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چکیده
در این نوشتار ،با تکیه بر برخی مبانی فلسفه و عرفان اسلامی تلاش شده است از منظری
عمیق و به نحو برهانی نشاااان داده شاااود که سااااختار وجودی تمدن مهدوی سااااختاری فرا
اعتباری اساات و نساابت امام و امت در آن مشااابه نساابت روح و بدن اساات و تمامی آثار و
برکات وجودی تمدن مهدوی نیز برآمده از چنین نسااااابت عمیقی م یان امام و امت خواهد
بود .به این منظور ،ابتدا نسااابت نفس و بدن در فلسااافه و عرفان اسااالامی بررسااا شاااده و
افزون بر تبیین مکتب صاااااادرایی از تفاوت بدن عنصااااا ی و بدن برزخی با تک یه بر مبانی
عرفانی به این نتیجه دساات یافتهایم که بدن عنص ا ی از مقام فنای افعالی و بدن برزخی از
مقام فنای ذاتی نسااااابت به نفس برخوردار اسااااات .آنگاه بر مبنای این تحلیل ،از کیفیت و
مودت و
نساابت بدن و نفس توض ایح داده شااده اساات که در تمدن مهدوی نیز با محوریت
ّ
تولّی نسبت به حض ت حجت اهالی آن تمدن به مقام فنای افعالی نسبت به آن حض ت
دساات مییابند و در نتیجه به نحوی فراتمثیلی حیات اجتماعی به عنوان بدن عنص ا ی برای
آن حضاااا ت ،محل ظهور تفصاااایلی کمالات ایشااااان خواهد بود .در نهایت نیز پس از تثبیت
رابطه روح و بدن میان امام و امت در تمدن مهدوی به برخی از مهمتر ین ثمرات آن اشاااااره
شااااااده اساااااات و از این منظر ،برخی از تحو لات شاااااگر در ت مدن م هدوی مورد تحل یل
هستیشناسانه قرار گرفته است.
واژگان کلیدی
تمدن مهدی ،نفس ،بدن ،فنای افعالی ،فنای ذاتی.

مقدمه
گرچه تمدن مهدوی به عنوان بهترین بسااتر برای سااعادت حداکثری انسااانها شااناخته میشااود اما
پیرامون کیفیت و سااااااختار وجودی این تمدن که چنین ساااااعادت همه جانبهای را به ارمغان میآورد،
ابهامات فراوانی وجود دارد .ابهاماتی که ممکن است برخی با وجود آن ،تفاوت تمدن مهدوی با سایر
ساااااااختار های اجتماعی را در حیطه نحوه مدیریت اجتماعی صاااااا فا در اموری نظیر امور اعتباری و
ظاهری ،کیفیت قوانین و اجرا شدن آن جستوجو نمایند .در حالی که به نظر میرسد اساسا ساختار
مدیریت اجتماعی در این تمدن متفاوت با ساااایر تمدنهاسااات و تفاوتهای آن صااا فا به تفاوتهای
قالبی محدود نمیشود .برای تبیین تفصیلی این مدعا راههای گوناگونی را میتوان پیمود .اما در این
مقاله با تکیه بر برخی مبانی فلساااافه و عرفان اساااالامی تلاش میگردد تا از منظری عمیق و به نحو
برهانی نشان داده شود که ساختار وجودی تمدن مهدوی ساختاری فرا اعتباری است و نسبت امام و
امت در آن مشااااابه نساااابت روح و بدن اساااات و تمامی آثار و برکات وجودی تمدن مهدوی برآمده از
چنین نسبت عمیقی میان امام و امت خواهد بود.
به این منظور لازم اساات ابتدا نساابت نفس و بدن در فلساافه و عرفان اساالامی مورد بررساا قرار
گیرد تا آنگاه بر مبنای کیفیت این نسااابت بتوان نشاااان داد که چگونه چنین نسااابتی به نحوی حقیقی
میان امام و امت در تمدن مهدوی قابل تحقق است و در نهایت نیز پس از اثبات چنین نسبتی برخی
از مهمتر ین ثمرات تحقق آن در تمدن مهدوی را پیگیری نماییم.
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تبیین فلسفی بدن عنصری و بدن برزخی
بدنی را که ما در انواع حیوانات مشاااهده مینماییم و مورد مطالعه ز یساات شااناسااان و پزشااکان
قرار میگیرد بدن عنص ا ی آنهاساات که از انتظام میلیاردها ساالول و در قالب دسااتگاههای ز یسااتی
مختلف سااامان پذیرفته اساات .به عنوان مثال بخشاا از ساالولهای بدن تشااکیل دهنده اندام چشاام
هسااااتند و محل ظهور قوه بینایی قرار میگیرند .اما قوه بینایی در اصاااال وجود خود ،تجردی برزخی
معدات مادی اندام چ شم نیز امکان رو یت را دارا ست و میتواند در خواب و زمانی
دارد و حتی بدون
ّ
که اندام عنص ی چشم بدون فعالیت است به مشاهده صوری نظیر صور حس بپردازد .همان طور
که در خواب سااایر قوای ما بدون بدن عنص ا ی همچنان دارای آثار خود هسااتند و تشااکیل دهنده بدن
برزخی و مثالی ما هساااتند (ملاصااادرا :1891 ،ج  .)948 ،9پس در حقیقت بدن برزخی آن نحو ظهوری از
قوای انسانی است که نیازی به بدن مادی و عنص ی ندارد و علاوه بر ادله فلسفی و عرفانی ،شاهد
عینی بر وجود چنین بدنی ،تحقق خواب ها و رؤ یا هایی اساااااات که در آن قوای ما دارای آثار خو یش
هستند اما بدن عنص ی ،در حالت سکون و عدم فعالیت است.
در ادامااه بااه نحو خلاااصاااااااه بااه اهم خصااااااوصاااااایاات و تفاااوتهااای باادن عنصاااااا ی و باادن برخی
اشاره میشود.
