امام خمینی(س) و مسأله عماء
سید مرتضی مبلغ

چکیده :عماء ازمباحث مهم عرفاا اتاک ار آن ا از گاه ااو درانآقاان زبا از
خلقک مخلوزات ا از حقیقک اگوآ زب از ظهون ا تعین بحث میشوآ .اهن موضوع
از هک تو مربوط بر مقام اگاه اهی اتک ر منشأ خلقک اتک ا فراهناهها ییبای
منجر بر خلقک موگوآات آن انجا نخ میآهه ا از تو آه ار بار قرا رو شاهوآ ا
معرفک عانف ا نهاهک تعالی ا ااجقیر ا ا تااحک هاا تااحکهاا تانهاک ا
نمزالوآ

ر از آت رس هر تالک تیزدرااز خانج اتک مربوط میقرآآ.

بین اصحاب عرفا آانظرهر مشهون آنخصوص عماء اگوآ آانآ .برخی ا نا مقاام
احههک ا تعین اال ا برخی ا نا مقاام ااحاههک ا تعاین آام آانرا راناه .اماا اماام
خمینی آن اهن خصوص نظرهرا بههع ا اخ صاصی مبنای بار انابااق مقاام عمااء باا
«فیض ازهس» نا مارح تاخ رانه .اهن مقالر آندی ا اتک ر از هک تو بر انزهابی
نظرهاار امااام ا اخ صاصاای بااوآ ا ا از تااو آه اار باار انزهااابی اازمااو صااحک

اات حکام ا بپرآازآ.
کلیدواژهها :عماء ،احههک ،ااحههک ،تعین اال ،تعاین ااانی ،فایض ازاهس ،ن ا
نحمانی ،خلق ،معرفک

مقدمه
«عماء» هکی از مباحث مهم عرفانی اتک ر آن ا از گاه او درانآقان زبا از خل اک مخلوزاات
تخن ق ر میشوآ .اهن بحث بر آنبال نااه ی ر از دیامبر ا ارم(ص) نقا شاهو ،آن عرفاا ماارح
قرآههو اتک .ابن عربی ضمن بیا اهن نااهک آن

اب فتوحات مکیّه ا فصوصالحکم

بار ارتات از

 .فانغ ال حصی آ را عرفا از دژاهشکهو امام خمینی ا انقالب اتالمی.
e-mail:s.m.moballegh@gmail.com

اهن مقالر آن تانهخ  99 /9/42آنهافک قرآهه ا آن تانهخ  99 / 1/ 1مونآ تأهیه زران قرفک.
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ا هاآ رآو ا آن مونآ ا تاخن ق ار برایان از بزنقاا عرفاا هم او زوناو  ،عباهالرزاق
اشانی ،گناه  ،زیصار  ،ابان فناان ا تایده حیاهن املای نیاز آن اهان خصاوص بار اظهاان نظار
درآاخ رانه .نااهک مونآ نظر آن اب سنن ابنماجه چنین اتک:
« انبأنا حماآ بن تلمر عن هعلی بن عااء ،عن ا یع بن حهس ،عن عمر ابی نزهن زاال :زلاک :هاا
(ص)

نتولاهلل :أهن ا نبدنا زب ا هخلق خلقر؟ فقال

ا فی عماء ما فوزر هاواء ا ماا تح ار هاواء»

(ززاهنی بیتا 66 :ا .)61
آن

اب عوالی الّلئالی

ر از منابع شیعی اتک نیز اهن نااهک با تغییر گزئی امهو اتک ا آن ا

بر گا عبانت «هخلق الخلق» از عبانت «خلق الردمااات ا االنض» ات

اآو شهو اتک (احرائی 219

ج  16 :ا .)11

«عماء» آن لغک بر معنی ابر بلنه ا در بانا

اتک (معلوف بی تا 672 :؛ گر  979ج .) 241 :4

آن حاشیة نااهک مذ ون آن اب عوالی اللئالی امهو اتک ر اقار عمااء (بااهمزو) نا آن نظار
ب یرهم بر معنی ابر اتک ،اما اقر ا نا عما (بها همزو) آننظر ب یرهم بار معنای دوشایهو باوآ از
شناخک مرآم اتک (احرائی  219ج .)11 :

زاضی تعیه زمی نیز برا عماء (با همزو) معنی ابر نزیق ا برا عما (بها همزو) معنی حیارت
ا عهم تعلق معرفک بر ا  ،ذ ر

رآو اتک (زمی  2 9ج.)21 :9

هماناون ر مالحظر میشاوآ بارا عمااء آا معنای ذ ار شاهو اتاک« :ابار بلناه ا درباانا » ا
«گاه اهی ر خانج از آت رس معرفک اتک» .
مباحث مربوط بر «حقیقک اگوآ زب از ظهون ا تعیدن» ا «االین تجلید ا تعیدن اگوآ» ا «مراتب
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

اگااوآ» ا امثااال ا از امدهااات مباحااث عرفااا آن حااوزی اگوآشناتاای اتااک ا موضااوع گاه اااو
درانآقان زب از خلقک مخلوزات نیز آن همین عرصر مونآ بحث زران میقیرآ .عالاو بر اهن ان ر
از نااهک ا آا معنی ذ رشهو برا عماء آنهافک می شوآ اهن اتک ر موضوع عماء آن عرفا  ،از
موضوعها مهم ا آن عین حال دی یهو ا نمزالوآ اتک؛ زهرا اهن موضوع از هاک تاو مرباوط بار
مقام ا گاه اهی اتک ر منشأ خلقک اتاک ا فراهناهها ییبای ار منجار بار خلقاک موگاوآات
 .ترگمر :خبر آاآ ما نا حماآبن تلمر از هعلی بن عااء از ا یعبن حهس ،از عموهش ابی نزهن ر ق ک تااال ارآم
ا نتول خها درانآقان ما زب از انکر مخلوزات نا خلق نه جا بوآ؟ دیامبر فرموآ :آن عماء بوآ ر نر آن بااال ا
هوا بوآ نر آن داهین ا .
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زران آاش ن آن گاه او نفیع ،منشأ نهزش بانا ا قشوآو شه نحماک بار عاالم اتاک ،ا از تاو

مقاله

میقرآآ آن انجا نخ میآهه .بر اهن لحاظ ر ابر بلنه ا در بانا (عماء) حقیق ی اتک ار ضامن
آه ر بر قر ری شهوآ ا معرفک عانف ا نهاهک تعالی ا ااجقیار ا ا تااحک هاا تااحکهاا
تانهک ا نمزالوآ

ر از آت رس هر تالک تیزدرااز خانج اتک ،مربوط میشوآ.

