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 چکیده
ترین احادیثی است که ابن عربی در اثبات مالزمه میان ظهور   یکی از مهم «التقوم الساعه»حدیث 

مقدمات و  جوید. بر پایه این حدیث، یکی از   تمسک میبه آن و برپایی قیامت  ؟جع؟مهدی موعود
و سپس رحلت ایشان از دنیا به آخرت است؛  ؟جع؟شروط ضروری وقوع قیامت، ظهور مهدی موعود

که انسان کامل مظهر اسم اهلل و خلیفه االهی  و با نبود او، موجبات قیامت برای آن است روی زمین بر چرا
ن عربی، مدلول حدیث گردد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که در مکتب اب  دوره انسانی فراهم می

که چگونه است؟ از این پژوهش  ؟جع؟موعود یداللت آن بر ظهور مهد تیفیکالتقوم الساعه چیست و 
حدیث التقوم  ،شود که اوال    چنین حاصل میبه سامان رسیده است، با روشی تحلیلی_توصیفی و انتقادی 

ه آنچه در منابع روایی اهل سنت آمده، در منابع روایی شیعی یافت نشده و ابن عربی با تغییراتی نسبت ب
ح  با قطع نظر از اشتباه صورت گرفته در نقل حدیث، اساس  ،. ثانیا  کرده استآن را در آثار خویش مطر

 او با نظر به احادیث و اعتقادات شیعی در مورد مهدویت صحیح است. شارحان آثار مدعای ابن عربی و 
 الساعه، اهلل، اسما، قیامت. م: ابن عربی، حدیث، ال تقوواژگان کلیدی
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 مقدمه
به ویژه ادیان توحیدی، ظهور منجی قبل از وقوع قیامت امری حتمی و  ،در بسیاری از ادیان

ترین عقاید ادیان توحیدی   ضروری و بشارت به برقراری عدالت در همین دنیای فانی نیز از مهم
های بسیاری تحت ظلم و ستم   انزیرا در طول تاریخ و قرون متمادی همواره انس ؛باشد  می

اند. در این   های بسیاری بر آنان روا داشته  اند و مستکبران و ظالمان، ستم  فراوانی قرار گرفته
کید بسیاری بر ظهور منجی قبل از وقوع قیامت  ،مذهب تشیعدر به ویژه  ،میان، در آیین اسالم تأ

گر یک روز از دنیا باقی مانده باشد، خداوند آن روز را به قدری   به گونهشده است؛  ای که حتی ا
ظهور کند و عدالت بشارت داده شده به  ؟جع؟که منجی و مهدی موعود کند میطوالنی 

نْ یَلْو ََلْ : »کندمستضعفان تاریخ را برپا   یْبَق ِمَن الد ُّ
َل یا ِإال َ َحّت َ   ْوَم یالْ   َذِلَك   اهللُّ   ْوٌم َواِحٌد َلَطو َ

َجهمیدم موعوع [؟جف  َ یْ  ْلماا یجُرُّ ِلَئْت َجْوراا َو ظُّ َها َعْدالا َو ِقْسطاا َكَما مُّ ، 4 : ج1413ه، ی)ابن بابو «ْمََلَ
های فراوانی بر شیعیان و امامان   ها و ستم  که در طول تاریخ ظلم  به اینتوجه (. با 177ص

طبیعی  ؛اند  شدهگرفتار تبعید  و ز جمله قتل، غارتها ا  انواع سختیبه و آنان شده  ؟مهع؟معصوم
به ویژه در دوران غیبت امام  ،است که ظهور منجی همواره از امیدها و آرزوهای شیعیان

 تلقی گردد.  ؟جع؟زمان
با عنایت به نکات گفته شده، یکی از مسائل مهم در مورد پایان دنیا، ظهور منجی و مهدی 

مدینه فاضله  ،بدین بیان که حتی قبل از وقوع قیامت ؛مت استقبل از برپایی قیا ؟جع؟موعود
محقق شده و مظلومان به حقوق از دست رفته در دنیا و حکومت مبتنی بر عدل و عدالت کامل 

اعم از فلسفه و عرفان، در ارائه  ،خویش دست خواهند یافت. در بین اندیشمندان علوم عقلی
توضیحی نظامند و مبتنی بر اصول برهانی یا عرفانی از مسائل مربوط به آخرالزمان، ظهور منجی 

شده که در این میان، ابن عربی با استناد به حدیث ال تقوم های معتنابهی  تالشو قیامت 
با برپایی و وقوع قیامت  ؟جع؟الساعه، به تبیین چگونگی رابطه ظهور منجی و مهدی موعود

در این زمینه، ارائه نظامی منسجم شارحان آثار او همت گماشته است. اساسا تالش ابن عربی و 
، یعنی قیامت و نیز ارتباط میان این دو پدیده ،و اتفاقات پس از آن ؟جع؟از ظهور مهدی موعود

ین زمینه به حدیث مورد باشد. ابن عربی در ا  ی خداوند میمبتنی بر ظهورات و تجلیات اسمای
کند. شایان یاد است که تبیین این   آن بنا میبر  تر مباحث خود را  و بیشکند  میبحث استناد 
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شارحان اولین بار توسط ابن عربی و  ،یظهورات اسمای یعنی ظهور منجی و ارتباطش با ،مطلب
ته است. با توجه به ای نداش  مکتب او، مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته و پیش از او سابقه
تحلیلی و انتقادی به این  -مقدمات یادشده، این پژوهش بر آن است با روشی توصیفی

