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چکیده
شناختن انسان کامل و پی بردن به ابعاد وجودی او جهت پیروی از وی در امور از گذشته همواره موورد
توجه و عالقۀ اندیشمندان بزرگ بوده است .این موضوع یکوی از مهو تورین ارکوان عرنوان اسوالمی اسوت.
نگارندگان در این تحقیق قصد دارند تا به تبیین ضرورتهای سهگانۀ انسان کامل از دیدگاه ابن عربی و عالمه
طباطبایی بپردازند .پرسش اساسی این پژوهش آن است که ضرورت وجوود انسوان کامول از دیودگاه عالموه
طباطبایی و ابن عربی چیست؟ ضرورت انسان کامل تنها برای عال انسانی نیست ،بلکه ضرورتش بورای کول
عال است یعنی انسان نه تنها برای طی مراتب کمال به انسان کامل نیاز دارد بلکه کل عال برای بقا و حفظش
نیاز به انسان کامل دارد .در این پژوهش نخست مراتب وجود از دیدگاه عالمه مورد بررسی قرار مویگیورد و
توجه ویژة ایشان به عال اسمای الهی تبیین میشود .ابن عربی و عالمه هر یک از موجودات عال را اسمی از
اسمای الهی میدانند که در میان آنها «انسان» جامع جمیع همۀ اسمای الهی است .ابن عربی براساس رویکرد
عل االسمایی خود به تبیین رابطۀ حق ،انسان کامل و عال مویپوردازد .از دیودگاه ابون عربوی ،انسوان کامول
نزدیکترین تجلی به خدا محسوب میشود و میگوید انسان کامل واسطۀ نیوضات حق بوه ممکنوات اسوت.
عالمه نیز ولیّ خدا را کسی میداند که به مقام والیت الهی رسیده اسوت و انسوانهوا از او تبعیوت مویکننود.
رویکرد عالمه در مورد این موضوع به آیات قرآن و اصول و مبانی عقلی استوار است .یکوی از دسوتاوردهای
این پژوهش آن است که نگارندگان عالوه بر ضرورت وجودی انسان کامل ،که غالباً محور مباحث ضورورت
وجود انسان کامل در عال پیرامون این موضوع بحث میشود ،در مورد ضرورت سلوکی و ضرورت معرنتوی
نیز پرداختهاند و هر یک از ضرورتهای سهگانه دالیلی جهت اثبات ضرورت وجوود انسوان کامول در عوال
هستند.

کلید واژهها:
انسان کامل ،ضرورت وجودی ،ضرورت سلوکی ،ضرورت معرنتی ،ابن عربی ،عالمه طباطبایی.
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پیشگفتار
 .0طرح مسأله
از دیدگاه عارنان ،پس از ذات غیبالغیوبی حق تعالی ،کل عال هستی را پون حرورت تشوکیل
میدهد که به «حررات خمس» مشهورند و هور حرورت ،عوالمی مخصوو

بوه خوود دارد .ایون

حررات مظاهر اسمای الهی هستند که عبارتند از
 -1حررت اول« ،غیب مطلق» است یعنی منظور از غیب حقیقی که احدیت است خداوند است
و عال آن« ،اعیان ثابت علمی» است.
 -2حررت دوم« ،شهادت مطلق» است و عال آن« ،ناسوت» ،یعنی موجودات مادی و جسمانی؛
 -3حررت سوم« ،غیبت نزدیک به غیبت مطلق» اسوت و عوال آن« ،جبوروت» یعنوی عقوول و
نفوس کلیه؛
 -4حررت چهارم« ،غیبت نزدیک به شهادت» است و عال آن« ،ملکوت و مثوال» اسوت یعنوی
نفوس جزئیه؛
 -5حررت پنج « ،حررت جامعه یا همان کون جامع» است و عال آن« ،عال انسانی یا انسوان
کامل» است که جامع جمیع عوال است( .قیصری،1335 ،