آن اهن خصوص از تو اصحاب ا بزنقا عرفا مباحث آزیاق ا ظره ای ماارح ا ابعااآ ا
شکاف ر شهو اتک .اگر یالب انا نا آا نظرهر تشکی میآهه :نظرهرا
ها تعین آام» میآانه ا نظرهرا
ت ریر

ر عماء نا«مرتبر ااحههک

ر ا نا «مرتبر احههک ها تعین اال» زلمهاآ می نه .ت اات معنا ا

ر عانفا از «خلق» مهدنظر زران آاآوانه ،اصلیترهن آلی آا نظرهر مذ وناتاک .برخای از

انا خلق نا بر معنی تجلتی بر عالم شهاآت ا اعیا خانگی آانر رانه ا برخی معنی خلق نا اعام از
ا ا شام «ااحههدک» ا تجلتی بر علم ا عین آن نظر قرف ر انه ا بر تباع ا  ،برخای عمااء نا «مقاام
ااحههدک ا تعیدن آام» ،ر ااتار بین احههک ا اعیا خانگی اتک ،آانر رانه برخای آه ار ا نا
«مقام احههدک ا تعیدن اادل» ،اا ر ااتار بین ذات احههک ا ااحههک اتک اا اعالم رآوانه.
اما امام خمینی آنخصوص عماء نظرهرا م اات با نظرهرها تاهر عانفا مارح رآواناه .از
نظر اهشا عماء عبانترک از «فیض ازهس» ،ر ااتاة بین احههدک ا ااحههدک ،ها تعین اال ا تعاین
آام اتک.
اهن مقالر آن صهآ ا اتک ر بر برنتی ا انزهابی نظرهر امام آنخصاوص «عمااء» درآاخ ار ا
آا نک ر نا ناشن تازآ:
الف :اها نظرهر امام ،اخ صاصی اتک ا با انا تاهر عانفا م اات اتک ها نر؟
ب :آن صونت اخ صاصی بوآ  ،اها نأ امام از صحک ا ات حکام برخونآان اتک ها نر؟
اهن امر مر لزم دیموآ تر مرحلر اتک:
) برنتی مخ صر انا اصحاب عرفا آن خصوص عماء؛
اخ صاصی بوآ ا ؛
 )9انزهابی ا ازمو صحک ا ات حکام نأ امام.

امام خمينی(س) و مسألة عماء

 )4برنتی نأ امام آن خصوص عماء ا مقاهرر ا باا انا تااهر اصاحاب عرفاا ا انزهاابی

621
پژوهشنامة متين

1ـ بررسی مختصر آرای اصحاب عرفان در خصوص عماء:
ابن عربی بار ارات از عمااء هااآ ارآو ا تعاابیر مخ ل ای بارا ا برشامرآو اتاک .ا عمااء نا
«گوهراابک» ا«ن

نحمانی» (ابن عربی بایتاا ج « )229 :9حاق مخلاوق بار» (ابان عربای بایتاا ج )449 :4

«هماننه اگوآ» ر آن زههم زههم اتک ا آن حاآث حااآث اتاک (ابان عربای بایتاا ج « )69 :4گاوهر
عالم» (ابن عربی بیتا ج  )9 9 :4ا «حضرت ن

» (ابن عربی بیتا ج  )494:2آانرا ر اتاک .تعاابیر ماذ ون

هم ی منابق بر تعین آام (مقام ااحههک) ا اگوآ منبرط اتک .اماا آن ماوانآ نیاز آنخصاوص
عماء تخنانی آانآ ر منابق بر تعین اال ها مقام ااحههک اتاک .ا آنا ماوانآ ،مقاام عمااء نا
«االین صونت زب از ن

نحمانی ،ا االین ظرفی ر زب از ا

اگوآ حق تعالی اتک» (ابن عربای

بیتا ج )291:9ا «االین تحههه» (تعین اال) (ابن عربی  )61: 941ذ ر رآو اتک.
صهنالههن زونو نیز هماننه ابن عربی قاو عماء نا برابر با تعاین اال اقااو برابار باا تعاین آام
آانر ر اتک ،قرچر بر عک

ابن عربای ،بیشا ر تاخنا اا آنخصاوص عمااء بار تعاین اال تابیاق

می نه.
ا آن آا مونآ عماء نا مقام تنزل نبانی ا بران یخ ر گوآ ذاتی نحمانی ر آن ا نکاح ییبی
االای ازلای تعاین مایهاباه ذ ر ارآو اتاک (زوناو 74: 964؛  ) 12: 972ا آن گاا آه ار از گملار
اهژقیها عماء نا احاطر بر گمیع مراتب ونی ا حضرت الهی برشمرآو اتک (زونو .) 12 : 972
هم نین االین عالمی ر از مقام عماء تعین میهابه نا عالم مثال ا بر ها عالم ااحههک (تعین ااانی)
ذ ر

رآو اتک (تر ر اص هانی  91: 961مقهمر).
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اما آن برخی موانآ مقاام عمااء نا برابار باا «ن ا
اامکا ا نبوبیک ا مربوبیک» ر د

نحماانی» (زوناو  )2 : 972ا «بارزخ اگاوب

ازمرتبر احههک اتک (زونو  ) 41: 972آانر ر ار مناباق باا

مقام ااحههک ا تعین آام اتک.
نک ر گالب انکر زونو برا عماء زائ بر «صونت» ا «ناح ا حقیقک» شاهو اتاک .صاونت
عماء ها عماء عبانترک از «منبع ترچشمر اگاوآ» (مقاام ااحاههک اتعاین آام) ،ا ناح احقیقاک
عماء عبانترک از «مقام احههک اتعین اال» (زونو  .) 41 : 972اهن نظرهر زونو

ناشان مایتاازآ

ر چرا ا ا ابن عربی قاهی عماء نا بر تعین اال اقاهی بر تعین آام حم

رآواناه .آناازاع از

نظر انا ناح احقیقیک عماء بر مقام احههک ا صونت ا بر مقام ااحههک منابق اتک.
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هرآا مقام احههک ا ااحههک منابق آانر رانه .زیصر آن گاهی عماء نا مرتبرا آانر ر اتک ار

مقاله

آااآ زیصر ا تیه حیهناملی نیز از عانفانی هر نه ر ماننه ابن عربی ا زوناو  ،عمااء نا بار
هیچ تعین ا اتم ا اص ی برا ا نیرک ا همر چشمها ا فهمهاا از آنک ا عاگزناه ا اشایاء از
ا مرتبر ا بر ااتار ن ا

نحماانی صااآن مایشاونه (زیصار  )491: 971ا آن گاا آه ار «مرتبار

شف» ها «مقام ال رق بعه الجمع» نا ر حق تعالی آن ا مرتبر آن مقام ییب خوآ اتک ،بار عمااء
تابیق آاآو اتک (زیصر 142 : 971ا .)149عمااء آن آاماونآ ذ رشاهو برابار باا احاههک اتعاین اال
اتک ،اما زیصر آن مونآ آه ر عماء نا مقام الوهیک (ااحههک ها تعین آام) ار االاین ثرتای
اتک ر آن آان اگوآ اازع میشوآ ا برزخ بین حضرت احههک ذاتیر ا مظاهر خلقیر اتک زلمهاآ
نموآو اتک (زیصر .)29: 971

تیه حیهناملی آن موانآ م عهآ بر اناباق مقام عماء با مقام احاههک ا تعاین اال تأ یاه ارآو
اتک .ا ضمن نقه رانی ر عماء نا حضرت ااحاههک مایآانناه اتا هالل مای ناه ار مقاام
ااحههک ،االین خلق اتک ا لذا نمیتوانه مقام عماء باشه؛ زهرا عمااء زبا از االاین خلاق اتاک ا
ن یجر میقیرآ ر برابر بوآ مقام عماء با احههک ،بر ااحههک ترگیح آانآ (املی 221 : 967اا )299ا
صراح اً حضرت احههک ذاتی نا هما حضرت عماء ذ ر

رآو اتک (املی .)199 : 967

اما آن مونآ آه ر عماء نا هماننه ابن عربی عبانت از «گوهراابک» آانر ر اتک ر هما «ن
نحمانی» ها تعین آام اتک (املی .) 1 : 967
تنها عانفی ر عماء نا صرفاً حضرت احاههک آانرا ر ا آن هایچ گاا آه ار نیاز مقاامی گاز
احههک ا تعین اال برا ا زائ نشهو اتک ،عبهالرزاق اشانی اتک .ا ذات احههک نا زب ان
ظهون آن حضرت اتمائیر ،آن عماء ذ ر رآو اتک ( اشاانی  .)94: 971حضرت اتمائیر هماا مقاام
ااحههک ا تعین اانی اتک ا عماء ر دیش از ا زران آانآ عبانت اتاک از مقاام احاههک اتعاین
اال .اشانی هم نین نظر رانی ر عماء نا بر آلی انکر مقام ااحههک ،مخلوق اتک ا نمیتوانه
احههک ،بر آلی انکر هایچ ا

