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Abstract 

The study of Islam, especially from the mystical point of view, reflects the fact that history, like the phenomena 

of the world, is purposefully evolving towards a monotheistic world community, coming back to Divinity. Its 

path is disposed to ups and downs in terms of its creaturely aspect (human free will) and is constantly 

perfecting in terms of its Divine aspect. With a descriptive-analytical method, this research studies the quality 

of this change from Ibn ʿArabī’s point of view. In his view, the manifestation of the Divine Essence is from 

behind the veil of Names, creation is formed by the system of Names, and society is subject to this system 

either. Due to the difference between Names in generality and particularity, their manifestations become 

different. Society, in its evolution, is moving towards the most general Names, and its main driving force in 

terms of its Divine aspect is the prophets. According to Ibn ʿArabī, it is the prophets and their trustees who 

can establish the Ideal City. The most important periods of history are formed by Arch-Prophets, and each 

prophet, due to his specific rank, promotes the society to the manifestation of his Name. The Seal of the 

Prophets is the manifestation of the all-comprehensive Name of Allah. By the sealing of the prophethood, the 

period of guardianship (manifestation of the inner secrets of religion) begins and gradually moves towards the 

sealing of the guardianship and the ideal society  . 
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 چکیده
سالم به ۀمطالع ست که تار قتيحق نیا انگرینما ،یاز منظر عرفان ژهیوا  ۀسمت جامعجهان، هدفمند به یهادهیهمانند پد خیا
 یحق ۀو از جنب بيها( دچار فرازونش  انس  ان اري)اخت یخلق ۀآن از جنب ري. س  ابدییدر رجوع به حق تکامل م یديتوح یجهان

 رو به کمال است.  وستهيپ
ش یعربتحول از نگاه ابن نیا یپژوهش چگونگ نیا در ست. از د یبررس یليتحلیفيتوص ۀويبه  ذات حق  یاو، تجل دگاهیشده ا

و  تيتفاوت اسما در کل ليدلنظام است. به نیتابع ا زيشکل گرفته و جامعه ن یاز وراء حجاب اسما است، خلقت با نظام آسمائ
ست. جا زيمظاهرشان ن ت،يجزئ س نیتریکل یسوبه شیدر تکامل خو زين معهمتفاوت ا سما  س کندیم ريا صل ۀردهنديو  آن  یا

شک ايانب ،یالحقیلی ۀاز جنب ستند. ت ضله از نگاه ابن ۀنیمد ليه صالح یعربفا ص ايانب تيدر  ست. مهمآن اءيو او ادوار  نیترها
 امبري. پبخش  دیاس  م خود ارتقا م تیرا تا مظهر جامعهتفاوت رتبه،  ليدلبه یو هر نب رديگیاولوالعزم ش  کل م اءيبا انب خیتار

به خاتم  جیتدر( آغاز و بهنید ی)ظهور اس  رار با ن تیخاتم)ص( مظهر اس  م جامع الله بوده اس  ت، با ختم نبوت دوران وا
 . شودیم یمنته یآرمان ۀو جامع تیوا

.یآرمان ۀجامع خ،یتار تیاسماءالله، نها ،یعربابن: واژگان کليدي
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 مقدمه

نهایت تاریخ بحثی جدی در فلس فۀ نظری تاریخ اس تد دانش ی که رس الت تبيين تحوات و تطورات جوامع و 
سفۀ نظری تاریخ عهدهعبارتی، اگر تاریخ را بهقوانين حاکم بر آن را برعهده دارد. به عنوان پدیدۀ متحرک نگاه کنيم، فل

ست که چگونگی د ست و به ار این ا سم این حرکت چي شان دهد مکاني صویر کرده و ن این حرکت و منازل مهم آن را ت
 ای باید برسد؟ چه نقطه

شته عبور کرده و به قواعد و سنن حاکم بر  سادۀ علم به وقایع و حوادث گذ صر نگاه به تاریخ از نگاه  در قرون معا
ای دیگر و قوانين حاکم بر آن تحوات معطوف شده است. مرحلهبه ای این وقایع و علم به تحوات جامعه از مرحله

این نگاه افزون بر نگریس  تن به حقيقت تاریخ از زوایای مختلو و ارائۀ تعاریو با رویکرد علمی، فلس  فی، جامعه
ست. برخی متفکران  شکل داده ا سفۀ نظری و تحليلِی تاریخ  سی، علوم مختلفی را در ارتباط با تاریخ همچون فل شنا

سله امور پراکنده میغرب سل سپير و فلورانس گيچاردینی، تاریخ را امری اعتباری و یک  شک دانندد اما مهمی همچون 
شهيد  صدر و  سيدمحمدباقر  شهيد  سفۀ تاریخ همچون هگل، آرنولد توینبی و هایدگر در غرب و  ترین متفکران فل

 اند. ستهمطهری تاریخ را امر حقيقی، پيوسته و مرتبط با ماوراء  بيعت دان
ها پذیرد و این س  الاات راجع به آناز دیدگاه این فالس  فه، تحوات تاریخ بر مبنای قوانين خاص  ی ص  ورت می

رود؟ آیا س  ير تاریخ و جوامع انس  انی از ابتدا تاکنون و از اکنون تا انتها منطق و قانون مطرح اس  ت: تاریخ به کجا می
تواند قهقرایی ارد؟ آیا تحوات تاریخی لزومًا تکاملی اس  ت یا میخاص دارد یا س  يری بر اس  اا تص  ادف و اتفا  د

سبت به حقيقت تاریخ و  سان ن شی دارد؟ معرفت ان سرعت و کندی آن چه نق سان در نوع حرکت،  شد؟ اختيار ان با
تواند داش  ته باش  د؟ آیا برای این حرکت نهایتی متص  ور ها میچگونگی حرکت آن چه نقش  ی در زندگی اجتماعی آن

ص  ورت قطعی و قانونمند ناظر به غایت خاص  ی اس  ت یا تاریخ، حوادث ت؟ به این معنا که آیا حرکت تاریخ بهاس  
سته و بی س صورت پذیرش غایت خاص، بحث نهایت تاریخ مطرح میگ ست. در  شود. این بحث در ادیان ارتباط ا

سمانی بحثی جدی بوده و پایان تاریخ را رسيدن به جامعه شآ سته از  ست و قرآن رسيدن به ای پيرا سته ا رک و ظلم دان
شر را زندگی سرشار از محبت، عدالت، چنين جامعه سته و آیندۀ زندگی ب شکيل امت واحده را ميوۀ خلقت دان ای و ت
صالحان میتکامل عقل ستلزم قبول حقيقت تاریخ و تکاملیها و حکومت  بودن حرکت داند. باور به نهایت تاریخ، م

ست، اما از این سفهمنظر هيچ آن ا سفۀ تاریخ از فل ست. فل شده ا ضاف و مطرح در قرون جدید در گاه بحث ن های م
صورت مستقيم بحثی از تاریخ و فلسفۀ آن سينا، فارابی و مالصدرا بهاروپا است، لذا فيلسوفان مسلمان همچون ابن

آخرالزمان، پژوهش  گر را آل حض  رت مهدی)عج( در عربی از حکومت ایدهتص  ویر زیبا و تفص  يلی ابنندارند. 
اجمال در عرفان او برانگيخت تا با مدد س  ایر مباحث او، مبانی و اص  ول رس  يدن به جامعۀ موعود انبيا را هرچند به

ضر انگيزهبيابد. ا صر حا سط فوکویاما در ع سویی،  رح پایان تاریخ تو سۀ آن با پایان تاریخ ادیان بهز  ای برای مقای
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 ور مستقيم به تاریخ گذار عرفان نظری نه خود و نه شارحانش بهعنوان پایهعربی بهابن. خصوص از نگاه عرفانی بود
بودن جامعه و تاریخ و تعریو تاریخ را از نگاه ابناند، اما پژوهش  گر بر آن اس  ت که حقيقیو مباحث آن نپرداخته

ئی باشدد چون اندیشۀ او مبتنی بر وحدت عربی بيابد. در این صورت سير جامعه و تاریخ انسانی باید تابع نظام آسما
و تکامل دليل جایگاه خاص وایت و نبوت وجود است، هر موجود حقيقی مظهر اسمی از اسماء خداوند است و به

توان راهی به مبانی و اص  ول مکتبش در حرکت میر مکتب او تدریجی ش  رایع با تکامل جوامع و تاریخ انس  انی، د
 تاریخ تا رسيدن به نقطۀ نهایی یافت. 