باادن مثااالی از لوازم نفس اسااااااات و برخلااا باادن طبیعی از نفس جااداییناااپااذیر اسااااااات و بااه
همین دلیل بدن مثالی را بدن برزخی ،بدن اخروی و یا بدن معلّق نیز مینامند (ملاصااااادرا :1891 ،ج ،8
 19و  18و  11و 972؛ همو117 :1197 ،؛ همو .)951 :1131 ،بدن مثالی فقط به جهت فاعلی نیازمند است و
حیث یت قوه و هیولا در آن موجود نیساااااات .در حالی که بدن طبیعی علاوه بر جهت فاعلی به جهت
قابلی و ماده نیز نیازمند اساات و از همین رو حصااول بدن مادی مشاا و به ماده سااابقی اساات که
مستعد بدن شده باشد (همو322 :1131 ،؛ همو :1891 ،ج 19 ،8و  18و  11و .)972
نفس به دلیل مقارنت با بدن طبیعی امکان تکامل عرضاااااا و یا ذاتی را پیدا میکند و برای اینکه
در بدن طبیعی و به کارگیری اندامهای ادراکی و
مستعد حصول کمالات خود گردد با تدبیر و تص
تحر یکی بدن طبیعی نظیر چشم و گوش و  ...ش ایط استکمال خود را مهیا مینماید (همو :1891 ،ج،8
 19و  18و  .)972و اما مقارنتش با بدن مثالی مجوز اسااااتکمال او نیساااات به همین دلیل نفس پس از
مرگ با وجود دارا بودن بدن مثالی تغییر و تکامل ذاتی و جوهری از طر یق حرکت مادی و اساااااتکمال
طبیعی نمییابد (ملاصدرا322 :1131 ،؛ عبودیت :1181 ،ج.)111 ،1
نفس در بدن طبیعی اساااات و مبدأ قر یب آثار حیات
از سااااوی دیگر بدن مثالی واسااااطه تصاااا
حیوانی که شااااااامل ادراکات جز یی و حرکات ارادی میشااااااود بدن مثالی اساااااات و در حقیقت قوای
حیوانی که تجرد مثالی دارند تشااکیل دهنده بدن مثالی هسااتند (ملاصاادرا :1891 ،ج 991 ،8و ج948 ،9؛
همو 918 :1131 ،و .)942
بر اساااااااس اوصااااااا مطرح شااااااده برای بدن عنصاااااا ی و بدن برزخی ،با ید دانساااااات که این دو
باادن در عرض یکاادیگر نیسااااااتنااد و در نتیجااه نفس دو باادن ناادارد بلکااه نفس در مرتبااه مثااالی
عالم و مرتبه مادی عالم ظهوری جسااامانی دارد که یکی منجر به ظهور بدن مثالی و دیگری منجر به
تشکیل بدن عنص ی میشود و نسبت این دو بدن به یکدیگر نسبت باطن و ظاهر یک حقیقت است.
تبیینی عرفانی از تفاوت بدن عنصری و بدن برزخی
برای تبیین عرفانی تفاوت بدن عنصا ی و بدن برزخی ابتدا لازم اساات تا در مقدمهای مهم به تبیین
عرفانی مقام فناء افعالی و فناء ذاتی بپردازیم.
تبیین فناء افعالی و فناء ذاتی از منظر عرفان اسلامی

در مراحل ساااااایر و ساااااالو عرفانی از مراحلی با نام َف ناء افعال ،فناء صاااااافاتی و فنای ذاتی یاد
میشااود .سااالک در مس ایر قرب خود به حق تعالی ،با کم رنگ شاادن جهات خلقی و أنان ّیتهایش به

مرور به مقامی میرساااد که این حقیقت را در مییابد که افعال و آثار وجودی او همگی از جانب حق
تعالی و منسوب به اوست و به واسطه او تحقق مییابد و به بیان دیگر همه افعال خود را در همان
موطن وقوع فعل ،فعل حق تعالی میبی ند .این ساااااالو و قرب آن گاه که قوت میگیرد سااااااالک را
بدانجا میرسااااند که ملکات و صااافات خو یش را هم ظهور صااافات الهی در خود مییابد و با فناء در
توحید صفاتی همه صفات خود و دیگران را از آن حق تعالی میبیند .از این مقام به مقام قرب نوافل
نیز یاد میشااود (قیص ا ی 152 :1131 ،و 151؛ همو 19 :1177 ،و 174؛ جندی134 :1191 ،؛ آشااتیانی:1172 ،
 989و 893؛ ابنعربی :1884،ج )558 ،9؛ ز یرا طبق روای اات اثر انجااام نوافاال این خواهااد بود کااه بنااده
مییابد که با چشم و گوش حقانی میبیند و میشنود و به بیان دیگر حق تعالی گوش و چشم بنده
و به تعبیر دقیقتر بینایی و شنوایی او میشود (شعیری91 :1425 ،؛ حر عاملى.)944 :1192 ،
سااااااالک در ادامه راه با پیمودن مساااااایر قرب به مرحلهای میرسااااااد که حجاب أنان ّیتهایش کاملا
برطر میگردد و درمییابد که حتی ذات او نیز جز به وا سطه نور ذاتی حق تعالی موجود نی ست و
در حقی قت ذات مخلوق موجودیتی حقیقی ندارد و بنابر این در این م قام نه تنها افعال و صاااااا فات
ساااالک ،بلکه ذاتش نیز حقانی میگردد .از این مرحله تعبیر به فناء ذاتی و یا قرب فرائض مینمایند؛
زیرا اثر نمازهای واجب این اساات که سااالک به مقامی دساات مییابد که دیگر ذاتی مسااتقل از حق
تعالی برای خود نمیپندارد و در نتی جه افعال و آثار او ،افعال و آثار حق تعالی میشااااااود و او خود
چشااااام و گوش حق تعالی میگردد .در حقیقت در فنای افعالی حق تعالی چشااااام و گوش بندهاش
میشود اما در فناء ذاتی این بنده است که چشم و گوش حق تعالی میشود؛ زیرا جهت خلقی ذات
او مساااتهلک در جهت حقانی گشاااته اسااات و در نتیجه افعال او همان افعال حق تعالی شاااده و حق
تعالی به واسااااااطه او ارادهاش را در عالم إعمال مینماید (قیصاااااا ی 152 :1175 ،و  529تعلیقه امام
خمینی ؛ کاشانی82 :1172 ،؛ قیص ی175 :1177 ،؛ جامى43 :1191 ،؛ آشتیانی.)974 :1172 ،
بحث تطبیقی میان مقامات فناء عرفانی با بدن عنص ی و بدن برزخی

آنچاااه در مورد این دو مقاااام بیاااان گردیاااد در عرفاااان در نساااااابااات ماااا بین خلق و حق مطرح
گردی اده اسااااااات .امااا از آنج اا ک اه خود عااارفااان نیز قااائلنااد کااه شااااااناااخاات حقیقاات و ابعاااد وجودی
نفس ،شناخت حق تعالی است (سید حیدر آملی31 :1159 ،؛ همو972 :1139 ،؛ ملاصدرا :1891 ،ج،47 ،9
تعلیقه سبزواری؛ قیص ی199 :1175 ،؛ قیص ی41 :1495 ،؛ جوادی آملی :1193 ،ج 951 ،3و  )959میتوان
در حیات نف سانی ان سان و ن سبت میان بدن و نفس نیز به گونهای از تحقق این دو مقام سخن گفت.
