
 
 پژوهشنامه عرفان

دوفصلنامه علمی، سال یازدهم، 
 یکم، وشماره بیست

 ،1398پاییز و زمستان 
 209-231صفحات 

 )ره(خدا و خلق در تفسیر عرفانی امام خمینی رابطة

 رسنانی الهه هادیان 

در اندیشه عارفان، جهانی متمایز از خداوند وجود ندارد و آنچه غیر یا  چکیده:

شود، مظاهر و مجالی تجلیات وجود الهی هستند، وجودی که ماسوی اهلل خوانده می

 گذارد.خویش را در جهان آفرینش به نمایش می

نگاه عارف برخالف عالم و فیلسوف که به جهان از جهت ساختار طبیعی یا هستی

و صفات حُسنای الهی بودن آن  افکنند، معطوف به مظهریت اسمامیتی نظر شناخ

مندی در آثار عرفانی امام باشد و این بهرههای قرآنی نیز میمند از آموزهاست که بهره

های عرفان امام شاخصه توان آن را ازجملةکه میخمینی کامالً مشهود است؛ تاآنجا

 نسبت به شناخت جهان یا تفسیر عرفانی از جهان دانست.

گری خود است و در بیان عارفان علّت وجودی حجاب هستی، میل ذات الهی به جلوه

 شود.مشاهده می« کنز مخفی»خوبی در حدیث قدسی معروف به این موضوع به

های تفسیری که ایشان دیدگاه آید، چنین به دست میخمینی با سیری در آثار امام

خدا و خلق  نگرش عرفانی نسبت به جهان و رابطةخاصی درخصوص آیات مرتبط با 

ترین آیات تفسیری از نگاه ایشان دارند که در این نوشتار با نگاهی به محوری

تفسیری خاص و مهم ایشان در این  های جهان، برخی از آرایصوص ویژگیدرخ

 شود.زمینه واکاوی می

 خدا و خلق، وحدت وجود، تجلی، تفسیر عرفانی ةامام خمینی، رابط :هاکلید واژه

                                                                                                 
 عضو هیئت علمی گروه قرآن دانشگاه قرآن و حدیث   e-mail:hadian.e@qhu.ac.ir               

 24/8/1396پذیرش: 20/6/1396مقاله علمی پژوهشی است. تاریخ دریافت:
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:مقدمه  
.ترین مباحث عرفان نظری، بحث از شناخت جهان و رابطه خدا و خلق استیکی از اساسی  

از منظر عرفا، حقیقت هستی، عبارت است از وجود حضرت حق که خویش را در مراتب جهان 

اساس، از نگاه عرفان اسالمی، مجموع جهان، چیزی جز گذارد. براینمی نماید و به تجلیبازمی

ظهور حضرت حق نیست و اساسا جهانی متمایز از خداوند وجود ندارد و جز خداوند شأنیت وجود 

شود، مظاهر و مجالی تجلیات وجود الهی هستند، را ندارد و همه آنچه غیر یا ماسوی اهلل خوانده می

 گذارد.های متفاوت به نمایش میدر آیینهوجودی که خویش را 

  ،نُورِهمِنْ  ظُلْم ةٍ ثُم َّ ر ش َّ ع ل يْهِمْ فى الْخ لْق اللَّه  خ ل ق   إِن َّ»آمده است:  )ص(روایتی از رسول خدا در

. (527: 2، ج1368؛ خوارزمی، 178-179: 1370ک: جامی، رنیز  ؛368: 3؛ و ج587: 2، ج1366، امالصدر) «فظهر

 وجود را بر ممکنات مقدر ساخت تا از ظلمت ذاتی به نور وجود منور گردند. افاضة خداوند

و صفات الهی خواهیم  گاه اسمان بنگریم، جهان را جلوهانداز عرفان به جهابنابراین اگر از چشم

 دید.

تعالی از طریق اسمای الهی در ولی وجود حق در عرفان عملی نیز مطلوب سالك، خداست؛

انجامد؛ و در قوس صعود نیز منشأ ها میتجلیاتی است که به ظهور مظاهر و پدیده مایةقوس نزول، 

د. بدین سازشود و او را با باطن حق آشنا میگر میاشراقات و تجلیاتی است که بر قلب عارف جلوه

شناسی و خدا و خلق، هم از جهت وجودشناسی، خداشناسی، جهان لحاظ، شناخت جهان و رابطة

 شناسی و سلوک، اهمیت اساسی دارد.هت شناختهم از ج

 و ارتباط آن با نگرش عرفانی نگرش قرآن کریم نسبت به جهان
های درخور توجهی با نگرش عرفانی دارد و بلکه نگرش قرآن کریم نسبت به جهان، شباهت

انداز عرفانی در فرهنگ اسالمی، تحت تأثیر گیری و تکامل چشمتوان گفت پیدایش و شکلمی

ها کمتر از گیری آنهای قرآنی بوده است و برخالف علم و فلسفه که شکلمستقیم آموزه

های مشایی، اشراقی و حکمت متعالیه در میزان ثر پذیرفت )البته باید بین فلسفههای قرآن، اآموزه

ویژه حکمت متعالیه که تحت تأثیر مستقیم عرفان اسالمی های قرآن فرق نهاد، بهاثرپذیری از آموزه
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های قرآنی شکل گرفت؛ و به همین دلیل است که قرار دارد( عرفان تا حدّ زیادی در پرتو آموزه

 خورد.انداز قرآن کریم و عرفان نسبت به جهان، به چشم میتوجهی بین چشمهای قابلشباهت

های اندازهای عرفانی امام خمینی نیز تحت تأثیر آموزهگیری و تکامل چشمپیدایش و شکل

نگاه به جهان هستی، انسان اساس مانند قرآن کریم، کانون توجه ایشان در قرآن کریم است؛ و براین

دیده  ای از جهانانداز به جهان نگریسته شود، آن چهرههدایت او است. چنانچه از این چشم و مسئلة

و غایت در که هدف کند. همچنانمینوعی در زندگی و هدایت انسان، نقش ایفا شود که بهمی

شناسی عرفانی نیز، عروج سالك از مراحل و منازل سلوک تا منزل وصال و فنا و رسیدن به هستی

 م انسان کامل است.مقا

 تفسیر عرفانی

های بر یك سلسله مبادی نظری عرفانی، یافته ر در آن با تکیهتفسیر عرفانی، تفسیری است که مفس

خود را از حقایق قرآن، در جهت معرفت جهان، خالق جهان، انسان و راه سیر و سلوک برای 

عرفانی آن است که آیات براساس تأویل اهلل معرفت، تفسیر آیتبه بیان کند. حق بیان می وصول به

گیرد ها و مراجعه به باطن تعابیر قرآن و اعتماد بر داللت رمزی و اشاری آیات صورت میظاهر آن

 (.526: 2، ج1386معرفت، )ت از جوانب کالم و ذوق عرفانی اسو نه داللت ظاهری آن، بلکه برخاسته 

معتقدند که قرآن دارای ظاهر کار داشته، وات سراسرار آیدر تفاسیر عرفانی، مفسران با بطون و 

ها مخصوص خواص آشنا با ای است که فهم آناست، ولی دارای مفاهیم رمزی بلند و گسترده

اسرار شریعت است و چون قرآن، این معانی باطنی را برای فهماندن به خواص با رمز و اشاره بیان 

کنند و ظاهر قرآن را برای طبقه ان میکرده، آنان نیز، آن اسرار نهایی را با همان شیوه رمز و اشاره بی

 1گذراند.عوام می

جای معلومات، وجدانیات عارف از جهان کبیر )عالم بیرونی( و جهان صغیر در تفسیر عرفانی به

شود. مفسرین عرفانی گردد و چگونگی ارتباط این موضوع با هستی جهان بازگو می)انسان( بیان می

أ نْفُسِهِمْ  س نُريهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ و  في»کنند: ه شریفه اشاره میدر توجه به این گرایش به این آی

حق است و مفسر عرفانی آیات الهی، نمود  ةاساس، همبراین (.53 :)فصلت« ح تَّى ي ت ب يَّن  ل هُمْ أ نَّهُ الْح قُّ