تنظيم معارفی ای برای بازخوانی تفکر او در مس  ائل اجتماعی، س  ياس  ی و ازجمله فوائد این بحث ایجاد زمينه
سیهمچون جامعه ست تا این خأل جدی در عرفان اشنا سی و... از نگاه عرفان ا سيا سفۀ  سالمی تاحدی جبران ، فل

 شود. 
 

 با زمان . چيستی تاریخ و رابطۀ آن1

تدریج در حوزۀ اس  الم قبل از تعریو تاریخ باید به مفهوم زمان و رابطۀ آن دو در عرفان توجه کرد. مفهوم زمان به
فرهنگی فکری با مصادیق این مفهوم در ادبيات قرآنی و مبارزه با مفاهيم دهر و کون جاهليت شکل گرفت و با ميراث 

صوف ایرانی، یونانی صور زمان در ت ضم این درون347ها و ایرانيان درآميخت )لویزن،ت (. عارفان پس از جذب و ه
شور تجربهها با گذراندن آنمایه شت عرفانی هایی برای پدیدۀ متناقضحلهای عرفانی، راهها از من نمای زمان در بازگ

سی( یافتند )همان،  ستيز353)گنو ستيابی به(. گنو سان را در گرِو د ست که نجات ان نوعی م از مکاتب دینی اتينی ا
شدت الهيات یهودی، مسيحی هایشان بهگيرد. آموزهداند که در اختيار برگزیدگان قرار میمعرفت پوشيده و سّری می

سالمی را تحت سال بعد عرفان ا ست و در حدود هزار  ستها ری این مکاتب، اعتقاد ترین ویژگی نظتأثير قرار داد. برج
نا، گرفت )هادینوعی ثنویت بود که س  رتاس  ر هس  تی از قلمرِو الوهيت تا وجود انس  ان و ارکان جهان را در برمیبه

117 .) 
صور او از زمان در متن ثنویت ایرانی دربارۀ  ضاة همدانی بود که ت از عرفای مهِم تأثيرگذار در این زمينه، عين الق

های هس  تی تا ذات احدیت و در قالب ص  فات جمال و و این ثنویت را به همۀ س  احت نور و ظلمت ش  کل گرفت
(. نظریۀ جهان پيدایی اس  ماعيليه نيز با  رح زروانی متناظر بوده و این مراتب عالم 359جالل بگس  تراند )لویزن، 

به بداع  يه نقش اس  ماء الهی در حکمت ابنا بد )کوربن، عربی میعنوان اقنوم، نقش  ی ش  ب که (. همچنان257یا
(. در 2/192ش  مارد )لویزن، را واس  طۀ جهان میس  عيدالدین فرغانی نيز ثنویت را تا اس  ماء الهی س  رایت داده و آن 

اس  ماعيليه این س  اختار ثنایی با انطبا  عالم ابداع با عقول فالس  فه، هم پيدایش جهان و هم مراتب س  لس  لۀ با نی 
(. پيامبر با عقل اول، وص  ی او با عقل دوم منطبق 243ن تبيين ش  د )کوربن، دعوت با جایگاه پيامبران و اوص  ياء آنا

عنوان نبودن حق و ض  رورت وجود حقيقتی به(. وجوه مش  ترک همۀ مکاتب گنوس  ی دردس  ترا203اس  ت )همان، 
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بخش سلسلهالغيوب و سامانمظهر حق و واسطۀ تجلی است. در مذهب اسماعيليه، عقل اول نخستين تجلی غيب
(. عقل یا فرشتۀ سوم با امام منطبق و مابازاِی آدم روحانی است که ابليس، درون او 433ز تجليات است )همان، ای ا

دليل تردید در تقدم وجودی عقل اول و دوم و پيروزی ظلمت بر (. به272پنهان است و باید از خود دور کند )همان، 
(. رکود این فرشته 247شود )همان، ریخ و مدّبر جهان ما میاو، به مرتبۀ عقل دهم سقوط کرده و مبدأ همۀ اسطورۀ تا

صله جای می شد که هفت عقل دیگر در این فا صله در عالم ابداع  ها منطبق با هفت دورۀ گيرند، تعداد اینسبب فا
ست )همان،  ند اائلمند قعنوان عالم الوهيت( و کرانه(. این مکاتب به دو زمان ازلی )زمان مطلق به2۵۵دایرۀ نبوت ا

ست )کوربن، (. زمان ازلی رب330)لویزن،  (. ازليت در اثر تردید و بهت 308و  110النوع و الگوی زمان محدود ا
شود که زمان نجات عالم است. فاصلۀ ميان هفتنوعی زمان ادواری می صورت پيدایش ظلمت، تبدیل بهفرشته به

کند، مان ازلی عالم ابداع به زمان تاریخی نجات را تعيين میش  دن زهای هفت دوران نبوت، تبدیلمرتبه، ميزان تپش
بازگش   تولی این زمان دوم، زمان خطی، بی به درون پایان و متکامل ما نيس   ت. این زمان، زمان دوری و  کننده 

شت ست )همان، )بازگ ستين مظهر زمينی آدم روحانی یا رب275پذیر( ا ست که (. آدم اول کلی، نخ سانی ا النوع ان
ترین  رح زمان ادواری مشتمل است بر یک (. ساده365های جزئی هر دوره ظاهر شده است )همان، قالب آدم در

ها با یک نا ق )پيامبر مبلغ ش  ریعت نوین(، یک وص  ی که دور واحد با هفت دوران یا هزاره که هریک از این دوران
 یا با ن ش  ریعت به هفت امام از نس  ل ش  ود. وص  ی در دوران خویش با انتقال س  ّر اس  اا امامت اس  ت، آغاز می

شود: (. این تاریخ ادواری در هر دور، تکاملی صعودی داردد زیرا بيان می3۵9خویش، یاور این نا ق است )همان، 
شر را به ربرب سط همتای زمينی خود یعنی امام نوع ب سانی در هر دوره تو شیالنوع ان شده بر میالنوعی که از آن نا

شد )همان، مرتبه ارتقا میو جایگاه خود را از مرتبۀ دهم یک (3۶۵گرداند )همان،  سوم 272بخ (. این ارتقا تا مرتبۀ 
او انس  ان کامل را  (.284)همان، عربی با اس  ماعيليه قرابت دارد ابن یابد. افکارکه مرتبۀ اص  لی اس  ت اس  تمرار می

صاحبقطب، مرآة سّراالوقت، عينالحق،  ستدال (. 358خواند )همان، لقدر میالزمان و  تاریخ از نگاه او بعد از ا
 شود. بودن آن بهتر تبيين میبر حقيقی

 

 بودن تاریخ. حقيقی2
بودن توان حقيقیعربی اس  ت. با دو دليل میبودِن جامعه و تاریخ از نگاه ابناولين نکتۀ مهم، حقيقی یا اعتباری

 تاریخ از نگاه او را استنتاج کرد: 
اس  تعداد جامعه را اس  تعدادی حاص  ل از اس  تعداد کل افراد بيان  تجلیات االلهیةعربی در کتاب ابن :دليل اول

ند و میمی ید: ک کل عص  ر یخت  »گو هل  ممهم و ذلک لن ا و إن اختلو أدیانهم و ش  رائعهم لجل اختالف أم
صر و قابلية معين ستعدادات أفراد أهل ذلک الع شمل ا ستعداد کلی خاص ی صر و با سب ذلک الع ة کذلک و مزاج ینا
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قابلية معينة کذلک و مزاج یناس  ب ذلک العص  ر و النبی المبعوث إليهم إنما یبعث بحس  ب قابلياتهم و اس  تعداداتهم 
شرائعهم باختالف القوابل صوص الحکم این 300، تجلیات االلهیةعربی، )ابن« فاختلفت  شرح ف صری نيز در  (. قي

تجلیات عربی،  لبد )ابنداند که ش  ریعت خاص و نبی خاص میفراد را مزاجی میقابليت حاص  ل از اس  تعداد ا
شدد زیرا این حقيقت باید جامعه یا به بنابراین(. 300، االلهیة شته با شان مزاج، حقيقتی ورای حقيقت افراد دا تعبير ای