کااااااااااری کاااااااااه مااااااااایتاااااااااواناااااااااد بااااااااارکاااااااااات قاااااااااابااااااااال تاااااااااوجاااااااااهااااااااای در
حوزه مسااائل نفسشااناس ا داشااته باشااد و شاااید تا کنون نیز به این صااورت تفص ایلی به آن پرداخته
نشده است.
برای پرداختن به تبیین عرفانی در مسااااائله رابطه نفس و بدن ابتدا مناساااااب اسااااات که محل نزاع
فلاسفه پیرامون آن به طور اجمال معین گردد تا نقش تبیین عرفانی به خوبی روشن شود.
در میان فلاسااافه همواره این موضاااوع مطرح بوده اسااات که آثار و افعالی را که نفس به واساااطه
قوای خود دارد ،چگونه در آن واحد هم به نفس منتسب است و هم به قوای آن.
در این میان همه آنها مشاااااتر در این عقیده بودهاند که همه این آثار حقیقتا منتساااااب به نفس
ا ست (ابن سینا :1424 ،ج 991 ،9؛ رازی :1411 ،ج 429-424 ،9؛ شهرزورى ،)471 :1191 ،اما در نحوه وا سطه
گری قوا اختلا نظر وجود داشته است .به عنوان مثال برخی بیانات فیلسوفان مشائی دال بر نقش
إعدادی قواست به این معنا که خود قوای ادراکی ،مدر نیستند ،بلکه تنها محلی برای انطباع صوری
هستند که نفس آنها را ادرا مینماید (ابن سینا1424 ،الف 91 :و 79؛ طوس  :1175 ،ج)191 ،9؛ لیکن
این نظر یه مشاااااکلاتی دارد که نمیتوان به آن قائل بود (عبودیت .)998-995 :1181 ،از ساااااوی دیگر در
تبیین عمیقتری که در برخی موارد دیگر مورد اشاره فیلسوفان مشائی قرار گرفته است نفس فاعلی
تسخیری نسبت به قوا ست .به این معنا که قوا هرچند خود فاعل و مدر اند اما این فاعلیت و ادرا

تحت ت سخیر نفس صورت میپذیرد (ابن سینا1424 ،الف51 :؛ میرداماد )444 :1137 ،اما همچنان تبیین
هستیشناسانه این تسخیر در هالهای از ابهام قرار دارد.
در مقابل ملاصدرا بر اساس مبانی فلسفی خود توانست این معضل را به خوبی برطر نماید .او
نفس را یک حقی قت ذوالمراتب میداند و بر این اساااااااس قوای نفس نه اجزای وجودی آناند و نه در
عرض ی کدیگر و نه موجوداتی وجودا جدا ،اما تحت تسااااااخیر نفس ،بلکه همه آن ها مراتبی از مراتب
نفساند که نساااابت مراتب مادون به مرتبه عالیتر آنها و به و یژه نساااابت همه مراتب به عالیتر ین
مرتبه آن نسااابت رقیقه و تنزل یافته یک حقیقت به خود حقیقت اسااات (ملاصااادرا554-551 :1131 ،؛
همو :1891 ،ج  195 ،1و ج 192 ،9و  194و 147و  992و  .)999بر این اساااااس ،بدن برزخی یا بدن عنصاااا ی،
همگی مراتبی از نفس هسااتند و به بیان دیگر بدن بما هو بدن ،همان نفس اساات در مرتبه تجساام و
تجسااد .او بر این اساااس وحدت حقه ظلیه نفس را تبیین نمود که بر اساااس آن هر فعل و انفعالی از
قوای نفساااااانی از همان جهت که فعل و انفعال آن قوه هساااااتند بعینه فعل و انفعال خود نفس نیز
هسااتند اما نه در مقام ذات نفس بلکه در مقام فعل نفس (ملاصاادرا99-97 :1132 ،؛ همو :1891 ،ج ،9
.)115-114
فنای افعالی بدن عنصری در برابر نفس
ظهور حقیقاات مجرد و ملکوتی نفس در عااالم ماااده بااه این منظور اسااااااات کااه نفس کمااالااات و
اسااااااتعدادات ذاتی خود را به ظهور رساااااااند و بالفعل نماید .حقیقت نفس به این منظور در ابتداء با
تدبیر مادهای مسااتعد که همان نطفه تشااکیل شااده از پدر و مادر اساات ،بدنی مادی برای خود مهیا
مینماید تا این بدن بتواند محل ظهور کمالات و قوای مختلف او باشد و او از طریق این بدن و ظهور
قوای خود در آن ،شا ایط اساتکمال خود را مهیا ساازد (ملاصادرا322 :1131 ،؛ همو :1891 ،ج 19 ،8و  18و
 11و .)972
این بدن مادی که همان بدن عنصااا ی اسااات ،گرچه از لحاظ تدبیری کاملا تحت اختیار نفس بوده و
به ح سب اغراض او عمل مینماید و در حقیقت ظهور تنزل یافته حقیقت نفس در عالم ماده ا ست؛
اما همچنان نوعی دوگانگی میان بدن و نفس وجود دارد و همین دوگانگی ساااابب میشااااود بدن در
اثر اینکه در استخدام نفس است همواره خسته گردد و نیاز به استراحت یابد .در صورتی که اگر این
دوگانگی میان نفس و بدن نبود و بدن کاملا حتی به لحاظ اصاااال موجودیت خود در اختیار نفس بود
نباید هیچگاه در اثر انجام اغراض نفس خسااااااتگی و فرتوتی برای آن پدید میآمد؛ زیرا هیچ موجودی
موجب تحقق ضد خود نمیشود و اگر نفس و بدن یکی بودند نفس موجب فرتوتی بدن نمیتواست
باشد (ملاصدرا :1891 ،ج18 ،9؛ رازی :1411 ،ج 912 ،9و .)911
افزون بر این ،بدن عنص ی با مرگ از نفس جدا میگردد و این شاهدی دیگر بر دوگانگی میان نفس
نفس اساات و افعال و آثار او بر
و بدن خواهد بود .اما در عین حال بدن عنص ا ی تحت تدبیر و تص ا
اساس خواست و تدبیر نفس سامان میپذیرد و به بیان دیگر اعضا و ارگانهای بدن در حیطه افعال
و آثار وجودی در برابر نفس کاملا فانی هساااتند و تماما آنچه را که نفس میخواهد و تدبیر مینماید
بروز میدهند.