244؛ خوارزمی)33 -35 1333 ،

همچنین ،برخى از عرنا به شش حررت باور دارند و در همۀ مراتب خلقی از عال عقل گرنتوه
تا عال ماده ،حقیقت جامع را انسان دانستهاند که بر هموۀ تعینوات احاطوه دارد و مشوتمل بور تموام
تعینات به نحو تفصیل است .بنابراین ،عقل اول با آنکه مشتمل بر همۀ نعلیوات و خیورات وجوودی
است ،ولی نمیتوان آن را مظهر تام خداوند تلقی کرد( .همان )121
برخی از ویژگیهای انسان کامل عبارتند از کون جامع بودن ،علوت بقوای عوال بوودن و علوت
غایی عال بودن و .....برای اثبات ضرورت وجود انسان کامل در عال و آدم میتوان از دریچوههوای
مختلف ادلههای متفاوتی ارائه داد و در این نوشتار درصدد آن هستی که با رویکورد عرنوانی از سوه
حد وسط وجود ،معرنت و سلوک نشان دهی که وجود انسان کامل در عال ضرورت دارد .پرسوش
اصلی این مقاله آن است که چگونه میتوان ضرورت انسان کامل را در عال اثبات کورد و دسوتاورد
این نوشتار آن است که برای انسان کامل میتوان سه قس ضورورت در نظور گرنوت ضورورت بوه
حسب وجود ،ضرورت به حسب معرنت و ضرورت به حسب سلوک .این نوشتار بور آن اسوت کوه
انزون بر ضرورت به حسب وجود ،ضرورت به حسب معرنت و سلوک را بهگونهای برجسوته بیوان
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کند.
نگارندگان در این تحقیق در صدد واکاوی ضرورت انسان کامل هسوتند و اینکوه از چوه طرقوی
میتوان ضرورت انسان کامل را تبیین کرد؟
 .5علم االسماء
ابن عربی در مورد جایگاه انسان در هستی و تبیوین ضورورت وجوودی او از علو االسوما بهوره
میبرد .عل االسماء بر مبنای اسمای الهی است .در این عل روشن میشود هر پدیده بر اسواس چوه
اسمی از اسمای خداوند است با این توضیح که در نرای عرنانی ابن عربی ،خدا اسمائی دارد و بوا
آن اسماء ،عال را تدبیر میکند و هر موجودی در عال مظهر و عالمت اسمی از اسمای الهی است و
(خوارزمی )212 1333 ،آن اس عبارت است از ذاتى که جامع جمیع اسماء است .بنابراین ،این اس
مشتمل بر جمیع اسماء میباشد .از این روى هر نردى از انراد عال  ،عالمى کلّى بوده و دالّ بور هموۀ
اسماء است( .همان 34؛ قیصری41 1335 ،؛ صدوقی سها )33 -35 1333 ،بنابراین ،اسماء مظاهری
در بیرون دارند و چنین نیست که ظهور اسماء در عال اسماء باشد بلکه بیرون از مرتبۀ ذات و اسماء
و صفات الهی (= صقع ربوبی) اسماء مظاهری دارند .پس هر موجودی مظهر یکوی از اسومای الهوی
است بر خالف انسان کامل که مظهر تام همۀ اسماء است .از نظر ابن عربی هر آنچه خودا بوه خوود
نسبت میدهد– غیر از وجوب ذاتی -آن را میتوان به انسان نسبت داد و در واقع ،انسان آن صوفات
و اسماء را دارا است و تقرر این صفات الهی در نفوس انسانی ،صورت بودن انسان را برای خداونود
تأمین میکند( .ابن ترکه )132 1331 ،به این ترتیب عرنا ضرورت وجود انسان کامل را اثبات موی-
کنند.
عالمه طباطبایی نیز همۀ پدیدهها و موجودات جهان خارج را معلولها و مظاهر واجوب الوجوود
می داند و معتقد است که همۀ این موجودات قائ به اویند .پوس بورای موجوودات یوک حقیقوت و
واقعیتی در هر یک از عوال قبل از دنیا قائل میشود .او موجودات را اسماء و مظاهر اسمای خداوند
میداند که این اسماء در عین اینکه مفاهیمشان گوناگون است اما یوک مصوداد دارنود( .طباطبوایی،
)153 -155 1331
ه چنین می توان به عبارتی از ایشان در آغاز نصل دوم رسالۀ انسان بعد از دنیوا اشواره کورد در
نلسفه ثابت شده است که میان عال جس و جسمانیت و عوال اسومای خداونودی ،دو عوال دیگور
وجود دارد یکی عال عقل است و دیگری عال مثال است و هر موجودی ضرورتاً به مبود خوویش
باز میگردد( .طباطبایی )33 1422 ،عالمه ملکوت را همان وجود اشیا به لحاظ انتسابشوان بوه خودا
میداند .آیۀ  23سوره یس بیانگر این مطلب است که ملکوت هر چیز در حقیقت همان کلمۀ «کن» و
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امر خدا میباشد بنابرآن که امر او عین نعل و ایجاد است .بنابراین ملکوت همان وجوود اشیاسوت از
جهت انتسابشان به خدای متعال و قیام به ذات او .پس واسطه ای میان خدا و مخلود اش نیست لوذا
عالمه معتقد است که نظر در ملکوت اشیا به طور حت آدمی را به توحید هدایت میکند( .طباطبوایی،
)131 1331
هر اسمی از اسمای الهی صورتی در عل خدا دارد که عین ثابتوه نوام دارد و هور یوک از اسوماء
صورتی خارجی دارد و این صورت خارجی همان مظاهر اس حقاند .حقیقت محمدی صورت اس
جامع اهلل است و این اس  ،رب و پرورش دهندة آن است و از این اس به تمام عال نیض میرسد و
همه را شامل میشود چون در حقیقت محمدیه ،صوورتهوا و ظواهر اسوت و بوه واسوطۀ صوورت
خارجیش که مظهر اس الظاهرند .صور عال را تربیت میکنند و با باطنش باطن جهان را تربیت می-
کند چون پیامبر (

) صاحب اس اعظو اسوت و او ربوبیوت مطلوق دارد .ایون ربوبیوت از جهوت

حقیقتش است نه از جهت بشریتش ،چون او محتاج به پروردگارش است .موجودات عال بهگونهای
هستند که برای هر موجودی ،حقی تعریف شده است و بر عهدة رب است که حق اینهوا را اسوتیفا
کند .پس ربوبیت تنها با اطالد این حق محقق میشود و دادن همۀ آنچه برای تحقق ایون حوق الزم
است .پس پیامبر (

) تمام اسماء را دارا است و در این عال به حسب استعداد انراد به آنان نویض

میرساند( .قیصری)122 -123 1335 ،
حقیقت هر کمالی آن است که به صورت مطلق و دائمی است و قرب هر کمال به اصل حقیقت،
همان مقداری است که حقیقت در او ظهور یانته یا مقداری است که حقیقوت مقیود بوه قیوود شوده
است .پس هر چقدر ظهور انزایش یابد قیود کاهش مییابد و برعکس .پس خدا حقیقت نهوایی هور
کمالی است و قرب هر موجودی به او به اندازة قیود و حدود ذاتی یا عرضی به تنهایی اسوت .پوس
ننای هر موجودی نیز مستلزم بقای حقیقتش به تنهایی است «کل من علیها نان ».پس کموال حقیقوی
برای هر موجود امکانی ،همان چیزی است که در او نانی میشود( .طباطبایی )31 1331 ،پس کمال
حقیقی هر انسان این است که در مرحلۀ ذات ،وصف و نعل در اسمای خدا نانی شود.
عالمه طباطبایی تعریف مستقیمی از انسان کامل مطرح نکرده اسوت ولوی در آثوار ابون عربوی و
شارحان او انسان کامل با اوصاف بسیاری خوانده شده است اما براساس آنچه مرسووم بووده و قودر
مشترک میان آنان محسوب میشود همانند ولیّ اهلل ،خالنۀ اهلل ،کوون جوامع و جوامع جمیوع اسوماء
است .این تعابیر در این پژوهش مورد استفاده قرار گرنته است.
 .9تبیین ضرورت انسان کامل
ضرورت وجود انسان کامل از دیدگاه ابن عربی از یوک سوو بوه رابطوۀ انسوان بوا خودا مربوو
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میشود .خدا میخواهد ذاتش شناخته شود و به این جهت موجودی میآنریند که آیینۀ تمامنمایی از
اسماء و صفات او باشد .ابن عربی در این مورد میگوید «صوور تموام اسومای الهوی در ایون نشو ۀ
انس انی آشکار شده است .پس انسان کامل مقام احاطه و جمع اسماء را واجد شده و خدا بوه وسویلۀ
او بر مالئکه حجت اقامه میکند( ».ابن عربی )51 1333 ،انسانی که مظهور اسو اعظو «اهلل» اسوت
جامع اسماء و صفات او است .به خاطر این جامعیت آیینۀ تمامنمای خدا است .بنابراین میتواند بوه
واسطۀ وجود امکانی خود ،شناخت خداوند را برای سایر موجودات عال میسر سازد.
از سوی دیگر ابن عربی تحقق شناخت کامل خداوند را منو به شناخت انسان کامل میدانود و
میگوید با وجود انسان کامل ،ارادة الهی مبنی بر ایجاد مخلوقی که خدا را با معرنتی شایسته بشناسد
و کماالت او را آشکار سازد تحقق یانته است و اگر این اراده تحقق نمییانت حق تعوالی ناشوناخته
میماند( .همان،