گاز خهااناه ا نا نمایشناتاه ا آن حجااب گاالل زاران آانآ

( اشانی  14: 912ا.) 17

تاهر اصحاب ا اتاطین عرفا  ،عماء نا بر مقاام ااحاههک ا تعاین آام مناباق آانرا ر ا تعاابیر
مخ ل ی برا ا بر ان برآوانه:

امام خمينی(س) و مسألة عماء

برابر با عماء باشه نقه می ناه ا تأ یاه ماینماهاه ار عمااء آن نازآ اا عباانت اتاک از حضارت
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ماههالههن گناه عمااء نا مااآو صاونتهاا عقلای ا انااح عاالی آانرا ر ا تعاابیر «حقیقة
الحقاهق»« ،گوهرالجواهر» ا «هوهک
مراآف با ن

» نا بر ا نربک آاآو اتک (گناه  ) 19: 941ر همار اهنهاا

نحمانی ا تعین آام اتک.

تعیهالههن فریانی عماء نا «تعین اانی» ها مرتبر الوهیک ا حقیق الحقاهق ا خیال مالاق آانرا ر
اتک (فریانی .) 49: 979

ابن فنان نیز عماء نا تعین اانی ن ری ر اص ا مرگع ظهون تعینات اتک ا لیر اتماء الهای
بر ااتار ا ظاهر میشاونه ا «تعاین زباول

نناهو مرتبار الوهیاک» ا ...اتاک مایآاناه (ابان فناان

 .)419: 972ا هماننه زونو عماء نا ترچشمر ا منبع اگوآ آانر ر (ابن فنان  )416: 972ا برا ا
مقام برزخیک (برزخ اگوب ا امکا ) ا ن

نحمانی نا ذ ر می

نه (ابن فنان .)417: 972

ابن فنان آلی اصلی خوآ مبنی بر اناباق عماء با ااحههک نا بر «ییر مخلوق» باوآ ااحاههک
ات وان

رآو اتک (ابن فنان .)41 : 972

گالب اتک ر ابن فنان آن عین حال بر توگیر ت اات انا صهنالههن زوناو

ار عمااء نا

بر هر آا مقام احههک ا ااحههک منابق آانر ر اتک ،درآاخ ر امشک نا با توت بر اگمال ت صی
رآو اتک .ا آن توگیر خوآ ،عماء نا از گهک انکر منبع

ح

اگمال اتک ،برابر با تعین اال (احههک) ،ا از گهک انکر منبع
ت صی

حقاهق الهی ا امکانی بر نحاو
حقاهق الهی ا امکاانی بار نحاو

اتک ،برابر با تعین آام (ااحههک) آانر ر اتک (ابن فنان .)416: 972

مالصهنا شیراز نیز «اگاوآ منبراط» نا برابار باا عمااء آانرا ر ار «مرتبار گماع»« ،حقیقة
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

الحقاهق»« ،حضرت احههک گمع» ا «حضارت ااحاههک» ا ...نامیاهو شاهو اتاک (مالصاهنا  249ج
.)471:4

عبهالرحمن گامی ا زاضی تعیه زمی ا ازا محمهنضا زمشرا نیز عماء نا بر ااحههک مناباق
آانر ر هر هک برخی از عنااهن مخصوص بار ااحاههک ا تعاین آام نا بارا ا ذ ار ارآواناه،
عنااهنی هم و  :حاه بین احهت ا ثرت ،مرتبر الوهیک ،عالم معاانی ،حضارت انتراام ،مرتبار
امکا  ،انرا

ام ا( ...گاامی  21: 94ا )69 ،94ا ن

 2 1ج  ) 9 :ا برزخیک بر

نحمانی ،حقیقک محمههر ا عقا

ا مرتبر نبوبیک (زیصر .) 41: 971

اال (زمای
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الف) آرایی که بازگو کنندۀ آرای دیگران است

مقاله

 )2بررسی آرای امام خمینی در خصوص عماء
امام آن تعلیقر بر مقهمة زیصر تقرهباً لیة انا ا اح ماالت مربوط بر عماء نا بر نحو ام ا هکجا
مارح رآو ا آن مونآ ا هم بر نحو بریان خالصر اظهاننظر رآوانه:
اهشا آن اهن تعلیقر بر آا زول معراف آن خصوص عماء هعنی زاول بار «ااحاههدک» ا زاول بار
«فیض منبرط» اشانو رآو ا ه ک زول آه ر نا بر عنوا اح مال ا امکا مارح نموآو ا اگار هار
زول نا نیز ذ ر رآوانه ر ت کیک انها بر شرح ذه اتک:
) زول بر «مقام ااحههدک» بر لحاظ انکر برزخ بین اتما احههدک ا زمین مخلوزات اتک.
 )4زول بر «فیض منبرط» بر گهک انکر بر عنوا برزخ البرازخ ،بین اتاما ااحاههدک ا زماین
تعیدنات خلقی زران آانآ .امام اهن زول ها اح مال نا برا عماء بر لحااظ بعضای اع بانهاا مناتابتار
آانر رانه.
 )9امکا برابر بوآ عماء با «فیض ازهس» بر لحاظ انکر معنی خلاق نا تعمایم آهایم تاا شاام
تعیدنات اتمائیر [عالاو بر تعیدنات خلقیر] هم بشوآ.
 )2امکا برابر بوآ عماء با «اتم اعظم» بر لحاظ انکر برزخ بین «احههدک ییب» ،ا «اعیا ااب ر
آن حضرت علمیدر» اتک.
 )1اح مال برابر بوآ عماء با «ذات» از ا گهک ر ذات آن حجاب اتاما ذاتیار اتاک ا بار
لحاظ اهن محجوبیدک ،آن عماء زران آانآ.
 )6اح مال برابر بوآ عماء با «احههدک ذات» بر لحاظ انکر آن حجاب فیض ازهس اتاک ا بار
لحاظ اهن محجوبیدک آن عماء زران آانآ.
 )7اح مال برابر باوآ عمااء باا فایض ازاهس از ا گهاک ار آن حجااب اتاماء آن حقیقاک
ااحههک اتک ا بر لحاظ اهن محجوبیک آن عماء زران آانآ.
اتک ا بر لحاظ اهن محجوبیدک آن عماء زران آانآ.
 )9اح مال برابر بوآ عماء با «فیض مقهس» از ا گهک ر آن حجاب تعیدنات خلقیدار اتاک ا
بر لحاظ اهن محجوبیدک آن عماء زران آانآ (زیصر  14 : 971ا . ) 17
آن خصوص اهن نر زول ا اح مال ر امام مارح رآوانه نکات ذه زاب توگر ا تذ تر اتک:

امام خمينی(س) و مسألة عماء

 )4اح مال برابر بوآ عماء با «ااحههدک» (حضرت ااحههک) بر گهک انکر آن حجااب اعیاا
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نک ة اال انکر امام از آا زول معراف ر عبانت اتک از «احههدک ها تعین اال» ا «ااحههک ها
تعین آام» صرفاً بر هک زول اشانو رآو ا ا زول نا با آا تعبیر ا بر بیا آزیقتر بار آا اع باان ار
منجر بر آا تعبیر شهو اتک اانآوانه ،هعنی زول بر «ااحههدک» ا «فیض منبراط» ،اماا زاول معاراف
آه ر ،هعنی احههدک نا آن بخش اح مالها (مونآ ششم از موانآ نر قانر) ماارح ارآواناه .قرچار
اهشا آن اب مصباح الهدایه خوآ« ،احههک» ،نا بر عنوا هکی از آا زول معراف ذ ار ارآواناه
(امام