گرچه این دوگانگی م یان نفس و بدن ،در فلساااااافه نیز مورد توجه اساااااات اما تعبیر عرفانی فنای
افعالی جایگاه وجودی چنین ارتباطی میان نفس و بدن را بهتر بازگو میکند.
آنچه را که عرفا در مورد ن سبت عبد و حق تعالی در مقام فنای افعالی بیان نمودهاند ،میتوان به
عنوان یک قاعده عمومی در رابطه برخی مراتب عالم در قوس صعود تعمیم داد .به این صورت که
در برخی موجودات مادون که ذاتا و فعلا به موجود برتری وابسااااااتهاند ،به دل یل غلبه کثرت در مرتبه
وجودی آنها و پندار اسااتقلالی که از آن ناش ا میشااود ،ممکن اساات خود را در حیطه ذات یا افعال
مسااتقل از مرتبه بالاتر بپندارد .اما با طی مدارج کمالی و س ایر از کثرت به سااوی وحدت و کم ش ادن
أنان ّیت وجودی ،به مرور مییابند که افعالشااااان به صااااورت مسااااتقلی از مراتب وجودی بالاتر محقق

نمیشااود بلکه در حقیقت فاعل حقیقی افعال منتسااب به آنها ،موجودی برتر اساات .مرحلهای که از
آن میتوان تعبیر به فناء افعالی آن مرتبه مادون نسبت به مرتبه برتر نمود .یعنی مرحلهای که أنان ّیت
موجود در حیطه افعالش میمیرد و مییابد که افعال او منتسب به موجودی برتر است و به واسطه
او تحقق مییابد.
حال در مورد رابطه نفس و بدن نیز این حقیقت جاری اساات؛ زیرا بدن طبق براهین حکمت متعالیه
تنزل یافته حقیقت نفس اساااات (ملاصاااادرا99-97 :1131 ،؛ همو :1891 ،ج  )115-114 ،9و وجود او فعلا
وابسااته به اوساات .اما در مساایر اسااتکمالی که تدبیر نفس برای او مهیا نموده اساات ابتدا تا مرحله
فنای افعالی رشااد نموده اساات و لذا تنها در حوزه افعال ،خود را وابسااته و فانی در نفس مییابد و
لذا تن ها در همین حوزه تحت اخت یار نفس قرار میگیرد و همچنان دوگانگی جوهری خود با نفس را
حفظ مین ما ید و به عنوان امری مادی در برابر نفس مجرد قرار میگیرد و در این م یان ،نفس تن ها
افعال بدن را تحت تدبیر خود دارد.
فناء ذاتی بدن برزخی در برابر نفس
در مقابل بدن عنص ا ی ،همان گونه قبلا اشاااره شااد؛ بدن مثالی قرار دارد که در حقیقت غایت بدن
عنصااا ی اسااات و ظهور بسااایار قویتر و شااافا تر قوا و کمالات نفس در آن امکانپذیر اسااات .چنین
بدنی با فاقد بودن هر گونه جنبه مادی کاملا ملازم و تحت اختیار نفس ا ست (ملا صدرا :1891 ،ج19 ،8
و  18و  11و 972؛ همو117 :1197 ،؛ همو .)951 :1131 ،این بدن در اثر ح یات مادی نفس و متناسااااااب با
ملکات گوناگون اعتقادی و اخلاقی که هر فردی به مرور به آن ها دساااااات می یابد شااااااکل میگیرد
(ملاصاادرا 919 :1131 ،و 911؛ همو :1891 ،ج  19 ،8و  )11و از لوازم وجودی نفس میگردد و در نتیجه از
او جداییناپذیر اسااااات و پس از حیات مادی نیز در قبر و قیامت او را همراهی مینماید (ملاصااااادرا،
 :1891ج 19 ،8و  18و  11و 972؛ همو117 :1197 ،؛ همو.)951 :1131 ،
بر این اساااس میتوان بیان نمود که در حقیقت بدن برزخی فراتر از بدن عنصا ی ،نساابت به نفس،
فنای ذاتی دارد و هیچ پندار اسااااااتقلالی نساااااابت به نفس ندارد و در نتیجه علاوه بر حیطه افعال در
حیطه ذات نیز کاملا در اختیار نفس اساااااات و به بهتر ین نحو میتواند تج ّلی گاه خصااااااایص وجودی
نفس باشااااد و محدودیتهای بدن عنصاااا ی را در این زمینه ندارد .راز ملازمت او با نفس حتی پس از
مرگ نیز در همین حقیقت اساااااات؛ زیرا تفاوت جوهری با نفس مجرد ندارد و پس از جدایی نفس از
بدن مادی همچنان ملازم نفس خواهد بود .به بیان دیگر اینکه بدن مثالی جهت مادی و قابلی ندارد
به این دلیل خواهد بود که اساسا بدن مثالی وجود مستقلی از نفس ندارد تا برای موجودیت مستقل
خود نیازی به قابل و ماده داشاااته باشاااد .و همانگونه که طبق بیان دینی در فنای ذاتی ،عبد مجرا و
تج ّلی گاه اراده الهی میگردد و حق تعالی با او میبیند و با دساااااات او ارادهاش را در این عالم به
ظهور میرساااااااند بدن برزخی نیز با دارا بودن مرتبه فناء ذاتی در قبال نفس تج ّلیگاه کمالات نفس
خواهااد بود و نفس اراده خود را از طر یق باادن برزخی بروز میدهااد؛ زیرا تج ّلی حقیقی قوای نفس
همان بدن برزخی است (ملاصدرا :1891 ،ج 948 ،9و ج.)991 :8
فنای افعالی واسطه میان کثرت و وحدت
گرچه در عرفان اساالامی به خوبی به جایگاه کلیدی و واسااطهای فناء افعالی توجه شااده اساات اما
در تبیینهای ه ستی شنا سانه فل سفی توجه چندانی به این حقیقت ن شده ا ست .عارفان ا سلامی به
این نکته توجه نمودهاند که یک سالک در قوس صعود و در م سیر گذر از کثرت و رسیدن به وحدت،
در میانه راه به مقامی دست مییابد که در آن گرچه هنوز ذاتش از کدورت عالم کثرات به طور کامل
فاصاااله نگرفته اسااات ،اما به حساااب افعالش از عالم کثرات خارج شاااده اسااات و حقانی میگردد و
مییابد که افعالش در حقیقت فعل حق تعالی اساااااات .به بیان دیگر گذر از کثرت به وحدت دفعتا و
یکباره نیساااااات ،بلکه نخساااااات لایههای بیرونیتر وجود سااااااالک یعنی افعال او از غلبه کثرت رهایی

ذاتا نیز به مقام وحدت

می یابد و در نها یت با نفوذ این وحدت در لا یه های درونی وجود او ،عار
دست مییابد.