 .(144-145: 1374ک: امام خمینی، )ربا این صبغة خاص در مقام تبیین آن است 
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کنند، درحقیقت تفسیر عرفانی شرح مقاصد قرآن و تفسیر بازگو می زمینة نچه امام خمینی درآ

شود که مفسر در هرآیه از آیات قرآن و هر قصه از قصص آن، جهت است. اینکه ایشان یادآور می

طرق سعادت و سلوک طریق معرفت و انسانیت را به متعلم و حیث راهنمایی به اهتدای به عالم غیب 

درحقیقت بیان تفسیر خاصی از اقسام تفسیر است. به همین  (،1932-193: 1373)امام خمینی، بفهماند 

 فرمایند:جهت می

کتاب تفسیر باید کتاب عرفانی، اخالقی و مبین جهات عرفانی و اخالقی... باشد. 
نظر نموده یا اهمیت به آن نداده، از ه یا صرفجهت غفلت کردمفسری که ازاین

 )اماممقصود قرآن و منظور اصلی انزال کتب و ارسال رسل غفلت ورزیده است 

  .(193: 1373خمینی، 
های اجتماعی و سیاسی را هم بازگو های دیگر در تفسیر نیستند و پیامالبته ایشان منکر گرایش

دانند و این تفسیر را گیری عرفانی میایش و جهتکنند؛ اما مقصد اصلی در تفسیر را گرمی

 .دانندگر به عالم غیب و راهنما به طریق سعادت و سلوک انسانیت میهدایت

رفانی خویش در تفسیر ها و آثار عهایی را که امام خمینی در البالی کتاباگر بخواهیم نمونه

باید تمامی اوراق آثار ایشان را در این اند ذکر کنیم درواقع خدا و خلق بیان فرموده عرفانی رابطة

ی حق ناظر به بیان ذات و صفات و اسمابیشتر های امام زیرا مذاق نگاشته ،مقاله جای دهیم

 خالق و مخلوق با رویکرد قرآنی است. وتعالی و رابطةتبارک

های ایشان شتهنوهایی از بیانات و نگاهی تحلیلی هرچند کوتاه به نمونه ،جهت در این مقالهبدین

 خدا و خلق در تفسیر عرفانی ایشان خواهیم داشت. در باب رابطة

 آیات اول سوره حدید با نظر به وحدت عالم
 توان عالم را به سه نظر نگاه کرد:به تعبیر امام خمینی، می

یکی نظر کثرت است که عقل و نفس و طبیعت را هم ببینیم. در این نظر مضاف و مضاف .1

 ؛هست« بهمتجلّی»و « جلوه»و « متجلّی»هست؛ یعنی: ای الیه و اضافه

 ؛باشنددر نظر دیگر به عالم، جلوه و متجلی هست و ماهیات هیچ می .2

 «ليس في الدار غيره ديَّار»گوید: نظر سوم، نظر وحدت است که در این نظر، عارف می .3

امل شود، بیند. با این نظر است که اگر تأییدات الهیه شو جلوه را در متجلی فانی می
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طور نیست که غیریتی در عالم باشد. به اعتقاد شود و اینمراتب وجود شئون او دیده می

و  »شده است؛ مثالً با آیه شریفه:  امام، درآیات شریفه سوره حدید به این نوع نگاه اشاره

 شده است. به نظر اول اشاره (4:)حدید «هُو  م ع كُمْ أ يْن  ما كُنْتُمْ

نظر را  (3:)حدید« ءٍ ع ليمٌهُو  الْأ وَّلُ و  الْآخِرُ و  الظَّاهِرُ و  الْباطِنُ و  هُو  بِكُلِّ ش يْ »و درآیه دیگر: 

 (.242-243: 2ج ،1381 ک: امام خمینی)ررده که غیر از وحدت، چیزی نیست دقیق ک

 خالق و مخلوق رابطة
، یعنی در جهان هستی جز یك حقیقت هستی ذاتاً واجب و یگانه است ،شناسی عرفانیدر جهان

این حقیقت یگانه که کمال و جمال مطلق است،  (.ليس في الدار غيره ديَّار)واجب وجود ندارد 

گری گریزی ندارد. بدین خاطر جهان را پدید جلوهاز  ناگزیرجمال اقتضای ظهور دارد؛ چراکه 

به آن جان بخشید و « کون جامع»عنوان د که با آفریدن انسان بهجان بوآورد. این جهان جسم بی

 .(48 -49: 1ج ،، فص آدمی1946عربی ابن )رک:صورت آیینه آن جمال درآمد جهان به

 فرمایند:گونه اشاره میبه این حقیقت اینخمینی امام 

 باطل منکه کند پوچ همه زندگی   گر است           در سراپای دوعالم رخ او جلوه
 ( 168: الف1378)امام خمینی،                        

ها در اثر ظهور حق و پدیده چیزی جز ظهور حضرت حق نیست و هم ،بنابراین مجموع جهان

ها موجود اند. اگر حق در موجودات جهان سریان نداشت، آنها ظاهرشدهسریان حق در آن

 .(49: 1ج، ، فص آدمی1946عربی، ابن)رک: شدند نمی

، چیز دیگری وجود واقعی شناسی عرفانی، جز حضرت حقشناسی و جهاناساس در هستیبراین

 عبارتی، تجلیات و ظهورات او هستند. ندارد و جهان یکسره وهم و خیال و به

 را از پیش رو بردارد تا نورِ خورشید باشکوه او را ببیند:« حجاب ظلمانی»و سالك باید 

 جمالش بینیبردار حجاب تا 

 خفاش! زجلد خویشتن بیرون آی
                                  

 مثالش بینیتا طلعت ذات بی 

 خورشید جاللش بینیتا جلوة 
 (223: الف1378)امام خمینی،                         
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، خطبه غهالبالنهج) «ء البمزايلهء البمقارنه و غير كل شيمع كل شي»فرماید: می )ع(حضرت علی

هست ولی نه  وجود در اشیا دارد، یعنی با اشیافقره اول بیان حضرت، اشاره به سریان نور  .(اول

حقیقت وجود از اشیا  ذاتخروج  به دوم، اشاره ها داشته باشد و فقرةیزش با آنای که آمگونهبه

 ای که جدایی و تمیّز ندارد.گونهست ولی بهدارد، یعنی بیرون از اشیا

اند، بدون آنکه آن حقیقت از مقام شامخ اساس، اشیا، مقام تفصیل و ظهور آن حقیقتاینرب

 گوید:می  الطیرمنطقخود تنزّل کند. شیخ فریدالدین عطّار نیشابوری، در کتاب 

 دائماً او پادشاه مطلق است

 او به سر ناید ز خود آنجا که اوست
 

 در مقام عزّ خود مستغرق است 

 جود آنجا که اوستکی رسد عقل و
 (59: 1373)عطار،                                       

پس موجودات، چیزی جز ظهور و لمعات وجه و ظهورات نور او و اطوار و شئون و تجلیات 

 و »که فرموده: باشد؛ چنانصاحب سایه بر سایه می ها مانند احاطةنیستند و احاطة او بر آنذات او 

 (.4:حدید)« أ ين ما كُنتُمهُو  م ع كُم 

سازد نیست؛ بلکه ای که میخدا و خلق از دیدگاه وحدت وجود، رابطه بنّا با خانه بنابراین رابطة

خلق عین حق است نه چنان است که خالقی باشد و مخلوقی جدا از او. خالق و مخلوق از هم جدا 

  (.مقدمه :1381کاکایی، رک: ) ند. عالم وجود، پرتو تجلی حق استنیست

موج و دریا و  ة جهان و حق را رابطةگیرند و رابطعرفا، برای تبیین این نکته از تمثیل کمك می

اصالت استقاللی برای آن قائل نیستند؛ اما این عقول  واند آن دانستهنه و  شخص ناظر در یصورت آی

 (.24: 1، ج1946عربی، ابن)رک:  یابندها را موجود میو حواس ناقص ما هستند که این

 خالق و مخلوق در فلسفه و عرفان تفاوت رابطة
 زیادی دارد.  دگاه فلسفه و دیدگاه عرفان، فاصلةچگونگی خلق و آفرینش جهان، از دی

