تبیین رابطه کثرت حیات اجتماعی و ظهور مقامات انسان کامل با تمدن
مهدوی ،بر اساس مبانی عرفان و فلسفه اسلامی
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جمعه*

چکیده
در این نوشتتتار ،تلاش شتتده اس ت با استتتفاده از مبانی عرفان و فلستتفه استتلامی در قالبی
نوین اما برهانی ،اثبات شتتتتتود که تحقق تمدن مهدوی در بستتتتتتر حیات اجتماعی ،به ظهور
حداکثری م قا مات انستتتتتتان کا مل به عنوان غا ی آفرینش خوا هد ان جام ید و در حقی ق ،
عمیقترین افق در ارزیابی دستاوردهای تمدن مهدوی ،افقی اس که در آن ،ظهور حضرت
از منظر ظهور تام مقامات انستتتتتان کامل مورد بررستتتتت قرار گیرد .به این منظور،
حج
ابتدا تبیینی مخت صر از جایگاه ان سان کامل در هند سه نظام آفرینش ارائه شده ا س تا از
این منظر عمیق ،مبانی مورد نیاز برای تبیین نستتب میان مهدوی و غای آفرینش فراهم
آید و آنگاه در ادامه در تبیین چگونگی رابطه ظهور کثرت و وحدت در قوس نزول آفرینش،
اثبات شتتتتتده استتتتت که با ظهور کثرات در قوس نزول آفرینش و پدیدار شتتتتتدن تزاحمات و
تصادمات میان آنها ،طلبی وجودی برای ظهور وحدت در میان این کثرات پدید خواهد آمد
با افزودن این مقدمۀ
که مقدمه ظهور وحدتی انستتجامبخش بین کثرات خواهد بود .ستت
مهم که اوج کثرت در قوس نزول آفرینش ،از آن حیات اجتماعی بشتتتتر استتتت  ،این نتیجه به
نحو برهانی حاصتتل شتده است که اوج وحدت نیز _ که از آن مقام انستتان کامل است _ در
همین بستتتتتتر اجتماع امکان ظهور مییابد .به بیان دیگر ،ظهور کمالات و مقامات انستتتتتان
کامل به عنوان غای آفر ینش ،ضتتتترورتا نیازمند بستتتتتر حیات اجتماعی استتتت که در تمدن
مهدوی فعلی کامل مییابد و از این منظر ،نقش و جایگاه تمدن مهدوی ظهور تفصتتتتیلی
مقامات انسان کامل خواهد بود.
واژگان کلیدی
تمدن مهدوی ،انسان کامل ،وحدت ،کثرت ،حیات اجتماعی.

مقدمه
تمدن مهدوی همواره به عنوان بستتتتتتتری که موجب ستتتتتتعادت بشتتتتتتری خواهد بود مورد انتظار
مؤمنین ،مظلومان و پیروان حق بوده اس  .اما شاید افق و عمق سعادتی که با تحقق تمدن مهدوی
برای عالم به ارمغان آورده میشود آنچنان که شایسته آن اس مشخص نگردیده اس  .توضیح این
مدعا آن ا س که برخی ،مهمتر ین ثمره تحقق تمدن مهدوی را ا ستقرار عدال اجتماعی میدانند در
حالی که ضتتمن پذیرش اهمی فوقالعاده عدال اجتماعی در تحقق ستتعادت بشتتر به نظر میرستتد
افق ستتتعادتی که با تحقق تمدن مهدوی حاصتتتل میگردد بستتتیار فراتر از عدالتی اجتماعی استتت و
تمدن مهدوی در قیاس با اهداف کلان تمام آفرینش به صتتورتی چشتتمگیر نقشآفرین خواهد بود .در
این مقاله برای تبیین چنین رویکردی نسب به تمدن مهدوی تلاش شده اس تا با استفاده از مبانی
عرفان و فلستتتفه استتتلامی در قالبی نوین اما برهانی ،اثبات نماییم که تحقق تمدن مهدوی در بستتتتر
حیات اجتماعی منجر به ظهور حداکثری مقامات انستتان کامل به عنوان غای آفرینش خواهد شتتد و
در حقیق عمیقترین افق در ارزیابی دستاوردهای تمدن مهدوی افقی اس که در آن ظهور حضرت
حج از منظر ظهور تام مقامات انسان کامل مورد بررس قرار گیرد.
از آنجا که نظریه انستتان کامل در عرفان استتلامی بستتیار هم افق با نگاه و عقیده تشتتی نستتب به
جایگاه باطنی امام و ولای در نظام هستتتی است ابتدا تبیینی مختصتتر از جایگاه انستتان کامل در
هندستتتته آفرینش از منظر عرفان استتتتلامی ارائه میگردد تا از این منظر عمیق مبانی مورد نیاز برای
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تبیین نستتتتتتب میان مهدوی و غای آفرینش فراهم آید و آن گاه در ادامه در تبیین چگونگی ظهور
کثرت و و حدت در قوس نزول آفرینش اث بات خوا هد شتتتتتتد که ظهور کثرات در قوس نزول آفرینش
مقدمهای برای ظهور وحدت خواهد بود و از آن جا که اوج کثرت در قوس نزول ،از آن حیات اجتماعی
بشتتتتر استتتت اوج وحدت نیز که از آن مقام انستتتتان کامل استتتت در همین بستتتتتر اجتماع امکان ظهور
مییابد.
بر این استاس نستب حیات اجتماعی با ظهور مقامات انستان کامل مشتخص خواهد شتد و به این
نتیجه مهم دستتتتتت خواهیم یاف که تمدن مهدوی به عنوان یک حیات اجتماعی مستتتتتتتعد ظهور
تفصتتتیلی مقامات انستتتان کامل خواهد بود و به بیان دیگر ظهور کمالات و مقامات انستتتان کامل به
عنوان غای آفرینش ضتترورتا نیازمند بستتتر حیات اجتماعی استت که در تمدن مهدوی فعلی کامل
مییابد و بر این مبنا حیات مدنی و اجتماعی انسانها در گستره زمینی ،در عالیترین و متعالیترین
شتتتتتتکل خود ،تحقق پیدا میکند و باعث به فعلی رستتتتتتیدن کمالات انستتتتتتانی و مقامات معنوی در
انسانها میگردد.
هندسه نظام آفرینش از منظر عرفان و جایگاه انسان کامل در آن
در عرفان استتلامی و نیز در حکم متعالیه ،حق تعالی به عنوان تنها مصتتداق حقیقی کمال ،یگانه
مشتتتاهد و مناظر متفاوت یاف
موجودی استتت که همه کمالاتی که در عوالم گوناگون و به حستتتب َ
میشتتود ظهور تفصتتیلی کمالات اویند (آملی 356 :8631 ،و  336و  331قیصتتری 83 :8665 ،ابنترکه،
بی تا 555 :ملاصتتتتتتدرا8631 ،ب )25 :و هر کدام از مخلوقات به اندازه ستتتتتتعه و ظرفی وجودی خود
کمالی از کمالات او را به نمایش میگذارند1.