حال این قاعده مهم و اساس در هر حرکتی که حقیقتا از کثرت به سوی وحدت باشد قابل تطبیق
خواهد بود .امری که توضیح آن در مورد رابطه نفس و بدن و حرکتی که در آن نفس از کثرت به سوی
وحدت دارد ب یان گرد ید و اینک در پی آنیم تا این قواعد گذر از کثرت به وحدت را در ق یاس با تمدن
مهدوی به نحو تطبیقی بررسااا نماییم؛ زیرا در حقیقت تمدن مهدوی نیز مسااایر گذر حیات اجتماعی
بش از اوج کثرات و تزاحمات و ظلمها و فسادهای ناش از آن به سوی وحدت خداپرستی و تمام آثار
و برکات بلند فردی و اجتماعی آن است و میتوان در این مسیر گذر از کثرت به سوی وحدت ،جایگاه
فنای افعالی و به تبع آن جایگاه وجودی تمدن مهدوی را جستوجو نمود .برای دستیابی به این هد
مقدمهای دیگر نیز لازم است که در فرع بعدی به آن اجمالا خواهیم پرداخت.
تمدن مهدوی :اجتماع مجذوب سالک
عارفان در تبیین انواع ساالو در یک تقس ایمبندی کلان سااالکان را به دو دسااته سااالکان مجذوب و
مجذوبان سااالک تقسایم مینمایند .سااالکان مجذوب آن دسااته از سااالکانی هسااتند که با طی مدارج
ساالو که از مرحله یقظه و بیداری ش ا وع میشااود و با توبه و تخلیه رذایل و تحلیه و کسااب فضااایل
ادا مه می یا بد ،به مرور مه یای در یا فت ع نا یت و تو جه الهی میگرد ند و در ن ها یت با طی مدارج
کمالی و قرب به حق تعالی ،مجذوب جمال و جلال الهی میشااااااوند .به عبارت دیگر چنین عارفانی
ربانی وجود آنها را
ابتدا ساااالکاند و بعد مجذوب .اما دساااته دوم گروهی هساااتند که ابتدا جذبهای ّ
تحولی آنی و بن یادین در آن ها میشااااااود به گونهای که آن ها در اثر این جذبه
دربر میگیرد و باعث
ّ
الهی ناگاه از حضاااااایض توجه به عالم مادون ،به توجه به حقتعالی منتقل میگردند و جمال و جلال
این جذبه تمام توجه وجودی آنان را به سااااااوی خود جذب مینماید .آن گاه بعد از بروز چنین جذبهای
مشاااتاق سااالو مراحل قرب به ساااوی حق تعالی میگردند و آنچه را که به نحو اجمالی در آن جذبه
یافته بودند در مسااایر سااالو به نحو تفصااایلی و با طی مدارج گوناگون طلب مینمایند (قیصااا ی،
35 :1177؛ همو988-987 :1175 ،؛ ترمذی521 :1499 ،؛ نسفى993 :1159 ،؛ کاشانى ،بیتا.)129 :
حال بر این اساااااس میتوان تبیینی نو ین از نحوههای ساااالو اجتماعی ،برای دسااااتیابی به تمدن
تأخری
ایدهآل اسااااالامی ارائه نمود که مشاااااابه سااااالو فردی عارفان ،جذبه و سااااالو در آن تقدم و ّ
متفاوت داشته باشند.
از این منظر تحقق تماادن ایاادهآل اساااااالااامی از طر یق ولااایاات و تاادبیر انساااااااان کاااماال بااه دو
ی مطلق الهی پس از
صااااااورت امکان پذیر اساااااات .نخساااااات این که با حضااااااور انسااااااان کامل و ول ّ
پیااامبر اکرم یعنی امیرالمؤمنین علی  ،جااامعااه ولااایاات حضاااااا ت را میپااذیرفاات و در نتیجااه در
ذیاال تربیاات همااهجااانبااه ایشاااااااان قرار میگرفاات .اگر چنین اتفاااقی محقق میشاااااااد جااامعااه وارد
ساااااالوکی میگشاااااات که در آن با ترب یت و رهبری امیرالمؤمنین به مرور مدارج کمال و فضااااااا یل را
میپیمود و شاااایساااته ظهور مقامات کاملتری از انساااان کامل میگشااات و در نهایت با طی چنین
مساااااایری ،مجذوب انسااااااان کامل و حقیقت توحیدی او میشااااااد .به بیان دیگر ابتدا جامعه با رهبری
امیرالمؤمنین به ساااااالوکی جامع میپرداخت و آن گاه آماده در یافت جذبات و عنا یات خاص الهی
میگشت .اما مکر شیطانی منافقان و جهالت عمومی مسلمانان مانع تحقق چنین وضعیتی گشت.
راه دوم ،راهی اساااات که شااااواهد گوناگون و از جمله برخی روایات (مجلساااا  :1424 ،ج  115 ،59و
ج  39 ،51و 31؛ نع مانی117 :1187 ،؛ دوانی .)1115 :1179 ،مؤ ّید این حقی قت اساااااات که تحقق ت مدن
ایدهآل ا سلامی ،در آینده تار یخ بر ا ساس آن محقق می شود .یعنی راهی که در آن ابتدا جذبه ولایت
الهی حض ت حجت  ،بش یت را در خود میرباید و آنگاه با تمرکز توجهات به سوی ایشان ،سلو
همگانی در جهت تحقق تمدن ایدهآل اسلامی رقم میخورد.
البته علت بروز چنین جذبهای در ابتدای تحقق مسیر تحقق تمدن ایدهآل اسلامی را که همان تمدن

مهدوی اساااات ،در غیبت طولانی قبل از آن باید جسااااتوجو نمود؛ زیرا این غیبت طولانی با شاااادت
ابتلائاتش ،چنان طلبهای وجودی به سوی نجاتبخش حقیقی از این همه تصادمات کثرات را از یک
سو و طلب ح ض ت حجت به تج ّلی کمالات الهی خود را از سوی دیگر ،متراکم نموده ا ست که با
فرارسااااایدن موعد ظهور حضااااا ت حجت  ،پس از طی مراحلی مقدماتی ابتدا به صاااااورت جذبهای
ربانی همه را مبهوت خود خواهد نمود و آنگاه که توجهات به صااورت کامل به سااوی آن جذب شااد،
سلو در مسیر تحقق کمالات انسانی در بستر حیات اجتماعی ش وع میگردد .به بیانی دیگر تمدن
مهدوی در ب ستری از ظهور شدید تولی ن سبت به ولایت و تبری از طاغوت پدید مییابد و به رشد و
بالندگی میرسد .این مقدمه هرچند نیازمند توضیح تفصیلی است اما به دلیل مجال اند به همین
اشاره به عنوان یک پیشفرض برای ادامه مباحث اکتفاء مینماییم.