 )3پس ،انسان کامل مظهر و آیینوۀ خودانما اسوت و هورکس او را بشناسود بوه

شناخت خداوند دست مییابد.
ضرورت وجود انسان کامل به ضرورت تحقق هدف نهایی از خلقت جهوان هسوتی برمویگوردد
چون انسان کامل روح عال است .به عقیدة ابن عربی چون انسان کامل مختصری از امالکتاب اسوت
و خالصهای از حررت احدی جمعی االهی است .خداوند او را عین مقصوود و غایوت مطلووب از
ایجاد عال و بقای آن قرار داد .ه چنانکه هدف اصلی از خلقت جسد انسانی و تعدیل مزاج طبیعی
تحقق وجود نفس ناطقه است( .ابن عربی1331 ،ب  )3انسان کامل از عال و روح عال است چوون
روح ه برای جس حیوانی است و ه برای جس انسوانی و او انسوان صوغیر اسوت و از ایون رو
صغیر نامیده میشود چون از انسان کبیر متأثر است .او خالصوۀ جهوان هسوتی اسوت .انسوان کامول
برگزیدة جهان است( .ابن عربی)33 1332 ،
ابن عربی از انسان کامل به عنوان روح عال یاد میکند .چون زمان آنرینش ،عال ماننود آیینوهای
جال نیانته بود که روحی در آن نبود .شأن الهی است که آن را تسویه کند تا پذیرای الهوی شوود لوذا
انسان را به مثابۀ جالی آن آیینه و روح عال قرار داد( .ابن عربی )43 1333 ،انسوان کامول در مقوام
عل الهی ،قبل از همۀ موجودات است اما در عال خارج در نهواییتورین حلقوۀ آن قورار مویگیورد.
سخنانی از ائمۀ اطهار (ع) مانند بیان امیر المؤمنان که من نخستین کسوی بوودم کوه حرورت رسوول
(

) را تصدیق کردم درحالیکه آدم بین روح و جسد بود( .یزدان پناه)313 1332 ،
ابن عربی در «نص آدمی» در بیان ضرورت وجود انسان کامل و سِر ایجاد انسان دو دلیول آورده

است اوالً کمال استجالی خداوند به انسان اسوت .ثانیواً انسوان کامول روح هسوتی و هسوتی ماننود
جسدی برای او است( .ابن عربی1331 ،الف  )43منظور از استجال ،خود را در غیر دیدن است مانند
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نویسندهای که خود را در نوشتۀ خود میبیند .ابن عربی راز ایجاد عال را در استجال میداند و کمال
این استجال تنها در انسان کامل وجود دارد .به عبارت دیگر بدون وجود انسان کامل ،استجالی کامل
نیز تحقق نخواهد یانت .ابن عربی در نص آدمی میگوید صاحب کمال به کماالت خوود علو دارد
ولی در آیینه دیدن لذت دیگری دارد( .همان  1)43بنابراین شوناخت انسوان کامول و دریوانتن ابعواد
وجودی او برای بقیۀ انسانها ضرورت دارد تا سایر انراد بتوانند ویژگیها و صوفات او را شوناخته و
در کارهایشان از او پیروی کنند تا در آخر بتوانند به کمال غایی دست یابند.
امام خمینی دربارة ضرورت وجود انسان کامل معتقد است عین ثابت انسان کامل در مقام ظهوور
به مرتبۀ جامع و در اظهار صور اسمایی در نش ۀ علمی ،خلیفۀ اعظ الهی است .زیورا از آنجوایی کوه
اس اعظ  ،جامع جالل و جمال و ظهور و بطون میباشد امکان ندارد که با مقام جمعی خود در هیچ
مظهری تجلی نماید زیرا او بزرگ است و در آیینهای کوچک ننماید .بنابراین بایود مظهور و آیینوهای
وجود داشته باشد که بتواند جلوهگاه روح او گردیده و انوار قدسی حق در آن آیینه منعکس شود توا
زمینۀ ظهور عال قرای الهی نراه گردد و اگر عین ثابت انسان کامول نباشود هرگوز هویچ عینوی از
اعیان ثابته ظاهر نمیگردد و اگر ظهور اعیان ثابته نباشد هیچ یک از موجودات عینی و خارجی ظاهر
نشده و نیض وجود را نمیتوان دریانت کرد .بنابراین ،با عین ثابوت انسوان کامول کوه اول بوه آخور
متصل شده و آخر به اول مرتبط میگردد و همین عین ثابت انسان کامل است که با همۀ موجوودات
معیت قیومی دارد( .امام خمینی)33 1332 ،
از بین انسانها مظهری است که مظهر جامع است .هر اسمی مظهری دارد و همۀ انسانها باید از
طریق مظهر جامع اسماء جای خدا در زمین نشسته ،در مسیر کمال حرکت کنند .پس بایود در عوال
