخوردار است .در شرح گلشن
الدارین»؛ یعنی
الو ْجه فی ّ
قر َسوا ُد َ
راز آمده است« :ال َف ُ
ســالک به طور کلی فانی فی اهلل شود و به عدم ذاتی
راجع گردد که فقر حقیقی این اســت و از این جهت
73
است که فرمودهاند« :إذا اَنْتُ ُم ال ُف َقرا فَ ُه َو اهلل».
ابنعربی در خصوص مقام فقر و فنا در رساله الغوثیه
چنین میگوید« :گفت ّ
جل جالله که :بگو با اصحاب
و دوســتان خود کسی که اراده دارد محبت را ،پس بر
اوســت که اختیار کند فقر را و هرگاه تمام شــود فقر
او ،نیســت ا َ ْ َ
ل ْمن» 74.همچنین در جایی دیگر از این
رساله از قول خداوند ّ
جل جالله میگوید« :ای غوث
با اصحاب خود بگو که غنیمت شمرند دعوت فقر را؛
زیرا که ایشان پیش من هستند و من پیش ایشان ،من
مأوای هر چیزم ،مسکن هر چیزم ،منتظر و نظرگاه هر
75
چیزم و به سوی من است بازگشت هر چیزی».
از من و تو غنی اســت ذات اله /من و تو مفتقر بدان
درگاه
76
غیر او خود غنی مطلق نیست /وحده ال اله اال اهلل.
بر طبق عقیده عطار برای رســیدن بــه مقام فقر باید
فانی شد:
گر شوی در نیستی صاحب نظر /در جهان فقر گردی
77
دیده ور.
در اسرارنامه عطار آمده است:
دال گر کشــته این راه گردی /به یک دم زنده درگاه
78
گردی.
همچنین بیان شده است:
تو باقی گردی ار گردی تو فانی /تومانی جمله گر بی

تو تومانی.
در این زمینــه باید گفت که فنا خــود مراحلی دارد
و عارف به مرحلهای از فنا میرســد که مســتعد بقا
میشود ،چنانچه عطار در منطق الطیر میگوید:
چه عجب باشــد که بر دیوانهای /حالتی تابد ز دولت
خانهای
تا در آن حالت شود بی خویش او /ننگرد هیچ از پس
واز پیش او
جمله زو گویــد ،بدو گوید همه /جمله زو جوید بدو
80
جوید همه.
آنگاه که به این حال رســید« ،در این حال او را نه از
81
خود خبری است و نه از او».
در این باره عرفا و بــزرگان صوفیه بر این باورند که
«حالت فنا و بــی خودی نتیجه فضل و رحمت الهی
و خارج از اختیار اســت ،چنانکه از شــیخ ابوسعید
ابوالخیر پرســیدند :بنده از بایست خویش کی برهد؟
شــیخ گفت :آن وقت که خداوندش برهاند» 82.عطار
در شرح وادی فقر و فنا در منطق الطیر آورده است:
هرکه در دریای کل گم بوده شد /دائم ًا گم بوده آسوده
83
شد.
در واقع اشاره به بقای بعد از فنا میکند که همان سفر
من الحق الی الخلق است.
هرکه او رفت از میان اینک فنا /چون فنا گشت از فنا
84
اینک بقا.
بدینگونه است که در منطق الطیر «بسیاری از مرغان
به علتهای گوناگون مادی و وابستگی از پای درمیآیند
و از آن همه مرغان تنها سی مرغ بی بال و پر و رنجور
باقی مانند که به حضرت سیمرغ توانا آگهی مییابند،
تا بســیار سال بر این میگذرد ،تا پس از فنا زیور بقا
میپوشند و مقبول درگاه پادشــاه کون و مکان قرار

 .73مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز ،ص.99
 .74ده رساله ،ص.38
 .75همان.
 .76همان ،ص.92
 .77مصیبت نامه ،ص.70
 .78اسرارنامه ،ص.118