تمدن مهدوی :حاصل فناء افعالی افراد جامعه نسبت به مقام والیت حضرت حجت
در فرع قبلی اجمالا به نقش محوری تولی و مودت نساااابت به انسااااان کامل در شااااکلگیری تمدن
مهدوی اشاره شد .حال از منظری عرفانی و بر اساس آنچه در مورد رابطه نفس و بدن بیان شد این
حقیقت را باید بیان نمود که تحقق و تشااادید تو ّلی نسااابت به ولایت الهی حضااا ت حجت  ،موجب
ذوب شاااااادن أنان ّیتها در آتش محبت ولی خدا میگردد و با تحقق اجتماعی چنین تولایی ،جامعه از
بسااایاری از أنان ّیتهای فردی و اجتماعی و لوازم تار یک آن نجات مییابد و به حدی از رشاااد و سااالو
معنوی میرسد که یکی از پردههای غیب از دید او کنار میرود و حقیقتا مییابد که تدبیر حقیقی او
به دساات حضاا ت حجت اساات و هرآنچه از کمالات که به فرد و اجتماع میرسااد حاصاال اراده و
تدبیر ایشاااااان اسااااات .در چنین حالتی جامعه در حیطه عملکرد و تدبیرات اجرایی کاملا تسااااالیم و در
اختیار حضااااا ت حجت قرار میگیرد و همان گونه که نفس با تدبیر بدن عنصااااا ی شااااا ایط را برای
اساااااااااااتااااااکاااااامااااااال اعضاااااااااااا و در نااااااهااااااایاااااات ظااااااهااااااور کاااااامااااااالااااااات خااااااود
مهیا مینماید حضااا ت حجت نیز با تدبیر حیات انساااانی جامعه شااا ایط را برای اساااتکمال تمامی
افراد جامعه و در نهایت بروز کمالات ذاتی خود فراهم میآورد .بر این اسااااس تشاااکیل تمدن مهدوی
توساااااط حضااااا ت حجت همچون مرحلهای اسااااات که در آن نفس برای ظهور کمالات خود ،بدنی
عنص ی را تحت تدبیر خود موجودیت میبخشد و ش ایط را برای تکامل آن فراهم میسازد.
آنچه در مورد نحوه ارتبا نفس و بدن و همچنین نحوه تحقق حیات انسااانی بیان شااد ،برای اثبات
این حقیقت بود که رابطه حضاااا ت حجت با تمدن ایدهآل اساااالامی فراتر از یک تمثیل ،نظیر رابطه
نفس و بدن عنصاااا ی اساااات و با لحاظ دقتهای فلساااافی و عرفانی ،میتوان وجود قواعد یکسااااان
وجودی را در هر دوی آنها نشان داد .اشاراتی کوتاه و گذرا به این حقیقت را در کلام برخی بزرگان نیز
میتوان مشاااااااهده نمود (جوادی آملی43 :1199 ،؛ فارابی )118 :1885 ،که در این مقاله تلاش گرد ید
شاااید برای اولین بار به صااورت مبنایی و تفصاایلی به آن پرداخته شااود و در قالبی فلساافی عرفانی
اثبات گردد.
اثبات این حقیقت شاااااا ایط را مهیا مینماید که تا بساااااایاری از احکام ظر یف و عمیقی که در مورد
رابطه نفس و بدن در فلساافه و عرفان اساالامی بیان شااده اساات ،به صااورت تطبیقی در مورد حیات
انسانی جامعه تبیین گردد.
پیوند ظاهر و باطن در سلسله مراتب مدیریتی تمدن مهدوی
همان گونه که نساابت حض ا ت حجت با تمدن مهدوی همچون نساابت روح با بدن اساات نساابت
مدیران چنین اجتماعی نیز همچون نساابت قوای نفس با بدن خواهد بود .در تبیین هسااتیشااناسااانه
تمدن مهدوی بیان شااااااد که آن اجتماع ،محل ظهور فناء افعالی عموم انسااااااانها در برابر حضاااااا ت
حجت خواهد بود .به این معنا که با تحقق و تکمیل معرفت انساااااانها نسااااابت به مقام حضااااا ت

حجت و کاهش أنان ّیت آنها در مقابل او ،جامعه محل ظهور تدبیر و کمالات ایشااان میگردد .حال
طبعا تحقق مقام فناء افعالی در قبال حضاا ت حجت  ،در اقشااار جامعه به صااورت تشااکیکی و با
مراتب گوناگون صورت میپذیرد و در نتیجه کسانی که از استعداد و توان بی شتری برای دستیابی به
این مقام و ظهور مقامات حضااااا ت حجت  ،برخوردار باشاااااند؛ طبعا در نظام اجرایی اجتماع نیز در
موقعیتی با لاتر قرار میگیرند و به عنوان مدیران اجرایی چنین اجت ماعی نقش قوا و بازوان اجرایی
حض ت حجت را ایفا مینمایند.
بر این اساااس در چنین اجتماعی جایگاه هر مدیر در نظام اجرایی به صااورتی فرا اعتباری مشااخص
میشااااااود .به بیان دیگر میزان تحقق مقام فناء افعالی در برابر حضاااااا ت حجت و ظرفیت وجودی
حا صل شده از آن ،در اظهار وجوهی از کمالات ای شان ،معین مینماید که هر فرد در کدامین سطح
و مختصااااات از نظام اجرایی میتواند مدیر یت نماید .و حضاااا ت حجت با علم به کنه اسااااتعداد و
توان افراد و میزان تبع یت وجودی افراد ،آن ها را در موقع یت هایی که با آن م ناساااااا بت دارند قرار
میدهد تا نظام اجرایی جامعه به صااااااورتی کاملا حقیقی و فرا اعتباری شااااااکل پذیرد .البته این امر
منافاتی با اسااتعدادات گوناگون ظاهری و و یژگیهای علمی و عملی افراد ندارد و در واقع مکمل آن
تلقی میشااود .به بیان دیگر نه اسااتعدادات ظاهری شا کافی برای احراز مدیر یتهای اجتماعی در
مقام باطنی و معنوی؛ بلکه این ظاهر و باطن در طول یکدیگر و به
تمدن ولایی اساااات و نه صاااا
صاااورت ملازم عمل میکنند و جدایی آنها از یکدیگر نه برای فرد و نه برای اجتماع در چنان فضاااایی
قابل تحمل نخواهد بود و مقام ولایت نیز این دو را به صورت یک اصل در اعطای مسئولیتها مورد
نظر قرار میدهد.