خمینی الف

.)49 : 94

آن الم بزنقا عرفا  ،برا مقام ااحههدک ها تعین اانی تعابیر مخ ل ی از زبی ن

نحماانی،

فیض منبرط ،فیض مقهدس ا امثال ا ذ ر شهو اتک .خوآ امام هم انجا ر آن خصوص «مشایدک
مالقر» صحبک رآوانه بر اهن تعبیرات م راآف اشانو رآوانه:
مشیدک مالقر ا ظهون ییر م عیدن ر از ا قاهی بر فیض مقهس تعبیر میشوآ ا قاهی بر اگوآ
منبرط اقاهی بر ن

نحمانی ا نریم نبوبیاش خواننه ا از ا بر مقام نحمانیدک ا مقام نحمیدک

ا مقام زیدومی ا بر حضرت عماء ا  ...تعبیر میشوآ (امام خمینی

الف

.)21 : 94

امام آن عین حال از گه ی بین آا زول اال ،هعنای «ااحاههدک» ا «فایض منبراط» ت ااات زائا
شهوانه؛ هعنی زول اال نا بر آلی انکر «برزخ بین اتما احههک ا زمین مخلوزاات» اتاک ا زاول
آام نا بر آلی انکر «برزخ بین اتاما ااحاههدک (نار احاههدک) ا زماین مخلوزاات» اتاک ماارح
رآوانه ا از اهنجا معلوم میشوآ ر اهشا آن زول اال« :گنبة ییبای ا بااطن ااحاههدک» ا آن زاول
آام «اگر ظهون ا تجلی ا » نا ر فیض مقهس ا اگوآ منبرط اتک ،مهدنظر زران آاآو ا ح ی ا
نا برا عماء مناتبتر آانر ر انه ،ا بر اهن لحاظ زاول بار ااحاههدک نا بار آا زاول مخ لاف تقرایم
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

رآوانه .اما هماناون ر اشانو شه ،اهشا زول بر «احاههدک» هاا تعاین اال نا ار از ازاوال معاراف
اتک آن اهنجا ذ ر نکرآو ا آن زرمک اح مالها بر ا اشانو رآوانه.
ال برا احاههدک گاه ااهی فراتار از مقاام عمااء زائلناه ا باها اظهاان
بر نظر می نته امام اصو ً
مخال ک با ا  ،آن عم ا با اعالم نظرهة اهژو خوهش ر بعهاً مونآ برنتای زاران خواهاه قرفاک،
گاه او عماء نا از احههدک بر فیض ازهس تغییر ا تنزل میآهنه .هم نین با نظرهدرا هم ر عماء نا
آن گاه او ااحههدک زران می آهه موافق نبوآو ا بها اعالم مخال ک ،ا نا بر فیض منبرط تغییر ا
تنزل میآهنه .بر اهن موضوع آن زرمک اخر بخش مربوط بر نظرهة امام باز هم اشانو خواهه شه.

633
ازهس» ا «ااحههک» ا «فیض مقهس» ( ر هما فیض منبرط اتک) نا آابان ذ ر رآوانه ا بر نظر

مقاله

نک ة آام انکر از  9زول ا اح مال امام آن ماونآ عمااء ،تار ماونآ ا تکاران اتاک« .فایض
می نته اهشا آن اازع بر شش زول ا اح مال اشانو رآوانه .اما با آزک آن آالهلی ر برا هر زول
ها اح مال اانآوانه ،اگر تکران مشخص میقرآآ .با اهن توضیح ر مثالً برابر آانر ن عماء با فیض
ازهس نا هکبان بر آلی «تعمیم آاآ معنی خلق» ا هکبان هم بر آلی «آن حجاب اتماء آن حضارت
ااحههدک» زران آاش ن ،مهنظر زران آاآوانه .اما باز هم می توا اهن اهراآ نا مارح رآ ار اهان امار
آلی تکران نمی شوآ ا به ر بوآ هر آا آلی نا هکجا برا فیض ازهس ها ااحههدک ها فایض مقاهس
ذ ر می رآنه تا از تکران گلوقیر میشه.
نک ة توم نیز انکر آن ازوال ا اح مال ها مارح شهو بر اضوح اشکان اتاک ار مقاام عمااء
بر ر بر انکر اتما الهی ا زمین خلقی چ ونر ملحوظ ها اع بان شاوآ هاا چار ت رایر از ا انائار
قرآآ ،م اات میشوآ .علک اخ الف ازوال ا اح مالها نیز آن همین اتک .لذا مهمتارهن نک ار آن
صحدک ا ات حکام ازوال مخ لف ا اتک ر آلی ها آاله هر زول مبنی بر معنی «خلق» آن نااهک
نبو ا بر آنبال ا  ،اع بان ا ت ریر اتما الهی ،مونآ برنتی ا انزهابی زران قیرآ ،ر انشاء اهلل بار
هن ام ازمو ا انزهابی صحک ا ات حکام نظرهر اخ صاصی امام آن خصوص عمااء اهان موضاوع
مامح نظر زران خواهه قرفک.
امام آن تاهر ابها ا تعلیقرها خوآ نیز بار ازاوال مخ لاف آن خصاوص عمااء (بجاز زاول
اخ صاصی خوآشا ) اشانو رآوانه:
) زول بر مشیک مالقر ها برزخ البرازخ (امام خمینی ب )2 : 94؛  )4زول بر مقام ها مرتبر احههدک
ها اگوآ بشرط ال ها تعین اال ها هوهک ییبیدر ها حضارت ییبیدار (اماام خمینای  6 : 249؛ زیصار : 971
142؛ امام

خمینی الاف

49 : 94ا)44؛  )9زول بر مقام هاا مرتباة ااحاههدک (اماام خمینای

الاف

49 : 94؛ زیصار

 : 971داانزی )142؛  )2زول بر ذات ،من حیث هی( ،امام خمینی  ( )642 : 949ر اهان زاول نا نار از نظار

ب) رأی اختصاصی امام در خصوص عماء
نأ امام آن خصوص عماء صرهحاً عبانت اتک از «فایض ازاهس» اهشاا بار ارتات ا آن مواضاع
مخ لف بر برابر آانر ن عماء با فیض ازهس تأ یه ا بر ا ات هالل رآوانه .الب ر با توگر بر نظرهاا

امام خمينی(س) و مسألة عماء

ذاق عرفانی نر از نظر برهانی مناتب نهانر رانه).
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ا اح ماالت مخ ل ی ر آن مونآ عماء اگوآ آانآ ا اهشا هم بر آزک بر انها اشانو رآوانه ،نأ
خوآ نا با اح یاطی مارح تاخ رانه ر مر لزم ن ی انا آه را نیرک ،بلکر اظهان آاشا راناه ار
نظر اهشا چنین اتک ا تحقیق اهشا مشخص تاخ ر اتک ر عماء هما فیض ازهس اتاک .اماام
فیض ازهس نا ااتاة بین احههدک ا ااحههدک (اتما احههدک ا زمین ااحههک ر آن ا

ثارت

اازع میشوآ) ذ ر رآوانه.
از همین گا ا دیش از انکر گزئیات نظرهر امام مونآ برنتی زران قیرآ مشخص اتک ار نأ
امام مبنی بر فیض ازهس آانر ن عماء ا ااتار آانر ن ا بین احههدک ا ااحههدک ،نأهای گههاه ا
اخ صاصی اتک ر آن هیچهک از ازوال ا انا دیشینیا اهشا چنین نأهی اگوآ نهانآ.
امام نظرهدر خوآ نا بر طون گامع ا با ات هالل آن اب مصباح الهدایه اانآوانه ا آن چنه ماونآ
از تعلیقات خوهش بر شرح فصوصالحک