 .79همان ،ص.95
 .80مصیبت نامه ،ص.70
 .81عطار و دیگران ،ص.168
 .82جهانبینی عطار ،ص.220
 .83منطق الطیر ،ص.22
 .84همان ،ص.238
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میگیرند».
همچنین ابنعربی میگوید :آنجا که انســان میخواهد
بــا خدا ارتباط برقــرار کند ،باید یــک پارچه فقر و
نیاز باشــد؛ چون او متناهی و خدا نامتناهی اســت و
او اســت که همواره نیازمند است« .قطره دریاست اگر
با دریاســت ورنه او قطره ودریا دریاست .پس ارتباط
86
انسان با خدا براســاس افتقار سامان داده میشود».
ابنعربی حقیقت محمدی را تج ّلیگاه اســم اعظم الهی
یا همان اهلل میداند و عطار هم در منطق الطیر خود به
صورت رمز به این موضوع اشــاره میکند و آن جایی
اســت که هدهد به عنوان راهبر مرغان در منقار خود
بســم اهلل دارد و این اسم جامع خصوصیات رحمان و
رحیم است .عطار با اســتناد به این سخن پیامبر(ص)
الرحمن»،
ــق اهللُ آ َد َم َع َلی
که میفرمایدَ :
«خ َل َ
َ
صور ِت َّ
معتقد است که انســان کامل نسخه حق است ،ولی او
حلول و اتحاد را قبول ندارد؛ یعنی به استغراق یا فنای
در حق معتقد است .پس اینگونه میتوان گفت :او زما
گردد ولی ما نشود .در نهایت امر بر طبق نظر ابنعربی،
ســلوک به جمیع طرق و در حقیقــت جامعترین آنها
طریقت خاصه حضرت محمدی است؛ زیرا:
اینســت طریق در طریقــت /زین راه رســی به این
87
حقیقت.
بنابراین برای دریافت حق بهترین وســیله انسان کامل
است؛ زیرا:
به نور طلعت تو یافتم وجود تو را /به آفتاب توان دید
88
کآفتاب کجاست.
85
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نتیجهگیری
 .1مفاهیم مصیبت نامه عطار و فصوص الحکم ابنعربی
مشــابهت دارند و هرکدام به نوعی به تشــریح قصص
انبیاء میپردازند.
 .85تاریخ ادبیات در ایران ،ج ،2ص.863
 .86مباحثی در عرفان ابنعربی ،ص.296
 .87فصوص الحکم ،ص.106
 .88دیوان ،فخرالدین عراقی ،ص.8

 .2نظــرات عطار و ابنعربی بــا آیات قرآنی مطابقت
دارند.
 .3نزد عطار و ابنعربی ،انسان از جایگاه ویژه و تکریم
و احترام برخوردار است.
 .4عطار و ابنعربی هر انسانی را شایسته مرتبه خلیفه
اللهی نمیدانند و معتقدند :کســی به این مرتبه میرسد
که از خود گذشته باشد و حق را یافته باشد.
 .5ابنعربــی در مســئله فنا و بقــا ،معتقد به وحدت
وجود اســت ،در حالی که عطار به حلول اعتقاد ندارد
و اســتغراق را میپذیرد و میگوید :او زما گردد ولی
ما نشود.
 .6عطار در ارائه بیشتر نظرات و عقاید ،متأثر از سایر
عرفا و همچنین ابنعربی است.
 .7عطــار و ابنعربی در خصوص رســیدن به مرتبه
کمال برای زن و مرد تفاوتی قائل نیســتند و معتقدند:
هرکس بنا به ظرفیت وجــودی خویش ،از این فیض
بهرهمند میشود .این حقیقت چیزی جز صراط مستقیم
و رسیدن به ذات احدیّت نیست« :إ َِّن َر ِّبي َع َلى ِص َر ٍ
اط
ُم ْس َت ِقيمٍ » 89.از این رو ،پیامبر(ص) به طایفهای از امت
خویش چنین آگاهی داده است که پیامبر نیستند ،ولی
پیامبران در حق آنان غبطه میخورند.
 .8هردو اکمل انســان کامــل را حضرت محمد(ص)
معرفــی کردهاند ،ولی ابنعربــی در مورد به کار بردن
لفظ حقیقت محمدیه ،به صراحت میگوید که منظورش
شخص پیامبر(ص) نیســت ،بلکه آن موجود ماورایی
است که برابر عقل اول است.
 .9برخــاف ابنعربی ،شــیوه بیان عطــار در زمینه
شناسایی انسان کامل و طریق رسیدن به آن ،شیواتر و
از چینش کلمات رساتری برخوردار است.
 .10عطار از زبان تمثیل و رمزگونه برای ارائه نظرات
و عقاید خود استفاده کرده است.