بر این اساس سلسله مراتب مدیران متناظر با سلسله مراتب مقامات باطنی آنها خواهد و از این
ح یث ظاهر و باطن عالم همسااااااان و هماهنگ با یکدیگر خواهد شااااااد .امری که خود برطر کننده
بسیاری از مشکلات مدیر یتی خواهد بود.
تمدن مهدوی :بستر ظهور آثار شدید وجودی انسانها
یکی از ثمرات مهم اثبات چنین نساابتی میان امام و امت در تمدن مهدوی ،تبیین چرایی ظهور آثار
شدید وجودی ان سانها در چنین تمدنی ا ست .برای تبیین این ثمره مهم ابتدا لازم ا ست تا علت بروز
آثار متفاوت و شاادیدتر از بدن در ذیل تدبیر نفس مشااخص گردد تا آنگاه بتوان بر اساااس آن و طبق
مبانی پیشااین به طور فرا تمثیلی علت ظهور آثار شاادید وجودی انسااانها نیز در بسااتر تمدن مهدوی
مشخص گردد.
بروز آثار متفاوت و شدیدتر از بدن در ذیل تدبیر نفس
اادت آثار بدن نقش بسااایار چشااامگیری دارد به گونهای که تفاوت
میزان قدرت نفس در کیفیت و شا ّ
نفوس قوی و نفوس ضعیف را به وضوح در بدن آنها میتوان مشاهده نمود .به عنوان مثال نفس
که گرفتار افساااااا دگی باشااااااد بدنش نیز گرفتار خمولی و در معرض انواع بیماری ها خواهد بود و در
مقابل نفساااا که قوی و پر امید باشااااد حتی میتواند بیماری و ضااااعف بدنش را نیز جبران کند و به
تعبیر زیبااای روایاات در موردى کاه ن ّیات و اراده آدمى قوى باااشاااااااد باادن دچااار ضااااااعف و ناااتوانى
نمیگردد(صدوق.)198 :1422 ،
علت این امر آن اسااات که بدن قوای بالقوه فراوانی دارد که تنها با تدبیر نفس امکان فعلیت یافتن
مییابد .به عنوان مثال بدن ب سیاری از افراد توانایی تبدیل شدن به بدن یک ورزشکار حرفهای را دارد
اما عمدتا به دلیل تدبیر ضااااعیف نفس اساااات که چنین قوهای بالفعل نمیشااااود و یا توانایی مغزی
انساااااانها بسااااایار فراتر از فعالیتهای روزمره اسااااات و تنها بخش اندکی از توان آن ،با فعالیتهای
معمول انساااانها بالفعل میشاااود و مابقی این اساااتعدادها تنها در افراد بسااایار اندکی امکان بروز

مییابد .بر این اساااس قوت نفس و کیفیت تدبیر او نساابت به بدن در میزان فعلیت یافتن قوای بدن
همت خود جبران
نقشااا محوری دارد و حتی نفس میتواند کمبودها و نقصاااانهای بدن را با تدبیر و ّ
نماید.
قرآن کر یم نیز به گونهای به این حقیقت اشاره نموده است که یک س باز مؤمن میتواند با بیست
ساااااا باز کافر بجنگد و بر آنها پیروز شااااااود(انفال )35 :و طبعا علت این امر ایمان قوی او و تج ّلی اثر
ایمان او در قدرت بدنش خواهد بود.
به علاوه اگر دو بدن به یک اندازه فعالیت داشاااته باشاااند ،در این میان بدنی که تحت تدبیر نفسااا
ربانیتر اساات از بهره بساایار بیشااتری برخوردار خواهد شااد؛ زیرا
قرار دارد که ن ّیت عمل او عمیقتر و ّ
این بدن مهیا کننده مقدمات عملی شاااده اسااات که ارزش وجودی برتری دارد و به تبع بدن او نیز که
مهیا کننده مقدمات چنین عملی گردیده اساات ارزش بس ایار بیشااتری در قبال بدن فرد دیگر مییابد.
به عنوان مثال اگر دو نفس قوی که هر دو موجب فعلیت یافتن قوای بدنی خود میشااااااوند را با
یکدیگر مقایساااااه نماییم و در این مقایساااااه یکی از این نفوس قوی ،قوای بدنش را در راه بندگی حق
تعالی بالفعل نموده اسااات و دیگری در راه معصااایت الهی .گرچه بنا بر فرض قدرت هر دو نفس در
بالفعل نمودن قوای بدن برابر بوده اسااااات اما بهره بدنی که در راه بندگی حق تعالی قوایش بالفعل
شده است بسیار فراتر از بدن دیگر خواهد بود؛ زیرا باطن بدن فرد عبادت کننده به عنوان بدن اخروی
متنعم خواهد بود در حالی که باطن بدن فرد معصاااااایت کار در قیامت مع ّذب خواهد
او در قیامت
ّ
بود .و روشن است که میان بدن یک فرد بهشتی و بدن یک فرد جهنمی تفاوت بسیاری وجود دارد.
بحث تطبیقی :تحقق سیر تکاملی جامعه در تمدن مهدوی ،فراتر از استعدادهای فردی
طبق آنچه در فروع قبلی بیان شااد نساابت حضاا ت حجت به تمدن مهدوی نساابت روح به بدن
قوت روح در بدن
اسااات و حال میتوان بر این اسااااس ،فراتر از یک تمثیل تبیین نمود همان گونه که ّ
تج ّلی مییابد و آثار وجودی بدن را با توجه به بیشااترین اسااتعداد آن بالفعل مینماید ،وجود حضاا ت
حجت در بسااااااتر حیات اجتماعی موجب ظهور حداکثری آثار وجودی افراد اجتماع میگردد و قوت
روح ایمانی ایشااااااان چنان در بدنه حیات اجتماعی ظهور مییابد که تمامی خمولیها و بیماریهای
فردی و اجتماعی حاصااااال از ضاااااعف ایمان را بر میکند و جامعه حیاتی قوی و شااااااداب و پر انرژی
مییابد.