از منظر هستی شناسانه ،عرفان اسلامی سبب این همه ظهورات گوناگون و لا یتناهی حق تعالی
را از بلندترین منظر و توحیدیترین جایگاه تبیین مینماید و توضتتتیح میدهد که حق تعالی به عنوان
کمال مطلق به حستتتتتتب حب ذاتش ،نظام آفرینش را به منظور اظهار کمالات استتتتتتمائی خود اظهار
نموده و در حقی ق ت مامی عوالم و ت مامی ج نب و جوش عالم هستتتتتتتی ،برآ مده از حب ذات حق
تعالی به اظهار کمالات استتتتمائی لایتناهی خویش استتتت (فناری 515 :8662 ،و  656قیصتتتتری:8665 ،
 8851 ،668و  8856شتتاهآبادی 211 - 661 :8613 ،یثربی )26 :8662 ،و هدف از خلق این نظام حیرتآور
هستی ،مهیا شدن ظهوری از حق تعالی اس که با سعه وجودی خود تاب آن را داشته باشد که آینه
تمامنمای حقتعالی باشد (قونوی 25 :8635 ،جندی.)826 :8618 ،
در این میان تمامی کمالات و تعیناتی که از کمال مطلق وجود حق تعالی ناشتتتتتت میشتتتتتتوند نیز
بارقهای از آن حب ذاتی را در خود مییابند و در نتیجه محب اظهار خود و کمالات خویشتتند(قیصتتری،
 )8851 :8665و بر این استتتتتتاس با محور ی حب ذاتی حق تعالی و با ظهور این حب ذاتی در تعینات
گوناگون کمالی ،نظام ظهور کمالات از جانب وحدت به ستتتتوی ظهور کثرات بیشتتتتتر و بیشتتتتتر پیش
میرود تا آن جا که حتی کوچکتر ین و ناچیزترین تعینات کمالی نیز در مراتب مادون هستتتتتتتی مجال
ظهور و بروز می یابند و خود را به نمایش می گذارند .در چنین وضتتتتتتعیتی با آن که کثرات گوناگون و
بیشمار هر کدام ،کمالی از کمالات حق تعالی را به نمایش گذاشتهاند اما ظهور چنین کثرتی و غلبه
آن در این مراتب ،خود مان و حجابی برای شتتتتتتهود حق تعالی میگردد به گونهای که در تقابل این
کثرات و حدود گوناگون آن ها با یکدیگر ،وحدت و احاطه قیومی حق تعالی بر این کثرات به حجاب
میرود و دیگر قابل روی نیس (قیصری 661-663 :8665 ،و  625-621ابنترکه.)686 :8631 ،
بر این اساس به نهای رسیدن ظهور کثرات که از آن در عرفان اسلامی با تعبیر انتهای قوس نزول
یاد میشتتتود (مطهری :8666 ،ج 66 :56شتتتاهآبادی 516 :8613 ،رازی شتتتیرازى :8636 ،ج 636 ،5دهدار،
 )66 :8665نمیتواند پایان نظام آفرینش باشد زیرا هدف از این آفرینش که همانا اظهار کمالات حق
 .1مقصتتتتود از ظهور در اینجا (اصتتتتطلا عرفان نظری) آن استتتت
قیصری.)56 :8665 ،

که مطلق به تعینی از تعینات متعین شتتتتود (ابنترکه ،بیتا612 :

تعالی بود در این مرحله به نحو کامل محقق نشتتتتتده استتتتت  ،بلکه از ستتتتتویی خود این کثرات حجاب
وحدت حق و مان روی احاطه قیومی او گشتهاند.
بر این اساس در ادامه نظام آفرینش باید موجودی به ظهور رسد که با سعه وجودی خود بتواند در
عین دارا بودن همگی این کثرات وجودی و اظهار کمالات به نحو تفصیلی ،در او کثرت بر وحدت غلبه
نیابد و هم زمان جام مقام وحدت و کثرت باشتتتتتتد .به گونهای که در ذیل وجود او همگی این کثرات
امکان ظهور کمالات خود را داشته باشند و در عین حال وحدت وجود او نیز حفظ گردد و در نهای او
به عنوان موجودی واحد که جام تمامی مراتب عالم استتتتتت به بهترین صتتتتتتورت ممکن کمالات حق
تعالی را اظهار نماید و یکجا آینه ظاهر و باطن و اول و آخر تمامی کمالات حق تعالی به نحو اجمال
و تفصتتتیل باشتتتد .چنین موجودی هدف نهایی نظام آفرینش و مظهر تمام کمالات ذاتی ،صتتتفاتی و
افعالی حق تعالی خواهد بود که در عین اینکه به تمامی تعینات گوناگون کمالی در ذیل وجود خود،
این امکان را میدهد تا به نهای اظهار کمالات خود دستتت یابد با داشتتتتن نهاییترین میزان وحدت،
هرگز ن ظام لایت ناهی کثرات ،آی نه وجود او را غ بارآلود نخواه ند کرد و حق ت عالی در آی نه وجود او به
بهترین وجه ،تمامی کمالات خود را به نحو جام میان مقام وحدت و کثرت به نمایش می گذارد .و
این ظهور تام حق تعالی که طبعا تحقق بخش غای آفرینش نیز خواهد بود کس ت نیس ت جز انس تان
کامل (آملى 62 :8655 ،قونوی 25 :8635 ،قیصتتتتتتری 215 :8665 ،ابنترکه ،بیتا 653 :جندی811 :8618 ،
فرغانی.)836-833 :8666 ،
در این تبیین این گونه بیان شد که انسان کامل پ از ظهور تمامی کثرات و به پایان رسیدن قوس
نزول در نظتتام آفرینش بتته عنوان کون جتتام ظتتاهر میگردد ولی در عین حتتال بتته این حقیقت نیز
اشاره شد که انسان کامل باید دارای نهاییترین و شدیدترین ظهور وحدت حق تعالی باشد تا بتواند
تمامی کثرات را در ذیل وجود خود جم نماید و از ستتتتتوی دیگر نیز اشتتتتتاره شتتتتتد که در ذیل وجود او
کثرات زایل نمی شوند بلکه هر کدام این مجال را مییابند که به اوج کمالات خود دس یابند و لازمه
هر دوی این حقایق این است که انستتان کامل به حستتب رتبه و مقام و حقیق وحدانی خویش مقدم
بر تمامی موجودات باشتتتتد و همان گونه که در انتهای قوس صتتتتعود تمامی کثرات را در ذیل وحدت
خود جم مینماید در ابتدای نظام آفرینش و یا به تعبیر دیگر ابتدای قوس نزول نیز تمامی کثرات از
مقام وحدانی او ظهور یافته باشتتتتتتند .به بیان دیگر از آنجا که طبق بیانات فوق ،انستتتتتتان کامل حائز
رفی ترین مقام ظهور وحدت حق تعالی استتت در قوس نزول باید حقیق انستتتان کامل اولین ظهور
حق تعالی باشتتتتتتد که تمامی ظهورات بعدی حق تعالی به تب آن و تح تدبیر و احاطه قیومی او
صتتورت میپذیرد بر این استتاس هرچند که ظهور انستتان کامل در این عالم موخر از ظهور کثرات و در
انتهای قوس نزول اس اما به حسب حقیق وحدانی خویش اولین ظهور حق تعالی اس (قیصری،
 662 :8665و  652-656و  )856- 856و بر این اساس در تمامی مراحل قوس نزول و پیدایش کثرات ،به
اندازه ستتعه وجودی هر کدام از آنها ،با آنها همراهی میکند و بخشتت از کمالات وجودی خود را در
آن تعین خاص به ظهور میرساند (ابنعربی 5 :8258 ،جامی 16 :8661 ،قیصری.)665 :8665 ،
آنچه در تبیین جایگاه انستتتان کامل بیان گردید بیانی کوتاهی بود که میتوان اوصتتتافی نظیر ولی
مطلق الهی ،واستتتطه فیض بودن ،خلاف الهی ،غای آفرینش بودن و ستتتایر اوصتتتافی را که عرفای
برای انستتتان کامل بیان
استتتلامی و قبل از آنان ،صتتتاحبان این مقامات یعنی اهلبی پیامبر اکرم
نمودهاند از آن استنباط نمود که البته تبیین تفصیلی این اوصاف از مجال این مقاله خارج اس .