اند که واجد مراتب شدت و ضعف است و تمامی فالسفه، وجود را دارای یك حقیقت دانسته

حقیقت برخوردارند؛ یعنی در سنخ  حسب شدت و ضعف وجودی، از آنموجودات، هر یك به

کنند؛ این وحدتِ حقیقت وجود را هم امتیاز پیدا می هم اشتراک دارند ولی در مرتبه، با وجود، با
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عربی، حقیقت وجود را عین امّا عرفا مانند ابن (431: 1، ج1368 ،مالصدرا)نامند وحدت تشکیکی می

 دانند. حق دانسته و موجودات )و نه مراتبش( را مظاهر و تجلیات او می

 شبستری گوید: 

 ستا ها امور اعتباریتعیّن
 

 وجود اندر کمال خویش ساری است 

 (54 :1382ری، )شبست                                

شناسی فلسفی، اساس جهان بر کثرت و تمایز استوار است؛ اما در اساس در جهانبراین

شناسی عرفانی، جهان در موجودیتش وابسته به سریان وجود حق در موجودات است و جهان

شود. یعنی خداوند سراسر جهان هستی را ها مطرح نمیگونه ترتیب و وساطت در میان پدیدههیچ

آفرینش موجود دیگر نیست. برخالف فلسفه  رد و هیچ موجودی واسطةقدرت خود دازیر اراده و 

  .(123 -125: 1375 ،سینا)ابنکه باید نخست عقل اول صادر شود، سپس عقول دیگر و سپس جهان ماده 

شناسی بر بنابراین در فلسفه، علیّت، اساس پیدایش و نظام جهان است. این فلسفه ازلحاظ معرفت

ست و اینکه هر هااست و کار عقل و اندیشه هم همواره بر محور امتیاز هویّتعقل و اندیشه استوار 

بوده و هرگز « آ»همیشه « آ»نظر یك فیلسوف  از رومان چیز است و غیر آن نیست؛ ازاینچیزی ه

شناسی جهاندر  اساسبراین. نیست« آ»شد، دیگر « ب»تغییر یافت و تبدیل به « آ»نیست و اگر « ب»

علت است و معلول، معلول؛ اما در عرفان اسالمی، نه خلقت مطرح است و نه علیّت فلسفی، علت، 

گر و تجلی می دانند. در تجلی، ظاهر و مظهر، جلوه فای اسالمی، پیدایش جهان را نتیجةفلسفی. عر

 گاه، از هم جدا نیستند. جلوه

 بیند:را جلوة او میکه به تعبیر امام خمینی، انسان سالك از اعماق فرش تا ورای عرش چنان

 مهر رخت عجین به بن موی موی ماست  ات از عرش بگذردای پردگی که جلوه
 (52: الف1378)امام خمینی،                                 

نهد؛ و صدر المتألهین براساس توجه به همین نکته است که تجلّی و تشأن را با علیّت فرق می

معتقد است که هرچه نام وجود دارد، جز شأنی از شئون آن حقیقت واحد نیست. به تعبیر او، آنچه 

 گفتیم که در جهان هستی علّت و معلولی هست، اکنون براساس دیدگاه عرفا باید گفتتاکنون می

که: علّت یك امر حقیقی و معلول شأنی و جهتی از شئون و جهات اوست. بنابراین بازگشت علیّت 

شود )و هرلحظه به شکلی های گوناگون میهم به این است که آن حقیقت، دارای اطوار و حیثیت
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شأّن ر و تدیگر، علیّت در عرفان، تطوّعبارتچیزی جدا از او ایجاد شود. به آید(، نه اینکهدرمی

  .(به بعد 300: 2ج، 1368، مالصدرا) است، نه ایجاد و ابداع

 دیده بگشای که ببینی همه عالم طور است  عیب از ماست اگر دوست زما مستور است                
 (48: الف1378)امام خمینی،                                  

السفه تفاوت میان مفهوم رابطه خدا و خلق در اعتقاد فبیان  با بارهزاده آملی در ایناهلل حسنآیت

دانند، ولى عرفا حقیقت واحده را هر دو گروه، وجود را حقیقت واحده مىدارند که و عرفا، بیان می

، نه اختالف در حقیقت اصل -کنند مراتب مىکه از آن تعبیر به -دانند اختالف در ظهورات او می

: 1378زاده آملی، حسن) باشدحده به اعتبار شدت و ضعف آن مختلف وجود که مراتب این حقیقت وا

شود، با مبنای عرفانی جز اعتبارات چیز دیگرى نیست. همان حظه می؛ بنابراین کثراتى که مال(156

نگریم و بر اساس همین مالحظات و اعتبارات، یك وجود حقیقت واحده را به ظهورات متعدد مى

« و کمال توحیده اإلخالص له و کمال اإلخالص له نفى الصفات عنه. »ایمها اسماء نهادهبر آن

  .البالغه، خطبه اول(نهج)

آید و ما به تعبیر ایشان، این امر همانند آن است که از جنبش دریا امواج گوناگون پدید می

ها ن تعیّنایم. بااینکه جز شکن آب چیز دیگرى نیستند و از آن شکن ایها نهادهنامهاى فراوان بر آن

و هیچ موجى با موج دیگر در حقیقت واحده شخصیه  (29: الرحمن) «كُلَّ ي وْمٍ هُو  في ش أْنٍ»آمده پیش

 ایم. ها نهادهمختلف بر آن و ما به لحاظات و اعتبارات، اسمایآب بودن تفاوت ندارد 

گاوزبان که برند درمورد بنفشه و گلکار میزاده در تبیین این معنی، تمثیلی را بهاهلل حسنآیت

اى اند اما هر یك از این دو احکام و آثار حدّى و مرتبهدو مظهر وجودند و دو موج دریاى حقیقت

خاص دارند که دیگرى آن را ندارد و تا وجود به اسم بنفشه و عین بنفشه ظهور نکند، به احکام 

خاصیتش و ... همه ظهور حقیقت واحده واجبه  شود. پس بنفشه بویش، رنگش،بنفشه متصف نمى

 است. 

تر تر و دقیقتر و عالىحق از نسبت ظل )سایه( به شخص لطیفبه تعبیر ایشان، نسبت خلق به

است زیرا که ظل چیزى است و شخص چیز دیگر، اما موج که خلق است عین همان حقیقت 

  .(156: 1378 ،زاده آملی)حسندریاست. زیرا حقیقت دریا، آب است 
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 موج دریاست عجب آنکه نباشد دریا  ای دوست ما همه موج و تو دریای جمالی
 ( 39: الف1378)امام خمینی،                          

امام خمینی در ردّ رابطه علّت و معلولی متعارف در میان فالسفه و اثبات و پذیرش نظریه تجلّی  

را بهتر از دیگر « تجلی»عرفا و هماهنگی آن با مبانی قرآن و سنت، از میان تعبیرات مختلف، 

قاد حضرت شود از آن تعبیر کرد. به اعتتر به آن معنایی است که نمیدانند زیرا نزدیكتعبیرات می

امام، این ربط بین حق و خلق از مسائلی است که تصور آن بسیار مشکل است زیرا او موجودی 

)رک: امام  توانیم از آن تعبیر کنیمما نمی است و جا غایب نیست، باطن و ظاهر اشیا است که در هیچ

 .(181و175: الف1386خمینی، 

 هستی(دوروی هستی )وجه پوشانندگی و آشکارکنندگی عالم 
شود؛ هستی دیده می دربارة -که درواقع مکمّل یکدیگرند-شناسی عرفانی، دو گونه گفتار در جهان

حجاب هستی است و گفتاری  جهان است و ناظر بر روی پوشانندة بر نفی هستی وگفتاری که مبتنی

: 1384، مطلقرک: بینای ) داردهستی است و نظر به وجه آشکارکنندة حجاب هستی بر اثبات که مبتنی

  .(27: 23ش

گری خود است. این موضوع گفتنی است علّت وجودی حجاب، میل ذات الهی به جلوه

 شود: )گنج پنهان( نیز مشاهده می« کنز مخفی»خوبی در حدیث قدسی معروف به به

خود بدین عرفا در آثار  بیشتر «كُنت  ك نزاً مخفياً فًأ حب بتُ أ ن أُعر ف ف خ ل قتُ الخ لق  لِك ي أُعر ف»