به بیان دیگر همان گونه که نف س قوی ،بدن را به سوی اهدا خود با بی شترین توان به حرکت در
همت حضااااا ت حجت نیز که در اوج مقام
میآورد و از هدر رفت توان آن جلوگیری میکند؛ ن ّیت و ّ
توحیدی ،خالصاااااانهتر ین انگیزه را در جهت بندگی حق داراسااااات ،در جامعه تحت اشااااا ا او تسااااا ّی
مییابد و جنب ش معرفتی و عملی در جامعه پدید میآورد که جامعه را با نهایت س زندگی به سوی
اهدا بلند توحیدی پیش میبرد.
می نیساااااااات و کیفیاات ن ّیااات نفس ،در بهره
البتااه همااان گونااه کااه اثر نفس در باادن تنهااا ک ّ
وجودی بدن از نعمت و یا عذاب الهی تأثیر مسااتقیم میگذارد ،اثر حض ا ت حجت در تمدن ایدهآل
ادت گرفتن قوای حیات انسااانی نخواهد بود ،بلکه از آنجا که قوای حیات انسااانی
اساالامی نیز تنها شا ّ
جامعه در خدمت اهدا و ن ّیات بساااایار بلند حضاااا ت حجت قرار میگیرند و به عنوان مقدمات و
ادوات تحقق اهدا ایشاااان نقشآفرینی میکنند ،بهره باطنی آنها از کمالات بسااایار بیشاااتر خواهد
بود .به حدی که هرگز بدون وجود ایشان به این حد از کمالات امکان دستیابی ندارند.
برای در این حقیقت میتوان در قالب مثال ،دو لشااااااکر جنگی را در نظر گرفت که هر دو تحت
تدبیر دو رهبر بساااااا یار قوی ،شاااااا جاع و مدبر قرار گرف ته باشاااااا ند و قوای رزمی آن ها در اثر تدبیر
فرماندهانشان در اوج شکوفایی باشد .حال بسته به اینکه این فرماندهان ،قوای لشکر خود را در راه
تحقق چه هدفی به جنگ وارد نمایند بهره وجودی لشاااکر یانشاااان متفاوت خواهد بود .اگر یکی از این

فرماندهان به منظور احقاق حق و بندگی خدا لشااااااکرش را وارد جنگ نماید و دیگری برای ظلم و زور
گو یی به دیگران چنین کند گرچه هر دو لشااااااکر در اوج قدرت خواهند جنگ ید اما بهره وجودی آن ها
بسیار متفاوت خواهد بود؛ زیرا در اثر پیروزی لشکر اول و تحقق اهدا بلند فرماندهی آن ،همه افراد
لشاااکر در آثار پر ارزش این پیروزی تا ابد ساااهیم خواهند بود و در مقابل در اثر پیروزی لشاااکر دوم نیز
همه افراد آن در عذاب تمامی ظلمهایی که در ادامه آن پیروزی اتفاق میافتد سهیم خواهند بود.
حال در حیات تمدن ایدهآل اسلامی نیز اثر حضور و تدبیر حض ت حجت تنها این نخواهد بود که
اساااتعداد فردی و جمعی اجتماع در حد خود به صاااورت کاملی بروز یابد بلکه فراتر از حدود اساااتعداد
فردی و یا جمعی و فراتر از میزان رشااادی که حاصااال فعلیت یافتن اساااتعدادهاسااات جامعه به خاطر
وجود ح ض ت حجت و سیر وجودی ای شان ،سیر و تکامل وجودی مینماید و این ارتقاء وجودی که
فوق توان افراد اجتماع اسااااات به این دلیل اسااااات که در چنین اجتماعی قوای انساااااانها در خدمت
اهدا و نیات حض ت حجت قرار میگیرد و فراتر از نیات فردی انسانها که هرگز به حد اخلاص و
نیت توحیدی حضاا ت حجت نمیرسااد اعمال انسااانها در چنین جامعهای رنگ و بوی نیت انسااان
کامل به خود میگیرد و به واساااااطه اوج شااااا افت نیت او فراتر از نیت فردی آنها رشاااااد و صاااااعود
مینماید .به همین دلیل است که قرار گرفتن در ذیل وجود حض ت حجت سبب میگردد تا فرد و
همچنین کلیت اجتماع به کمالی فراتر از آنچه استعداد و توان آن را داراست برسد و مقاماتی را در
نماید که جز به واسااطه ایشااان هرگز شااایسااتگی در آنها را پیدا نمیکرد و این مز ّیتی بس ایار گران
مایه و قابل توجه ا ست که در تمدن مهدوی همگانی میگردد و افراد به کمالاتی د ست مییابند که
حتی فراتر از تصور و استعداد آنها بوده است.
شااااااا ید بتوان گفت که باطن این حقیقت نیز که در بسااااااتر تمدن مهدوی ظهوری تام می یابد ،در
تبلور مییابد که در اثر این شاااااافاعت ،فرد به مقاماتی
قیامت در قالب مقام شاااااافاعت اهلبیت
میرسد که فراتر از استحقاق و تلاش او بوده است.
نتیجهگیری
بر اساس مبانی مطرح شده ظهور حض ت حجت به معنای تحقق یک اتفاق ظاهری که تنها در
حوزه اعتبارات اجتماعی تغییر ایجاد نماید نیسااات .بلکه فراتر از اصااالاح اعتبارات اجتماعی به معنای
ظهور یک حقیقت غیبی بسیار بلند ،یعنی ولایت انسان کامل در بستر حیات اجتماعی است .درست
همان گونه که با شکلگیری بدن عنص ی ،حقیقت ملکوتی نفس که تا قبل از آن در غیب عالم مکنون
بود؛ در نشااائه مادی امکان ظهور و بروز مییابد و در عالم ظاهر به گونهای منشاااأ اثر میگردد که از
آثار بسیار زیاد او در بدن میتوان به وضوح به وجود و کیفیت کمالات او پی برد (جوادی آملی:1193 ،
ج 951 ،3و  .)959حال با تحقق تمدن مهدوی ،ولایت حض ت حجت که در باطن وجود ایشان مکنون
اماااااااااااور
تاااااااااااماااااااااااامااااااااااای
بااااااااااااطااااااااااان
و
غااااااااااایاااااااااااب
و
اساااااااااااااااات
را در دست دارد ،در این عالم ظهور مییابد و درست همان گونه که با دیدن هر بدنی به وجود نفس
که تدبیر کننده آن است پی برده میشود تمدن مهدوی ش ایطی را فراهم میکند که عموم مردم به
مقام ولایت الهی انسان کامل آگاه میگردند؛ زیرا این ولایت از غیب عالم ظهور یافته است.
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