مقدمه سازی ظهور کثرات برای ظهور وحدت در نظام آفرینش
همان گونه که در تبیین هندستتته نظام آفرینش از منظر عرفان استتتلامی گفته شتتتد ظهور کمالات
الهی در قتتالتتب تعینتتات خلقی ،در انتهتتای قوس نزول منجر بتته ظهور کثرت و غلبتته آن بر وحتتدت
میگردد ،به گونهای که هر کدام از این تعینات خلقی با مشاهده خود در برابر سایر تعینات ،احساس
ا ستقلال و أنانی مینماید و درصدد تامین نیازها و خوا س های وجودی خود بر میآید .اما تزاحم و

تصتتادم میان این موجودات مادی که هر کدام طالب پیمودن راه خویش به ستتوی کمال مطلوبشتتان
هستتتتند امری ناگزیر برای آنهاستتت و همین امر ستتتبب میگردد آنها به مرور دریابند که دستتتتیابی
آنها به کمالاتشان با این همه تزاحم و تصادم امکانپذیر نخواهد بود و به دنبال فهم این واقعی  ،به
مرور طلبی وجودی در آنهتتا بتتالفعتتل میگردد کتته آنهتتا را طتتالتتب ظهور عتتاملی وحتتدت بخش در
میانشتتتتتان مینماید تا به کمک آن عامل وحدت بخش و در ذیل وجود او بتوانند به کمالات لایق خود
دستت یابند و از تزاحمات و تصتتادمات در پیش رو نجات یابند .البته این طلب وجودی نیز در آنها به
یکباره بالفعل نمیگردد بلکه به میزان ظهور کثرت و تزاحمات پیش آمده ،عامل وحدتبخشتتتتتت نیز
طلب میشود که همان تزاحمات را بتواند برطرف نماید.
در فلستتفه استتلامی نیز در تبیین هستتتیشتتناستتانه مستتئله شتتر بیان میگردد که شتترور که در عالم
ماده به خاطر انواع تزاحمات و ت صادمات پدید میآید (ابن سینا 655 :8211 ،ملا صدرا :8618 ،ج،)66 ،6
در برابر خیری که حاصتتل از خلق عالم ماده است بستتیار کمتر خواهد بود و لذا حکم الهی اقتضتتا
مین ما ید که عالم ماده را که خیر آن بیش از شتتتتتتر آن استتتتتت ای جاد ن ما ید (ابنستتتتتتی نا258 :8212 ،
میرداماد 36 :8615 -8618 ،طوس  :8665 ،ج 655 ،6ملاصدرا8631 ،الف 58 :همو :8618 ،ج .)622 ،3حال
بر استتتاس تبیین ارائه شتتتده میتوان گف که یکی از مهمتر ین وجوه خیری که در برابر بروز شتتتر انواع
تزاحمات و تصتتادمات حاصتتل میشتتود همان طلب وجودی برای تحقق عامل وحدتبخشت است که
در میان کثرات پدید میآید و شتتتتتترای را به مرور برای ظهور عوامل وحدت بخش فراهم میآورد .به
بیان دیگر گرچه تزاحمات و تصتتتتتتادمات پدید آمده در عالم ماده در نگاه ابتدایی شتتتتتتر محض به نظر
میرسند اما در حقیق همین تزاحمات و تصادمات ،مقدمه و عامل بالفعل کننده طلبی وجودی در
موجودات این عالم هستند که در نهای منجر به ظهور حداکثر وحدت و خیر محض میگردد.