زیصر ا مصباح االنس ابن فنان ضمن اشانی مجهآ بر مقام

عماء بر ا انگاع آاآوانه .نظرهر امام آن اب مصباح الهدایه چنین اتک:
قد اختلف کلم األصحاب فیها:
فقیل هی الحضرۀ «االحدیّ » ،لعدم تعلّق المعرف بها؛ فهی فی حجاب الجالل.
و قیل هی «الواحدیّه» و حضرۀ االسماء و الصفات ،ألنّ «العمةاء» هةی الیةی
الرقیق الحائل بین السّماء و االرض ،و هذه الحضرۀ واسط بین سماء االحدی
و ارض الکثرۀ،
و نحن نقول :یشبه ان یکون حقیق «الواسط العماء» هةی الحضةرۀ «الفةی
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

االقدس» و الخلیف الکبری ،فانّها هی الحقیق الّتی الیعرفهةا بمقاههةا الییبةی
احد؛ و لها الواسط بین الحضرۀ االحدیّ الییبیّ و الهویّ الییر الظاهر و حضرۀ
الواحدیّ التی تقع فیها الکثرۀ ک شئت و انّما ل نحمل علی الحقیقة الییبیة
ألنّ السؤال عن «الرّب» و هذه الحقیق غیر هوصوف بصف ؛ کما عرفت فیما هرّ
علیک و العلی الحضرۀ الواحدیّ  ،النّها هقةام اعتبةار الکثةرۀ العلمیّة (اماام
خمینی الف

.)49 : 94

 .ترگمر :آن تخنا اصحاب عرفا آن خصوص عماء اخ الف اگوآ آانآ ،برخی ق رانه ر عماء حضارت احاههدک
اتک ،بر آلی اهنکر معرفک بر ا تعلتق نمیقیرآ ا آن حجاب گالل زران آانآ .ا برخی هم ق رانه ر حقیقاک عمااء،
ااحههدک ا حضرت اتماء ا ص ات اتک ،زهرا عماء ابر نزیقی اتک ر حاه بین اتما

ا زماین اتاک ا حضارت

631
اشانی ر عماء نا برابر با احههدک آانر ر ا ا نا ااتاة بین ذات ،من حیث هی ،ا ااحههدک زران
آاآو ا برخالف ابن فنان

مقاله

اهن نظرهدر آن برابر آا نظرهر معراف ،هعنی احههدک ا ااحههدک ماارح شاهو اتاک ا بارخالف
ر ا نا برابر با ااحههدک آانر ر ا ااتار بین احههدک ا اعیا خاانگی

زران آاآو اتک امام ا نا برابر با فیض ازهس آانر ر ا ااتاة بین احههدک ا ااحههدک زران آاآواناه.
اهشا آن اآامر ا آن تأهیه نظرهة خوآ تخنی از زونو آن خصوص عماء ذ ر رآوانه:
زال المحقتق القونو فی مفتاح الغیب« :العماء» التذ ذ رو النبی ،صلی اهلل علیر
ا الر ،مقام ال نزتل الرتبانی ،ا منبعث الجوآ الذاتی الرحمانی من ییب الهاویّ ا
حجاب العزۀ االنیّ ا فی هذا «العماء» ه عیدن هرتب النکاح االادل الغیبی االزلی،
ال اتح لحضرات االسمائی االلهیّ بال وگدهات الذاتیة (اماام خمینای

الاف

: 94

91ا. )49

قرچر زونو آن اهن فراز از تخنا خوآ بر مقام احههدک ا تعیدن اادل نظر آاش ر اتک ،اماا اماام
ا نا بر فیض ازهس نیز حم

رآوانه .تخن زونو آن اهن فاراز آن خصاوص عمااء بار قونارا

اتک ر بر فیض ازهس هم زاب تابیق اتاک؛ زهارا ااالً ا عمااء نا بار نحاو آن مرحلاة بعاه از
«ییب هوهدک» ها مقام احههدک زران آاآو اتک ا میقوهه عماء از ا مقام نازل شهو اتک .اانیاً برا
عماء تعبیر نبدانی بر ان برآو اتک ر حکاهک از اتصاف ا بر نبوبیدک اتک .االثاً برا ا اصاف
بران یخ ة بخشش ذاتی نحمانی نا ذ ر رآو اتک ر حکاهک از منشاأهک ا بارا اتاماء الهای
اتک .نابعاً تعیدن هاف ن مرتبة نکاح اال ییبی ازلی اا ر قشاهنهی حضرات اتماء الهیدر اتک اا نا آن
عماء آانر ر اتک .همة اهن اهژقیها میتوانه بر فیض ازهس هم منابق باشه.
ااحههدک هم ااتاة بین اتما احههدک ا زمین ثرت اتک ا ما میقوئیم :ممکن اتک ر حقیقک عماء ،حضارت
ا نا با مقاام ییبای ا نمایشناتاه ا اا

فیض ازهس ا خلی ة بر باشه؛ زهرا فیض ازهس حقیق ی اتک ر هیچ

ااتار اتک بین «حضرت احههدک ییبی ا هوهدک ییر ظاهر» ا «حضرت ااحههدک» ار هار چار بخاواهی آن ا

ثارت

ال آانرا ی بار هایچ صا ی موصاوف نیراک .هم ناین ا نا بار حضارت
«نبد» شهو اتک ا حقیقک ییبای چنان ار زاب ً
ااحههدک هم حم نکرآهم؛ زهرا ااحههک مقام اع بان ثرت علمی اتک.
(ص)

 .ترگمر :محقق زونو آن اب مفتاح الغیب ق ر اتک :عمائی ر دیامبر

م ذ ر شهوانه مقام ناازل شاه نباانی ا

بران یخ ة بخشش ذاتی نحمانی از ییب هوهدک ا حجاب عزتت انیدک اتک ا آن اهن عماء مرتباة نکااح اادل ییبای ازلای
ر برااتاة توگدهات ذاتی ،فاتح حضرات اتما الهی اتک ،تعیدن میهابه.

امام خمينی(س) و مسألة عماء

اازع میشوآ .ا ما حقیقک عماء نا بر اهن آلی بر ا حقیقک ییبی (احههدک) حم نکرآهم ر تاال (تااال نناهو) از
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امام آن تعلیقر بر شرح فصوصالحک

زیصر نیز بر نظرهدة خوآ اشانو ا بر ا تأ یه رآوانه:

زه اخ لف اآلناء فی مقام «العماء» فمنهم من ذهب الای ماا ذ ارو الشتاانح ،ا
منهم من زال بانتر مقام الواحهیّة  ،بمنااسةب

ونار ییمااً نزیقااً باین االنض ا

الرماء ،ا هو هناتب مقام الواحهی  :فانتها واسط بین تاماء االحاهیّة ا انض
االعیا الخلقیّ  .ا زه فصلنا القول فی بعض نتائلنا ،ا حقتقناا انتار مقاام فیضار
االزهس .ا لی

هنا مقام برار (زیصر

 : 971داانزی .)142

آن اهنجا نیز امام بر آا نظرهدر معراف هعنی احههدک اا ر نظر شانح (زیصار ) ااا ا ااحاههدک،
ر نظر برخی آه ر اتک ،اشانو رآو ا م ذ ر شهوانه ر ما آن بعضی ابهاهماا (مصباح الهدایه)
آن اهن خصوص ر عماء عبانت از مقام فیض ازهس اتک بحث ا تحقیق رآواهم.
آن فقروا آه ر آن اب آداب نماز ،اشانو بر تر مقام دا