ها پاسخ دهد: یک. حدیث ال تقوم الساعه چگونه بر مدعای ابن عربی در مورد ظهور   پرسش
روایی  کند؟ دو. آیا این حدیث در منابع  انسان کامل و ارتباط ظهور او با قیامت کبری داللت می

نقل شده، آیا با همان کیفیت الفاظ که  چناناعم از شیعه و اهل سنت وارد شده است؟  ،اسالمی
آیا این حدیث و مبانی  .هایی دارد؟ سه  یا تفاوت است،بوده شارحان آثار مورد نظر ابن عربی و 

؟ چهار. کند میداللت  ؟جع؟او بر باور شیعیان در مورد مهدی موعودمکتب ابن عربی و شارحان 
کدام  ؟جع؟دیدگاه ابن عربی، در مورد داللت حدیث مورد بحث به ظهور و امامت مهدی موعود

 است؟
گرچه در سنت عرفانی اسالمی،  بزرگانی چون کاشانی در   مجموعه رسائل و مصنفات کاشانی ا

ح فص1367سید حیدر آملی در جامع االسرار )آملی،  ؛(1380)کاشانی،  وص ( و امام خمینی در شر
 گوو  بحث و گفت ؟جع؟از مقام والیت و مصداق آن حضرت مهدی (؛ 1410خمینی، الحکم )

،   های اطالعاتی مشخص می  با جست و جو در بانک  ؛اند  کرده گردد که قبل از پژوهش حاضر
نگاشته نشده است و  ؟جع؟حضرت مهدیدر مورد حدیث یاد شده محوریت مقاله یا کتابی با 

 باشد.   پژوهش حاضر نخستین مورد در نوع خود می

 حدیث ال تقوم الساعه  .1
ابوالفضل مانند  ،در بررسی تاریخی حدیث مورد بحث، پیش از ابن عربی، برخی از عارفان

میبدی چندین نقل از این حدیث  ،. در مجموعاند اشاره کردهاین حدیث ، به رشید الدین میبدی
اعة و ىف االرض احد يقول   ال تقوم» اند:  که چنینکرده در کتاب تفسیر عرفانی خویش نقل  الس 

دهد   زمانی که قیامت به پا می شود، کسی بر روی زمین به وجود خدا شهادت نمی ؛«اهلل
قیامت برپا  ؛الساعة حّت ال يقال ىف االرض اهلل اهلل  ال تقوم»(؛ 69، ص5: ج1371)میبدی، 

  ال تقوم»(؛ 134، ص4)همان، جاهلل اهلل گوید  که کسی بر زمین نمانده باشد تا  مگر این ،شود  نمی
اعة عىل احد يقول اهلل اهلل )همان،  شود!  برد برپا نمی  قیامت برای کسی که نام خدا را می ؛ الس 
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در  ؟لص؟در موارد متعددی به حدیثی نبوی ،مکتب او ابن عربی و شارحاناما  (.806، ص3ج
ل  قیامت کبرارپایی و تحقق مورد انسان کامل و ارتباط وجود او با ب . در مجموع کنند میاستدال

 اند:  شود که چنین  مکتب او یافت می آثار ابن عربی و شارحانچند نقل از این حدیث در 
 (؛248، ص3ج تا:)ابن عربی، بی«  من يقول اهلل اهلل  األرض  الساعة و يف  ال تقوم» .1
اعة و عىل  ال تقوم» .2  و 532-531: ص1379)فرغانی، « أحد يقول اهلل اهللوجه األرض   الس 

 (؛522، ص1: ج1422آملی، 
اعة حّت  ال یبىق ىف األرض من يقول  ال تقوم» .3  (؛77ص :1374)بدخشی، « اهلل اهلل  الس 
 (.77: ص 1428 مهائمی،« )الساعة ما عام يقال يف األرض، اهلل اهلل  ال تقوم» .4

ها   رسد از نظر معنایی میان آن  های چهارگانه، به نظر می  ی این نقلبا وجود اختالف اندک لفظ
تفاوت چندانی وجود ندارد. معنای مشترک این روایات در مکتب ابن عربی آن است که قیامت 

روی زمین مظهر اسم اهلل نباشد. زمانی که انسان کامل و مظهر بر افتد که   در صورتی اتفاق می
، قیامت اتفاق خواهد افتاد. بدین بیان یکی از شرایط بر پایی قیامت، اسم اهلل در دنیا نباشد

 باشد.   ظهور انسان کامل و سپس رحلت ایشان می
است که آن  ،عرفانی مکتب ابن عربیهای  کتابهای چهارگانه در   نکته دیگر در این مورد نقل

ای   ها هیچ گونه اشاره  و سلسله اسناد آن راویانبه کنند و  میاینان صرفا متن حدیث را نقل 
 کنند. در مکتب ابن عربی صدور این حدیث و اصالت آن یقینی پنداشته شده است.   نمی

گرچه این حدیث   همچنین در نگاهی کالن تر و با بررسی تاریخی در منابع روایی شیعه و سنی، ا
 مشابه آن از روایی اهل سنت، احادیث های  کتابدر  1است؛ در منابع حدیثی شیعی یافت نشده

__________________________________   

ََلَل َو »است: های حدیثی شیعه فراوان  . احادیث موید این معنا در کتاب1 ِفُّ اْْلَ َعر   یُّ
ةُّ ج َ  َو هلِل َِ ِ هَيا اْْلُّ