همافزایی دو جانبه وحدت و کثرت در بستر حیات دنیوی
نکته بسیار مهم در این سیر و حرک جوهری عالم ماده این اس که با ظهور عوامل وحدتبخش
که هر کدام بخش از این کثرات را در ذیل خود تدبیر مینمایند ،مسئله غلبه و ازدیاد کثرتها و تزاحم
میان آن ها به طور کامل منتفی نمیگردد ،بلکه حتی بیشتتتتتتتر نیز میشتتتتتتود زیرا با ظهور عوامل
وحدتبخشتتتت که هر کدام بخشتتتت از کثرات را در ذیل خود تدبیر مینمایند ،این عوامل وحدت بخش
خود دارای آثار وجودی فراوانتر و متنوعتری نستتتتتب به آن امور متکثر پیشتتتتتین خواهند بود و این امر
خود منجر به ظهور کثرات بی شتری میگردد .به عنوان مثال در فرایند تکاملی عنا صر و معادن که در
علم شتتیمی و در قالب تحلیل انواع واکنشهای شتتیمیایی مورد بررس ت قرار میگیرد ،موارد متعددی
وجود دارد که با شتتکلگیری یک مولکول خاص ،چندین اتم در ذیل وجود آن به صتتورتی یک ارچه عمل
مینمایند و تزاحم میان آن اتمها برطرف میگردد .اما از ستتوی دیگر تحقق این مولکول جدید که خود
دارای آثار وجودی متنوعتری نستتتتتب به اتمهای تشتتتتتکیل دهنده آن استتتتت  ،منجر به ظهور کثرات و
خواص شتتتیمیایی بیشتتتتری میشتتتود و در نتیجه تزاحمات و کثرتهای بیشتتتتری در ادامه فرایندهای
شتتتتتتیمیایی به وجود میآید و این بار با به وجود آمدن تزاحمات بیشتتتتتتتر عامل وحدت بخش قویتری
طلب خواهد شتتتتتتد تا بتواند از تزاحم میان آن کثرات جلوگیری نماید (برای مشتتتتتتاهده موارد متعدد
فرایندهای شتتتتتیمیایی ،نک :موریستتتتتون 8636 ،هیونی .)8636 ،اما باز با تحقق آن عامل وحدت بخش
کثرت به گونهای دیگر تزاید مییابد .به همین دلیل اس ت که هر قدر از اتم و عناصتتر ستتاده به س توی
موجودات پیچیدهتر حرک میشود ،هرچند از سویی کثرات در ذیل آن موجودات پیچیدهتر به نظمی
یک ارچه دستت مییابند ،اما در نهای ظهور آثار و تنوع کثرتها نیز بیشتتتر میشتتود .به عنوان مثال
یک نوع گیاه خاص در عین اینکه با تحقق خود ،دهها عنصتتتتتتر گوناگون را در ذیل وجودش بدون بروز
تزاحم و تصادم به سوی کمالی خاص هدای مینماید اما خود ،منشأ آثار و کثرتهای فراوان دیگری
میشتتتتود که تا قبل از آن وجود نداشتتتت  .و همین طور با ظهور حیوانات در عالم طبیع نیز همین
مسیر پیموده میشود .به گونهای که حیوانات پیشرفتهتر مزاجهای پیچیدهتری دارند و هزاران عضو و

دستتتتتتتگاه حیاتی را در ذیل وجود خود تدبیر مینمایند ،اما در عین حال رفتارها و آثار وجودی آنها به
مراتب از موجودات ساده تر ،بی شتر و پیچیدهتر اس و تعاملات آنها منجر به ظهور کثرات بی شتری
میشود.
این مستتیر ظهور عوامل وحدت بخش از ستتویی و پدید آمدن کثرات بیشتتتر از ستتوی دیگر ،تا تحقق
انستتتتتان در عالم ماده ادامه مییابد و با ظهور او در عالم ماده به اوج خود میرستتتتتد .به گونهای که
عرفا ظهور انسان را انتهای قوس نزول میدانند (قیصری 385-381 :8665 ،آملى 256 :8615 ،ابنترکه،
 )8631:835زیرا تحقق او منجر به ظهور بیشترین میزان از کثرات میگردد .مشاهده عالم پیرامون خود
نیز مؤید همین حقیق اس زیرا هیچ موجودی به اندازه ان سان منجر به ظهور کثرات بی شتر ن شده
اس و هزاران هزار رفتار زیستی ،فیزیکی ،تربیتی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...تنها حاصل تحقق انسان
در این عالم بوده است و ستتایر موجودات هر چند که همچون انستتان قادر به این حد از وحدتبخشت
ع ناصتتتتتتر گو ناگون در ذ یل وجود خود نیستتتتتتت ند ا ما در عین حال این حد از کثرت را نیز هرگز ای جاد
نمینمایند.
بر این استتتاس تحقق فرد انستتتانی در این عالم به معنای تحقق موجودی استتت که از ستتتویی دارای
بی شترین ظرفی برای وحدتبخ ش به کثرات ا س و از سوی دیگر خود ایجاد کننده بی شترین میزان
کثرت در قیاس با سایر موجودات خواهد بود.
گفتنی اس تبیین ارائه شده در فرع قبلی میتواند وجه جمعی باشد که اختلاف تعبیر فلاسفه و
عارفان اسلامی در مورد انتهای قوس نزول را از میان بردارد .فیلسوفان اسلامی انتهای قوس نزول را
مربوط به هیولای اولی یعنی ماده و قوه محض میدانند و پیدایش نباتات و حیوانات و در نهای
انستتان را مربوط به قوس صتتعود میدانند (جوادی آملی :8613 ،ج 518 ،2همو 815-812 :8612 ،همو،
 )826-823 :8661در حالی که عارفان تا مرحله تحقق انسان را مربوط به قوس نزول میدانند و معتقدد
که انستتتتان در نهای قوس نزول پدید میآید (قیصتتتتری 385-381 :8665 ،آملى )256 :8615 ،حال طبق
تفستتتتیری که ارائه شتتتتد با تحقق انستتتتان ،از یک ستتتتو وحدتی پدید میآید که از وحدت نبات و حیوان
قویتر استتتتتت و از ستتتتتتویی دیگر کثراتی پدید میآید که هرگز در حیات نباتی و حیوانی قابلی بروز
نداشتتتهاند و بر این استتاس روشتتن میگردد که تفستتیر فلاستتفه متناستتب با وحدتی است که با تحقق
انستتان در قیاس با جستتم ،نبات و حیوان پدید میآید و تفستتیر عارفان متناستتب با کثرتی اس ت که با
تحقق انستتتان در قیاس با نبات و حیوان پدید میآید و هر دو کلام از منظر مد نظرشتتتان ،مواضتتتعی
صحیح خواهند بود.
مجموعه مباحث این فرع را اینگونه میتوان جم بندی نمود که ظهور کثرات خود مقدمهای برای
ظهور وحدتی خواهد بود که آن کثرات را در ذیل خود ستتامان دهد و در نهای این مستتیر نیز با ظهور
انستتان به عنوان موجودی که بیشتتترین ظرفی را در وحدتبخش ت به کثرات داراس ت  ،ابتدا کثرات به
اوج خود میرستند و آنگاه خود ظهور این کثرات از جانب انستانها ستبب میشتود تا ظرفی بالقوه
انستتانی در وحدتبخشتت به کثرات به مرور بالفعل گردد و در نهای  ،اوج کثرات در ذیل وحدت وجود
انستتتان کامل به ستتتامان نهایی دستتت یابد .البته فعلی یافتن ظرفی انستتتانی در وحدتبخشتتت به
تمامی کثرات ،به نحو تشتتکیکی در افراد انستتانی تحقق مییابد و نهای مقام وحدتبخشت به کثرات
طبق مبانی مطر شده تنها در انسان کامل قابلی بروز مییابد.