شریعتی خاص می ضای  سماء الهی میاقت سمی از ا شریعت را مظهر ا صوص الحکم، عربی،)ابنداند نماید و هر   ف
تواند زمينۀ ظهور آن اسم باشد. بر اساا این (. این استعداد اگر وجودی حقيقی و ورای افراد نداشته باشد نمی179

ها، ها، عا فهها، اندیشهتواند ترکيبی اعتباری باشد، بلکه با جمع افراد و ترکيب روحتعبير، ترکيب جامعۀ انسانی نمی
سته ستقلی از افراد دارد که از آن تعبير به مزاج میها تأثير و تأثر جدید پيدا میهها و ارادخوا کند که شود که حقيقت م

  لبد. اسم خاص و لوازم خاص آن اسم را می
عربی در تصویر حکومت حضرت مهدی)عج( تفصيل خواهد آمد ابنکه در ادامۀ این مباحث بهچناندليل دوم: 

ید می ای آرمانی راتش  کيل جامعه (. الزامات این باور چند گزاره 3/327عربی،فتوحات، دهد )ابندر آخر زمان نو
ست:  ستد  .1ا ست که دارای حرکت ا ست، . این حرکت قهقرایی و هم2تاریخ حقيقتی ا چنين دوری غيرتکاملی ني

 شود. چون در این دو صورت به جامعۀ آرمانی ختم نمی
زآنجاکه شریعت هر نبی را مناسب مزاج اهل یک دوره )نه را استخراج کرد. اتوان تعریو تاریخ از تعبير مزاج می

جوامع مختلو در س  ير تاریخ در یکدیگر تأثير  ش  ود(، معلوم می300داند )قيص  ری، یک موقعيت جغرافيایی( می
تعبير او مزاج دوره را یخ یا بهای از پيوند به نام تارها و عوا و انسانی با تأثير و تأثر بر هم نظام گستردهاند، ارادهداشته

 آورند. پدید می
سطحی از تأثير اراده سویی تاریخ،  صی فراتر رفته و نمایانگر برایند از  ست که از زمان و مکان خا سانی ا های ان

سنن جلوهاراده ست و این  سنن الهی حاکم ا سوی دیگر، بر تاریخ  ست و از  ای از حاکميت ارادۀ حق بر تاریخ ها ا
ست و  سماعيليه عربی بهکه در ادامۀ مبحث خواهد آمد، ابنچنانا به نقش پيامبران ( 284)کوربن، جهت قرابتش با ا

 های انسانی در حوزۀ حاکميت ارادۀ خدا است. در تاریخ نگاهی ویژه داردد تاریخ از نگاه او برایند ترکيب اراده
جریان است که از گذشته آغاز شده و ادامه دارد و گوید: علم به یک نيز چنين می فلسفۀ تاریخشهيد مطهری در 

شيده می شکيل شود. زمان برای اینتا آینده ک سائل را ت عد از ابعاد این م ست، بلکه یک بم صرفًا ظرف ني سائل  گونه م
گوید: علم تاریخ در این کوشش است که وحدت تاریخ را درک کند و تاریخ جهان (. کارل یاسپرا می77دهد )می

 (. 34۵ن واحدی کامل بيندیشد )یاسپرا، را همچو
تاریخ نيز می فان مهم  يان فيلس  و تاریخ را در م تاریخ بين ابناین تعریو از  نابراین واژۀ  فت. ب یا عربی و توان 

ای داردد چون از سویی تحقق تاریخ را در ذیل ارادۀ حق فيلسوفان تاریخ، مشترک لفظی نيست. هگل نيز چنين عقيده
گوید: س  ير تاریخ جهانی، تابع عقل اس  تد آن هم نه عقل ذهنی و جزئی، بلکه عقل خدایی و مطلق بيند و میمی
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 هر قوم وکند: گونه بيان میها و جوامع را در تحقق تاریخ اینهای انس  ان( و از س  ویی نقش برایند اراده31)کيمپل، 
ای از و مرحله( 68ای از زنجير روح جهانی )هگل، روح ویژۀ هر قوم حلقه ،ملتی افزون بر روح فردی، روحی دارد

شود و این ميوه دوباره دانه آورد. این ميوه در دامن قوم دیگر پرورده میای به بار میزندگی هر قوم ميوه .تحقق آن است
تر ها به مظاهر کاملرس  اند و روح جهانی با گذر از این تعّينۀ پختگی میای که دیگر اقوام را به مرحلش  ود، دانهمی

(. در هر عص  ری ملتی هس   ت که وظيفۀ گذراندن جهان را از مرحلۀ دیالکتيکی که بدان 81یابد )همان، اعتال می
 (. 108رسيده است، برعهده دارد )همان، 

 فلسفۀ نوین تاریخ، تاریخ تجلی خداوند است )توینبی، در نگاه توینبی، استاد برجستۀ فلسفۀ تاریخ نيز از سویی
دهد و تمدن کش  و قوانين تاریخِی حاکم بر جوامع، تمدن قرار می را برای بررس  ی (. او واحِد مطالعۀ تاریخی130

نوایی در کنار یکدیگر درون آن زندگی ای که کل بشر بتواند با همازنظر وی عبارت است از تالش برای آفریدن جامعه
 (. 444 بررسی تاریخ،کند )همو، 

 
 . تصویر نهایت تاریخ 3

ست که حرکت تاریخ ناظر به آن میباتوجه سيدن به غایتی ا ستی و حقيقت تاریخ، پایان تاریخ ر شد. دبه چي ر با
شامل هفت سماعيليه، دوِر نبوت  ست. همتای زمينِی آدم ر حکمت ا ست که همۀ نفوا دوِر فرعی ا وحانی، امام ا

ها )دور اعظم( قائم قيامت اس   ت به او کنندۀ دور دوریاران خویش را از دوری تا دور دیگر تا آخرین امام که ختم
س  وی جایگاه اص  لی خویش )تا مرتبۀ مرتبه به( و هر دور، او یک249گرداند )کوربن، )یعنی آدم روحانی( باز می

ید: در حکمت و پایان تاریخ، دور کش  و و حاکميت نور اس   تد زیرا می (272ن، یابد )هماس  وم( ارتقا می گو
ستر را موجب می شو و  شتۀ مدبر عالم ما تناوب ادوار ک سماعيليه دو مرحلۀ نور و ظلمت فر (. 324شود )همان، ا

رفتن نيروی ظلمت محض، ش  بيه هم اس  ت و آن ازميان یِی فرجام اخروی دور کنونی در آیين زروانی و در آیين مزدا
اس  ت. اهورامزدا از زمان ازلی، زمان متناهی را برای مقابله با س  رکش  ی اهریمن آفرید. در این دورۀ نه هزارس  اله 

دهد خواهد انجام میکند، پس از این دوره او حاکم خواهد شد و آنچه را میاهورامزدا حاکم است، اما حکومت نمی
  .(324)همان، 
کند. با نهایت تاریخ را ظهور خاتم اوليا )مظهر انس  ان کامل( تص  ویر می فتوحات،جای عربی نيز در چند ابن

شریعت به ظهور می شيند. با ظهور تامۀ وایت الهی و هماهنگی نظام حاکميت او بر جامعۀ جهانی، کمال احکام  ن
سان سمان و زمين در حد قابليت دنيا، اعم ازاجتماعی ان ستی، برکات در آ علم، معرفت، محبت، توحيد  ها با نظام ه

 (. 3/327، فتوحاتعربی، کند )ابنو... ظهور می
های مادی ای پيراسته از شرک، کفر، ظلم و سرشار از نعمتهمۀ ادیان آسمانی، پایان تاریخ را رسيدن به جامعه

ر را شرافتمندانه، سرشار متفکران اسالمی بر  بق نگاه قرآن آیندۀ تاریخ را روشن، آیندۀ زندگی بشدانند. و معنوی می
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(، تکامل 2/2089خواهی، عدالت )ابوداود، جویی، آرمان(، حق60از محبت، کرامت، ص  ميميت )مائده: 
شهعقل سی، ها و اندی ص : 55( و پيروزی کامل خط انبيا )نور: 52/336ها )مجل صالحان )ق (، زمين را ارث 

 تشکيل امت واحده ميوۀ اصلی جهان خلقت است.  دانند، گویا( می106و  105د انبيا: 5
گوید: رو میصورت ضروری قبل از ظهور قيامت، تاریخ بشریت به این نقطه ختم شودد ازاینعربی بهدر نگاه ابن