ْرضُّ ِإال َ
َ
َما َزاَلِت اأْل

اَس ِإىَل َسِبیِل اهللِ  و الن َ َراَم َو َیْدعُّ (. ولی حدیثی مشابه روایت مورد استناد ابن عربی در 178ص، 1: ج1407؛ )کلینی، «اْْلَ
باشد؛   مورد نظر ابن عربی و شارحان مکتب او شرعا و عقال صحیح میالفاظ، یافت نگردید. بدین لحاظ معنای روایت 

را از حدیث   قابل توجهی دارد که آن  یهای معنای  ولی حدیث نیست و با حدیث منقول در منابع روایی اهل سنت تفاوت
، این عبارت هر چند به حدیث مشهور شده است؛ سخن و کالم ابن عربی است، نه  بودن خارج کرده است. به بیان دیگر

 حدیث منقول نبوی؟لص؟.
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 ین قرارند: ا
اَعةُّ » .1 ومُّ الس َ ولُّ اهلِل ؟لص؟: اَل َتقُّ َنسٍّ َقاَل: َقاَل َرسُّ

َ
، َعْن أ ْيدٍّ َ ، َعْن ُحُّ ِِب َعِدي ٍّ

َ
َثَنا اْبنُّ أ َحد َ

َقاَل   َحّت َ  ْرِض   يِف   اَل یُّ
َ
(. ابن حنبل همین حدیث را با 100، ص19 : ج1416 ابن حنبل،« )اهللُّ   : اهللُّ  اأْل

ْيٌد، َعْن : »کند میتفاوت اندکی در راویان آن، در موضع دیگری نیز نقل  َ ْخَبَرَنا ُحُّ
َ
، أ يدُّ ِ َثَنا َیز

َحد َ
َنس

َ
 (. 364، ص2: ج1416)ابن حنبل، «  ... أ

َثِن »با تفاوت راویان نقل شده است: مذکور در صحیح مسلم نیز حدیث  َهْيرُّ ْبنُّ َحْر  َحد َ  زُّ
َنس

َ
ْخَبَرَنا َثاِبٌت َعْن أ

َ
اٌع. أ َثَنا َُح َ انُّ َحد َ َثَنا َعف َ (. در 131، ص1 : ج1412 مسلم بن حجاج،« )َحد َ

َثَنا »سنن ترمذی نیز این حدیث با سلسه اسناد چنین نقل شده است:  ، َحد َ ارٍّ
دُّ ْبنُّ َبش َ م َ َ َثَنا ُمُّ َحد َ

 ، ِِب َعِدي ٍّ
َ
َنساْبنُّ أ

َ
، َعْن أ ْيدٍّ َ  (.234، ص4: ج1419)ترمذی، «  َعْن ُحُّ

ل ابن عربی و  ؛همان گونه که مشخص است این حدیث با حدیث مورد استناد و استدال
ولی تفاوت این دو حدیث نیز قابل توجه است.  هایی است؛ دارای شباهتشارحین مکتب او 

زمین نام خدا بر ، تا وقتی که (سنتمنقول در منابع روایی اهل )بدین بیان که طبق این حدیث 
است که هنگام برپایی آن مقصود این حدیث رو، گردد. بدین   شود، قیامت بر پا نمی میبرده 

گیر  و شیوع شود  میقیامت شرک، بت پرستی و اعراض از ایمان به خداوند متعال بسیار فرا
َقاَل   َحّت َ ». تعبیر دندگر  یهای مومن بسیار اندک و نادر م  ای که انسان  به گونه ؛یابد  می   يِف   اَل یُّ

ْرِض 
َ
این حدیث در مقام بیان حکمی کلی  ،. به بیان دیگر معناستدقیقا موید این  ؛«اهللُّ   : اهللُّ  اأْل

باشد و اخباری از کیفیت ایمان نداشتن آنان در آن زمان بیان   های آخر الزمان می  در مورد انسان
او  در فرد کامل و ولی خداوند کامال شارحان آثار یث مورد نظر ابن عربی و که حد  حال آن ؛دارد  می

به ویژه  کند؛ میرا افاده معنا دقیقا همین « و ىف االرض من يقول اهلل اهلل»صراحت دارد. فقره 
ن»که   این  دارد. اشاره در زبان عربی موصول بوده و به شخص خارجی خاصی « م 

(. 330، ص3 تا: ج  )ابن عربی، بی«  من أشراط قر  الساعة...  املیدي»گوید:   ابن عربی می
از مقدمات و  ؟جع؟داللت دارد که ظهور مهدی موعودنکته این عبارت ابن عربی نیز بر این 

رسد این حدیث اهل سنت بر مهدی   به نظر می ،شروط ضروری وقوع قیامت است. بنابراین
که در زمان قیام مهدی شد توان مدعی   هر چند میو قیام او داللتی ندارد.  ؟جع؟موعود
باز هم این حدیث صرفا حاالت و کیفیات  ؛های بسیاری از ایمان گریزانند  انسان ؟جع؟موعود
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و ارتباط وثیق میان وجود  ؟جع؟نه شخص مهدی موعود ،کند  های آن زمان را تبیین می  انسان
ل ابن رسد که اصل عبارت مورد اس  به نظر میرو، ایشان و برپایی قیامت را. از این  تناد و استدال

ولی آنان با تغییراتی در  ؛مکتب عرفانی او در منابع حدیثی اهل سنت بوده است عربی و شارحان
حتی ممکن است چنین تغییری مسامحتا اتفاق اند؛  کردهرا قلب و متفاوت    حدیث، معنای آن

 1افتاده باشد.
 ؛ی که از جهاتی مشابه حدیث مورد استناد ابن عربی استدر مسند ابن حنبل حدیث دیگر .2