 (.252و  95: 1385 ،الهیجی؛ 236: 1375 ،عربی)رک: ابن ای دارندحدیث اشاره

اشاره به ذات «: گنجی پنهان بودم»توان چنین بیان کرد: چگونگی حجاب در این حدیث را می

 پس»قصد و میل الهی به آشکار کردن خویشتن است، اشاره به«: پس دوست داشتم»الهی است، 

برای آنکه »همان آفرینش و هستی است که برابر باروی پوشانندگی حجاب است و «: آفریدم

اشاره به روی آشکارکنندگی هستی است؛ زیرا معرفت با آشکارکنندگی پیوند دارد. «: شناخته شوم

پوشاند، ولی آشکار رو حجاب، هرچند میحجاب، ناشدنی است. ازاینگری الهی، بیبنابراین جلوه

 گرداند. می نیز
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آن،  حجاب هستی چنین گفت: روی پوشانندةدوروی  توان دربارةتوجه به این مطلب می با

آن متناظر با  ةباشد؛ و روی آشکارکنندبر تنزیه میمتناظر با قهّاریّت و مطلق بودن است که مبتنی

 باشد. بر تشبیه مینهایتی، رحمانیت و زیبایی است که مبتنیبی

 بر تشبیه مبتنی                   روی آشکارکننده                                          

 هستی )آفرینش( 

 بر تنزیه مبتنی        روی پنهان کننده                                                       

 و باز در نقابگر ای صدهزار جلوه              حجابیو ب ینینشرخ که پردهای خوب
 (43: الف1378)امام خمینی،                               

آن  ةهستی در تمثیل غار افالطون در جمهوری و روی آشکارکنند گفتنی است روی پوشانندة

 2شود.خوبی دیده میدر روایت زایش جهان در تیمائوس به

 آن با رابطه میان خدا و خلق عرفانی  تجّلی و رابطة
 ،)سجادی نی ظاهر شدن، روشن و درخشنده شدن و جلوه کردن استمعدر لغت به« تجلّی»واژه 

ای قرآنی است و دو بار در قرآن کریم به معنی پیدا شدن )پدیدار ، کلمه«تجلّی»کلمه  .(223: 1381

اسالمی، تجلّی به دو معنای سلوکی  در عرفان 3.استکاررفته شدن(، هویدا شدن و آشکار شدن به

 شناختی( آمده است. جودشناختی )جهانو و

 معنای سلوکیِ تجلّی 

 احوال و مقامات عرفانی است.  تجلّی در این معنی، منشأ

بندی تجلّی به تجلّی به تقسیم ، اهل عرفان اغلب«تجلّی»اصطالح  در سیر مفهومیِ معنایِ سلوکیِ

   .(223 – 224: 1381 ،)سجادی انداسماء و تجلّی افعال پرداختهذات و تجلّی صفات و 

ه امام خمینی درخصوص معنای سلوکی تجلّی، بر سه نوع تجلّی تأکید ویژه دارند و معتقدند ک

اول حضور قلب، آن است که با علم برهانی، عالم را محضر  هرکدام، مقدمة دیگری است: مرتبة

ور و نفس عین حضربوبیت بداند و عبادت خود و خود و جمیع حرکات باطن و ظاهر خود را 

ایمان و اطمینان است که از تذکر حبیب  وم حضور قلب، در تجلی فعلی، مرتبةد محضر بداند. مرتبة

گردد و در این صورت، نورانیت در سرّ و علن و مناجات با ذات مقدس و خلوت با او حاصل می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            10 / 23

https://erfanmag.ir/article-1-1046-fa.html


     219                                                                                                                                   )ره(رابطة خدا و خلق در تفسیر عرفانی امام خمینی

ریاضات و شود؛ و پس از گردد و سرّی از اسرار عبادت بر قلب عابد منکشف میعبادت بسیار می

ز مرتبه اطمینان و مجاهدات و دوام تذکر و عشق به حضور و خلوت و تضرع و انقطاع تام، سالك ا

رسد و حق به تجلی فعلی مناسب با قلبش، به سرّ قلب او تجلی شهود و عیان می عرفان به مرتبة

مشغول گردد و به تجلی فعلی یابد و از عالم فانی میکند. پس قلب لذت حضور را درمیمی

م کند چون انسان مرآت اسکم نمونه تجلیّات اسمائیه در قلب سالك بروز میازآن کمشود. پسمی

تواند جامع جمیع تجلیات اسمائیه باشد و پس از می روجامع و مربوب اسم اعظم است، ازاین

د شوتجلیات اسمائیه نمونه تجلیات ذاتیه که آخر مرتبه حضور قلب در معبود است، حاصل می
   .(22 – 32:  ب1386مینی، امام خک: ر)

، نماز نیز درواقع یك دور کامل تجلی است که سالك و عابد با آن خمینی از دیدگاه امام

رسد و به همان حضور قلب، تحت این تجلیات قرارگرفته، با اختتام آن، این سیر نیز به اتمام می

  .(117: ب1386خمینی، )رک امام گردد بازمیحالت آغازین تجلی افعالی 

 شناختیِ( تجّلی معنای وجودشناختی )جهان
عربی، بیش از هر چیز، مفهومی سلوکی بود که چگونگی تقرب تا پیش از ابن« تجلّی»اصطالح 

داد. در مکتب ها توضیح میوجودی معرفتی سالك را به حضرت حق، از طریق کنار رفتن حجاب

شده که شناسانه تبدیلای وجودشناسانه و جهانبه نظریه ابن عربی، تجلی در کنار نقش سلوکی،

موداری کثرت با وحدت مطلق حق دار نظام هستی و نحوه ارتباط حق و خلق و ربط جهانِ نعهده

  .(588 -593: «تجلی»مدخل  ،14، ج1385دادبه، ) است

شود، زیرا کثرت مشهود را وحدت وجود محسوب می نظریة تجلی در این معنی، مکمل نظریة

 کند.با وحدت محض وجود سازگار می

دوگانگی علت و معلول است و نظریة حلول و  علیّت فالسفه مستلزم عربی، نظریةنظر ابناز 

ها با توحید حق ناسازگار است و تمام این نظریه رواتحاد نیز آلودة تشبیه و تجسیم است؛ ازاین

و  (261 – 262تا: بی ،عربیابن)علیّت  و عالم )حق و خلق( ضمن نقد نظریة خدا در تبیین رابطةعربی ابن

کند؛ و در توضیح تجلّی را عرضه می نظریة خلق از عدم زمانی و نظریة حلول و اتحاد، نظریة

رک: ) کندآیینه استفاده می از استعارةتمییز آن از دیگر انحای ارتباط حق و خلق، کیفیت تجلّی و 

 (.48 -49: 1، ج1946، عربیابن
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ها ار خود بدانتجلی ظهوری و قوس نزولی و صعودی از ترکیباتی است که امام خمینی در آث

  .(65: 1384 ؛ نیز 57: ب1386امام خمینی، برای نمونه رک: ) فرماینداشاره می

 های جهان در تفسیر عرفانی امام خمینی برخی ویژگی

 در تبیین ارتباط میان خدا و خلق
های تفسیری خاصی آید که ایشان دیدگاهدست می، چنین بهخمینی با سیری در آثار امام

خداو خلق دارند که در این  نگرش عرفانی نسبت به جهان و رابطةدرخصوص آیات مرتبط با 

و  های جهان، به بیان برخی از آرایترین آیات تفسیری درخصوص ویژگمبحث به محوری

 پردازیم.های تفسیری خاص و مهم ایشان در این زمینه میاندیشه

 ایه بودن جهان .  س1

استفاده می قرآن کریم برای توصیف و ترسیم نسبت میان خداوند و مخلوقات، از مثال سایه و نور

فرقان: ) «ر بِّك  ك يْف  م دَّ الظِّلَّ و  ل وْ شاء  ل ج ع ل هُ ساكِناً ثُمَّ ج ع لْن ا الشَّمْس  ع ل يْهِ د ليال أ  ل مْ ت ر  إِلى»کند: 