اوج غلبه کثرات در حیات اجتماعی انسان
گفته شد که در انتهای قوس نزول و با تحقق حیات انسانی ظهور کثرات به اوج خود میرسد .حال
بتتتایتتتد تتتوجتتته کتترد کتتته ظتتهتتور حتتتداکتتثتتری کتتثتترتهتتتا در حتتیتتتات انستتتتتتتتانتتی ،تتتنتتهتتتا در بستتتتتتتتتتر
حیتتتات اجتمتتتاعی محقق میشتتتتتتود و بتتته بیتتتان دیگر شتتتتتتکتتتلگیری اجتمتتتاع و بر قراری تعتتتاملتتتات
گونتتاگون اجتمتتاعی کتته بتته دلیتتل رف نیتتازهتتای متعتتدد افراد انستتتتتتتانی تحقق مییتتابتتد ،زمینتته
را برای بروز نهتتتایی تر ین میزان کثرات فراهم میآورد .تتتتا جتتتایی کتتته علتتتاوه بر انواع تعینتتتات

حقیقی ،انواع اعتبتتارات اجتمتتاعی نیز بتته دامنتته کثرات بتته نحو تصتتتتتتتاعتتدی میافزایتتد و بتتا غلبتته
این اعتبارات که ستتتتتاح های گوناگون حیاتی او را احاطه مینمایند حیات انستتتتتانی در نهای کثرتی
فتتتزایتتتنتتتده فتتترو متتتیرود و در ایتتتن متتتیتتتان فتتتقتتتدان حتتتقتتتیتتتقتتتتتتتی وحتتتدت بتتتختتتش کتتته بتتتتتتتوانتتتد
حیات اجتماعی را به نحوی حقیقی در ذیل وجود خود ستتتتتتامان دهد ،منجر به نیاز افراطی به انواع
اعتبتتارات میگردد و در چنین وضتتتتتتعیتی تمتتدنهتتایی ظهور مییتتابنتتد کتته بتتا فتتاصتتتتتتلتته گرفتن از
امور حقیقی ،تمامی فرایند ساماندهی امور حیاتی خود در حوزههای اقتصادی ،سیاس  ،فرهنگی و
ع ل می را بتتته وستتتتتت یلتتته نظتتتام ا ع تبتتتارات صتتتتتتورت مید هنتتتد و در ن ت یجتتته ،چ ن ین ا ج تمتتتا عی
زمینه را برای بروز حداکثر کثرت ها فراهم میآورد .شتتتتتتاهد عینی چنین حقیقتی را در تمدن امروزین
بشتتر میتوان مشتتاهده نمود که غلبه کثرت به صتتورتی افراطی در همه حوزههای حیاتی او مستتتقر
شده اس .
رابطه حیات اجتماعی با ظهور مقامات انسان کامل
اگر مطالب دو فرع قبلی را در کنار یکدیگر لحاظ نماییم نتیجهای ارزشتتتتتتمند و جدید را در حوزه
مستتتتائل جامعهشتتتتناستتتت با رویکرد فلستتتتفی عرفانی به ارمغان میآورد که شتتتتاید برای اولین بار با
مقدماتی عرفانی و به شکل برهانی ارائه میگردد.
در این دو فرع تشتتریح گردید که ظهور وحدت در نشتتئه مادی به تب طلب وجودی موجودات مادی
نسب به عامل وحدتبخش اس که آنها را از تزاحمات بی فایده نجات دهد و به سوی کمالاتشان
ستتتتوق دهد و این طلب وجودی نیز با ازدیاد کثرتها و شتتتتدت تزاحمات پیش آمده میان آنها زیاد و
زیادتر میشود و از سوی دیگر نیز بستر بروز نهای کثرات و تزاحمات حیات اجتماعی انسان اس .
حال میتوان از این دو مقدمه نتیجهای مهم گرف و آن اینکه ضرورتا ظهور تام مقام انسان کامل
در این عالم تنها در بستتتتتتر حیات اجتماعی امکانپذیر استتتتت زیرا ظهور حداکثری کثرتها در همین
بستتتتتتتر ،یعنی حیات اجتماعی محقق میشتتتتتتود و در نتیجه ظهور نهاییترین عامل وحدت بخش نیز
ضتتترورتا در همین بستتتتر پدید میآید .به بیان دیگر از آنجا که نهاییترین میزان کثرت در بستتتتر حیات
اجتماعی پدید میآید نهاییترین میزان وحدت نیز در همین بستر امکان ظهور مییابد.
از منظری دیگر نیز میتوان حقیق مذکور را اینگونه تبیین نمود که مقامات انسان کامل به دلیل
اوج شتتتراف و عظمتی که داراستتت  ،در صتتتورتی که بخواهد در این عالم ظهور یابد ،تنها بستتتتری که
میتواند مستتتعد نمایش عظم آن باشتتد ،بستتتر حیات اجتماعی اس ت  .ارائه مثال نیز در این زمینه
کار دشواری نیس زیرا بسیاری از فضایل اخلاقی ،زمانی که جنبهای اجتماعی مییابند امکان بسیار
بتتتیشتتتتتتتتتتتتری بتتترای ظتتتهتتتور و بتتتروز ابتتتعتتتاد و عتتتظتتتمتتت ختتتود را متتتییتتتابتتتنتتتد .بتتته عتتتنتتتوان
همچون صتتتبر ،عبودی  ،شتتتجاع  ،ایثار،
مثال بروز و ظهور عظم بستتتیاری از فضتتتایل اهلبی
بصتتتتتتیرت ،وفتتتای بتتته عهتتتد و  ،...در بستتتتتتتر حیتتتات اجتمتتتاعی و شتتتتتترای مختلف و دشتتتتتتوار آن
تحقق یافته استتت و در مورد ستتتایر انستتتانها نیز چنین مطلبی صتتتادق استتت و شتتترف گوهر وجودی
بسیاری از انسانها و یا اوج خباث آنها در بستر تعاملات اجتماعی امکان ظهور و بروز بسیار بهتری
مییابد.
بر این استتتتتتتاس مشتتتتتتخص گردیتتد کتته حیتتات اجتمتتاعی بشتتتتتتر ،گتتذرگتتاهی ضتتتتتتروری برای نیتتل
او به ستتتتتتوی فعلی تام استتتتتتتعداداتش و رستتتتتتیدن به ستتتتتتعادت اخروی خواهد بود و این حقیقتی
استتتتتت که در حکم متعالیه نیز بدان اشتتتتتتاره شتتتتتتده استتتتتت و بیان کنونی تشتتتتتتریح و تفصتتتتتتیل
آن مح سوب می شود .ملا صدرا در م شهد پنجم از کتاب شواهد الربوبیة پ از آنکه مدنی و تمدن را
از شتتتئون لاینفک و اجتنابناپذیر حیات انستتتانی معرفی میکند که ریشتتته در ویژگیهای تکوینی او
دارد (متتتلتتتاصتتتتتتتتدرا8631 ،ب ،)656 :بتتته ایتتتن نتتتکتتتتتتته متتتهتتتم اشتتتتتتتتاره متتتینتتتمتتتایتتتد کتتته حتتتیتتتات
اجت ماعی و مدنی انستتتتتتان ها صتتتتتترفا برای پیشتتتتتتبرد معیشتتتتتت دنیوی آن ها ضتتتتتترورت نمی یا بد،

بلکه حیات اجتماعی انستتتتتتان برای امر معاد و طی مقامات ستتتتتتیر الی هللا ضتتتتتترورت یافته استتتتتت
(همو )635 :و این دق نظر و افق حکم متعالیه در تبیین ضتتتترورت حیات اجتماعی بشتتتتر میتواند
مؤیدی باشد برای تبیینی که از نقش حیات اجتماعی در قبال ظهور مقامات انسان کامل بیان شد.