ولُّ اهلِل ؟لص؟:  اَل »نقل شده است:  ، َقاَل: َقاَل َرسُّ َنسٍّ
َ
ْخَبَرَنا َثاِبٌت، َعْن أ

َ
اٌع، أ َثَنا َُح َ ، َحد َ انُّ َثَنا َعف َ َحد َ

اَعةُّ َحّت َ  ومُّ الس َ َقاَل   َتقُّ   اأْلَْرِض   يِف   اَل یُّ
 (. 332، ص21 : ج1416)ابن حنبل، « اهللُّ : اَل ِإَلَه ِإال َ

هایی است   ایمان نداشتن و اعراض انسانگویای  ،این حدیث نیز دقیقا مانند حدیث پیشین
َقاَل   َحّت َ »عبارت گردد.   که قیامت در زمان آنان برپا می ْرِض   يِف   اَل یُّ

َ
 اهللُّ  اأْل

شرک و به ؛ «: اَل ِإَلَه ِإال َ
. بدین کنند میکه در زمان قیامت زندگی صراحت دارد هایی   توحید انسانایمان نداشتن به 

   و برپایی قیامت استفاده ؟جع؟توان از این حدیث در مورد ارتباط میان مهدی موعود  نمیلحاظ 
ل کرد. از این  ای نقل   او، به گونه ر ابن عربی و شارحان مکتب، عبارت مورد نظرویا بدان استدال

 باشد.   حدیث میمقلوب از این 
َثَنا َعْبدُّ »کند:   ابن حنبل حدیث دیگری مشابه روایت مورد استناد ابن عربی نقل می .3 َحد َ

ومُّ  ولُّ اهلِل ؟لص؟:  اَل َتقُّ َنسٍّ َقاَل: َقاَل َرسُّ
َ
، َعْن أ ، َعْن َثاِبتٍّ ْخَبَرَنا َمْعَمٌر

َ
اِق، أ ز َ َحدٍّ   الجُر َ

َ
اَعةُّ َعىَل أ الس َ

: اهللُّ ا ولُّ  (. 99، ص20 ج )همان،« هللَیقُّ
ای با دو حدیث پیشین اتحاد معنایی دارد. به این بیان که هنگام وقوع   این حدیث به گونه

هایی که در آن زمان هستند، به توحید و وجود خداوند متعال معتقد   قیامت و رستاخیز، انسان
وحید خداوند معتقد باشد. شود که به ت  در آن زمان انسانی یافت نمی ،نیستند. به بیان دیگر 
و رحلت ایشان از  ؟جع؟ها بعد از ظهور مهدی موعود  حاالت انسانگویای مسلما این حدیث نیز 

های مومنی هستند که یاوران و انصار مهدی   زمان ظهور انسان زیرا قطعا   ؛این دنیا دارد
__________________________________   

. احتمال دارد چنین اشتباهی ناشی از تکیه بر حافظه و اعتماد بدان در نقل حدیث باشد؛ ولی در هر حال، معنای 1
 حدیث تغییر کرده است. 
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 باشند.   می ؟جع؟موعود
ل  ،بزرگ مکتب او نرسد ابن عربی و شارحا  که به نظر می  حاصل این حدیث مورد استدال

 ؛اند  ولی تغییر معنایی چشمگیری در آن دادهکرده؛ خویش را از منابع روایی اهل سنت اقتباس 
 آثار ابن عربی و شارحانمعنای آن در با ای که معنای حدیث در منابع روایی اهل سنت   به گونه
ل ابن عربی و  ،. به بیان دیگر او متفاوتمکتب  شارحان هر چند معنای عبارت مورد استدال
 باشد.  حدیث منقول نمی ؛او طبق روایات شیعی و مبانی عرفانی صحیح استمکتب 

آنان همه دچار نیست و از منظر خلل یا کاستی به  ،مبانی رجالی اهل سنتلحاظ این حدیث از 
 ن است که نقل ابن عربی و شارحان آثار ایولی نکته مهم  هستند؛این راویان ثقه و قابل اعتماد 

 . متفاوت استاین حدیث صحیح السند در کتب روایی اهل سنت با او 
شایان توجه است که در منابع روایی شیعی نیز احادیثی که مشابه معنایی با روایت مورد نظر 

ومُّ : »شوند  ، بسیار یافت میباشند ُّ   اَل َتقُّ ِئِ وَم َقا اَعةُّ َحّت َ َیقُّ َذنُّ اهللُّ َعز َ الس َ
ْ
ا َو َذِلَك ِحنَي َیأ ِ ِمن َ ق  اْْلَ

وهُّ َو َلْو َعىَل الث َ  َف َعْنهُّ َهَلَك َ اهلَل اهلَل ِعَباَع اهلِل اْئتُّ
ل َ ا َو َمْن ََتَ ْن َتِبَعهُّ ََنَ  ََفَ

هُّ َخِلیَفةُّ َو َجل َ ْلِج َ ِإن َ
َسنْيِ  ْلِب اْْلُّ اِسعُّ ِمْن صُّ َو الت َ به این (. این حدیث 322، ص36 : ج1403مجلسی، ) «اهلِل... َو هُّ

قیامت نکند؛ ظهور  ؟ع؟صراحت دارد که تا زمانی که خلیفه االهی و از نسل نهم امام حسیننکته 
 گردد.   بر پا نمی

لت حدیث برظهورمهدی موعود  .2  ابن عربیدیدگاه از  ؟جع؟دال
هرگونه اوند و مخلوقات است و در سنت عرفانی، انسان کامل واسطه فیض میان خد اساسا  