از ذات ،مان حیاث های ،ارآو ا

فیض ازهس نا بر عنوا مقام آام ا «عماء» مارح رآوانه:
بعه از ذات مقهس ،من حیث هی ،تر مقام ا مشهه آه ر اتاک :مقاام ییاب
«احه »؛ ا مقام تجلتی «بر فیض ازهس» ،ر شاهه «عما» ر آن حههث نباو
اتک اشانو بر ا باشه؛ ا مقام «ااحههدک» ار بار احاههدک گماع مقاام اتام
اعظم اتک ،ا بر ثارت ت صایلی مقاام اتاماء ا صا ات اتاک (اماام خمینای
.)916 : 971

آن اهن فقرو امام آن بین احههدک ا ااحههدک ،مقام آه ر بر عنوا فایض ازاهس زائا شاهو ا
عماء نا بر ا حم

رآوانه .آن تعلیقة آه ر بر شرح فصوص زیصر نیز تجلای بار فایض ازاهس نا

سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

مقام عماء آانر رانه« :ب ل جلیر بال یض االزهس الذ

هو مقام «العماء»( »....زیصر  : 971داانزی .)172

هم نین آن فقرو آه ر آن صحیفه امام بر اهن ت اات آزیق ا ظرهف بین احههدک ا فیض ازهس
ا تابیق عماء با فیض ازهس اشانو رآوانه:
حمااه ا تااپاس از ا خااهاهی اتااک اار از مَکمَان ییابِ هوهدااک (حضاارت
احههدک) بر حضرت اتماهی تجلی فرموآ ا اتما ذاتی اا بر حقیقکِ عماهی
آن حضرت ااحههدک ظاهر شه ،ا گملة نعوت ا ص اتش آن احاههکِ ییبای
احهت هافک (امام خمینی  941ج .) 6 :

تجلی بر حضرت اتماهی ا ظهون اتماء ذاتی آن حضرت ااحههدک بر ااتاة فیض ازهس اتک
ر امام آن اهن فقرو از ا بر حقیقک عماهی هاآ رآوانه.
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«تپ

فراآ اماه» ا (فاصالراش) بار اناهازی آا زاوسِ اگاوآ ا آاهاری ییاب ا شاهوآ شاه «هاا

نزآهک ر»؛ ر همانا مقام عماء بلکر «المقام» اتک براتاس عالیترهن نأ « :عنقا شاکان ا

مقاله

امام آن اآامة اهن فقرو چنین ق رانه:
نشاوآ

آام بازقیر» (امام خمینی  941ج .) 7 :

آن اهنجا امام بر آا اهة معراف تونی نجم« :اُمَّ آَنا فَ َهَلتی فَکَا

َ زَابَ زَوتَینِ أا أآنَی» (نجم9 :اا)4

اشانو رآو ا مقام «اَا اآنی» نا مقام عماء آانر رانه .مقام «أا أآنی» از نظر امام هما فایض ازهتای
اتک ر اهشا ا نا خانج از مقام آانر ر ا از ا بر المقام تعبیر می ننه .امام بر «المقام» آانرا ن
مرتبة «اا اآنی» آن موانآ م عهآ آه ر نیاز تأ یاه ارآواناه .از گملار انجاا ار تعاابیر مخ لاف آن
خصوص «مشیک مالقر» نا ذ ر رآوانه بر مقام «اا اآنی» اشانو رآو ا تأ یه نموآوانه ر بر نظار
ما اهن مقام ییر از مقام «مشیدک مالقر» اتک ا اصالً مقام نیرک (امام

خمینی الاف

 .)21 : 94ها آن ماونآ

ترت تجوآ چنین میقوهنه:
«د

تر تجوآ نا ،ر اشانو بر اخرهن مراتب توحیه اتک ا من هی شاوآ آن مرتباة تحقتاق بار

مقام المقامی ،ر اشانی بر ا آن مرلک اه معرفک لمة شره ة «أا أآنای» اتاک ،شاف ن اوا
رآ» (امام خمینی

مونآ آه ر

ب

 1 : 94ا .) 11

ر امام فیض ازهس نا مراآف عماء ها حضرت عمائیدر ذ ار ارآواناه آن ااب

شرح دعای سحر اهشا اتک:
 ...ا تجلتی ب یضر االزهس ا ظلتر االنفع ،فظهر فی مالب

االعیا الثابتة مان

الغیب المالق ا الحضارۀ العماائیّة ؛ اامد تجلتای باال یض المقاهس ا الرحمة
الواسع ا النت

الرحمانی مان الغیاب المضااف ا الکناز المخ ای ا المرتبة

العمائی  ،علی طریق شیخنا العانف ،مهد ظلر ،فی مظاهر االنااح الجبراتیة ا
الملکوتیّ ( ...امام خمینی .) 41 : 249

تجلی رآ .تپ

با فیض مقهس ا نحمک ااتار ا ن

نحمانی ،از ییب مضاف (ییب نزآهک بر ییب مالق) ا نز

مخ ی ا مرتبة عمائیر بر مبنا نظر شیخ عانف ما ر اا تااهراش مرا هام بااآ ااا آن مظااهر انااح گبراتای ا ملکاوتی
تجلی رآ.

امام خمينی(س) و مسألة عماء

 .ترگمر :خهاانه تعالی با فیض ازهس ا تاهة انفع خوآ از ییاب مالاق ا حضارت عمائیدار آن لبااسهاا اعیاا ااب ار
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آن اهنجا امام فیض ازهس نا ییب مالق ا حضرت عمائیدر نا هما فیض ازاهس آانرا راناه ار
خهاانه با ا ا از ا مقام آن اعیا ااب ر تجلتی می ناه .هم ناین فایض مقاهس نا ماراآف ییاب
مضاف ا نز مخ ی ذ ر رآو انه ر با ا ا از ا مقام آن مظاهر انااح گبراتی ا ملکوتی تجلتی
می نه .اهشا آن همین گا فیض مقهس نا بر مبنا نظر ات اآ عاانف خاوآ اهاک اهلل شااو ابااآ ،
برابر با مرتبة عمائیر آانر رانه ا تأ یه امام بر اهن نک ر نشا میآهه ر ات اآ عرفا اهشا نیز نظر
ییر از اهشا آاش ر ا نأ اهشا آن خصوص عماء با ات اآشا نیز م اات ا مخ ص اهشا اتک.
امام آن آا فقرو آه ر نیز آن خصوص عماء تخن ق ر انه ر قرچر آن انجا مرا قیماً ناامی از
فیض ازهس نبرآوانه اما گاه اهی ر برا ا ذ ر رآوانه هما گاه او فیض ازهس اتک:
 ....کذلک وجه الحضرۀ الییبیّة و الهویّة العمائیّة االمسعکسة فةی المرائةی
االسمائیّه و الصفاتیّ هع عدم تعیّسها بسفس ذاتها لعدم ظهورها بةذاتها ،تتعةیّن
بتعیّسات االسماء و الصفات ،و تتلّون بلونها ،و تتجلّی فیها بمقةدار صةفائها...،
حسب استعداداتها؛ فتکون هع «الرحی » رحیما ،و هع «الرحمن» رحمانا ،و هع
«القّهار» قهّارا ،و هع «اللطیف» لطیفا ،الی غیر ذلک هن الجالل و الجمةال (اماام
خمینی الف

.)44 : 94

آن اهن فراز ،امام «اگر حضرت ییبی» نا ار آن اهینارهاا اتاماء ا صا ات مانعک
«هوهک عمائیدر» آانر رانه ا ناشن اتک ر اگر حضرت ییبی منعک

اتاک،

آن اتماء ا صا ات ،هماا

فیض ازهس اتک .بر اهژو توضیحات بعه امام ر اگر حضرت ییبای نا فازاه هار قونار تعایدن ا
ظهون آانر ر ا تعیدن هاف ن ا نا بر تبع تعینتات اتماء ا ص ات ذ ر رآوانه ،تابیق ا نا باا فایض
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