سیر تدریجی ظهور مقامات انسان کامل در طول تاریخ
از مؤیدات نتیجهای که در فرع پیشتتین حاصتتل ش تد نستتبتی اس ت که میان ظهور تدریجی مقامات
انسان کامل از طریق انبیای الهی و وضعی حیاتهای اجتماعی اقوام آن انبیا وجود داشته اس .
برای روشتتن شتتدن این نستتب مقدمتا باید توجه نمود که ظهور یک عامل وحدت بخش در عرصتته
حیات اجتماعی به تب طلب و خواهشتتتتتت استتتتتت که در میان کثرات اجت ماعی برای ظهور آن عامل
وحدت بخش به وجود میآید زیرا همواره کثرات اجتماعی عامل وحدتبخشت را طلب مینمایند که
در ذیل تدبیر او از بی عدالتی و ظلم رهایی یابند و هر کدام از آنها بتوانند به بهترین نحو ممکن به
یتتتتتابتتتتتنتتتتتد.
اهتتتتتداف حتتتتتیتتتتتات ختتتتتود در بستتتتتتتتتتتتتتتتر حتتتتتیتتتتتات اجتتتتتتتتتتتمتتتتتاعتتتتتی دستتتتتتتتتت
لیکن خودآگاهی این کثرات نستتتتب به عاملی که حقیقتا آنها را به ستتتتوی اهداف واقعیشتتتتان تدبیر
نماید امری استتت که به مرور و در طول تاریخ بشتتتر بالفعل میگردد و در نتیجه در طول تاریخ حیات
اجتماعی بشر و در هر برههای از آن به حسب میزان طلبی که در آنها نسب به عامل وحدت بخش
بالفعل شده اس  ،امکان بروز جنبههایی از آن عامل وحدت بخش پدید آمده اس .
حال عارفان استتتتتتلامی معتقدند که ظهور تدریجی انستتتتتتان کامل در طول تاریخ و در قالب انبیای
الهی که هر کدام جنبهای از مقامات انستتتتتان کامل را در این عالم به ظهور رستتتتتاندهاند ،وابستتتتتته به
کیفی حیات ان سانهای زمان آن پیامبر و طلب و ا ستعداد وجودی آنها س (فرغانی :8251 ،ج883 :8
قیصری 856-851 :8665 ،و  611و .)158-151
بتته عنوان مثتتال اگر پیتتامبری در ارتبتتاط بتتا قوم خود بیشتتتتتتتر مظهر کمتتالتتات جلتتالی انستتتتتتتان
کتتامتتل بوده استتتتتتت و پیتتامبری دیگر در هتتدایت قوم خود مظهر کمتتالتتات جمتتالی انستتتتتتتان کتتامتتل
بوده اس این تفاوت ناش از تفاوت استعداد و طلب وجودی آن اقوام بوده و در حقیق به سامان
رسیدن آن قوم در بستر حیات اجتماعی ،به گونهای که آنها به سوی سعادت رهنمون گردند ،در گرو
ظهور آن نبی در قالب آن ویژگیهای خاص بوده استتت  .البته این حقیق به این معنا نیستتت که آن
نبی تنها به میزان استتتتعداد قومش در حیطه فردی رشتتتد و تکامل داشتتتته استتت  .بلکه او در حیطه
شخص چه بسا مراتب بسیار بلندی از ولای را دارا بوده اس اما ظهور مقام ولای او در این عالم،
به میزان استعداد قومش بستگی داشته اس (قیصری.)158-151 :8665 ،
در مباحث کلامی نیز به این حقیق به گونهای محدودتر اشتتتتاره شتتتتده استتتت  .در علم کلام عل
تفاوت معجزات انبیای الهی را تفاوت اقوام آن انبیا میدانند و اینکه در زمان هر پیامبری ،مستتتئلهای
رواج داشتتته است که معجزه آن پیامبر نیز در همان عرصتته بوده است  .به عنوان مثال ستتحر ،طب و
بلاغ ستته مستتئله زمان پیامبران اولوالعزم الهی یعنی حضتترت موستت  ،حضتترت عیستت و حضتترت
است که معجزات آنان نیز در رابطه با همین حوزهها بوده است (طبرست  :8216 ،ج 265 ،5
محمد
قیصتتتتتتری 618 :8665 ،ابنعربی :8255 ،ج .)521 ،8حال اگر به این مطلب این حقیق عرفانی ضتتتتتتمیمه
گردد که معجزات انبیای الهی در حقیق ظهور مقام ولای باطنی آن ها بوده استتتتتت  ،همان نتیجه
قبلی حاصتتتل میشتتتود که بروز مقام ولای انبیای الهی که شتتتعبی از ولای انستتتان کامل استتت به
حسب اقتضای زمانه آنها صورت میپذیرفته اس (کاشانی 836 :8661 ،رازى دایه.)26 :8255 ،
مؤیدی دیگر برای این حقیق  ،تفسیری اس که جناب محی الدین از سر کشته شدن فرزندان بنی
ارائه میدهد .او بیان میکند که ظلم فرعون در
اسرائیل توس فرعون قبل از تولد حضرت موس
کشتتتتن نوزادان فراوانی که برای جلوگیری از تولد حضتتترت موستتت انجام شتتتد ،در عالم باطن نتیجهای
به ارمغان آورد زیرا طلب وجودی اروا این نوزادان و مادران آن ها که از این ظلم بی حد ،در
عک
نهای اضتتتتتتطرار از حق تعالی طلب انتقام از فرعون را مینمود ،در حقیق مهیا کننده و عامل به

از عوالم بالاتر به عالم ماده و ظهور ایشان در این نشئه گردید تا به
پایین آمدن رو حضرت موس
ظلم فرعون پایان دهد (قیصتتتتتتری .)8816-8811 :8665 ،بر این استتتتتتاس شتتتتتترای زمانه و طلب وجودی و
جمعی حاصتتل از آن شتترای  ،در ظهور ابعاد و مقامات انستتان کامل در عرصتته حیات اجتماعی تعیین
کننده خواهد بود.