گردد. لذا   فیض و مدد االهی به واسطه او است که از سوی خداوند متعال به مخلوقات واصل می
خ  اش،   که به دلیل برخورداری از هردو جنبه حقی و خلقیاست  انسان کامل میان حق و خلق برز

به دلیل وصول به دو مقام زیرا در عین داشتن مقام خلقی،  ؛گردد  واسطه میان مخلوقات می
(. از 180تا: ص  ، بیقونویکند )  را شهود می   و آناست احدیت و واحدیت با ذات االهی نیز مرتبط 

گر فرض رو، این  که انسان کامل در عالم دنیا نباشد، واسطه فیض االهی برای آنان موجود کنیم ا
ها و سایر موجودات دنیا، به   انسانو لذا ندارند. را شایستگی دریافت فیض مردم نیست و لذا 

من   األرض  الساعة و يف  ال تقوم»گردد. حدیث   شوند و قیامت آنان بر پا می  عالم آخرت منتقل می
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بدین لحاظ وجود  1(.97: ص1370)جامی، کند  میدقیقا بر همین مدعا داللت  ،«يقول اهلل اهلل
زیرا برای بقای دنیا، بقای انسان کامل و  ؛تانسان کامل جزء ضروری برای حفظ و بقای دنیاس

م است که (. مسلّ 697-696، ص2: ج1378)ابن ترکه، است عدم عروض موت به او ضروری 
زیرا  ؛نه بیان و گفتن لفظی و شفاهی اسم اهلل ،مقصود حدیث مظهر و تجلی اسم اهلل بودن است

کید می مت  اخللق معر ة باهلل يف كل : »2ددگر  در حدیث با تکرار شدن اسم اهلل بر همین نکته تأ أ
زیرا کسی ذکر حقیقی خداوند  ؛(97: ص1370)جامی، « عصر خلیفة اهلل و هو كامل ذلك العصر 

داشته باشد. چنین فردی خلیفه االهی و کامل شناخت کامل و حقیقی گوید که نسبت به او   را می
 (. 609، ص2 : ج1426)کاشانی، است آن عصر و زمان 

 ؛به معنای علل واسطه میان معلول با واجب الوجود است ،ه فیض در حکمت و فلسفهواسط
باشد که واسطه فیض میان سایر عقول   مثال عقل فّعال واسطه فیض نسبت به عالم ماده می

واسطه فیض بودن متفاوت  ،ولی در عرفان ؛مجرد و واجب الوجود با مخلوقات مادی است
واسطه  ،به اصطالح فلسفی ،عنی وجود منبسط به معنای قریبی ،است. مقام ذات انسان کامل

. واسطه فیض بودن انسان کامل نسبت به هر دوره انسانی، به استفیض نسبت به مخلوقات 
ها مظاهر سایر   باشد و سایر موجودات و انسان  است که انسان کامل مظهر اسم اهلل میاین معنا 

باشد )کمال جالء( و   ی، ظهور مظهر اسم اهلل میاسمایاند. غایت آفرینش در نظام   جزئی اسمای
(. در نتیجه مقصود و غایت بالذات، ظهور جزئی )کمال استجالء ، ظهور مظاهر اسمایبه تبع آن

__________________________________   

يدهپيامبر ؟لص؟ف ال یبىق قطب يكون علیه مدار العاَل و ال»گوید:   . این عربی در توضیح این حدیث می1  مفرع فحف  اهلل یر
در اصطالح « مفرد(. »78، ص4 : جتا بی)ابن عربی، «  هبمته العاَل و إن َل يكن قطبا  َل تقوم الساعة إال عىل أشرار الناس

گیرد. بررسی تفصیلی این مدعا پژوهش   عرفان ابن عربی، فردی است که خارج از والیت قطب زمان خویش قرار می
شود که خروج فردی از دایره والیت قطب صحیح نیست و امور تکوینی تخصیص   اشاره میطلبد. اجماال   مستقلی می

خورند. بدین بیان در زمان معاصر نیز فردی خارج از والیت تکوینی مهدی موعود؟جع؟ نیست و چنین خروجی   نمی
 ممتنع است. 

کی از این است که مقصود از 2 یرا «اهلل گفتن». تکرار شدن لفظ جالله در حدیث حا ، صرفا بیان لفظی و شفاهی نیست؛ ز
 حتی انسان کافر و مشرک ممکن است آن را تلفظ کند. 
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. هستندبلکه بالتبع و بالعرض  ،و سایر موجودات غایت بالذات نیستنداست ی انسان کامل اسمای
ای   از دنیا به آخرت و نبودن خلیفه ؟جع؟مهدی موعودبا انتقال انسان کامل و لحاظ، بدین 

 گردند.  میمنتقل به آخرت  و ضرورتا  وجود ندارد برای او، غایت بالذات آفرینش در آن دوره 
است؛ او در این زمینه صحیح شارحان مکتب مدعای ابن عربی و مذکور، به مطالب توجه با 
ل این است که عبارتی که آنان به عنوامسئله ولی  ، در هیچ یک از کنند مین حدیث بدان استدال

، مدعای اینان در این زمینه صحیح رومنابع روایی اسالمی بدان کیفیت وارد نشده است. بدین 
زیرا در نقل حدیث، قلب و تحریفی خواسته یا  ؛ولی استناد آن به حدیث صحیح نیستاست؛ 

 ناخواسته روی داده است. 