ازهس ما ه میتازآ.
هم نین آن گا آه ر:
«ا ت مراتب الوگوآ ا عوالم الغیب ا الشهوآ الم الهی خانج بالهواء التذ هاو المرتب العمائیة
هن هرتب الهویّ الییبیّ نازل من تماء االلهیّ للحبد الذاتی الظهان مالر ا ال تجلی باتمائر ا صا اتر
لکی هعرف شأنر»

(امام خمینی .)17 : 249

 .ترگمر :مراتب اگوآ ا عوالم ییب ا شهوآ عبانتنه از الم الهی ار بارااتااة هاواهی ار عباانت اتاک از مرتباة
عمائیدر ،از مرتبة هوهک ییبی خانج شهو ا برخاطر حبد ذاتی خهاانه بر ظاهر تاخ ن مال خوآ ا تجلتی اا بر اتاماء ا
ص ات خوآ از اتما الهیدک نازل شهو اتک تا شأ ا منزل ش شناخ ر شوآ.
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الم خهاانه اتک اا بر منصة ظهون آن اهه اشانو شهو اتک .بههن نحاو ار االم الهای اب اها بار

مقاله

آن اهنجا نیز بر مراتبی ر طی شهو اتک تا مراتب اگوآ ا عوالم ییاب ا شاهوآ ااا ار هماا
ااتار هوا ها «مرتبة عمائیدر» از مرتبة هوهک عینیدر ( هاا ییاب مالاق هاا مقاام ییبای احاههدک) خاانج
میشوآ ا تپ

از اتما الهیدک (مقام ااحههدک) نازل میشوآ ا م جلی بار اتاماء ا صا ات الهای

میقرآآ؛ هعنی هوا ها مرتبة عمائیر ااتار اتک تا الم الهی از مقام ییب احه تجلی نه (خانج
شوآ) ،تپ

آن مقام ااحههدک بر اتماء ا ص ات تجلی نماهه (نازل شوآ) .ناشن اتاک ار مرتبار

عمائیر اا ر ااتار بین مقام احههک ا ااحههک اتک اا هما فیض ازهس اتک.
نک ة اخر ا مهم انکر امام آن عین نظر صرهح خوآ مبنی بر هکی آانرا ن مقاام عمااء باا فایض
ازهس ،گمع بین آا نظر مشهون ،هعنی احههک ا ااحههک ها «تعین اال ا تعین آام» ر توتط ابان
فنان انجام قرف ر اتک نا مونآ تأهیه زران آاآو ا با نوش ن تعلیقارا بار ا  ،توضایح ناشانتار ا
آزیقتر نا انائر آاآوانه .گالاب اتاک همان ونار
فصوص الحک

ار دیشا ر اشاانو شاه ،اماام آن تعلیقار بار شمرح

زیصر انجا ر ازوال ا اح مالها آن خصوص عماء نا مارح رآواناه ،زاول آام نا

ر منابق بوآ عماء با فیض منبرط اتک بر لحاظ برخی اع بانها مناتبتر آانر رانه.
اما آن اهن تعلیقر نیز زول اال مبنی بار برابار باوآ عمااء باا احاههدک نا حما بار فایض ازاهس
نموآوانه .آن اازع امام بر آلیلی ر بعهاً آن بخش ات هاللها امام بر نظرهداة خاوهش بار ا اشاانو
خواهه شه ،ح ی آن گمع بین نظرهرها ،مع قه بر برابر بوآ عماء با احههدک نبوآو ا ا نا بار فایض
ازهس حم

رآو انه ا اهن حا ی از ا اتک ر اهشا آن هیچ حال ی مقام عمااء نا آن حاه مقاام

احههدک نهانر ر ا گاه او احههدک نا فراتر از گاه او عماء میآاننه .اهن امر آن ماونآ زاول آام نیاز
صاآق اتک ا اهشا برگا ااحههک ،فیض مقهس نا بر ان برآوانه:
و التحقیق ان للحقیق العمائیّ و السفس الرحمانی حقیقة و رقیقة و باطسةا و
ظاهرا و غیبا و شهادۀ کما االهر کذلک فی جمیع الحقائق االلهیّة و االسةماء
االول ،لکسّه باعتبار البرزخیّ و االحدیّ الجمعیّ یقال لةه العمةاء ،و باعتبةار
الظهور فی الکثرات االسمائیّ الذاتیّ یقال لةه الةسفس الةرحمن ،و الرّقیقة و
الظاهر و الشهادۀ هسهما عبارۀ عن التجلّی الظهوری الفعلی و الفی

المقدس و

الوجود المسبسط ،االّ انّه باعتبار البرزخیّ یقال له العماء و باعتبةار البسةط و

امام خمينی(س) و مسألة عماء

الرّبوبیّ فالحقیق و الباطن و الییب هسهما عبارۀ عن الفی

االقدس و التجلی
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الظهور فی هراتب التّعیسّات یقةال لةه الةسفس الرحمةانی ،فةافه و کةن هةن
الشاکرین و التکن هن الیافلین( .ابن فنان .)416 : 972

ج) استدالل امام بر رأی خود
امام آن خصوص نأ خوآ مبنی بر فیض ازهس آانر ن عماء نکات زهر نا ر مبناا ا آلیا تحقیاق
اهشا ا اتخاذ اهن نأ اتک مارح رآوانه:
 فیض ازهس ا خلی ة بار حقیق ای اتاک ار هایچ انمیشناته (امام

خمینی الاف

ا نا از گهاک مقاام ییبایاش

 .)49 : 94لذا عماء نیز ر مقامی اتک ار هایچ ا

ا نا نمایشناتاه

میتوانه با ا ماابق باشه.
 -4فیض ازهس بین «حضرت احههک ییبی ا هوهک ییر ظاهر» ا «حضارت ااحاههک ،ار آن
ا هر چر بخواهی

ثرت اازع شهو »،ااتار اتک( .امام

خمینی الف

 )49 : 94عمااء نیاز مقاامی اتاک

ر زب از خلق اتک ا طبعاً خانج از هر قونر ثرت اخلقی اتاک ا چاو مقاام ااحاههک ،مقاام
ثرت اتک؛ لذا عماء می توانه برفیض ازهس ر همة ثارات اتاماهی آن ا مناهک ا مضامح
اتک ا با ظهون ا آن مقام ااحههدک ،ثرات اتماهی حاص میشوآ ،منابق باشه.
 -9با توگر بر اهنکر بر آلی خانج بوآ عماء از ثرت خلقی ،امکا تابیق ا با مقام احههدک
ها هوهدک ییبی نیز هرک ،امام برا قزهنش فیض ازهس بر عنوا عماء ا ترگیح ا بر احههدک ،اهن
آلی نا اانآو انه ر چو آن حههث ،تاال از «نبد» (گاه او نبد زب از خلق) شهو اتک [ا اهان
گاه او باهه م صدف بر نبوبیدک باشه] ا مقام احههدک ها حقیقک ییبی م صدف بر هیچ ص ی نیرک [ا
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

مقام ا برتر از اتصاف بر هر ص ی اتک] لذا عماء نا بر ا حم

 .ترگمر :تحقیق ا اتک ر برا حقیقک عمائی ا ن

نکرآهم (امام

نحمانی «حقیقاک ا نزیقاک» ،ا «بااطن ا ظااهر» ا «ییاب ا

شهاآت» اتک .اهن امر آن همة حقاهق الهیدر ا اتماء نبوبیدر اهن نین اتک (گرها آانآ) .د
آا (عماء ا ن

خمینای الاف

)49 : 94

حقیقک ا باطن ا ییاب ا

نحمانی) عبانترک از فیض ازهس ا تجلتی اال ،اما بر اع بان برزخیدک ا احههدک گمعی بار ا «عمااء»

ق ر میشوآ ا بر اع بان ظهون آن ثرتها اتمائی ذاتی بر ا «ن ا

نحماانی» ق ار مایشاوآ .ا نزیقاک ا ظااهر ا

شهاآت ا آا عبانت اتک از تجلتی ظهون فعلی ا فیض مقهس ا اگوآ منبرط .اما بر اع بان برزخیداک بار ا «عمااء»
ق ر می شوآ ا بر اع بان برط ا ظهون آن مراتب تعیدنات بر ا «ن
باش ا از یافال مباش.