گفتنی اس ت اینکه از این طلب اجتماعی به طلب وجودی تعبیر میشتتود به این ستتبب اس ت که
چنین طلبی الزاما همراه خودآگاهی اجتماعی نخواهد بود ،بلکه گاه تنها در عمق وجود افراد اجتماع
به صورت مرموزی پدید میآید و همان مهیا کننده ظهور عاملی نجاتبخش میگردد.
دو مسیر گوناگون در تحقق آمادگی اجتماعی برای ظهور مقامات انسان کامل
بر استتتتتاس مطالب ارائه شتتتتتده میتوان نتیجه گرف که ظهور تام انستتتتتان کامل در بستتتتتتر حیات
اجتماعی زمانی محقق میگردد که طلب وجودی حیات اجتماعی بشتتتتتتر برای دستتتتتتتیابی به عاملی
وحدت بخش ،تنها با بروز تام مقام انستتان کامل امکان پاستتخ دادن داشتتته باشتتد و با توجه به مطالب
پیشین روشن میگردد که یکی از راههای بالفعل شدن چنین طلبی در بستر حیات اجتماعی ،ظهور
حداکثری کثرات اجتماعی اس ت به گونهای که با بروز تزاحمات و تصتتادمات میان آن کثرات ،این خود
آگاهی با گذر زمان در عمق جان حیات اجتماعی پدید آید که جز وحدت جام انستتتتتتان کا مل هیچ
عاملی نخواهد توانستتت میان این همه کثرات وحدت و انستتتجام پدید آورد و در نتیجه بروز این طلب
عمیق در عمق وجود اجتماع ،امکان ظهور تام مقام انسان کامل در بستر حیات اجتماعی پدید آید.
اینکتته گفتتته شتتتتتتتد یکی از راههتتای بروز چنین طلبی در اجتمتتاع ،بروز حتتداکثری کثرات استتتتتتت
به این خاطر استتتتتت که این راه گرچه راهی استتتتتت که بشتتتتتتری تا کنون در مستتتتتتیر آن قدم نهاده
ا س لیکن تنها راه و بهترین راه نی س  ،بلکه سخ ترین راه و پرمخاطرهترین آنها س و بهترین راه
در را ستای بروز تام مقام ان سان کامل در ب ستر حیات اجتماعی آن ا س که با ظهور ان سان کامل در
نشتتتتتتئتتته متتتادی ،جتتتامعتتته هر چنتتتد هنوز طتتتالتتتب همتتته کمتتتالتتتات او نیستتتتتتتت  ،امتتتا از همتتتان
ابتدا مطی او گردد و تح تدبیر و تربی او آنچنان مدارج کمال را ب یماید که به مرور مستعد ظهور
تام مقامات انسان کامل در خود شود .به بیان دیگر اگر در صدر اسلام همه اجتماع اسلامی ،رهبری
انستتتتتتتتان کتتتامتتتل یتتعتتنتتی امتتیتتر ال تمتتؤمتتن تیتتن را متتیپتتتذیتترفتتتتتنتتتد ،آن جتتتامتتعتتته تتتحتتت تتتربتتیتتت
آن حضتتتتتترت به مرور به چنان رشتتتتتتدی دستتتتتت می یاف که مستتتتتتتعد ظهور مقامات تام انستتتتتتان
کامل در بستتتتر خود میشتتتد و این مستتتیر بلند در کمترین فرصتتت و با کمترین هدر رف انستتتانها
و نیروها و بدون بروز تزاحمات فراوان پیموده میشتتتتتد .لیکن زمانی که جامعه استتتتتلامی از ستتتتتویی
بتا جهتل مردم آن نستتتتتتبت بته ارزش وجودی انستتتتتتتان کتامتل و از ستتتتتتوی دیگر بتا مکر و حستتتتتتتد و
کینتتته منتتتافقین احتتتاطتتته شتتتتتتتتد(هلتتتالی 686-565 :8283 ،شتتتتتتریف رضتتتتتت  516 :8282 ،طبرستتتتتت ،
 ،8216ج.)818 ،8
تاریخ بشتتتتتر وارد مستتتتتیر پرمخاطرهای گردید که در آن همچنان با ظهور و ازدیاد کثرات گوناگون در
عرصتتههای مختلف حیات بشتتری و بروز تزاحمات و تصتتادمات شتتدید و تاریخی ما بین آنها ،ستترانجام
به نقطه اوج کثرتها رسد و آنگاه در آن وضعی  ،زمانی که همه راههای دروغین برای دستیابی به
وحدت را آزمود و تلخی شتتتتکستتتت همه آنها را چشتتتتید در نهای طالب عامل وحدت بخش حقیقی
گردد و وجودا ظهور او را طلب نماید.
بر این استتتتتاس روایاتی که زمان ظهور تمدن ولایی را بعد از پر شتتتتتدن زمین از جور و ظلم معرفی
میکنند (مجلستتت  :8212 ،ج  536 ،53و ج  566 ،52صتتتدوق 15 :8661 ،همو :8661 ،ج  .)31 ،8در حقیق
بیان کننده یک قاعده تکوینی در مسیر تحقق تمدن ولایی هستند.
سعه وجودی انسان کامل در پرورش استعدادات و نقش آن در سیره اجتماعی او
بر مبنای جایگاهی که انستتتتان کامل در هندستتتته نظام آفرینش برخوردار استتتت

و در ابتدای مقاله

اجمالا به آن اشتتتتاره شتتتتد عارفان استتتتلامی هم افق با مضتتتتامین بلند روایی معتقدند پرورش و تدبیر
همگی موجودات در دستتتتتتیابی به آنچه مستتتتتتعد آن هستتتتتتند ،تح ولای انستتتتتان کامل صتتتتتورت
میپذیرد .به بیان دیگر انسان کامل از آنچنان سعه وجودی و شرف مقامی برخوردار اس که محی
بر همه تعینات استتتتت و لذا فعلی یافتن همه اعیان در عالم خلق تح ولای او امکانپذیر استتتتت
(قیصتتتری 52 :8665 ،و  886و  866آملى  618 :8631 ،همو .)612 :8655 ،حال این حقیق بلند عرفانی در
بستتتر تاریخ موجب بروز ستتیرهای خاص در عرصتته حیات اجتماعی از ستتوی انستتان کامل میگردد که
این ستتیره میتواند مؤید نستتبتی باشتتد که میان حیات اجتماعی و ظهور مقامات انستتان کامل بیان
گردید.
بیتتان این ستتتتتتیره ختتاص را بتتا اشتتتتتتتاره بتته روایتی کتته مؤیتد این حقیقت استتتتتتت آغتتاز مینمتتاییم.