لت اسم اهلل در حدیث ب .3  ؟جع؟ر مهدی موعوددال
در اشاره به باالترین  «انسان کامل»به لحاظ تاریخی باید ابن عربی را اولین واضع اصطالح 

گرچه او در آثارش از اصطالحات دیگری همچون  کمل»مقام انسانی دانست. ا کامل »یا  «انسان ا
کمل د او از انسان کامل، رسد مرا  به نظر می؛ ( نیز بهره برده است405: 4تا: ج   )ابن عربی، بی «ا

کمل، کامل ترین   انسانی است که تنها در زمان خود بر همنوعانش برتری داشته و انسان ا
همچنین معتقد  ها با مصداق حقیقت محمدیه است. وی  رتبی و در همه زمانلحاظ ها از   انسان

کمل و نازل ،است کسی که بر حقایق کشفی و معارف االهی مسلط باشد و  ز او کاملتر ا  کامل ا
کمل؛ هرچند خود مومن یا صاحب  ،تر باشد  کسی که از این دو مقام پایین نه کامل است و نه ا

دیگر و در منظری البته دور از ذهن نیست چنین اصطالحی از  1.(همان)عقل و اندیشه باشد 
کمل تا کامل( با مراتب وجودی مختلم را های    کاربرد عام خود، همه انسان نیز شامل کامل )از ا

کمل و هم به  ،وسیع یشود. به عبارتی در کاربرد ممکن است واژه انسان کامل، هم به انسان ا
کبر، انسان کامل را که به منزله نفس ناطقه برای کالبد   کامِل پایین تر از او اطالق شود. لذا شیخ ا

کملی ندارد و از او به حضرت   بی روح عالم است، کاملی می محمد » ،«رتبتختمی م»داند که ا
__________________________________   

كمل و من نزل عن هذه املرتبة  یو الكامل و ما عدا هذین » . 1 ا  یو الكامل األ يفا اهلي  قال من وقف عىل اْلقائق كشفا و تعر
ا مؤمن أو صاحب نظر عقىل ال عخول هلما ىف المكال  كیف ة  ام  كملي   «.ىف األ
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 1(.186، ص3کند )همان، ج  یاد می «مصطفی؟لص؟
اش را به نهایت   با این همه، مراد از انسان کامل را باید انسانی دانست که سفرهای چهارگانه سلوکی

شود و سپس سایر چهارده   رسانده و در مرتبه اول به حضرت محمد مصطفی ؟لص؟ اطالق می
. بنا براین، با توجه به مطالب پیش گفته و تنوع تعابیری که در گیرند  معصوم به این وصم نام می

توان انسان اکمل یا کامل مکمل و گاه نیز   شود، حضرت ختمی مرتبت را می  کلمات ابن عربی دیده می
 شود.   اش کامل مکمل را هم شامل می  انسان کامل تعبیر کرد؛ چرا که انسان کامل در معنای وسیع

از آن اسما مقتضیات که هر یک است متعددی  ، خداوند دارای اسماییمطبق آیات قرآن کر
متفاوت است. انسان کامل مظهر  از دیگر  ،د و مظهر هر یک از اسماخاص خویش را در عالم دار

دیگر االهی نسبت به اسم اهلل، جزئی  هی است. اسمایاال باشد که جامع همه اسمای  اسم اهلل می
، وجود و بقای استکه انسان کامل مظهر اسم اهلل   است. به دلیل اینولی اسم اهلل کلی هستند؛ 

 ،و هر یک از اسماکند در عالم وجود تجلی  خداوند با تمام اسماکه   باشد تا این  او ضروری دنیا می
گر مظهر اسم اهلل در دنیا نباشد و به آخرت  مظهر خاص خویش را داشته باشد. از این لحاظ، ا

ی که باشد بر احکام اسمای  ها قهر و غضب می  ی که مقتضای آناسمای؛ منتقل شده باشد
قهریه بر آن  ذا دنیا به دلیل غلبه احکام اسمایو لکند  میباشد، غلبه   ها رحمت می  مقتضای آن

ال تقوم الساعة و »آمده است:  ؟لص؟گردد. به این دلیل در حدیث نبوی  به عالم آخرت منتقل می
که حق   در خبر آمده است(. »78-77: ص1428)المهائمی، « اهلل اهللىف االرض من يقول 

ن عالمی نماند که یانتزاع علما؛ تا چون در روى زم  دارد به سبحانه و تعالی علم را از عالم بر می
« امت بر آن قوم قائم گرددید قیشی]=انسان کامل[ نماند که اهلل اهلل گویعلمی داند و درومسئله 

 (.116-115: ص1378)خوارزمی، 
ظهر است که با عدم ظهور و تجلی نداشتن مآن دلیل اساسی این مطلب طبق مبانی عرفانی 

در  ،که اسم اهلل  . به دلیل اینکند میها بر دنیا و اهالی آن غلبه   دیگر و مظاهر آن اسم اهلل، اسمای
که اسم اهلل جامع   دلیل  اینبه  ،. به بیان دیگر کند میقهریه غلبه  ظهور ندارد، حکم اسمایدنیا 

بر  هیچ یک از اسما گردد و حکم  االهی حفظ می هی است، تعادل میان ظهور اسمایاال اسمای
گر اسم اهلل ظهور نداشته باشد،کند؛  نمیدیگری غلبه  ی متحقق تعادل و عدالت اسمای ولی ا

__________________________________   

كمل منه و هو ُممد». 1 فس الناطقة من االنسان  یو الكامل ال ذى ال أ  .«؟لص؟و اعلم ان  مرتبة االنسان الكامل من العاَل مرتبة الن 
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که در حدیثی آمده ت روسکند. بدین   بر رحمت و مغفرت غلبه می ر اسماگردد و مقتضای سای  نمی
دلیل این مطلب نیز غلبه احکام عالم طبیعت و  1«. شرار الناس  الساعة إال عىل  ال تقوم»است: 