کنده شده، از قسط و عدل پر میای است که خروج میخدا را خليفه»...  کند. حتی کند و زمين را که از ظلم و ستم آ
شد، خداوند آن روز را چنان  وانی میاگر یک  سدروز از دنيا باقی مانده با عربی، )ابن« سازد تا خليفه به وایت بر
این غایت از نگاه هگل وقتی اس  ت که انس  ان در حکومتی به س  ر برد که در س  ایۀ قانون باش  د (. 3/327، فتوحات

( و بين او و خداوند بيگانگی در ميان 90تا  89ان، ( و به آگاهی، آزادی و برابری کامل رسيده باشد )هم۵4)کيمپل، 
شد )هگل،  سيحيت به۶۶نبا ست (. در نگاه توینبی هدف نهایی تاریخ، حاکميت م عنوان دین جهانی و عدل الهی ا

 (. ۶تا  ۵داند )احمدی، روشدن انسان با نهایت شکوفایی هستی می( و هایدگر پایان تاریخ را روبه30)توینبی، 
 

 تاریخ . تکامل4
سته سير در امر خاص دان سوفان تاریخ هریک تکامل تاریخ را  صل تکامل به این معنی اند. هگل میفيل گوید: ا

(. 166کيمپل، تدریج به واقعيت بپيوندد )است که تعّينی درونی و وضعی نهفته )در سير تاریخ( وجود دارد که باید به
( و تکامل تاریخ، س  ير در رس  يدن به 46داند )همان، دی انس  ان میاین س  ير تکاملی را اوًا در تکامل آگاهی و آزا

ای از شناخت خداوند دست ای است که بتواند آزادی انسان را تحقق بخشدد ثانيًا انسان در این جامعه به مرتبهجامعه
ل بش  ر بتواند با همداند که کای مییابد که بين او و خداوند بيگانگی نباش  د. توینبی این تکامل را آفریدن جامعهمی

 (. 444فلسفۀ نوین تاریخ، نوایی در آن در سایۀ عدل الهی زندگی کند )توینبی، 
ها بر مبنای قوانين خاصی صورت این است که تحوات اجتماعی انسان عربیمنظور از تکامل تاریخ در نگاه ابن

شار از نعمتمی سر شرک، ظلم،  سته از  های مادی و معنوی پذیرد و درنهایت همۀ جهان به جامعۀ واحد آرمانی پيرا
 (. 3/327، فتوحاتعربی، اعم از عدالت، علم، محبت، معرفت، آزادی و... خواهد رسيد )ابن

 
 عربیکت تکاملی تاریخ از نگاه ابن. منطق حر5

 این روند تکاملی تابع قوانين خاص زیر است: 
یخ از سير جهان هستی1. 5 عربی، تابع سير جهان هستی در جهت رجوع : تاریخ از نگاه ابن. تبعيت سير تار

ست. این گزاره را از این مقدمات می شد که در نگاه او جامعهبه حق ا ستد  توان نتيجه گرفت: اثبات  امری حقيقی ا
(. در جهان، 43ش  ود )آش  تيانی، چيز بر مبنای توحيد و تجلید یعنی ظهور کماات حق تفس  ير میدر عرفان او همه
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صيرورت وجودی به ست. تاریخ هدف موجودات  سوی کمال مطلق، خداوند هادی و رب موجودات در این جهت ا
 جهت رجوع به حق یعنی تشکيل جامعۀ توحيدی حرکت کند.  عنوان حقيقت مستقل باید در سایۀ تدبير او درنيز به

یخ مظهر اسمی از اسما2. 5  . جامعه و تار
ر نگاه او رابطۀ خداوند با موجودات، (. د27عربی مبتنی بر وحدت ش  خص  يه وجود اس  ت )همان، اندیش  ۀ ابن

ف   فصوووص الحکم،و  د2/278عربی، فتوحات، و عالم، مراتب ظهور اس  ماء حق تعالی اس  ت )ابنرابطۀ تجلی 
آشتيانی، جود حقيقی از آن خدا و بقيۀ موجودات برخاسته از کمال حق و مظهر اسمی از اسمای او هستند )آدمی(. و

 تواند از این اصل خارج باشد. عنوان موجودی حقيقی نمیجامعه و تاریخ انسانی به(. 43
یخ3. 5  . نظام اسمائی و سير تکاملی تار

د 59، فصوووص الحکمعربی، ند )ابناازنظر ش  مول و احا ه، کليت و جزئيت، متفاوت هااس  ما و مظاهر آن
 عربی،دهد که تحوات هس  تی )ابن(. این تفاوت و تقدم و تأخر در بين اس  ما، نظامی را تش  کيل می261غراب، 

(، به  بع جامعه و تاریخ بر  بق 48، ف  آدمی،  فصوص الحکمعربی، (، تکامل فرد انسانی )ابن3/441، فتوحات
 گيرد. این نظام اسمائی شکل می

سمائی این سيم اجمالی این نظام ا شاره تر سِم هو به ذات الهی ا ستی، ا ست: در رأا هرم یا مرکز دایرۀ ه گونه ا
گاه نيست، غيب (. در مرتبۀ 11الهدایة، ح مصباد خمينی، 206شود )آشتيانی، الغيوب ناميده میدارد که کسی از آن آ

(. 246ند )قيصری، ابعد اسِم الله متصو به وحدت محض است که تمام اسماء حق در این مرتبه فانی و مستهلک
( و امهات اس  ماد یعنی اس  م حی، 2/133عربی،فتوحات، ترتيب اس  م رحمن و رحيم ذاتی )ابنپس از اس  م الله به

صير، متکلم، قر سميع، ب صری، 1/100ار دارد )همان، عليم، قدیر، مرید،  سما در مراتب بعد 14تا  13د قي (. تعداد ا
)آشتيانی،  18000( و 4/106ابی جمهور، )ابن 4000(، 22سّر الصالة، )خمينی،  1000(، 1/715عربی، )ابن 99

عربی یابند و درنهایت ابن( است. بر  بق همين تعداد، عوالم هستی ظهور می 448( اسم ذکر شده )قيصری، 448
 (. 164تا  159ند )فناری، انهایت است که مظهر اسماء حقنهایت اسما است که ناظر بر موجودات بیقائل به بی

 
 
 
 
 
 
 



  76                                            104 یاپیپ ۀ، شمار1، شماره دوم، سال پنجاه و جستارهایی در فلسفه و کالم هینشر 

صورت عمودی نيست تا خداوند در رأا عالم و جدای از هستی باشد، بلکه هرمی است که رأا آن این هرم به
 است که جاِن جاِن عالم است. « هو»عمق عالم یا مرتبۀ 

یت اسماء جزئی به4. 5 یخ از مظهر  سوی اسماء كلی . سير تکامل تار
صورت می شدیدترین مراتب ظهور آغاز و به  ور  بيگيرد، این تجلی بهازآنجاکه خلقت بر مبنای تجلی  عی از 

ترین مرتبه، مراحل وجود شود، دوباره از ضعيوترین مرتبۀ خلقت رسيده است و چون فيض حق منقطع نمیضعيو
شته و به عالی سر گذا شت  سير میرا پ شدت  صعود و نزول تعبير میترین مراتب  سير به قوا  شود. کند. از این دو، 

 (. 132ترکه اصفهانی، « )ز محبت حق استسير هر دو قوا ناشی ا»
سان به بعد ابن سان ذکر کرده و از ان سير نزولی عالم را تا ایجاد مواليد ثالثه )معادن، نباتات و حيوانات( ان عربی 

( که با گذر از عالم  بيعت و درنوردیدن عوالم 3/443 فتوحات،عربی، آورد )ابنحس  اب میرا س  ير ص  عودی به 
گونه که در س  ير نزولی، ظهور  گيردد همانالله و بقاء بالله ص  ورت میملکوت و جبروت و رس  يدن به مقام فناء فی

سماء الهی از کلی سماء بها شکل میترین ا ستی را  سماء جزئی تحوات ه صعود منطبق با سوی ا دهدد چون قوا 
سماء جزئی بهسير نزو سير از ا ست، در رجوع الی الحق  ست. ل ا سماء کلی ا سيری در سوی ا سير تکاملی تاریخ، 