45). 
توجه عرفا است و بحث سایه و صاحب سایه از  ترین آیات مورداز مهم ،این آیه شریفه

، عرفا نیز برای اساسآنان برای بیان نسبت میان حق و خلق است. براینهای بسیار متداول مثال

گونه کنند. همانتوصیف و ترسیم نسبت میان خداوند و مخلوقات، از مثال سایه و نور استفاده می

ازای خارجی ندارد و اگر نور نباشد، چیزی نخواهد بود، مخلوقات که سایه، واقعیت و عینیت و مابه

قیر و بلکه عین فقر هستند که بدون وجود حق، چیزی نیستند و نیستی و ظلمت محض چنان فنیز آن

 باشند.می

 منتسب به خداوند متعال است، سایة که عالمت واعتبار اینز منظر امام خمینی، جهان هستی بها

 ابرایننور، نور است. بن ها افاضه شده و سایةنور او بر آنگسترده بر وجودات تاریکی است که 

یت و نشانه بودن او، نور حق تعالی و آاعتبار انتسابش بهنور است و به رو که سایةجهان هستی ازآن

 .(20 – 21: 1374)امام خمینی، هالکت و تاریکی است  اعتبار نفس خودش، وسیلةا بهاست؛ ام
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گردیده اساس، عالم طبیعت، نور است و لذا آنچه در متون دینی تکذیب شده و از آن منع براین

باشد و انسان را است، این عالم طبیعت نیست؛ بلکه دلبستگی های به این عالم است که ظلمت می

 .(43 – 53: 13ج، ب1378)امام خمینی، کندبیچاره می

 راط خاص موجودات.  ص2

بِناصِي تِها ما مِنْ د ابَّةٍ إاِلَّ هُو  آخِذٌ » شده است:در قرآن کریم، ربط خاصّی میان خالق و مخلوقات بیان

 .(56 :)هود «صِراطٍ مُسْت قيم إِنَّ ر بِّي ع لى

خود و نور هر یك از موجودات، صراطی خاص به ، براساس این آیه شریفه،از منظر عرفانی امام

الطُرقُ إلي اهللِ بِع ددِ أنفاسِ »فرماید: که در حدیث شریف میهدایتی مخصوص دارند؛ چنان

، صراط انسانی ،ا در این میانام ؛(137: 64، ج ق1403؛ مجلسی، 59: 4ج ،ق1406 فیض کاشانى،) 4«الخ الئقِ

 بنابراین ،هاست؛ زیرا انسان، جامع تعیّنات و وجودات استترین صراطتر و ظلمانیطوالنی

  (5 :)تین «ثُمَّ ر د دْناهُ أ سْف ل  سافِلين» :باشد و شاید آیه کریمهتعالی میترین موجودات از حقمحجوب

 .(289: 1373امام خمینی،)اشاره به همین معنی باشد 

طی بنابراین هر یك از موجودات عالم، دارای تجلّی خاص خود از وجود حق هستند و رب

ای گونهها متناسب با مراتب تنزّالت خود، بهعبارتی، هرکدام از آنخاص به مقام احدیّت دارند. به

شریفه، اشاره به همین ربط میان موجودات با حضرت حق  دهند و آیهنور جمال معبود را نشان می

 است.

 شعور باطنی و تسبیح فراگیر موجودات جهان  .3

 :اسراء) ، همچون:قرآن کریم درآیات متعددی به بیان تسبیح فراگیر موجودات جهان پرداخته است

44). 
اند و این موضوع، و صفات از نگاه امام خمینی، تمام سلسلة وجود، آیاتِ ذات و مرآتِ اسما

است.  )ع(بیتمطابق با مشاهدات اصحاب شهود و نیز موافق با آیات قرآن کریم و اخبار اهل

 که در چندین مورد از آیات قرآن کریم، تسبیح تمامی موجودات را گوشزد فرموده است. چنان

به مقام مقدس حق و تعالی، مستلزم علم و معرفت از دیدگاه امام، تسبیح و تقدیس و ثنای حق

شود. بنابراین ثنا و تسبیح حق صفات جالل و جمال است و بدون معرفت و علم، تسبیح متحقق نمی
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امام ک: ر؛ و نیز 416 – 417: 1376امام خمینی، ) وجودات، از روی شعور و ادراک استتوسط م

موجودی است که گرچه این شعور و ادراک، با توجه به کماالت هر  .(279 – 280: 1373خمینی،

اساس، امام در ردّ سخن کسانی که براین .(89 – 99: الف1386امام خمینی، ) سعه وجودی اوست ةاندازبه

 فرمایند: آیات مربوط را حمل بر تسبیح تکوینی کرده اند، می

شود یك موجود ناقص هم ادراک داشته باشد، آن دانستند میه نمیبعضی از باب اینک
ذیل  451: 2، جق1407)زمخشری،  است بودند به اینکه این تسبیح تکوینیرا حمل کرده 

گوید. تسبیح تکوینی را ما این را می از آنکه آیه غیرو حال ؛(سوره اسراء 44آیه 
ها موجوداتی هستند و علّتی هم دارند. خیر، مسئله این نیست، دانیم که یعنی اینمی

 .(99: الف1386)امام خمینی، کنند تسبیح می

امام درجایی دیگر، در تفاوت میان دیدگاه عرفا و فالسفه درباره تسبیح و ادراک موجودات 

اند و معتقدند که بین مسلك حکما و عرفا فرق هست، چون عرفا در همه ذرات عالم، ادراک قائل

نامیده و  الدین عربی، غیر انسان را هم به نام حی ناطقییدانند، حتی محچیز را حیّ و مدرِک میهمه

، منتها بعضی از (120: 1تا، جعربی، بی)ابناند چیز حیّ و ناطقحاصل حرفش این است که همه

کنیم؛ مثل جمادات و ها را درک نمیها نیستیم، حیات و نطق آنافق آنموجودات را که ما هم

ءٍ إِالَّ و  إِنْ مِنْ ش يْ»کنند و آیه: ناطقه دارند و ادراک و نطق می ها هم حیات و قوةنباتات، ولی این

کنند و نطق به حمد تسبیح میراستی بهها نماید که آنداللت بر این امر می (44:)اسراء «يُس بِّحُ بِح مْدِه

اند، درست شده که مراد از آیه این است که موجودات، آیات حق آنچه گفته رو، ازایندارند

 .(450 – 451: 3، ج1381)امام خمینی، ها ندارد نیست، زیرا آیت بودن ربطی به تسبیح و تحمید گفتن آن

فرمایند، کماالت موجودات، گونه که امام نیز میالبته باید بدین نکته توجه داشت که همان

 هاست.وجودی آن ةسع اندازةها بهک آنو درنتیجه، ادراناقص 

 قصان قابلیت و کمبود ظرفیت وجودی جهان در پذیرش امانت الهی  .  ن4

 (.72:احزاب) یکی از آیات برجسته قرآن کریم در آثار عرفانی امام خمینی، آیه امانت است

اینکه لحاظ مفهومی و مصداقی است؛ این آیه شریفه از دشوارترین آیات قرآن کریم به

ها نپذیرفتند و آدم پذیرفت به چه ها عرضه کرد و آنها و زمین و کوهخداوند، امانت را بر آسمان

 معنی است و عرضه کردن چگونه بوده است.
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امام از منظر عرفانی به این آیه نظر داشته و در برخی آثار خویش به شرح و تفسیر آن 

صورت جمع شروع به« إنّا»آغاز پیام خود را با  اند از نگاه ایشان، بدان جهت خداوند،پرداخته

آید؛ زیرا امانتی که خداوند بر انسان عرضه کرده، جمع برای احترام و تفخیم می فرماید که صیغةمی

حسب ظاهر، شریعت یا دین بسیار ارزشمند و مهم بوده است. امانت در باطن، حقیقت والیت و به

 .(321: 1373 )امام خمینی،صورت جمع آورده شده است رو بهناسالم مانند قرآن و نماز است و ازای