به ویژه پس از انتقال انسان کامل از دنیا به آخرت  ،های آخر الزمان  امیال شهوانی بر انسان
اینان، رو به سوی رحمت این دلیل که به  ،(. بنابراین176، ص1: ج1429باشد )نابلسی،   می

 .دلیلی وجود نداردآنان با اسمای مقتضای رحمانیت و رحیمیت خداوند  بر ابقایندارند، 
کید بر مظهر اسم اهلل بودن  قابل توجه است که این جهت استداللی در مکتب ابن عربی، تأ

باشد، وجود   مظهر اسم اهلل می ؟جع؟که مهدی موعود  به دلیل این ،انسان کامل است. بنابراین
و هنگام انتقال ایشان از دنیا به آخرت، قیامت بر اهل دنیا بر پا  ستاو شرط ضروری بقای دنیا

 گردند.   گردد و آنان به تدریج به آخرت منتقل می  می

لت حدیث ال تقوم الساعه بر ظهور مهدی موعود4  ؟جع؟. سنجش دال
ای کلی از ظهور انسان کامل در آخرالزمان را   که گفته شد، حدیث مورد بحث، قاعده چنان
ح  که بر پایه آن، شرط ضروری برپایی قیامت، ظهور انسان کامل و متعاقب آن، کند  میمطر

زمینه او در شارحان آثار انتقال ایشان از دنیا به آخرت است. در مورد مذهب فقهی ابن عربی و 
دیدگاه و عرفان پژوهان بسیار است. میان متفکران دیدگاه بحث و اختالف  ،تشیع یا تسنن

لت قطعی می ؟جع؟نگارنده آن است که حدیث بر ظهور مهدی موعود  ،کند و عالوه بر آن  دال
 باشد.   دیدگاه ابن عربی چنین می

توان بیان   مختلم، میآثار او و تصریحات آنان در شارحان مکتب به مبانی ابن عربی و توجه با 
به ویژه  هستند؛ ؟جع؟مهدی موعودحضرت  ،در زمان معاصر  که مصداق خلیفه االهیکرد 
دنیا و زمین هیچ زمانی از حجت االهی خالی نیست و انسان کامل در هر  ،ایناناز منظر که   این

طبق  ،عصر و زمانی موجود و واسطه فیض االهی برای مخلوقات آن دوره انسانی است. بنابراین
در عصر کنونی  ؟جع؟که مهدی موعود ثار او، مادامشارحان آحدیث مورد ادعای ابن عربی و 

هستند، قیامت برای آن دوره انسانی متحقق نخواهد گشت. لذا با ظهور او و سپس انتقال ایشان 
__________________________________   

: 1381ای تصریح کرده و این حدیث را به عنوان موید ادعای خویش آورده است )قونوی،   . صدرالدین قونوی به چنین مالزمه1
 توان از احادیث شیعی استنباط کرد.   را می  (. این حدیث در منابع روایی شیعه یافت نشد؛ ولی مفاد و معنای آن297ص
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 گردد.   های آن دوره متحقق می  از دنیا به آخرت، قیامت برای انسان
 گوید:  بخشی از فتوحات مکیه میکند. شیخ اکبر در  ابن عربی خود در مواردی به این نکته تصریح می

اعلم أيدنا اهلل أن هلل خلیفة یرج و قد امتَلت األرض جورا و ظلما  یملؤها قسطا و 
حّت ييل هذا اخللیفة من  2لو َل یبق من الدنیا إال یوم واحد طول اهلل ذلك الیوم 1عدال 

 جده اْلسني بن من ولد  اطمة یواطئ امسه اسم رسول اهلل؟لص؟ ؟لص؟عترة رسول اهلل
يشبه رسول اهلل؟لص؟ يف خلقه بفتح اخلاء و  3عيل بن أِب طالب یبايع بني الركن و املقام

)ابن  ينزل عنه يف اخللق بضم اخلاء ألنه ال يكون أحد مثل رسول اهلل؟لص؟ يف أخَلقه
 (.327، ص3 تا: ج  عربی، بی

 ،ز برخی احادیث شیعه در این زمینهمشخص است که ابن عربی مفاد این عبارت را ا کامال   
 ؟جع؟است. داللت این عبارت بر مهدی موعودکرده اقتباس  ؟جع؟یعنی ظهور مهدی موعود

کند که   که ابن عربی در آن تصریح می  به ویژه این ؛طبق اعتقاد و باور شیعی قطعی و یقینی است
 باشد.   می ؟اهع؟و از نسل فاطمه ؟ع؟از فرزندان امام حسین ؟جع؟مهدی موعود

__________________________________   

ولُّ اهلِل ؟لص؟ َیا. »1 وَن  َقاَل ِلي َرسُّ ْهَتدُّ وَن اْْلُّ اِشدُّ ةُّ الر َ ِئ َ
َ
وَن   َعيِل ُّ اأْل ومُّ ْعصُّ مُّ   اْْلَ هُّ ْم َو آِخرُّ ُّ َوُلُّ

َ
ْنَت أ

َ
َحَد َعَشَر ِإَماماا َو أ

َ
ْلِدَك أ ِمْن وُّ

هُّ  ي  امْسُّ ْلماا   امْسِ ِلَئْت َجْوراا َو ظُّ ْرَض َعْدالا َكَما مُّ
َ
 اأْل
ُّ
جُّ َ َيْمََل جُرُّ بن عربی در مورد دیگری تصریح (. ا93-92: ص1397)نعمانی، « َیْ