سيدن به کلی سماء برای ر سيدن جامعه به ا ست. آخرین نقطۀ کمال تاریخ، ر سم الله ا سم حق تعالی یعنی ا ترین ا
 (. 2/120)همان، مظهریت اسم الله است 

 لی و سير اسمائی جامعهنقش پيامبران در روند تکام. ۵. ۵
ترین تفاوت در بين فيلس  وفان تاریخ همچون هگل، توینبی، هایدگر، عدم نگاه جدی به نقش پيامبران در مهم

سيحيت و آن شریت را از مکتب م ستد تعليم آزادی و آگاهی به ب )توینبی، دانند را نهایت تاریخ می حرکت تاریخ ا
سفٔه نوین تاریخ صيو می عربیاما ابن د(30، فل شریعت آنان تو ساا روند تکاملی تاریخ را با انبيا و  کند. او مهما

شری با تاریخ انبيا رقم میگونهداند، بهترین نقش در روند تکاملی تاریخ را از انبيا می شت تاریخ ب سرنو خورد. ای که 
 دليل اهميت این بخش برای اثباتش به مباحث زیر نيازمندیم: به

يامبران و جنبۀ  یخ: الحقی و یلییلیپ تار الخلقی( و س  ير تکاملی تاریخ، جنبۀ خلقی )یلیالخلقی حركت 
ست، جنبۀ یلی الحقی( دارد.فراخلقی )یلی سانی ا سانی با الخلقی تابع اختيار ان سان و جامعۀ ان خداوند اراده کرده ان

و در عرض ارادۀ حق نيس  تد لذا  اختيار و خواس  ت خویش توحيد و حاکميت خدا را بپذیرد، اما این اختيار، مطلق
الربی تابع ارادۀ تدبيرگر و هدایتگر حق است و رسوان الهی را با شریعت خود مأمور هدایت افراد در جنبۀ یلی تاریخ

سانی می سير جوامع و کند. در نگاه ابنو جوامع ان سانی و  شریعت، حاکميت دین بر جامعۀ ان سفۀ وجود  عربی فل
گيری ارادی انسان در پذیرش و تکذیب پيامبران، دو جریان حق و (. موضع12و  11)همان، سوی حق است تاریخ به

 کند. ها، حرکت تکاملی تاریخ را دچار فرازونشيب میختيار انساندهند. ابا ل یا دو قطب تاریخی را تشکيل می
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ضله و دخالت عربی حق حکومت و صالحيت تشکيل مدینۀ فا: ابنحق حکومت و حاكميت شأن نبی و ولی
 شمارد. داند و حق حاکميت را برای قوانين الهی میدر جميع شئون بشری را شأن انبيا می

ست که حق به سول الهی، قطبی ا سطۀ او به مردم نظر کرده تا این نوع را بهر سطۀ او در جهان باقی نگهدارد، وا وا
بر احکام الهی های الهی، حاکميت مبنی(د ازجمله رحمت3/84 فتوحات،عربی، ولو آنکه دیگران کافر ش  وند )ابن

، ف  فصوص الحکمعربی، است. همان  ور که حکمت رحمانيه را به حضرت سليمان)ع( نسبت داده است )ابن
سليمانی(د یعنی رحمت رحمانيه حق، در شخصيت پيامبری ظهور یافته که صاحب ملک و سلطنتی وسيع بوده و بر 

 اسوورا (. در کتاب 3/84عربی، فتوحات، کرده اس  ت )ابنين، هوا، پرندگان و حيوانات حکومت میانس  ان، جن، زم
ست )ابن سفر قلب تنها مرکب حرکت در تکامل فرد و در زندگی اجتماعی، قوانين الهی و دین او ا  کتابعربی، باب 

 (. ۵، التجلیات
عربی علت صالحيت انبيا و اوليا ابن يا:توسط اول های چهارگانۀ عرفانی علت صالحيت رهبری جامعهسفر

سير معنوی آن شکيل حکومت،  سماء الهی میرا برای ت صور »گوید: داند و میها در ا ست که تمام  سی ا سلطان ک
( و حاکميت، حق 1/137 فتوحات،عربی، ابناس  ماء الهی که مالثر در عالم دنيا هس  تند، در او ظهور یافته اس  ت )

(.  ی این مراتب، کمال در چهار سفر معنوی شکل 654)قيصری، « قطبيت نائل شده استکسی است که به مقام 
سفر حق حاکميت بر مردم میمی شریعتی با  ی چهار  صاحب  صری میگيرد. هر پيامبر  حاکميت »گوید: یابد. قي

به اسرار قضاوقدر شدن از آن کسی است که با  ی سفر اول تا سوم و رفع حجب ظلمانی و نورانی، فنا در حق، واقو
رسد و با  ی سفر چهارم، خالیق، آثار و لوازم آن و سير در همۀ عوالم جبروت و ملکوت و ناسوت به سفر چهارم می

کند، چنين برده و خلق را به مقام جمع دعوت میرا شهود کرده و به منافع و مضار اجتماع بشری و احوال حکومت پی
توار بر حقيقت را دارد و شأن او است که در جميع مسائل اجتماع بشری شخصی صالحيت تشکيل مدینۀ فاضلۀ اس

 (. 668)آشتيانی، « مداخله کند
داند که برخی ای مشتمل بر دو امر متناهی می: قيصری نبوت را دایرۀ تامهو جایگاه انبياء اولوالعزم تفاضل انبيا

ازنظر مقام، اشرف است و دایرۀ وایت انبياء اولوالعزم تر باشد ند. هرچه دایرۀ وایت نبی وسيعامحيط و برخی محاط
تر، مأخذ علم و حظ او از ملکوت بيش  تر اس  ت تر اس  ت. نبی اش  رف، احکام ش  ریعت او تماماز س  ایر انبيا تمام

 (. 669تا  668)آشتيانی، 
سم حق:  یعت هر نبی دولت یک ا شر سماء الهی،  سمی از ا هر » گوید:می فکوکقونوی در هر نبی مظهر ا

سماء حق سمی از ا ستند به حقپيغمبری مظهر ا ست که نبوت، رسالت، معجزات و کتاب او متعين و م تعالی تعالی ا
 ، فک محمدی(. فکوک)قونوی، « شوداز حيثيت آن اسم می

 ور مثال ش  يث را مظهر وّهاب و فّتاح )ابنبه برخی از این اس  ما اش  اره داردد بهفصوووص الحکم عربی در ابن
 داند )همان، ف  محمدیه(. عربی، ف  شيثيه(، پيامبر اکرم)ص( را مظهر اسم جامع الله می
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(. امهات اسماء، اسمائی است که هيچ موجودی از 437اند )قيصری، مظاهر امهات اسماء حق انبياء اولوالعزم
(. این اسما داخل در 14تا  13د قيصری 40ها خارج نيست و مبدأ سایر اسما و صفات دیگر است )جامی، حيطۀ آن

 (. 437همان، )اسم اعظم الله است که مظهر آن حقيقت محمدیه)ص( است 
ای که با آمدن ش  ریعتی، گونهش  ریعت هر نبی دولت یک اس  م اس  ت، به»گوید: عربی در ف  نوحی میابن

های انبياء پيشين در مقام فرقان و کتاب رسول الله)ص( در مرتبۀ شود. روی همين اصل کتابشریعت دیگر نسخ می
 فرقان قرآن قرار دارد که مقام فر  و جمع است )ف  نوحی(. 