انسان کاملی باشد و بدون این انسان رسیدن به حق تعالی ممکن نیست .بنوابراین ،ضورورت وجوود
انسان کامل روشن میشود.
آنچه مرسوم است بیان ضرورت انسان کامل به حسب وجود است اموا نگارنودگان قصود دارنود
نشان دهند انسان کامل عالوه بر ضرورت وجودی ،ضرورت معرنتی و ضرورت سلوکی نیوز دارد و
نشان دهند وجود انسان کامل ضرورت دارد .دسترسی به مقامات والیت ممکن است یعنوی هرچنود
انسانها به حسب سعۀ وجودیشان میتوانند به والیت دست یابند ولی اوج مقام والیت که نزد ائموۀ
معصومین (ع) است برای آحاد بشر قابل دسترسی نیست .بنابراین ،اصل مقام والیوت قابول دسوتیابی
است اما به نهایت و مراتب عالیۀ آن نمیتوان دست پیدا کرد.
 -1برای آگاهی بیشتر از دو مفهوم جالء و استجالء ،رک یزدان پناه ،اصول و مبانی عرنان نظری،
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نگارندگان طبق ظهور نوشتههای عالمه چنین برداشت کوردهانود کوه ایشوان در رسوالۀ والیوت،
اصطالح ولی را به جای اصطالح انسان کامل که از اصطالحات عرنان نظری است به کوار مویبورد.
اصطالح اَحرار که معنای انسان کامل دارد نیز در احادیث رسالۀ الوالیۀ بیان شوده اسوت .هو چنوین،
عالمه در رسالۀ لب اللبواب اصوطالح مخلَصوین را بورای انسوان کامول بوه کوار بورده اسوت و ایون
اصطالحات میتوانند به عنوان مراتب و مقامات انسان کامول موورد بحوث قورار بگیرنود .منظوور از
مخلَصین کسانی هستند که ذاتاً از شرک و آلودگی پاک هستند .برای غیر خودا وجوودی نمویبیننود.
اختیار نفع ،ضرر و مرگ و حیاتشان را ندارند و این همان والیت است.
عالمه در مورد مقام مخلَصین معتقد است که آنان دارای مقامی رنیع هستند و حمد خودا را آن-
گونه که شایستۀ اوست به جا میآورند و غایت کمال مخلود همین است .حمد وصفى است که جز
بندگان خالص خدا (مخلَصین) ،هیچ کس صالحیت آن را ندارد (طباطبوایی ،بویتوا ،ج  )211 21و
مخلَصین (انسانهای کامل) کسانی هستند کوه وسواوس و طموعهوای شویاطین در آنوان راه نودارد.
(طباطبایی ،بیتا ،ج  )53 4آنان غایت طریق معرنت نفس هستند و تنها رب آنوان خداونود اسوت و
راه رسیدن به این مقام طریقۀ معرنت نفس است که نزدیکتورین راه اسوت( .طباطبوایی23 1332 ،؛
رحیمی )222 1331 ،بنابراین ،انسان کامل هدایت سایر موجودات را برعهده دارد .او صرا مستقی
است و منظور از صرا مستقی ؛ یعنی حرکت کردن در همان راهی که غایت و مقصوود اول و آخور
آن تنها رسیدن به ذات حق تعالی باشد .سعادت و کمال حداکثری نقط از انسان کامل به دست موی-
آید و پیروی از انسان کامل یعنی حرکت در صرا مستقی  .اگر انسان کامل نباشد این سلوک با ایون
درجه از تعالی و رسیدن به کمال حداکثری هرگز اتفاد نمیانتد.
اگر انسان کامل نباشد به کماالت حداکثری و نراوان نمیتوان رسید و ه چنین توانوایی رسویدن
به کمال حداکثری که مساوی با سعادت باشد برای انسانها وجود ندارد.
در این قسمت نگارندگان قصد دارند ضرورت سهگانه به حسوب وجوود ،معرنوت و سولوک را
تبیین کنند.
 -0-9ضرورت وجودی انسان کامل
انسان علت غایی عال است .هدف خدا از ایجاد عال  ،دیدن خودش در آینۀ غیور اسوت .نسوبت
انسان کامل با عال مانند نسبت روح با بدن است .اگر انسان کامل بوه منزلوۀ روح عوال اسوت پوس
غایت اصلی از خلق عال  ،انسان کامل است( .یزدان پناه )314 1332 ،هدف نهایی ایجاد عال و آدم،
تحقق انسان کامل است .پس انسان کامل موجودی است که هدف غایی ایجاد هسوتی بوه وسویلِۀ او
محقق میشود و اگر او نبود خداوند هیچ موجودی را خلوق نمویکورد .هموانگونوه کوه در حودیث
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شریف آمده است «لوالک لما خلقت األنالک» یعنی ای پیامبر اگر شما نبودی هر آیینه عوال هسوتی
را نمیآنریدم( .مجلسی ،1414 ،ج )415 13
به این معنا که اگر وجود مقدس پیامبر (
پیامبر (