که در روایات برای آن، مصادیق در تفسیر امام، امانت به معانی مختلفی آمده است؛ چنان

 اند از:شده است. برخی از معانی امانت در تفسیر ایشان عبارت گوناگونی ذکر

 کالیف الهیهت 

کند و وجود ها، انسان فعالیت میقوای انسان که توسط آنو جوارح و  تکالیف الهیه و بلکه اعضا

 .(475-476 :1376امام خمینی، )ساز است ها در موفقیت و کامیابی وی سرنوشتآن

 الهی والیت مطلقة 

الهی است. چنین والیتی که  یکی از معانی امانت، والیت مطلقة در نگاه تأویلی حضرت امام،

کند، از اختصاصات انسان است و هیچ موجودی الیق پیوستگی خاصی را با حضرت حق بیان می

آن نیست و این والیت، مقام فیض مقدس است و انسان کامل یکی از مصادیق آن است و چون 

امل، مظهر کامل رو انسان کیوند فیض مقدس با فیض اقدس، اسما و صفات الهی است، ازایننقطه پ

 .(635 :1376مام خمینی، ا)و صفات الهی است  اسما

 قام اطالقیم 

باز  ها که از پذیرفتن آن سرها و کوهشده بر زمین و آسمانبه اعتقاد امام، شاید مراد از امانت عرضه

 هااشد. چراکه آسمانزدند و انسان ظلوم و جهول، بار پذیرش آن را بر دوش کشید، مقام اطالقی ب

هاست، موجوداتی محدود و مقیّدند و موجود مقیّد از پذیرش حقیقت آنچه در آن و زمین و همة

 ،باشدمطلق نیز مطلق می سایة خداوند مطلق است و سایة« امانت»که ورزد، درحالیمی اطالقی امتناع

 -مقام ظلومیت زنند؛ اما انسان با داشتن تمامی موجودات متعیّن از پذیرفتن آن سر باز می روازاین

در « المقامی»که عبارت از گذشتن از جمیع حدود و تخطی از تمامی تعینات است و همان مقام 

و نیز با دارا بودن مقام  - (13:)احزاب« يا أ هْل  ي ثْرِب  ال مُقام  ل كُم»سخن پروردگار است که فرمود: 
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آن امانت را داشت؛ پس  قابلیت حمل و پذیرش -که عبارت است از فنای از فنا  -جهولیت 

)امام  اش، به حقیقت پذیرفتقیقت اطالقیکه به مقام قاب قوسین رسید، امانت را به حهنگامی

 .(56: 1384خمینی، 

دانند. ایشان، ، دو وصف ظلوم و جهول را باالترین وصف انسان میخمینی با این نگاه، امام

ها ها را شکسته و نسبت به آنبت انند که همةدان را به این جهت میظلوم )بسیارستمگری( بودن انس

دانند که به ده است؛ و جهول بودن او را بدین دلیل میل کرناسپاسی کرده، چون امانت الهی را قبو

ها چیزی جز ذات حق توجه ندارد، او غافل از همه است؛ چنین خصوصیتی شامل همه انسان

باشند ان واقعی هستند و این اوصاف را دارا میدارشود بلکه تنها شامل کسانی است که امانتنمی

 .(253: 19ج، ب1378)امام خمینی، دریافته باشیم و در آن راه باشیمتوانیم آن را هرچند که ما می

ها از پذیرفتن امانت، سر باز زدند؛ ها و زمین و کوهگردد که چرا آسماناساس روشن میبراین

راثر نقصان قابلیت و کمبود ظرفیت پذیرش تکوینی بوده و بم، این عدم که در تحلیل اماچنان

 وجودی آنان بوده است. 

 ع(بیتالیت اهلو( 

 است. )ع(بیتتأویلی دیگر از امانت در فرمایشات امام، به والیت اهل

، امانت حق )ع(بیت عصمت و طهارت و دوستی خاندان رسالت، والیت اهلیشانبه اعتقاد ا

تفسیر  )ع(شریفه بسیاری، امانت را در آیه شریفه به والیت امیرالمؤمنیناست؛ چنانچه در احادیث 

امام خمینی، ) ت، خیانت به امانت تفسیر شده استاند و غصب والیت و سلطنت آن حضرفرموده

1376: 480). 

 طابق میان عالم تکوین با عالم تدوین .  ت5

 .(53 :)فصّلت «تَّى ي ت ب يَّن  ل هُمْ أ نَّهُ الْح قأ نْفُسِهِمْ ح  س نُريهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ و  في»
در تأویل آیات ترین مبنای ایشان و دیگر عرفا یکی از مبانی عرفانی امام خمینی و بلکه رایج

گونه که وجود، ، به این معنی که همانتطبیق دادن عالم هستی با قرآن مجید است قرآن کریم،

متفاوت است؛ قرآن نیز دارای مراتب و درجات معنایی چندی دارای مراتب و درجات چندگانه و 

گونه که زمین دارای طبقات مختلف و آسمان دارای هفت مرتبه و الیه است، قرآن باشد. همانمی

 باشد.قرآن می دهندة تمام مرتبةین مراتب، نماینده و انعکاسنیز چنین است و هرکدام از ا
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خداست و هم کتاب تدوین و هر دو از نظام واحدی  دةتعبیر دیگر، هم جهان تکوین آفریبه 

توان از شناخت جهان هستی، به شناخت قرآن پی برد و برخوردار هستند. به همین دلیل می

 های کتاب تدوین را به جهان تکوین سرایت داد. ویژگی

ط گاه اسم اعظم الهی است و چون اسم اعظم یك واقعیت جامع و محیگاه و جلوهقرآن، تجلی

توان این موجود جامع را در جهان تکوین مشاهده کرد. خداوند یك کتاب بیشتر ندارد، است، می

ای را توان هر مرتبهمی اما این کتاب دارای مراتب و درجات و تعینات گوناگون است، بدین روی

 .(519 :1، ج1384)ایازی، دیگر مقایسه کرد  با مرتبة

نماید که قرآن تطابق میان قرآن و جهان چنین تعبیر می در تحلیل بیان السّعادهصاحب تفسیر 

، رها از هرگونه قید و محدودیتی بود و چون سخن خداوند است که در آغاز ظهور و بروزش

آسمان و زمین با این وصفِ قرآن، تاب شنیدن کالم و انعکاس آن را نداشت، خداوند آن را از 

ای از و او را در پردهات عقلى محجوب ساخت های تعیّنحجاب مقام اطالقش تنزل داده و با

مراتب جهان  کنندةمنعکس ،های عقلی قرار داد. در اینجا بود که مراتب گوناگون قرآنمحدودیت

، باز ازآناز مصادیق قرآن شد و پس ،ایدر مرتبه، طور مثال اگر جهان مراتب عقلی داشتشد. به

یشتری قرار داد و درنتیجه عالم مثال در جهان خارج، از های بتر آورد و با محدودیتمعانی را پایین

تر آورد و عالم اجسام و محسوسات از . از این مرتبه هم آن معانی را پایینمصادیق قرآن شد

، حروف و کتابت و ترین مراتب تنزل داد و پوشش صوتمصادیق آن گردید. سپس آن را به پایین

ها تاب شنیدن و دیدن آن را داشته باشند، در این دیده ها وکه گوشنقوش بر آن پوشانید تاجایی

که تمام مراتب وجود، مصادیق قرآن است، مرحله هم حروف و نقوش، مصادیق قرآن شد و چون

گنابادى، ) تر و خشکی را نتوان یافت، مگر اینکه در او وجود دارد چیز شد و هیچقرآن بیانگر همه

 .(13: 1، جق1408

و همگی  های متفاوتی ارائهها و تحلیل، استداللالم تکوین با عالم تدوینبرای تطابق میان ع

اند که صفات یکی را به دیگری تعمیم دهند و از شناخت قرآن به شدهبرای این مقصود طراحی

شناخت جهان و اجزای آن برسند. امام خمینی در تحلیل و استدالل بر تطابق میان کتاب تدوین با 

گونه که کتاب تدوین الهی از جهتی هفت بطن و به هماندارند که یان میکتاب تکوین چنین ب

های داند؛ همچنین کتابکسی آن را نمیاعتبار دیگر هفتاد بطن دارد که جز خدا و راسخان در علم 
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)امام باشد مو مثل آن است و دارای هفت بطن و هفتاد بطن میتکوین الهی انفسی و آفاقی موبه