دهند. در عرفان، میانبيا، امت را تا مظهریت اسم خود سير راهبری هر رسول متناسب با اسم حاكم بر خود: 
سوی خلق شده تا امت را کند. رسول کسی است که مبعوث بهذات الهی، خلق را از مشکات وجود انبيا ربوبيت می

ساندد لذا هر نبی به ستعداد خود، امت را باا میبر کماات ایق خود بر صری، اندازۀ ا (. نبیِّ متحقق به 437برد )قي
محقق به مظهریت »کندد مثاًل اسم را ظاهر در وجود و حاکم بر عالم مشاهده میمظهریت هر اسم، در سفر اول آن 

شاهده می سم رحمان را حاکم بر عالم م سفر اول، ا سم رحمان در  شيا در ا ستهالک ا سفر دوِم او به ا کندد درنتيجه، 
مظهر اسم الله است شود، لذا دورۀ نبوت او محدود است. ولی دورۀ نبوت رسول الله)ص( که اسم رحمان تمام می

 (د درنهایت، تاریخ به437ها هس  تند )قيص  ری، ( و امت او بهترین امت669تا  668محدودیت ندارد )آش  تيانی، 
سم اعظم الهی حرکت می سير خود ادامه سمت ظهور ا ست به  سم الله ا کند و با ظهور نبی خاتم که مظهر ظهور ا

( و دین و شریعت او را ناسخ 2/120عربی، داند )ابنهور این دوره میهای قبلی را تمهيدی برای ظدهد و همۀ دورهمی
 (. 1/184)همان، « همۀ ادیان و شرایع دانسته است

یخی در نظام اسمممائی:دوره یخ بهیلی ازنظر های تار دليل فرازونشمميب متأ ر از اختيار الحقی، حركت تار
یکزاكی اسممت. پيامبران، مددكنندح حركانسممان یخ ازنظر یلیها، حركتی ز اند و هر پيامبر بعدی الربیت تار

یت اسممم حاكم بر خود اسممت و از مجموع انبيا، انبياء اولوالعزم و صمماحب  برایند قابليت امت و مظهر
یعت، تعيين یخشر شانكنندح مقاطع تار یعت ای شر سایر انبيا تابع و مأمور تبليغ و  تا  11عربی، اند )ابناند و 

دهد. به اعتباری، این انابام با اسممم های مختلف با اسممماء متفاوتی انابام میاعتبار بهها را (. این دوره12
، فص فصمموا الحکمعربی، )ابنظاهر و باطن و جمع آن دو یا اسممماء تنزیهی و تشممبيهی و جمع آن دو 

 كند. اعتبار دیگر را به اسماء ذات، صفات و افعال منتسب می و به نوحی(
شود. دورۀ اول از آدم تا نوح، ظهور اسماء بر اساا اسماء ذات، صفات و افعال، هفت دورۀ تاریخی ترسيم می

افعالی، چهار دورۀ دیگر مظهر امهات اسماء صفاتی در انبياء اولوالعزم غير نبی اکرم)ص( است که ایشان مظهر اسم 
 این اسم با ظهور اسرار با نی شریعت اسالم است.  ذاتی الله در دورۀ ششم و دورۀ هفتم، دورۀ وایِت استمرار

سيم این ست: ابنتعليل این تق سما در کتاب گونه ا سماء  تدبیرات الهیهعربی در جدول ا سماء ذات را مقدم بر ا ا
 کند، در قوا صعود لزومًا باید این سير بالعکس باشد. صفات و صفات را مقدم بر اسماء افعال می
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داندد بنابراین جامعه لزومًا ش  ریعت دارد و نيز اولين پيامبِر ص  احب ش  ریعت را نوح میعربی معتقد اس  ت ابن
ای که نيازمند قانون شود. جامعه به وسعت جامعهجامعۀ انسانی از عصر آدم تا حضرت نوح، در حد بيت گسترده می

 فکوکردی است. قونوی در باشد، نرسيده است. نبوت حضرت آدم در حدِّ توحيد فطری و معارف عبادی و اخال  ف
سیمی شدد زیرا ک سترده ن شود، جز  گوید: خالفت حکمش دربارۀ آدم)ع( گ ستوار  که احکام مرتبۀ او ]آدم[ بر وی ا

رو، خالفت وی فراگيِر مرتبۀ رس  الت نبود و در وی و در نس  ل پس از او تا زمان افراد اندکی از فرزندانش نبود. ازاین
ضرت نوح که اولين مرسل و والعزم را تا قبل از پيامبر ( و چون دورۀ پيامبران اول129شده بود، بالقوه ماند )فرستاده ح

داند، پس این دوره لزومًا دورۀ ظهور اکرم)ص( مظهر اس  ماء ص  فاتی و دورۀ نبی اکرم)ص( را مظهر اس  ماء ذاتی می
 اسماء افعالی است. 

رت نوح، ابراهيم، موسی و عيسی)ع( است که مظهر چهار دورۀ بعدی تاریخ مخصوص ین انبياء اولوالعزمد حض
 انشا  الدوائرعربی در ترین اسماء و صفاتد یعنی چهار صفِت حی، عليم، قدیر و مرید هستند. اکثر عرفا و ابنعمده

تا  13اند از: حی، عالم، مرید، قادر، سميع، بصير و متکلم )قيصری، اند که عبارتامهات اسما را هفت اسم دانسته
سم از اهميت افزون(. د14 سم کلی، چهار ا شود، تری برخوردارندد چراکه حقيقت الوهيت محقق نمیر بين هفت ا

(. این چهار اس  م در 50مگر برای ذاتی که چهار ص  فتد یعنی حيات، علم، اراده و قدرت را داش  ته باش  د )جندی، 
است و اراده  مرید و قدیر عالم، حی،بر چهار اسِم  ميان خود ترتيباتی دارندد زیرا سه اسِم سميع، بصير و متکلم، فرع

و قدرت مش  روط به دو ص  فت علم و حيات اس  ت و علم نيز خود فرع بر حيات اس  ت. بنابراین حيات مقدم بر همۀ 
 (.14)قيصری، « شودها محسوب میاسما و امام آن

ض سم مرید، ح ضرت نوح ظهوِر ا ست. مقطع تاریخِی ح صعود ا سم حرکت تاریخ در قوا  رت ابراهيم ظهوِر ا
قادر، حضرت موسی ظهوِر اسم عليم و حضرت عيسی ظهوِر اسم حی است که هرکدام آثار فراوان و اسامی فرعی 

سيار دارد که فرغانی در مقدمۀ  ست منتهی المدارکب شيده ا صویر ک سم به ت سم را در نودونه ا ( 40)، فروعات هفت ا
  لبد. که تطبيق آن با ظهور پيامبران و تبيين آن، پژوهش تفصيلی دیگری می

سم ذات)الله( به یت ا یخ حركت جامعه تا مظهر شم تار ش سيلۀ نبی خاتم: دورح  شد و همان  ور که ذکر 
 نبی خاتم، مظهر اسم الله و همان گونه که حقيقت وجودش آغاز آفرینش و واسطۀ فيض است، در عالم شهادت نيز»

(. 685)آشتيانی، « شود، مظهر اسم اعظم و صاحب وایت مطلقۀ الهی استوقتی به مقام رسالت و نبوت ظاهر می
سم الله که جامع همۀ خيرات بهاو می شد. معارفی تواند جامعه را تا مظهریت ا ست، تکامل بخ گونۀ کامل و متعادل ا

که جبرئيل نيز قدرت ورود  اس  ت، جایی« او أدنی»در مقام  آورد در بااترین مرتبه اس  ت، لذا قرآن اوکه این نبی می
 ، ف  نوحی(. فصوص الحکمعربی، ندارد )ابن



  80                                            104 یاپیپ ۀ، شمار1، شماره دوم، سال پنجاه و جستارهایی در فلسفه و کالم هینشر 

سما عالمه  با بایی در  سالۀ ا ست و این همان ترین توحيد خداوند از ویژگیفرماید: عميقمی ر سالم ا های ا
ست که ویژۀ محمد)ص( و خاندان پاک او)ع( می شد و ميرامقام محمدی ا سانی از امت او که به با ست برای ک ثی ا

 (. 39یابند )مقام وایت راه می
یجی تدر یخ دوران والیت منقاع از نبوت و  تار ین دورح  يا »: بودن آنآخر با ن نبوت اس   تد انب یت،  وا

شریعت سرار و حمبعوث به تبليغ احکام  ست. اگر از انبيا، ا سرار و حقایق با نی آن احکام ا قایق اند و وایت جنبۀ ا
عربی، )ابن« ش  اند زیرا مقام نبوت فرع مقام وایت اس  تها اس  ت نه از مقام نبوتاظهار ش  ود، از مقام وایت آن

ها، ش  ود، گرچه ص  احب تمام وایت(. بعد از خاتم نبوت، دوران وایِت منقطع از نبوت آغاز می1/195فتوحات، 
او خود ص  احب تمامی این وایات اس  ت، ليکن در رغم آنکه علی»ها حقيقت محمدی اس  ت. ها و رس  التنبوت