) نبود عال خلق نمیشد .خدا عال را آنریده است تا

) که مقصود اصلی خداوند است و دیگران بوه تبعیوت از او هسوتند بیایود( .یوزدان پنواه،

 )315 1332انسان در عل خداوند از تمام موجودات نراتر است اما در عال خارج در نهواییتورین
قسمت آن قرار میگیرد .حررت رسول (

) مینرمایند «من نبی بودم ،در حالی که آدم میوان آب

و گل بود» (مجلسی ،1414 ،ج )412 13این حدیث و امثال آن ،اشاره به این موضوع دارند کوه هور
چند وجود خارجی پیامبر (

) بعد از بسیاری موجودات دیگر است ولوی در مقوام حقوانیشوان از

بقیۀ موجودات نراتر هستند( .یزدان پناه)313 1332 ،
انسان کامل همۀ امور متکثر را در ذات خود میبیند چون همۀ موجودات از عوالی و سوانل از او
صادر شدهاند( .جیلی ،1412 ،ج  )53 2به همین جهت ابن عربی میگوید چون انسان کامل عال را
ترک نماید امر به عال آخرت انتقال مییابد و عال از کماالت خالی میگردد( .ابن عربی ،بویتوا-1 ،
 )2این عقیده با حدیث «لوال الحجۀ لساخت االرض علی اهلها» هماهنگی دارد( .ر.ک کلینی،1333 ،
ج )133 -132 1
بنابراین انسان مقصود اول و آخر عال است و به واسطۀ او نیض و برکت به عال میرسد .هویچ
گاه عال از انسان کامل که غایت است خالی نیست و بدون او جهان آنرینش بی معنا مویشوود و او
علت غایی خلقت است.
انسان کامل علت پیدایش عال است و وجود عال به ولیّ خدا وابسته اسوت و بوه تنهوایی هویچ
گونه استقاللی از خود ندارد .همۀ موجودات در بقا نیاز به علتی دارند و علت بقای عال نیز ،انسوان
کامل است .اگر ولیّ خدا در عال نباشد بسا عال برچیده خواهد شد.
ابن عربی انسان کامل را مهر خزانۀ دنیا میداند که بوا از بوین رنوتن او بواز شوده ،ذخیورههوای
خداوند خارج میشود .بعری از آن به بعری دیگر میپیوندد و در نهایت به آخرت منتقل میشوود.
لذا تا این انسان زنده است عال محفوظ میماند( .ابن عربی51 1333 ،؛ قیصری53 1335 ،؛ نسفی،
 )35 1323این بیان با مرمون روایات شیعی مانند «لو خلوت األرض طرنوۀ عوین حجوۀ لسواخت
بأهلها» یعنی اگر حجت خداوند نبود زمین اهلش را نرو میبرد مطابقوت دارد( .مجلسوی ،1414 ،ج
 )23 23پس وقتی علت غایی (انسان کامل) منتفی شود عال نیز بواقی نخواهود مانود و رابطوۀ بوین
انسان و عال همانند رابطۀ اصل و نرع است.
انسان کامل همانند واسطهای است که نیض و رحمت خداوند را از او گرنته و به خلق میدهود.
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حتی عقل اول که باالترین رتبۀ وجودی را در میان موجودات دارد نیض وجودی و ظهوریاش را از
انسان کامل دریانت میکند .به همین جهت او را روح عال میسازند .برای نه این مطلب میتووان
از مفاهی علل اربعه در نلسفۀ اسالمی بهره گرنت .خدا علت ناعلی عال  ،انسان کامل علت صووری
و عال علت مادی آن است .به این دلیل ،به اعتقاد عارنان قبول از وجوود انسوان کامول ،عوال ماننود
کالبدی است که آمادگی پذیرش روح را دارد .در نتیجه عال تنها با وجود انسان کامل پابرجا اسوت.
از طرنی همانطور که بدن با قطع ارتبا روح از بین میرود با نبودن انسان کامل از ساحت عال نیز
قیامت کبری برپا میشود و عال از بین میرود( .یزدان پناه)313 1332 ،
همچنین ،انسان کامل واسطۀ نیض خداوند در حفظ عال هستی است یعنی خدا در آیینۀ انسوان
کامل تجلی میکند .تجلیات خداوند به واسطۀ انسان کامل به آدم میرسد و عال به وسیلۀ نویض او
حفظ میشود و تا زمانی که در عال باشد از خدا رحمت و نیض او را خواستار است و عال نیز بوه
وجود او موجود است .پس انسان کامل موجودی است که نه تنها علت ایجاد و غایوت عوال  ،بلکوه
سبب بقای هستی نیز است و نیض خداوند در پرتو چنین موجودی بر عال نرو میریوزد چنوان کوه
ابن عربی در این باره میگوید چون خالق هستی در سایۀ وجود او ،جهان و جهانیان را حفوظ موی-
کند .بنابراین ،عال هستی تا آن هنگام که انسان کامول در آن وجوود دارد حفوظ خواهود شود( .ابون
عربی33 -31 1323 ،؛ خوارزمی)113 -112 1333 ،
 -5-9ضرورت معرفتی انسان کامل
در مکتب ابن عربی؛ انسان کامل ،جامع همه کماالت الهی است و آینهای است کوه هو حوق را
نشان میدهد و ه خلق در او دیده میشوند (قونوی ،بیتا)121 ،؛ به تعبیر جندی ،انسان کامل آینوۀ
کروی است که نیمی از آن حقایق الهی و نیمی دیگر ،حقایق خلقی را نشان میدهد و دقیقاً به همین
دلیل ،انسان کامل داللت مطابقی علمی بر آنریدگار دارد(.جندی )33 1423 ،همچنین ،انسان کامول،
به اعتبار ربوبیتش برای عال و اتصانش به صفات الهی ،حق است و به لحاظ مربوبیت و عبوودیتش،
خلق است (قیصری )415 1335 ،بنابراین در اندیشۀ ابن عربی ،جامعیوتِ انسوان کامول و خصیصوۀ
حقی و خلقی او از یک سو و نامتناهی بودن حق و در پی آن عدم دسترسی پدیودههوای امکوانی بوه
حق سبب شده معرنت حقیقی و جامع به حق تنها از طریق انسوان کامول صوورت گیورد .بوه دیگور
سخن اگر انسان کامل نباشد نه دقیق و جامعی از خداوند وجود ندارد .بنابراین ضرورت دارد خدا
یک موجودی خلق کند که آیینۀ تمامنمای او باشد و انسان کامل واجد تمام صفاتی باشود کوه خودا
دارا است .انسانها به جهت متناهی بودن دسترسی به نامتناهی ندارند .به تعبیر ابن عربی ،میان خدا و
خلق مناسبتی نیست (ابن عربی ،بیتا ،ج )32 1و به همین جهت نیازمند واسطه هستند .این واسوطه
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باید یک واسطۀ وجودی باشد .واسطهای که برزخ میان وجوب (نامتناهی) و امکان (متنواهی) اسوت.
(قونوی ،بیتا  )121بنابراین بدون چنین انسانی ،شناختن اسماء و صفات الهی محقق نخواهود شود.
عالمه طباطبایی در رسالۀ والیت به این مسأله چنین اشاره میکند
شرایع الهی ،بویژه شرع مقدس اسالم در همۀ احکام جزئی و کلی خود ،به همان هدف اصولی و
اساسی که عبارت است از توجه انسانها به خداوند و صرف همت آنان در راه خدا است نظر دارنود
و راه رسیدن به این هدف ،همان ایجاد ملکات و حاالتی است که با این هدف مقدس مناسبت دارند
و طریق ایجاد ملکات و احوال نیز ،دعوت به اعتقادات درست و اعمالی است کوه طهوارت و پواکی
نفس در انسان پدید میآورند .این معنا برای کسی که در کتاب و سونت بوه جسوتوجوو و کواوش
بپردازد به نیکی و وضوح تمام آشکار میگردد .این نیز واضح اسوت کوه معیوار در تموامی اعموال و
عقاید ،همانا اطاعت از دستورات خداوند است .آنچه خدا در شرع مقدس بیان کرده است و به زبان
پیامبرش (