 .(59: 1374خمینی، 

حتی  ،ایشان همچنین درخصوص تطابق کتاب تکوین و تدوین الهی معتقدند که هر موجودی

ء و صفات الهی را ، کتابی الهی است که سالك الی اهلل و مجاهد فی سبیل اهلل، اسماجماد و نبات

و جانشین « کون جامع»جهت که خواند. انسان کامل ازآن، از آن میقدر ظرفیت وجودی خودبه

ترین حجت است، های خدا و بزرگترین نشانهزمین و نشانه خدا در عوالم است، گرامی خدا در

إِنَّ الصوره اإلنسانيه أكبر حجج اهلل علي »آمده است:  )ع(و یا امام صادق )ع(چنانچه از امیرالمؤمنین

همانا صورت انسانی، )؛ «خلقه و هي الكتاب الذي كتبه بيده و هي مجموع صوره العالمين

و او ترین حجت خدا بر آفرینش اوست و آن کتابی است که حق با دست خود نگاشته است گبزر

همه مراتب غیب و شهادت  تنهایی دربردارندةپس انسان به«. مجموع صورت همه جهانیان است

که در آثار علوی آمده است: های الهی است؛ چنان، جامع تمام کتاباست و به بساطت ذاتش

بااینکه  /کنی همین جرم کوچکی)تو گمان می و فیه انطوی العالم األکبر/ مٌ صغیرأتزعم أنَّكَ جِر

 .(146 – 147: 1374امام خمینی، ) در تو جهانی بزرگ نهان گشته است(

 طابق میان انسان کامل با عالم کبیر .  ت6

شود، می تعبیری جهان کوچك )عالم صغیر( خواندهانسان کامل، کون جامع )هستی فراگیر( و یا به

 داده است. تنهایی در خود جایانسانی که تمام کیفیات موجود در کل جهان را به

شمار های انسان کامل بهگاهدهند که همه ما سوی اهلل جلوهباره چنین توضیح میامام دراین

روند و همین معنا در زیارت جامعه کبیره تأکید شده و مالصدرا نیز با شرح و بسط بیشتری آن را می

تعالی تنها به انسان ایشان همچنین معتقدند که قدرت حق .(60: 1375 ،)امام خمینیدهد توضیح می

این انسان کامل زء ج منزلةاهلل بهماسوی ةشود و همکامل که حامل سرّ الهی است، بخشیده می

 .(60: 1375 ،)امام خمینی شوندمحسوب می

های ایشان جایگاه انسان کامل امام خمینی اهمیت بسیاری دارد و در تفسیرها و تأویل نظریة

کرده است. انسان کامل به این دلیل اهمیت دارد که طریق شناخت حق است. ازسوی  بزرگی پیدا

دهد، مبنای شناخت تعالیم دست میی که از این انسان بهسازی است، الگویدیگر قرآن کتاب انسان

 گیرد: گردد. به این جهت طرح انسان کامل ازسوی امام با دو تأکید انجام میو رهنمودها می
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 گیرد؛ و انسان کامل و خلیفةام میو صفات انج حق و ظهور او با ظاهر ساختن اسماشناخت  .الف

شود و ارتباطش با قرآن به این جهت است که انسان کامل تنها عظما، مظهر اسم اعظم یعنی اهلل می

 کتاب الهی و قرآن، مظهر و مجالی اوست.

موجودات است و تمام موجودات تحت تربیت و تدبیر آن  صفت انسان کامل محیط بر همة .ب

ل هرگز به آن حقیقت مورد پرستش صورت حقیقی هستند؛ و اگر انسان کامل نباشد، خدای متعا

 – 524 :1، ج1384)ایازی،  گردیدشد و فرمانش اطاعت نمینمیگرفت و به یکتایی شناخته قرار نمی

523). 
گفتنی است گاهی تأویالت امام خمینی مانند سایر عرفا از طریق پیوند میان عالم کبیر با عالم 

مثال بسیار دیده  عنوان نی قرآن کریم است. بهصغیر و مرتبط کردن این پیوند با عالم تدوین یع

 شی از جهان هستی مانند آب که مایةتوصیف بخ ای دربارةکه ایشان به مناسبت آیهشود می

خصوص آیه زند و آن را به امور معنوی ارتقا داده و درزندگانی و پاکی است به تأویل دست می

 دارند: این آب وسیلةبیان می .(48-49 :فرقان) «وراً * لِنُحْيِي  بِهِ و  أ نْز لْنا مِن  السَّماءِ ماءً ط هُ» :شریفه

طور که آب وسیلة طهارت و شاهده کند و همانگردد تا آن موجود حی قیوم را مپاکی انسان می

گوید و آن را گردد. ایشان از آب و کارکردهایش سخن میحق می شود، وسیلة مشاهدةوضو می

تطهیر اضطراری  اک که در احکام تیمم آمده و وسیلةدهد. از خبه انسان و حاالت او تطبیق می

اصل انسان است و خداوند متعال فرموده است:  فرماید که این خاک نشانةمیانسان است، استفاده 

و این برای آن است که از این خاک که طبیعت و جزء عالم کبیر است، ( 55 :طه) «مِنْها خ ل قْناكُم»

تفکر کنی در ذات خود و معرفت پیدا کنی که چه کسی تو را ایجاد کرده و از چه آفریده و برای 

 .(41 :ب1386امام خمینی، )چه ایجاد کرده است پس خاضع شوی و تکبّر را از سر بگذاری  

نخست  ةق انسان کامل با عالم کبیر و پیوند آن با عالم تدوین، در مرحلطرح تطاب بنابراین فلسفة

 شود و گاهی جهان به انسان.به علت شناخت انسان طرح گردید. گاهی انسان به جهان تشبیه می
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 نتیجه:
موضوع و کانون نگاه امام در تفسیر عرفانی  ،شود که انسانبراساس آنچه بیان گردید روشن می

کائنات و افالک آسمانی و ارکان زمینی  انسان، هدف و ثمرة اصلی آفرینش همةزیرا  ؛جهان است

مراتب و طبقات هستی بوده و  اش از عالم الهی با گذر از همةلیاست؛ موجودی که آغاز سیر نزو

اش نیز با عبور از همان مراتب و طبقات و وصال به حضرت سرانجام او در بازگشت و سیر صعودی

  حق است.

انسان کامل یافته به نور الهی است؛ زیرا های هدایتاین اشرفیت انسان، ویژگی تنها انسان

صحیح و تربیت  وسیلةها بههمة انسانو شده برای ذات مقدس حق است  اهلل و ساختهمخلوق ألجل

 سوی کمال بروند. توانند بهقابل اصالح بوده و می، هاترین انسانوسیله کاملبیرونی به

انسان کامل و روشن کردن زوایای وجودی او در عرفان اهمیت پیدا  اساس، طرح مسئلةراینب

 رساند.تجلیات و مراحل اسفار و مقامات سلوکی به اثبات می ور خودش را در همةکند و حضمی

و « خلق حق و رابطة»ینی و دیگر عرفا، به کیفیت بدون تردید، اساس عرفان نظری امام خم

اتصال  ةحق و لقاءاهلل و رفتن از کثرت به وحدت مبتنی است. شناخت این حلقبهچگونگی وصول 

 بررسی عرفا قرارگرفته است. ترین مباحثی است که موردمیان جهان آفرینش و خالق هستی، از مهم

 ها:نوشتپی
معرفت، ک: )رترین تفاسیر عرفانی و نیز معروفتفسیر عرفانی  برای آشنایی بیشتر با سبك و شیوة .1

 (.526 -587 :2، ج1386

حجاب یا هستی نزد افالطون همان تمثیل غار است. افالطون  بارزترین مثال برای وجه پوشانندة .2

. در غار افالطون نوری از پشت سر اسیران و یا پنداردهستی را چون غاری می ،در این تمثیل

رون غار در حال یکه بشود. در این غار نور ضعیف مزبور بر افرادی تماشاگران ساطع می

شود که اسیران مزبور تابد و سبب میاند پرتو افکنده و پژواک آن به دیوار انتهای غار میحرکت