کسوت نبوت و رسالت، دورانش به پایان رسيد و شأن وایت کليه او در کسوت اوصيا و اولياء بعد از او ظهور یافت. 
شود، او واسطۀ ظهور وایت تا روز قيامت است. ظهور بدین ترتيب با نبوت او دورۀ نبوت تمام و دورۀ وایت آغاز می

 (. 1/96فتوحات،  )همان،« یابدت محمدی برای کسوت وایت تامۀ الهيه در آخرالزمان تحقق میحقيق
شود تا به مرحلۀ اوج و اتمام آن برسد )آشتيانی، تدریج ظاهر میها بهوایت منقطع بر اوليا برحسب استعداد آن

کم این نور رسالت از زمان آدم بوده کمظهور نور نبوت و »گوید: می جامع اسرار(. سيد حيدر آملی در 668تا  663
ش  دت یافت تا به ظهور نور نبوت محمدی منتهی ش  د. ظهور نور وایت محمدی)ص( نيز از علی)ع( ش  روع و به 

شده و به سدظهور نور وایت محمد ثانی مهدی موعود)عج( کامل  شانی، 31۶)اهيجی « نهایت کمال خود ر د کا
 (. 1۵۶د آشتيانی، 460تا  459د آملی، 44

 
 . نهایت تاریخ و جامعۀ آرمانی 6

پس از نقل ابياتی « معرفة منزل وزراء المهدی... »عنوان ازجمله در بابی تحت فتوحاتعربی در چند جای ابن
ست که بيرون میپس بدان برای خدا خليفه»گوید: می شدن زمين از جور و ظلم، آن را پر از عدل ای ه آید بعد از پر
سينکند. این می سول و جدش ح سم ر سمش ا سول، از ولد فا مه، ا ست. او ابیبنعلیبنخليفه از عترت ر  الب ا

دمد، اسالم را پس در آفرینش شبيه رسول الله و در اخال  نازله وجود رسول خدا است. مهدی، روح را در اسالم می
صفاتًا 327 /3، فتوحاتعربی، ماند )ابندهد... و جز دین خال  باقی نمیاز ذلت، عزت می (. محمد)ص( ذاتًا و 

ست سر ملک او ]محمد)ص([ موقوف بر ظهور مهدی ا سرتا ست،   القواص، بلغة )همو،« برای جهانيان رحمت ا
60 .) 

یع: با ظهور خاتم اوليا )مظهر اس  م الله( و  جامعۀ آرمانی توحيدی نتيجۀ هماهنگی عالم تکوین و تشممر
نش  يند. جامعۀ بش  ری ازنظر رش  د روحی و عقلی ام ش  ریعت به ظهور میحاکميت او بر جامعۀ جهانی، کمال احک

ستگی بهره شای سماء الهی را بهترقی و  سرار الهی و حقایق به کمال ای متعادل پيدا میگونهمندی از تمام آثار ا کند. ا
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سمان شریع بروز میها و زمين بهظهور رسيده و تمام برکات آ (. در 96)اعراف:  یابدسبب هماهنگی عالم تکوین و ت
ها شئيا اا مدارًا و یرضی عنه ساکن السماء و ساکن اارض ایدع السماء من قطر»صفت حضرت مهدی)ع( فرمود: 

 (. 316تا  315)شبستری، « ها شيئًا اا اخرجته حتی یتمنی ااحياء اامواتا تدع اارض من نبات
یع و تکوین: ها گيرد که برخی از آنابعاد گوناگونی ص  ورت می این هماهنگی در ابعاد هماهنگی عالم تشممر

 اند از: عبارت
سبيِح خداوند می1 سبيح 1کند )تغابن: . همان گونه که کل نظام عالم، ت سان هم با عقل و اختيار خویش، ت (، ان

 کند. حق و تبعيت از قوانين اجتماعی اسالم را انتخاب می
 59، فصوص الحکمعربی، ها )ابنو مسلط بر استعداد انسان . مقام وایت که واسطۀ فيض همۀ عالم، شاهد2

گيرد. جامعۀ انس  انی، با آزادی از عهده می، هدایت اجتماعی را نيز بهها اس  ت(، هادی امر و ملکوت آن71و  60و 
ستورات خداوند و ولیِّ او تبعيت می بهره شود، ظرفيت نهایتشان به عبادت تبدیل میکنند. همۀ اعمال اجتماعید

 کند. مندی از فيوضات الهی را پيدا می
ای از خلق( با محبت و توجه تام به ای از حق غافل و نه لحظهالجمع دارد )نه لحظه. انسان کامل که مقام جمع3

 ورزند. ( و امت نير به او عشق می7تا  4کند )نسفی، همۀ افراد، جامعه را اداره می
شودد ها توجه میاامری و تکوینی آنشود و آثار و مصالح نفسض خارج می. احکام تشریعی، از اعتبارِی مح4

صری، چون ولی و حاکم به  ست )قي گاه ا شری آ ضار اجتماع ب صيل منافع و م صورت با احکام و 648تف (. در این 
 کند. (، سنخيت پيدا می16 /2عربی، فتوحات، قوانين تکوینی عالم هستی که بر مبنای عدالت است )ابن

 
 . نگاهی به عصر حاضر و نهایت تاریخ7

الحقی، ظرفيت حاکميت ش  ریعت جهان اس  الم و تجلی کامل مظهریت اس  ماء دورۀ کنونی تاریخ از جنبۀ یلی
رفتن ها در حاکميت قانون، برخورداری از عدالت و ازبينالله و آثار بسيار وسيع آن را دارد. آگاهی، برابری همۀ انسان

های مشترک این حکومت آرمانی در ميان متفکران آزادی است و در مکتب ابنانسان از شاخ  بيگانگی بين خدا و
عربی محرک ها انتش ار تمام اس رار و حقایق واقعی دین توس ط خاتم اوليا اس ت. اما ازآنجاکه ابنعربی افزون بر این

برکات این اس  م مش  روط به تالش و پذیرش داند، ظهور کامل ها در بس  تر ارادۀ الهی میتاریخ را برایند ارادۀ انس  ان
سان ست و چنانان ست که گفتهها  شرط اعتدال ا شروط به  سمی کلی یا جزئی و احکام و آثارش م اند: ظهور هر ا

هایی فراهم شده استد ازجمله تکيه بر (. در دورۀ کنونی برای تحقق این اصول زمينه173 مشارق الدراری، )فرغانی،
شکل شر و  سازمان رفع بیهای جهانی برای رفع کمبودسازمان گيریحقو  ب شریت همچون  سوادی یا فقر های ب

ها است. رشد علم و دانش بشری، گسترش سيستم ارتباط جمعی، امکان تعامل و جهانی نشانۀ پذیرِش برابری انسان
شکيل حکومت بر مبنای قانون و رأگفت صلوگوی جهانی زمينۀ آگاهی را فراهم کرده و پذیرش ت قرارگرفتن ی مردم، ا
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فت عدۀ برد در روابط جمعی و روابط بينگ قا مذاکره بر اس   اا  نۀ آزادی را فراهم کردهوگو و  با المللی، زمي ند.  ا
های مختلو عرفان و معنویت در سطح ها و رشتهشدن عرفان از زبان اختصاصی و محرمانه و تشکيل کرسیخارج

ش  دن ادبيات و زبان همۀ جهان در زمينۀ  نی دین فراهم ش  ده اس  ت. نزدیکجهان، زمينۀ انتش  ار اس  رار و حقایق با
شورا، گفتدانش صطالحات عمومی زندگی همچون نرخ تورم، نقدینگی، رأی، انتخابات،  صی و ا ص وگو، های تخ
ردن کهای مختلو اقتصادی، سياسی، اجتماعی و مدیریت، افزون بر نزدیککردن فعال و موارد فراوان در زمينهگوش

ها به امت واحده، زمينۀ تعامل علوم و قرآن را برای حل متغيرات زمان بر مبنای دین فراهم کرده اس  تد زیرا انس  ان
ای، تدبر ميان ای، تدبر س  ورههای مختلو همچون تدبر بر اس  اا روح معنا، تدبر واژهآوردن به روشامروزه با روی

دنبال فهم عميق منطبق با زمان در قرآن هس  تند. این ، دینداران بهش  ناس  ی و...ای، تدبر بر اس  اا قواعد زبانس  وره
های زمان های مش ترک برای رجوع به قرآن و حل مش کالت و متغيرها س الالادبيات مش ترک جهانی در ميان انس ان

ست و این آیۀ قرآن را که می َساِن »فرماید: فراهم کرده ا وٍل ِإَاّ ِبِل سم َسْلَنا ِمْن َر کندد ( تبيين می4)ابراهيم: « َقْوِمهِ َوَما َأْر
 چون دین پيامبر، دین خاتم قوم او، همۀ جهان است و لسان قوم او این ادبيات مشترک است. 