) از مقامات و کرامات آن نرموده است و مقاماتی که شریعت مقدس اسالم در معوارف

مربو به مبد و معاد تبیین کرده است همگی بر طبق همان ملکات و احوالی است که با نفس پیوند
و ارتبا مشخص دارند .این معارف که در شرع بیان شده است دارای حقوایق و بواطنی هسوتند کوه
نراتر از وصف و بیان و نراتر از عل و ادراک عوام مردم و نه اندک آنان است( .طباطبوایی1332 ،
 )43 -43بنابراین ،مخلَصین با بصیرت و آگاهی ،انسانها را به آن حقایق دعوت میکننود و در تموام
جهات و تعالی و آموزشهای خود ،مردمان را به این هدف نرا میخوانند و به هر راهی کوه ممکون
باشد به آن میپردازند و همواره برای رسیدن به این مقصود تالش میکنند( .همان  )42انسان کامول
حجاب بین خدا و مخلوقات را برمیدارد لذا موجودات عال مستقیماً بوا خودا ارتبوا ندارنود و در
ورای حجاب ارتبا دارند .اگر بخواهی از طریق موجوودات دیگور یوا از جانوب خودموان خودا را
بشناسی در حقیقت باید با عبور از حجابهای مختلف نورانی و ظلمانی به مقصد رسیده و خودا را
بشناسی اما راه کوتاه تری وجود دارد و آن شناخت خدا از طریوق انسوان کامول و بوه تعبیور عالموه
طباطبایی مخلَصین است.
خداوند مینرماید «سبحان اهلل عما یصفون* إال عباد اهلل المخلَصین» موراد از مخلَصوین کسوانی
هستند که برای خدا خالص گشتهاند و هیچ حجابی بین آنها و خداوند نیست وگرنه توصویف آنوان
نسبت به خدا مطابق واقع نخواهد بود و از آنجا که حجاب خود خلق هستند چنانکه امام موسی بون
جعفر (ع) نرمود «ال حجاب بینه و بین خلقه إال خلقه» .کسانی که خالص شدهاند خلوق را در میوان
نمیبینند و تنها خدا را در برابر دیده دارند( .همان  )24در جوایی دیگور موراد از مخلَصوین کسوانی
هستند که برای خداوند خالص گشتهاند .پس هیچ حجابی بین آنها و خداوند نیست وگرنه توصیف
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آنان نسبت به خداوند مطابق واقع نخواهد بود و از آنجا که حجاب همان خود خلق هستند چنانکوه
امام کاظ (ع) در روایتی نرمود «لیس بینه و بین خلقه حجاب غیور خلقوه؛ احتجوب بغیور حجواب
محجوب و استتر بغیر ستر مستور» هیچ حجابی بوین او و مخلووقش جوز خوود مخلوقوات در میوان
نیست( .همان 24؛ جوادی آملی ،1333 ،ج  )22 1خداوند در مورد مخلَصوین موینرمایود «کَلَّوا إننَّ
کِتابَ الْأَبْرارن لَفِی عِلِّیِّینَ ،وَ ما َدْراکَ ما عِلِّیُّونَ ،کِتابٌ مَرْقُومٌ ،یَشْوهَدههه الْمهقَرَّبهوونَ» (مطففوین )21 -12
(طباطبایی ،بیتا ،ج  )244 3این آیات داللت دارد بر اینکه مقربان کسوانی هسوتند کوه از پروردگوار
خود در حجاب نیستند یعنی در دل ،پردهای مانع از دیدن پروردگارشان ندارنود و ایون پورده هموان
نانرمانی و جهل و شک و دلواپسی است بلکه آنان اهل یقین به خدا هسوتند و کسوانی هسوتند کوه
علیین را میبینند همچنان که دوزخ را میبینند( .طباطبایی ،بیتا ،ج )233 1
بر اساس اقوال و آرای ابن عربی و عالمه طباطبایی ،استدالل ضرورت وجودی انسان کامل را در
قالب دو قیاس اقترانی شرطی و قیاس استثنایی چنین تقریر کنی
قیاس اقترانی شرطی:
اگر خداوند در عال  ،موجودی به نام انسان کامل را خلق نکند آیینۀ تمام نمایی وجوود نخواهود
داشت.
و اگر آیینۀ تمام نمایی نباشد خداوند نمیتواند ظهور تام و ات به نحو حداکثری داشته باشد.
و اگر خد اوند نتواند ظهور تام و ات به نحو حداکثری داشته باشود شوناخت حوداکثری خودا از
سوی انسانها محقق نمیشود.
نتیجه :اگر خداوند در عال  ،موجودی به نام انسان کامل را خلق نکند ،شناخت حداکثری خدا از
سوی انسانها محقق نمیشود.
بیان تالزم گزاره شرطی نخست بر پایه کون جامع بودن انسان کامل ،او مهر هموه اسوما و آیینوۀ
تمام نمای هستی است.
تالزم میان آیینۀ تمام نما بودن و ظهور حداکثری در گزاره شرطی دوم بدیهی است و بی نیاز از
برهان.
بیان تالزم گزاره شرطی سوم بنابرآنکه انسانها به دلیل تناهی به خدای غیوب الغیووبن نامتنواهی
دسترسی ندارند تا به حداکثر هدایت دست یابند لذا باید واسطهای میان متناهی و نامتناهی باشود توا
این هدایت حداکثری تحقق یابد.
قیاس استثنایی:
اگر خداوند در عال  ،موجودی به نام انسان کامل را خلق نکند شناخت حداکثری خودا از سووی
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انسانها محقق نمیشود.
لکن شناخت حداکثری خدا از سوی انسانها محقق میشود بنابرآنکه ارسال رسل و انزال کتوب
آسمانی همگی برای شناخت خداست .پس در عال  ،وجود انسان کامل جهت شناخت خدا ضرورت
دارد.
بنابراین ،حکمت خداوند مقتری ایجاد زمینۀ مناسب و شکل دادن نظامی است کوه در پرتوو آن
بتوان به هدف غایی خلقت و تکامل مطلوب دست یانت و آن نظام احسن قطعاً خالی از وجود یوک
راهنما و هدایتگری نخواهد بود .با توجه به متناهی بودن انسانها ،نظام آنورینش بوه واسوطهای نیواز
دارد تا موانع را از مقابل آنان بردارد چون موجودات عال مستقیماً با خودا ارتبوا ندارنود .بنوابراین،
همۀ موجودات باید از یک الگو و معیارهای او در امور خود پیروی کنند تا بتوانند مسیر را در جهت
رسیدن به کمال طی کنند.
 -9-9ضرورت سلوکی انسان کامل
انسان کامل ابن عربی با دو جنبۀ حقی و خلقی خود ،انزون برآنکه شناخت خدا را امکوان پوذیر
میکند .دسترسی انسانها را به کمال الهی ممکن میسازند بوا ایون توضویح کوه انسوان کامول بنوابر
جامعیت الهیاش ،خلیفۀ اهلل است و باذن اهلل تدبیر پدیدههای امکانی بطور عام و تدبیر انسان به طور
خا

را بر عهده دارد .بنابراین با توجه به جامعیت و تخلق انسان کامل بوه هموۀ اسومای الهوی ،او