امیرالمؤمنین در پاستتخ به پرستتشتت در مورد معنای رحمة للعالمین بودن پیامبر اعظم بیانی دارند
که از فحوای آن چنین بردا ش می شود که پیامبران گذ شته در م سیر هدای قوم خود ،در برخورد با
معاندین امتشتتتتتتان با گذر زمان و اتمام حج بر آن ها ،طلب عذاب الهی برای آنان مینمودند و در
نتیجه آن قوم به هلاک میرستتتتیدند ،ولی پیامبر اکرم به خاطر اوج وستتتتع رحمتشتتتتان ،به گونهای
عمل نمودند که به حسب ظاهر حج به یکباره بر معاندین تمام نشود و در نتیجه عذاب الهی آنها
را نابود نکند بلکه به آنها فرص ت دادند تا آنها نیز در پناه وجود حضتترتش همچنان باقی بمانند و به
حسب خیال خویش اهداف خود را دنبال نمایند (طبرس  :8216 ،ج2.)555 ،8
به بیان فلستتتفی عرفانی برخی از موجودات ،به دلیل شتتتاکله خاص تعینشتتتان ،طلب و استتتتعدادی
دارند که لزوما در نشتتتتتتئه مادی با طلب اولیای الهی در تعارض و تعاند استتتتتت  .در چنین حالی ولی
مطلق الهی که وظیفه تدبیر همه تعینات را بر عهده دارد ،به گونهای عمل نمیکند که این تعینات
از بالفعل نمودن استتتتتتتعداد ذاتی خود محروم گردند .بلکه رفتار او به گونهای استتتتتت که حتی چنین
تعیناتی نیز در ذیل وجود او امکان فعلی تام مییابند .در حالی که اولیای ناقص در برخورد با چنین
موجوداتی اجازه بروز و ظهور به آنها نمیدهند و آنها را قبل از رسیدن به اوج فعلیتی که در مسیر
باطل طلب مینمایند با مقام ولای خویش نابود مینمایند .البته بدیهی اس که همه این تدبیرات
متفاوت در نهای به تدبیر مطلق الهی ختم میشتتتتتتود و هیچ امری از حیطه علم و تدبیر الهی خارج
نیس .
به عنوان مثال برخورد قرآن کریم _ که ظهور علمی مقامات پیامبر اکرم اس (قیصری)635 :8665 ،
_ و نتتیتتز ستتتتتتتیتتره عتتمتتلتتی آن بتتزرگتتوار در بتترابتتر متتنتتتافتتقتتیتتن بتتته گتتونتتتهای بتتود کتتته در عتتیتتن
إنتتذار شتتتتتتتدیتتد منتتافقین آنهتتا را علنتتا رستتتتتتوا ننمود و در برابر ،مقتتام ولتتایتت را نیز بتته گونتتهای
اظهار ننمودند که دشتتتتمنی منافقین با اصتتتتل استتتتلام یعنی ولای چنان علنی گردد که عذاب الهی
همان گونه که شتتتترای را برای اوجگیری انستتتتانهای صتتتتالح به
آنها را نابود کند بلکه پیامبر اکرم
ستتتتتتوی فعلیتتت نهتتتایتتت استتتتتتتعتتتدادهتتتایشتتتتتتتتان فراهم نمودنتتتد منتتتافقین و انستتتتتتتتانهتتتای آلوده
را نیز از دستتتتتتت یابی به ت مام ی استتتتتتت عداد هایشتتتتتتان محروم ننمود ند و این برخاستتتتتت ته از ستتتتتت عه
وجودی پیتتامبر اکرم و اولیتتای بر حق اوستتتتتتت کتته فراتر از همتته انبیتتای پیشتتتتتتین عمتتل نموده و بتتا
ستتتتتت عه وجودی بی ن ها ی خویش ،حتی م جال دشتتتتتتمنی دشتتتتتتم نان خود را از آن ها دریغ ننمود ند.
بر این اساس صبر پیامبر اکرم و ائمه اطهار در برابر دشمنانشان تنها برآمده از شرای زمانی و امری
تحمیلی بر آن ها نبود بلکه ستتتتتتعه وجودی آن ها چنین فضتتتتتتایی را برای آن ها از منظر وجودی پدید
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میآورد.
حال بروز و فعلی کثرات در زمان غیب ولی خدا را نیز میتوان از این جنبه مورد بررستتتت قرار داد
و نشان داد که این سعه وجودی امام عصر اس که چنین فرصتی را به کثرات میدهد تا آنها به
زعم خود به نهای بروز و ظهور استتتعدادهایشتتان دس ت یابند .هرچند این ظهور کثرات و تزاحمات و
تصتتتتتتادمات میان آنها خود مقدمه بروز طلب در میان آن کثرات خواهد بود ،تا در نهای دریابند که
جز از طریق تدبیر انستتان کامل راه نجاتی از این همه تصتتادم و تزاحم با یکدیگر و رستتیدن به کمالات
واقعیشان نخواهند داش .
نتیجهگیری
نتیجه مهم و کلانی که این مقاله درصتتتدد تبیین برهانی آن بود ،پیوند خوردن مبحث غای آفرینش
و ظهور مقام انسان کامل با مسئله حیات اجتماعی و مدنی بشر اس  .به این نحو که ظهور مقامات
انستتتان کامل که غای آفرینش محستتتوب میگردد ،با حضتتتور او در بستتتتر حیات اجتماعی و تدبیر او
نسب به آن حیات اجتماعی امکانپذیر خواهد بود.
بر این استتتتاس ظهور انستتتتان کامل در بستتتتتر حیات اجتماعی تنها تحقق بخش عدال و یک حیات
ستتتعادتمند اجتماعی نیستتت بلکه این ظهور فراهم کننده شتتترایطی استتت که در آن غای آفرینش
یعنی ظهور مقامات انستتتتتتان کامل که تا قبل از آن در باطن وجود او مختفی بوده استتتتتت محقق
میشود و ظرفی وجودی انسان کامل برای نمایش دادن حداکثری کمالات الهی در این بستر بالفعل
میگردد .به بیان دیگر ظهور انسان کامل در بستر حیات اجتماعی تکمیل کننده فرایند تمامی مراحل
آفرینش ،برای ظهور کمالات استتمائی حق تعالی محستتوب میگردد و شتترای بالفعل شتتدن و ظهور
مقامات باطنی انسان کامل را فراهم میآورد.
از این منظر شتتتوق و انتظار اولیای الهی به ظهور حضتتترت حج نیز تنها به خاطر تحقق عدال و
رف ظلم ها و نابرابری ها نخواهد بود .بلکه در حقیق عمیقترین لایه معنایی انتظار ،انتظار ظهور
مقام انستتتتان کامل استتتت  .به گونهای که آنچه انستتتتان کامل در باطن وجود خود از کمالات الهی به
همراه دارد را به ظهور رساند و در نتیجه فرج و گشایش نیز که از ظهور انسان کامل در بستر حیات
اجتماعی حاصتتل میشتتود در درجه اول فرج و گشتتایش خود انستتان کامل استت که صتتد البته همه
موجودات عالم نیز از آن متنعم میگردند.
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