عربی مزاج( در تاریخ و تأثير خاتم تعبير ابنها )بههای آنها و برایند تأثير و تأثر ارادهاین آثار، اثر تالش انس   ان
سطۀ اوليا به ست. او همان گونه که فيض را به همۀ عالم میعنوان وا ساند )ابنفيض ا صوص الحکمعربی، ر ( ۶8، ف

رس  انی به ميزان کند، اما فيضمند میتعبير روایی همچون خورش  يِد پش  ت ابر، جامعه و تاریخ انس  انی را نيز بهرهبه
ستد زیرا همۀ آنچه که از علم به نبی یا ولی داده می شودد بلکه به ميزان قابليت امت ار نمیشود، اظهقابليت امت ا

ها در راس  تای (. بنابراین هرچقدر تالش کرده اس  ت که تعامالت و برایند اراده347زاده آملی، یابد )حس  نظهور می
شد، بهره ستعداد امت جهانی با سم الله باارفتن قابليت ا شتر خواهد بود و آثارا سا ت فيض خاتم اوليا بي گيری از و

شان آفرینیها با نقشها صور متفاوتی داردد ازجمله آشنایی انسانکند. این تالشتر ظهور میهانی سریعدر جامعۀ ج
صورت مهم دیگر آن شریعت الهی. یک  توان را می در تاریخ، مبارزۀ جدی با هر ظلم کوچک و بزرگ، پذیرش کامل 

دموکراس  ی، مظهر آزادی و برابری انس  ان بوده و این کند مکتب ليبرال گونه ترس  يم کرد: امروزه فوکویاما ادعا میاین
(. این مکتب با 43تا  41د مرادخانی، 35تا  34آخرین برگ تاریخ اس  ت و همۀ جهان باید به آن بپيوندند )فوکویاما، 

های اس  تبدادی و س  ازوکار ِاعمال حاکميت های زیادی در حذف حکومتتکيه بر اص  ول برابری و آزادی، موفقيت
رو کرده است. کرامت و جلوگيری از تمرکز قدرت و فساد آن برداشته، اما بشریت را با مشکالت اساسی روبه هاانسان

انسانِی مدنظِر هگل در سایۀ اومانيسم، به جنبۀ بشری معطوف و هویت الهی و ابدی او که در  ول تاریخ، انبيا برای 
ست. آز شده ا ستادگی در احيای آن تالش کردند، در تمدن امروز فراموش  ادی که در نگاه هگل تبعيت از وجدان و ای

عد فرهنگی، مشروعيت عدالتی گری و در حيطۀ اقتصادی سبب بیبخِش ولنگاری و اباحهمقابل تمایالت است، در بم
 داندنياز میو تکاثِر ثروت شده است. بشر امروز، با تجربۀ حکومت آزاد و تکيه بر عقل خود، بنياد خود را از وحی بی

گاهی انس   ان بی بۀ جمهوریت و س   ازوکار تحقق آزادی، ارتقای انتخاب و آ نداران امروز، خود را از تجر ياز و دی ن
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وگو و تبادل فرهنگی با  رح هویت الهی انس  ان و لوازم برابری و آزادی دانند. اگر در س  ایۀ ارتباط جهانی و گفتمی
ش  ود و به زمان ظهور تر میها قویيمد این مزاج و برایند ارادهرفت از این مش  کل را فراهم کنهای برونواقعی، زمينه

 تر خواهيم شد. خاتم اوليا نزدیک
 

 گيرينتيجه

عربی بر وحدت شخصيۀ وجود، وجوِد حقيقی از خدا و بقيۀ موجودات برخاسته از بودن اندیشۀ ابندليل مبتنیبه
ست و همچون هر امر  ستندد چون جامعه و تاریخ در نگاه او امری حقيقی ا سماء او ه سمی از ا کمال حق و مظهر ا

زئيت ها ازنظر ش  مول و احا ه، کليت و جحقيقی دیگر، مظهر یکی از اس  ماء الهی اس   ت و اس  ما و مظاهر آن
شکيل میمتفاوت سما ت سانی، جامعه و تاریخ بر اند. این تفاوت، نظامی بين ا ستی، تکامل فرد ان دهد که تحوات ه

های انسانی در حوزۀ حاکميت ارادۀ گيرد. تعریو تاریخ در نگاه او، برایند ترکيب اراده بق آن نظام اسمائی شکل می
ست و تاریخ جهان علی سير رغم جدایی جوامع، خدا ا ست که همراه با تحولی تکاملی در م سجم ا فرایند یگانه و من

 رود و روزی به ایستگاه نهایی خود خواهد رسيد. رجوع به حق پيش می
کند و درنهایت سير تاریخ در قوا صعوِد هستی استد لذا  بق نظام اسمائی از اسماء جزئی به کلی حرکت می

تر اس  ت، آثار و برکات یابد. اس  امی الهی هرچقدر کلیله تکامل میترین اس  م الهی یعنی اس  م البه مظهریت کلی
شتری دارد. جامعه ست، جامعهبي سم ا شار از نعمتای که مظهر این ا سر شرک و ظلم و  سته از  های ای واحد و پيرا

وابس  ته مادی و معنوی اس  ت. این س  ير تکاملی، دو جنبۀ خلقی و فراخلقی دارد. از جنبۀ خلقی که به اختيار انس  ان 
شود، اما از جنبۀ فراخلقی که به ارادۀ حق است، پيوسته رو به کمال است. محرک اصلی است، دچار فرازونشيب می

 عربی تشکيل مدینۀ فاضله در صالحيت آنان و اوصياءشان است. الحقی انبيا هستند که در نگاه ابنآن از جنبه یلی
سماء حاکم بر انبياء سير در ا ساا حرکت تاریخ،  شان و  ا شریعت ای سایر انبيا، برای تبليغ  اولوالعزم و تالش 

مالک یک دورۀ تاریخی  حاکميت اسم ایشان است. انبياء اولوالعزم غير از حضرت خاتم، مظهر امهات اسما هستند.
سما در آن مندرج و مخفی سایر ا ست که  سما ا سم از امهات ا سماند. اظهور یک ا سير تا پيامبر خاتم که مظهر ا  ین 

تدریج به خاتم جامع الله اس  ت ادامه یافته و با ختم نبوت، دوران وایت )ظهور اس  رار با نی دین( آغاز ش  ده و به
رسد. با آل میالربَی به جامعۀ جهانی ایدهشکل ضروری و قانونمند با جنبۀ یلیوایت رسيده استد یعنی درنهایت به

شری با ایجاد امت عربی مظهور خاتم، وایت مطلقه که از نگاه ابن ست، تاریخ ب ضرت مهدی)عج( ا صدا  آن ح
حاکميت اس  م الله اعظم بر جامعه نهایت ش  کوفایی خود در همۀ ابعاد مادی و معنوی خواهد رس  يد. واحده به 

سترده دارد. ا سان)نهایت تاریخ( آثار و برکاتی گ سيع نتيجۀ هماهنگی نظام اجتماعی ان ها با نظام تکوینی ین برکات و
ها قرارگرفتن مقام واسطۀ فيض در رأا جامعه، انطبا  احکام تشریعی ترین آنلم در جهات مختلو است که مهمعا

صالح نفس ست. درنتيجۀ این با م سبيح خداوند ا سنخيت با قوانين تکوینی و هماهنگی با موجودات در ت اامری و 
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ترین جامعۀ آرمانی بهعنوان عالیاین جامعه را بهعربی چگونگی کند. ابنهماهنگی، برکات آسمان و زمين ظهور می
 تفصيل در بحث وزرای مهدی ترسيم کرده است. 

 های بسياری برای تحقق کامل مظهریت ها، زمينههای انساندر عصر حاضر از اثر وجودی خاتم اوليا و تالش
گاهانه می  ایند را به حداقل رساند. توان زمان این فراسم الله فراهم شده است و با تالش و تعامالت آ
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