میتواند نقش واسطه را در تخلق انسانهای دیگر به اسمای الهی را ایفا کند و بوه ایون معنوا انسوان
کامل باذن الهی ،در نسبت با عال و آدم ،رب است و در نسبت با خودای عوال عبود اسوت و هویچ
موجودی در عال نمیتواند به ربوبیت و عبودیت انسان کامل دست یابود( .ابون عربوی ،بویتوا ،ج1
125؛ همو)2 1333 ،به دیگر سخن اگرچه هر موجودی جلوهای از خداوند اسوت اموا خودا انسوان
کامل را تجلی کامل خود قرار داده اسوت چوون او دارای اوصواف و کمواالت برتوری اسوت کوه در
مخلوقات دیگر یانت نمیشود .بنابراین موجودات برای رسیدن به کمال نهایی و مرتبۀ عالیۀ آن نیواز
به انسان کامل دارند .انسان متناهی برای طی کردن مراتب کمالی به نامتناهی نیاز دارد و به وسویلۀ او
صفات الهی را دارا شده و میتواند در مقامات الهی سلوک کند .این امور بوه وسویلۀ واسوطه؛ یعنوی
انسان کامل تحقق مییابد.
همچنین با توجه به مطالبی که در مکتب ابن عربی مطرح شد میتووان گفوت در وجوود انسوان
کامل کماالتی وجود دارد و انسانهای دیگر باید به آن کماالت انس گرنته و از آنها تبعیت کنند توا
بتوانند به کماالت و معارف الهی دست یابند و برای پیروی نیاز به وجود انسوانی اسوت کوه از هموۀ
جهات معنوی و معرنتی کامل باشد تا سایر انراد او را به عنوان الگوو پذیرنتوه و در اعموال و کوردار
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خود به او نزدیک شده و صفات او را دارا شوند و در امورشان از وی پیوروی کننود کوه نتیجوۀ ایون
اعمال سلوک در مقامات الهی خواهد بود.
هدایت خداوند عالوه بر راه عقل ،باید از راه دیگری انجام گیرد .راهی که به طور کامل از خطوا
و لغزش مصون و محفوظ باشد .به عبارت دیگر خدا دستورهای خوود را کوه از راه عقول بوه طوور
اجمال به مردم مینهماند از راه دیگری تأیید میکند .این راه همان راه وحی و نبوت است کوه خودا
دستورهای سعادت بخش خود را از راه وحی به نردی کامول از نووع بشور ابوال مویکنود و بوه او
مأموریت میدهد که آنها را به مردم برساند و آنان را از راه امید و بی و تشویق و تهدید به پیوروی
از آن دستورات متقاعد سازد( .طباطبایی ،1331 ،ج  ،1بخش  )32 2رسول خدا (

) امت خوود را

دعوت نرمودهاند که به آن جایی که پای خود را گذاردهاند پا گذارند و این مستلزم امکان سیر بوه آن
مقصد است( .طباطبایی )42 1331 ،خداوند در قرآن کری مینرماید «لَقَدْ کانَ لَکُ ْ نِی رَسهوولن اللَّوهِ
ُسْوَةٌ حَسَنَۀٌ لِمَنْ کانَ یَرْجهوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَکَرَ اللَّهَ کَثِیرا» (احزاب  )31کلمه « سوة» به معنواى
اقتداء و پیروى است و معناى «نِی رَسهولن اللَّهِ» در مورد رسول خدا (

) و اسووه قورار دادن ایشوان

است و آن عبارت است از پیروى از ایشان و منظور از تعبیر«لَکُ ْ نِی رَسهولن اللَّهِ» آن است که پیوروی
و تأسی از رسول خدا که استقرار و استمرار در گذشته را اناده مىکند ،براى این است که اشاره کنود
به اینکه این وظیفه همیشه ثابت است و انسانها همیشه باید در گفتار و کردار خوود از پیوامبر (
تبعیت کنند .تأسی به پیامبر خدا (

)

) صفت نیکویی است که هرکسی کوه موؤمن نامیوده مویشوود

نمیتواند از آن بهرهمند شود بلکه تنها کسانی که به حقیقت ایمان نائل شده و عمل صالح انجام می-
دهند و پیوسته به یاد خدا هستند و هرگز از او غفلت نمیکنند .در اعمال و رنتارشان آن حرورت را
الگو و سرمشق خود قرار میدهند .بنابراین ،این وظیفه همیشه ثابت است و انسانها همیشوه بایود از
پیامبر (

) پیروی کنند( .طباطبایی ،بیتا ،ج  )433 -432 13همچنین خداوند در جایی دیگر موی-

نرماید «قَدْ کانَتْ لَکُ ْ ُسْوَةٌ حَسَنَۀٌ نی إنبْراهی َ وَ الَّذینَ مَعَهه إنذْ قالُوا لِقَووْمِهن ْ إننَّوا بهورَآ ُا مِونْکُ ْ وَ مِموا
تَعْبهدهونَ مِنْ دهونن اللَّهِ کَفَرْنا بنکُ ْ وَ بَدا بَیْنَنا وَ بَیْنَکُ ه الْعَداوَةُ وَ الْبَغْراءه َبَداً حَتَّی تُؤْمِنُوا بناللَّوهِ وَحْودَهه إنالَّ
قَوْلَ إنبْراهی َ لِأَبیهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَکَ وَ ما َمْلِکه لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَیْءٍ رَبنا عَلَیْوکَ تَوَکَّلْنوا وَ إنلَیْوکَ َنَبْنوا وَ
إنلَیْکَ الْمَصیرُ» (ممتحنه « )4قَدْ کانَتْ لَکُ ْ ُسْوَةٌ حَسَنَۀٌ نی إنبْوراهی َ وَ الَّوذینَ مَعَوهه» خداونود در ایون
جمله خطاب را متوجه مؤمنین کرده و جمله « ُسْوَةٌ حَسَنَۀٌ نِی إنبْراهِی َ» معنایش اتباع و اقتودای نیکوو
به ابراهی است و ظاهر جمله «وَ الَّذِینَ مَعَهه» داللت دارد بر اینکه غیر از لو و همسر ابراهی کسانى
دیگر نیز به وى ایمان آورده بودند« .إذ قالُوا لِقَوْمِهن ْ إننَّا بهرَآ ُا مِنْکُ ْ وَ مِما تَعْبهدهونَ مِنْ دهونن اللَّهِ» یعنوى
ما از شما و از بتهاى شما بیزاری و این بیان همان چیزى است که باید در آن اسوه و اقتداء داشوته
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باشند .این آیۀ شریفه اسوه بودن حررت ابراهی (ع) و پیروانش در تبرى از مشرکین را بیان میکند.
(طباطبایی ،بیتا ،ج )334 13
به این ترتیب ،ضرورت سلوکی وجود انسان کامل به عنوان اسوه جهت پیوروی از او در جهوان
اندیشه و اعمال آنان اثبات میشود .به دیگر سخن تخلق به اسمای الهی و صفات او صرناً به واسطۀ
انسان کامل محقق میشود .بنابرآنکه انسان متناهی نمیتواند به سوی نامتناهی سلوک اسومایی نمایود
مگر به واسطۀ حقیقتی که حد واسط میان نامتناهی و متناهی است.
 .4نتیجهگیری:
با توجه به مطالب مطرح شده میتوان نتیجه گرنت
اوالً انسان کامل ،علت ایجادی ،علت غایی و علت مبقیۀ عال است .بنوابراین ،انسوان کامول بوه
حسب وجود عال ضرورت دارد( .تبیین ضرورت وجودی انسان کامل)
ثانیاً شناخت کامل خدا بدون انسان کامل تحقق نمییابد بنابرآنکه میان انسوان متنواهی و خودای
نامتناهی ،ناصلۀ نامتناهیای وجود دارد و در نرآیند شناخت ،ناعل شناسا بر متعلق شناسوایی احاطوه
مییابد .در حالیکه متناهی نمیتواند محیط بر نامتناهی شود .بنابراین باید واسطهای میان نامتنواهی و
متناهی باشد تا این شکاف شناختی پر شود و انسان کامل به حسب جامعیتش از یک سو با حق و از
سوی دیگر با خلق رابطه دارد پس با وجود انسوان کامول ،شوناخت خودا محقوق مویشوود( .تبیوین
ضرورت معرنتی انسان کامل)
ثالثاً با توجه به جامعیت انسان کامل و در پی آن وساطت او میان حق و خلق ،تخلق بوه اسومای
الهی و صفات او در نرآیند سلوک عرنانی محقق نمیشود مگر بوه واسوطۀ انسوان کامول .بنابرآنکوه
انسان متناهی نمیتواند به سوی نامتناهی سلوک اسمایی نماید مگر به واسطۀ حقیقتی که حد واسوط
میان نامتناهی و متناهی است( .تبیین ضرورت سلوکی انسان کامل)
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 -12جیلی ،عبدالکری  ،)1412( ،االنسان الکامل ،قاهره ،مطبعۀ مصطفی البابی.
 -13خمینی ،روح اله ،)1332( ،مصباح الهدایۀ الی الخالنۀ و الوالیۀ ،تهران ،پیام آزادی.