؟لص؟ پیروی می می یرا مهدی 332، ص3تا: ج  کند )ابن عربی، بی کند که مهدی موعود؟جع؟، کامال از شیوه پیامبر (؛ ز
؟لص؟ می باشد و تبعیت از شیوه ایشان برای خلیفه ضروری و الزم است. این   موعود؟جع؟ خلیفه و جانشین پیامبر

یملؤها قسطا و عدال کما ملئت جورا و   لهذا یکون المهدي»برگرفته از احادیث شیعی است:  عبارت ابن عربی نیز کامال 
 (.332، ص3تا: ج  )ابن عربی، بی« ظلما یعني األرض

َیا ِعْعِبلُّ ». همان گونه که بیان گردید، عبارت مذکور از ابن عربی از احادیث شیعی در مورد امامت اقتباس شده است: 2
َمامُّ َبعْ  َسنُّ و  هامام رضا ؟ع؟فِدياْْلِ هُّ اْْلَ  َو َبْعَد َعيِل ٍّ اْبنُّ

هُّ َعيِل ٌ دٍّ اْبنُّ م َ َ ٌد اْبِن َو َبْعَد ُمُّ م َ َ ْنَتَظرُّ  ُمُّ ُّ اْْلُّ ِئِ ةُّ اْلَقا ج َ هُّ اْْلُّ َسِن اْبنُّ َبْعَد اْْلَ
ورِه   هُّ َطاعُّ يِف ظُّ ْنَيا  ِمَن   َیْبَق   ََلْ  َلْو  يِف َغْيَبِتِه اْْلُّ  َیوْ  الد ُّ

ِلَئْت َجْوراا َو ِإال َ َها َعْدالا َكَما مُّ
َ
َج َ َيْمََل جُرُّ َل اهللُّ َذِلَك اْلَيْوَم َحّت َ َیْ ٌم َواِحٌد َلَطو َ

ْلما  (. 266، ص2 : ج1378 ابن بابویه،« )ظُّ
َذْیَفَة َقاَل . »... 3 َبا  َعْن حُّ هُّ یُّ ْهِدي َ َ َقاَل ِإن َ وَل اهلِل ؟لص؟ َو َذَكَر اْْلَ ْعتُّ َرسُّ ْكِن   َبنْيَ   َیعُّ مَسِ َقامِ   الر ُّ ُْحَدُّ َو َعْبدُّ اهلِل َو   َو اْْلَ

َ
هُّ أ امْسُّ

ا َ هُّ َثََلَثُتُّ اؤُّ مْسَ
َ
ْهِدي ُّ َ َهِذِه أ (. بنابراین استشهادات، ابن عربی، عبارت مذکور را کامال از 291، ص52 : ج1403)مجلسی، « اْْلَ

 احادیث شیعی در زمینه مهدویت اقتباس کرده است. 
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استمرار خالفت و « ال تقوم الساعه»او با استفاده از حدیث شارحان آثار ابن عربی و  ،بنابراین
دانند. انتقال انسان کامل از دنیا به   والیت االهی را تا برپایی قیامت در عالم ماده ضروری می

کند  میربی تصریح گردد. همچنین ابن ع  آخرت نیز سبب تحقق رستاخیز بر آن دوره انسانی می
از که   باشد. نتیجه این  می ؟جع؟که مصداق خلیفه و انسان کامل در عصر کنونی مهدی موعود

به  کامال   ؛آن مبتنی استبر خداوند که عرفان نظری  1یاسمایابن عربی، قواعد ظهورات منظر 
باشد. تفاوتی ن زمینه که در ای  بدون این ،اعتقاد و باور شیعی در مورد امامت و والیت انطباق دارد

در مورد ظهور یکسانی شهودات عرفانی با قضایای شرعی در این زمینه به نتیجه  ،به بیان دیگر 
 رسند.   و برخی از شرایط تحقق قیامت کبری می ؟جع؟مهدی موعود

 گیری  نتیجه
ساعه التقوم ال»او در مورد حدیث ه بررسی دیدگاه ابن عربی و شارحان آثار ب ،در پژوهش حاضر 

توان   گردید: هر چند میمالحظه پرداخته شد و نتایج ذیل « و ىف االرض من يقول اهلل اهلل
این  ؛دندارمعنای یکسانی احادیث مشابه این حدیث را در روایات شیعی یافت که با این حدیث 

حدیث در منابع روایی شیعی وارد نشده است. حدیث ال تقوم الساعه در منابع روایی اهل سنت 
عرفانی خویش نقل و بدان آثار را در    او با تغییراتی آنشارحان آثار وارد شده که ابن عربی  و 

ل کرده بارت مورد ولی عکند؛  داللت میقیامت زمان اند. اصل حدیث بر شایع بودن کفر در   استدال
 ؟جع؟بر عدم وقوع قیامت تا ظهور و رحلت انسان کامل و مهدی موعودداّل نظر ابن عربی 

ی و خلیفه باشد. طبق اصل ظهورات اسمای  چشمگیر و غیر قابل اغماض می یتفاوت ،که ایناست 
باشد و با   خداوند بودن انسان کامل، عبارت ابن عربی و مبانی او در این زمینه صحیح می

 تقادات شیعی نیز انطباق دارد. اع

__________________________________   

یارت جامعه کبیره نیز   ها برگرفته از قرآن کریم می        . اسما و چگونگی ظهورات آن1 باشد و در ادعیه و احادیث شیعی مانند ز
کید بسیاری بر آن می  گردد.   تأ
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