 .89هود.56 ،
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شناخت انسان کامل از دیدگاه ابنعربی و عطار

 قرآن کریم. آملی ،ســید حیدر ،جامع األســرار و منبع األنوار،تهران ،انستیتو ایران و فرانسه1347 ،ش.
 ابنعربی ،محمد بن علی ،تفســیر ابنعربی ،بیروت،دارإحیاء التراث العربی1422 ،ق.
 همو ،ده رساله ،تهران ،مولی1367 ،ش. همو ،دیوان ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،بیتا. همو ،فتوحات مکیه ،ترجمه محمد خواجوی ،تهران،مولی1381 ،ش.
 همو ،فصوص الحکم ،تهران ،الزهرا1391 ،ش. همو ،نفائس العرفان ،ترجمه ناصر طباطبائی ،تهران،جامی1392 ،ش.
 اشــرف زاده ،رضا ،عطار و دیگران ،مشــهد ،سخنگستر1382 ،ش.
 جهانگیری ،محســن ،محییالدیــن ابنعربی چهرهبرجســته عرفان اســامی ،تهران ،دانشــگاه تهران،
1375ش.
 چیتیک ،ویلیام سی ،طریق عرفانی معرفت از دیدگاهابنعربی ،ترجمــه مهدی نجفی افــرا ،تهران ،جامی،
1389ش.
 حجازی ،بهجت الســادات« ،ســیمای انسان کاملدر آثار عطار» ،مجله کیهان فرهنگی ،شــماره ،161
1378ش.
 حکمت ،نصراهلل ،مباحثی در عرفان ابنعربی ،تهران،علم1389 ،ش.
 حکیم ،ســعاد ،ابنعربی و زبان تازه عرفان ،ترجمهمسعود جعفری ،تهران ،جامی1391 ،ش.
 حلبــی ،علیاصغر ،جلوههــای عرفان و چهرههایعارفان ،تهران ،قطره1382 ،ش.
 رهبر ،علی« ،تحلیلی بر صفت «هلوعیّت» در انسان»،مجله پژوهشنامه اخالق ،شماره 1392 ،22ش.
 -سبزواری ،هادی بن مهدی ،شرح األسماء الحسنی،

قم ،بصیرتی ،بیتا.
 شــجاری ،مرتضی« ،غایت سیر و سلوک از دیدگاهابنعربــی» ،مجله مطالعــات عرفانی ،شــماره ،11
1389ش.
 شــجیعی ،پــوران ،جهانبینی عطار ،تهران ،نشــرویرایش1373 ،ش.
 صفا ،ذبیحاهلل ،تاریخ ادبیات در ایران ،تهران ،ابنسینا،1369ش.
 عطار نیشابوری ،محمد بن ابراهیم ،اسرارنامه ،تهران،صفی علیشاه1338 ،ش.
زوار1351 ،ش.
 همو ،الهی نامه ،تهرانّ ، همو ،دیــوان ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشــر کتاب،1345ش.
زوار1338 ،ش.
 همو ،مصیبت نامه ،تهرانّ ، همو ،منطق الطیر ،تهران ،سخن1393 ،ش. فخرالدین عراقی ،ابراهیم بن بزرگمهر ،دیوان ،تهران،نگاه.
 فنایی شکوری ،محمد« ،نظریه انسان کامل در عرفانآن روی سکه» ،مجله معرفت ،شماره 1394 ،193ش.
 قونوی ،محمد صدرالدیــن ،الفکوک ،تهران ،مولی،1371ش.
 الهیجی ،محمد بن یحیی ،مفاتیح االعجاز فی شرحگلشن راز ،تهران ،کتابفروشی محمودی1337 ،ش.
 مایــل هروی ،نجیب« ،انســان کامــل» ،در :دائرةالمعارف بزرگ اســامی ،ج ،10زیر نظر ســید کاظم
موسوی بجنوردی ،تهران ،مرکز دائرة المعارف بزرگ
اسالمی1380 ،ش.
 مجلســی ،محمدباقر بن محمدتقــی ،بحار األنوار،بیروت ،مؤسسة الوفاء1404 ،ق.
 مطهری ،مرتضی ،آشــنایی با قــرآن ،تهران ،صدرا،1389ش.
 -همو ،مجموعه آثار ،ج ،2تهران ،صدرا1374 ،ش.

 مولــوی ،محمد بن محمد ،مثنــوی ،تصحیح محمد ماریژان موله ،تهران1341 ،ش.استعالمی ،تهران ،سخن1379 ،ش.
 واعظی ،احمد ،انسان از دیدگاه اسالم ،تهران ،سمت، نجمالدین رازی ،عبداهلل بن محمد ،مرصاد العباد من 1393ش.المبدأ إلی المعاد ،تهران ،علمی و فرهنگی1391 ،ش.
 -نسفی ،عبدالعزیز بن محمد ،االنسان الکامل ،تصحیح
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