. بنابراین ها بر دیوار غار، دچار اشتباه شوندآن یرون از غار و سایةمیان واقعیت وجود افراد ب

، بینندرو جز سایه نمیستند. ازاینبرند و ازسوی دیگر زندانی هسر میسویی در غار بهاز ،آدمیان

افالطون، از تربیت  به گفتة شنوند؛ زیراگویند و جز سایه نمیاندیشند، جز سایه نمیجز سایه نمی

افالطون،  گفتة. بدین ترتیب بهاینجا همان کسب معرفت حقیقی استعاری هستند و تربیت نیز در 

تاریکی نیست؛ بلکه نشانه و پرتو خیر است. از  یافته است، هستی دیگر که چنین تربیتدر نظر آن
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بر روی همین روی در رساله تیمائوس برخالف آنچه در تمثیل غار به وصف درآمده است، 

، روایت زایش جهان است. جهان ورزد. رساله تیمائوسحجاب هستی تأکید می آشکارکنندة

دش مانند شود. در این گفتار چیز هرچه بیشتر به خوپدیدار گردید زیرا خداوند خواست تا همه

روی افالطون ها و یا غار به میان نیست. هر چه هست، خداگونه است؛ ازایندیگر سخن از سایه

تمثیل غار، خواند. بدین ترتیب، روایت تیمائوس از هستی، برخالف می« خدای آفریده»جهان را 

بر تنزیه و روایت تنیدیگر، تمثیل غار مبعبارتحجاب است. به نمودار روی آشکارکنندة

، همچون آشنایی شوداستوار بر تشبیه است. حجاب چون درنهایت از ذات الهی پیدا میتیمائوس 

ها در غار( ولی به خاستگاه کند )همچون سایهو درنتیجه گمراه میپوشاند است که هرچند می

 گرداند:نزدیك میکند، همان نیز ، آنچه دور میعبارتیخود نیز راهبر و رهنمون است؛ و به

: 1384بینای مطلق )رک:  گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید/گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد         

 .(، با اندکی تصرف23ش 

که  143و دیگرمرتبه در سوره اعراف آیه  ؛«و النَّهارِ إِذا ت ج لَّي»: 2مرتبه در سوره لیل آیه  یك  .3

 «.ر بُّهُ لِلج ب لِ ج ع ل هُ د كَّاً و  خ رَّ موسي ص عِقاف ل مَّا ت ج لَّي »فرماید: می

، ق1404مجلسی، ؛ 59: 4ج، ق1406فیض کاشانى، رک: ) است )ص(این حدیث منسوب به پیامبر اکرم  .4

درخصوص منابع عرفانی آن رک: ؛ 319: 17، جق1400؛ هاشمی خویی، 137: 64، جق1403؛ همو، 59: 7ج

 (.10: 1373امام خمینی،

 نامه:کتاب
 قم: نشرالبالغه. اإلشارات و التنبیهات،(، 1375سینا، ابوعلی حسین بن عبداهلل. )ابن -

 .، تهران: مولیرسائل(، 1375الدین. )ییعربی، محابن -

 .جلدی(، بیروت: دار صادر 4) الفتوحات المکیهتا(، )بی ــــــــــــــــــــــــــــــ . -

 الکتب العربیه. دار احیا: قاهره، الحکمفصوص (، 1946) ــــــــــــــــــــــــــــــ . -

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام تهران:  )آداب نماز(، ةالصلو آداب(، 1373خمینی، روح اهلل. ) []امام -

 خمینی.

تنظیم و نشر آثار مؤسسه تهران: ، التعلیقه علی الفوائد الرضویه(، 1375. )_____________ -

 امام خمینی.
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مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام تهران:  تفسیر سوره حمد،(، الف1386. )_____________ -

 خمینی.

تهران: ، سید عبدالغنی اردبیلی، تقریرات فلسفه امام خمینی(، 1381. )_____________ -

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

 اکبرتعلیقات علی دیوان امام )مجموع اشعار امام خمینی(،(، الف1378)_____________.  -

 رشاد، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

مؤسسه  تهران: العارفین، ةمعراج السالکین و صلو ةسر الصلو(، ب1386) _____________. -

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.تهران: ، شرح دعاء السحر(، 1374) ____________. -

مؤسسه تنظیم و نشر تهران:  )اربعین حدیث(،شرح چهل حدیث ، (1376) ____________. -

 آثار امام خمینی.

ها، . )بیانات، پیاممجموعه آثار امام خمینیصحیفه امام ، (ب1378. )____________ -

 و نشر آثار امام خمینی. ها(، مؤسسه تنظیمها، احکام، اجازات شرعی و نامهمصاحبه

الدین با مقدمه: جالل ،يةو الوال ةفإلی الخال ةيمصباح الهدا(، 1384. )____________ -

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.تهران: آشتیانی، 

مقدمه، تحقیق و تعلیق ، تفسیر قرآن مجید برگرفته از آثار امام خمینی (،1384) .محمدعلی، ایازی -

 .مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیتهران: ناظر: محمدهادی معرفت، 

 مجله عرفان ایران،، «دوروی هستی در عرفان و تمثیل غار افالطون» (،1384) بینای مطلق، سعید. -

 (.18 :23ش 

و  ، تهران: وزارت فرهنگنقد النصوص فی شرح نقش الفصوص(، 1370جامی، عبدالرحمن. ) -

 ارشاد اسالمی

، تهران: وزارت فرهنگ و ممد الهمم در شرح فصوص الحکم(، 1378) .حسن ،زاده آملیحسن -

    .ارشاد اسالمی

 .مولی: ، تهرانشرح فصوص الحکم، (1368. )الدین حسین بن حسنتاجخوارزمی،  -

دائره المعارف مرکز ، تهران: المعارف بزرگ اسالمی ةدائر، «تجلی»، مدخل (1385دادبه، اصغر. ) -

 بزرگ اسالمی.

 .دار الکتاب العربی: بیروت، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، (ق1407. )محمود، زمخشرى -
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 .، طهوریفرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی(، 1381جعفر. )سجادی،  -

، تصحیح و تحقیق محمد حماصیان،کرمان: خدمات گلشن راز(، 1382شیخ محمود. )شبستری،  -

 کرمان.فرهنگی 

  ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.منطق الطیر(، 1373فریدالدین.) ،نیشابوری عطار -

کتابخانه امام : اصفهان، لوافیا، (ق1406. )فیض کاشانى، محمد محسن بن شاه مرتضى -

 .)ع(امیرالمؤمنین على

 قرآن کریم. -

 تهران: هرمس.، عربی و مایستر اکهارتوحدت وجود به روایت ابن(، 1381)کاکایی، قاسم.  -

 ، بیروت: مؤسسه األعلمی للمطبوعات.تفسیر بیان السعاده، (ق1408گنابادى، سلطان محمد. ) -

، مقدمه و تصحیح و مفاتیح اإلعجاز فی شرح گلشن راز(، 1385الدین محمد. )الهیجی، شمس -

 تعلیقات محمدرضا برزگر خالقی و عفت کرباسی، تهران: زوّار.

 ، بیروت: مؤسسه الوفاء.بحاراالنوار، (ق1403مجلسی، محمدباقر. ) -

تصحیح و تحقیق: هاشم  ،العقول فی شرح أخبار آل الرسول ةمرآ، (ق1404)ـــــــــــــــــــــــــ .  -

 .دار الکتب اإلسالمیة: رسولى محالتى، تهران

 الرضویه للعلوم االسالمیه. الجامعه :مشهد، التفسیر و المفسرون(، 6138معرفت، محمدهادی. ) -

 ، قم: بیدار.تفسیر مالصدرا(، 1366. )مالصدرا، صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم -

، قم: منشورات المتعالیه فی األسفار العقلیه األربعه ةالحكم(، 1368)ــــ . ـــــــــــــــــــــــــــــ -

 مصطفوی.

 البالغه. نهج -

، به کوشش: حسن منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه، (ق1400). اهللمیرزا حبیب، هاشمى خویى -

 مكتبة اإلسالمية.: تهران، میانجى ابراهیمتحقیق و تصحیح: اى، زاده آملی و محمدباقر کمرهحسن
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