 -14خواجوی ،محمد ،)1323( ،شرح قیصری بر نصو

الحک ابن عربی ،گزارش داوود قیصری ،ترجموه

محمد خواجوی ،تهران ،مولی.

 -15خوارزمی ،حسین ،)1333( ،شرح نصو

الحک  ،ق  ،دنتر تبلیغات اسالمی حوزة علمیۀ ق .

 -13رحیمی ،محمدحسین ،)1331( ،شرح رسالۀ الوالیۀ ،تهران ،هالل.
 -13طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،)1422( ،اإلنسان و العقیدة ،تحقیق صباح الربیعی و علوی األسودی ،الطبعوۀ
االولی ،ق  ،مکتبۀ ندک ألحیاءالترا .
 -12طباطبووایی ،سیدمحمدحسووین ،)1331( ،رسووالۀ لووب اللبوواب بووه ضوومیمۀ مصوواحبات ،تووألیف و تقریوور
سیدمحمدحسین حسینی طهرانی ،به کوشش سیدهادی خسروشاهی ،ق  ،بوستان کتاب.
 -13طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،)1332( ،مجموعه رسائل ،چا ،سوم ،ق  ،بوستان کتاب.
 -21طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،المیزان نی تفسیر القرآن 14 ،ج( ،بیتا).

 -21طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،)1331( ،آموزش عقاید و دستورات دینی ،چا ،اول ،تهران ،بنیاد جانبوازان
انقالب اسالمی.
 -22طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،)1331( ،رسائل توحیدی ،چا ،سوم ،به کوشش سویدهادی خسروشواهی،
ق  ،بوستان کتاب.
 -23طباطبایی ،سیدمحمدحسین ،)1331( ،مجموعۀ مقاالت و پرسشها و پاسخهوا ،بوه کوشوش سویدهادی
خسروشاهی ،چا ،اول ،ج  ،2ق  ،دنتر نشر نرهنگ اسالمی.
 -24القونوى ،صدرالدین( ،بیتا) ،الفکوک1 ،جلد ،نسخه خطى  323کتابخانه یوسف آغا قونیه.

 -25قیصری رومی ،داودبن محمود ،)1335( ،شرح نصو

الحک قیصری ،به کوشش جاللالدین آشتیانی،

تهران ،شرکت انتشارات علمی و نرهنگی.
 -23قیصوری ،داود ،)1321( ،رسووالۀ نووى التوحیوود و النبوووة و الوالیوۀ (رسووائل قیصوورى) ،محقووق مصووحح
سیدجاللالدین آشتیانى ،تهران ،مؤسسۀ پژوهشى حکمت و نلسفه ایران.

 -23قیصری ،داود ،)1333( ،مقدمۀ قیصری بر شرح نصو

الحک ابن عربی ،ترجمه منوچهر صدوقی سها،

چا ،اول ،چا ،و صحانی خواندنیها ،تهران ،مؤسسه مطالعات و تحقیقات نرهنگی.
 -22کلینی ،محمد ،)1333( ،اصول کانی ،تحقیق علی اکبر غفاری ،چا ،پنج  ،تهران ،اسالمیه.
 -23مجلسی ،محمدباقر1414( ،د ،)1323 -بحاراألنوار ،بیروت ،مؤسسۀ الوناء.
 -31نسفی ،عزیز ،)1323( ،اإلنسان الکامل ،تصحیح و مقدمۀ مواریژان مولوه ،ترجموۀ ضویاءالدین دهشویری،
تهران ،طهوری.
 -31یزدان پناه ،سید یداهلل ،)1332( ،مبانی و اصول عرنان نظری ،نگارش عطا انزلی ،ق  ،انتشوارات مؤسسوۀ
آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
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Abstract
A long time ago the great thinkers have been attract to recognize the perfect man and
find out his aspects in order to follow him. This subject is one of the main pillars Islamic
mysticism. The authors intend to begin explaining the necessities for triple from the Ibn
Arabi and Allameh Tabatabai. The main question of study is that what is the necessity of
the perfect man from Ibn Arabi and Allameh Tabatabai? The necessity of the perfect man
not only for the human kind, but also it’s for the whole of the world, therefore a human
not only for during the path to perfection we need a perfect human, but all of the world
for the survival and its retain needs to the perfect man. At first, we studied positions of
existence from the Allameh Tabatabai in this study. Then his special attention expressed
to the world of the divine names. Allameh knows that each of the creatures is the name of
the divine names which between the “the humen” is the comprehensive all of the divine
names. According to the approach of Al`asma science of Ibn Arabi, he expresses about
the explain God connection, the perfect man and the world. From Ibn Arabi the perfect
man is the closest manifestation of God and he says the perfect man is inductor blessing
of God`s creature. In addition, Allameh knows the perfect man who is that he reached to
the position of the divine province and the creatures follow up from him. His approach
based on the Quran verses, intellectual principles and foundation. One of the
achievements of this research is the authors in addition to existence necessity of the
perfect man, that its often the basis of topics the necessity bearing, the necessity
knowledge and the necessity epistem and each of the reasons to prove of the perfect man
necessity at world.
Keywords
The Perfect Man, the Existence Necessity, the Conduct Necessity, the Epistem Necessity,
Ibn Arabi, Allameh Tabatabai.