نحمانی» ق ار مایشاوآ دا

ب هام ا از شاا را

616
اتک قزهنش مناتب ا زاب زبول اهشا بوآو اتک.

مقاله

ا طبعاً فیض ازهس ر آن عین احهت ،منشأ همر اتماء ا ص ات الهی ا زاب اتصااف بار نبوبیداک
هم نین اهشا مجهآاً تأ یه رآو انه ر عماء نا بر اهن آلی بار ااحاههدک حما نکارآهم ار
ااحههدک مقام اع بان

ثرت علمی اتک (امام

خمینی الف

 . )19 : 94ا طبعاً چو عماء خانج از ثرات

اتک زاب حم بر ااحههدک نیرک.
آن آداب نماز نیز با اشانو بر اهنکر د

از ذات مقهس ،من حیثهی ،تر مقام آه ر اگوآ آانآ؛

هعنی مقام «احههک»؛ مقام تجلی «بر فیض ازهس»؛ ا «مقام ااحههدک» ر بر احههدک گمع ،مقام اتم
اعظم اتک ا بر ثرت ت صیلی ،مقام اتماء ا ص ات ،مقام تجلی بر فایض ازاهس نا مناتاب عمااء
آانر رانه (امام خمینی  .)916 : 971زهرا فیض ازهس ااتاة بین آا مقام احههدک ا ااحههدک اتک ا باا
اهژقیهاهی ر برا عماء ذ ر شهو اتک مناتبک بیش ر آانآ.
 -2فیض ازهس نا هن امی می توا با عماء برابر قرفک ر معنی «خلق» نا تعمیم آهیم تا شام
تعیدنات اتمائیدر هم بشوآ (زیصر  14 : 971ا  ) 17آن اهنجا امام تأ یه رآوانه ر اقر خلق نا شاام
تعیدنات اتمائیدر هم بهانیم ،عماء عبانت از فیض ازهس اتک ،ا طبعاً اقر تعینات اتماهی نا مشامول
خلق نهانر ر ا انها نا آن تاحک الوهیدک ا زب از خلق لحاظ نیم ،عماء فیض ازهس نخواهه باوآ
ا علی القاعهو بر فیض منبرط منابق خواهه شه .لذا هکی از مباحث مهام آن بحاث گاه ااو عمااء،
تعیین معنی خلق ا زلمرا ا خواهه بوآ ر آن بخش ازمو ا انزهاابی نظرهاة اماام ماونآ برنتای
زران خواهه قرفک.
 )3ارزیابی و آزمون صحّت و استحکام نظریّه امام
برا انزهابی ا ازمو صحک ا ات حکام نظرهر امام آن خصوص عماء آن آنگة اال باهه بر برخی
از اهژقی هاهی ر آن نااهک نبو آن ماونآ نرابک عمااء ا خلاق ماارح اتاک توگار ارآ .اهان
الف) عماء زب از خلق اتک؛ لذا باهه معنی ا زلمرا خلق مشخص شوآ تا ب وا مرتبة زب از ا
نا معلوم تاخک.
ب) عماء ابر بانا زاتک؛ لذا عماء آن مرتبر ا گاه اهی زاران آانآ ار منشاأ صاهان ا تجلتای
خلق اتک ا مخلوزات بر ااتاة ا بر ظهون ا اگوآ آنمیاهنه.

امام خمينی(س) و مسألة عماء

اهژقیها نا میتوا آن موانآ ذه خالصر رآ:
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ج) عماء حاه بین اتما ا زمین اتک؛ لذا گاه او عماء بین آا مقام اتک ر هکای ماافوق ا
آه ر ماآا اتک .مقام ماآا هما خلق اتک ا مقام مافوق ،مقام ا گاه او حاق تعاالی زبا از
عماء ،هعنی زب از مقامی اتک ر بالفاصلر منشأ خلقک مخلوزات میقرآآ.
آ) عماء زب از خلق زران آانآ ا چو ان ر آن حوزو ا زلمرا شناخک ا معرفک اازع میشاوآ،
ثرات ا مخلوزاتنه ا عماء زب از ا زاران آانآ؛ لاذا عمااء مقاام ا گاه ااهی اتاک ار ییرزابا
شناخک ا خانج از زلمرا معرفک بشر اتک .الب ر اهن اهژقی عماء بر ی بار معنای ا زلمارا خلاق
آانآ .اقر خلق نا مثالً عالم گرمانی بهانیم ،فوق ا برا بشر زاب شناخک اتاک الای اقار عاالم
اتماء ا ص ات نا نیز خلق بهانیم ،طبعاً ،فوق ا خانج از زلمرا معرفک زران میقیرآ .ان ر مرالم
اتک ا اتک ر تقرهباً همة اصحاب عرفا ا تحقیق ،زائ بر اهژقی خانج از زلمرا معرفک بوآ
عماء بوآو انه ا برخی ا نا صرفاً برا انرا

ام ها رانی ر نزآهک بر مقام انرا

املنه زاب

شناخک آانر رانه.
ها) عماء گاه اهی اتک ر بر نحو م صدف بر نبوبیدک اتک؛ لذا مقام ا گاه اهی ر اصف
نادذهر اتک ها م تصف بر نبوبیدک نیرک نمیتوانه عماء باشه.
با برنتی ا آزک آن اهن دنج اهژقای مشاخص مایشاوآ ار تعیاین معنای ا زلمارا «خلاق» آن
اهژقی اادل (الف) مر قیماً آن هر چهاناهژقی آه ر اار مر قیم ا تعیاین نناهو خواهاه قذاشاک.
بههن نحو ر با تغییر معنی خلق ،تاهر اهژقیها بر تبع ا تغییر میهابنه:
مثالً اقر خلق نا «عالم اعیا خانگی» ها «عالم اعیا ااب ر ا اعیاا خاانگی» هاا «عاالم اتاماء ا
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

ص ات» بهانیم ،ن اهج مر قیم ا م اات ا آن تاهر اهژقیها بههن ونر خوآ نا نشا خواهه آاآ:
اهژقی آام(ب) :خلق = اعیا خانگی ،آن ن یجار :عمااء = فایض منبراط هاا فایض مقاهس هاا
...اتک.
خلق = اعیا ااب ر ا اعیا خانگی ،آن ن یجر :عماء = حضرت ااحههک ها اتم اعظام هاا انراا
ام ها( ...با توگر بر نظرهات مخ لف) اتک.
خلق = عالم اتماء ا ص ات ،آن ن یجر :عماء = حضرت احههک ها فیض ازهس اتک.
اهژقی توم(ج) :خلق = اعیا خانگی ،آن ن یجر :مقام مافوق عماء= حضرت ااحههدک ا باالتر
اتک.
خلق = اعیا ااب ر ا اعیا خانگی ،آن ن یجر :مقام مافوق عماء = فیض ازهس ا باالتر اتک.
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اهژقی چهانم (آ) :خلق = اعیا خانگی ،آن ن یجر :عماء = برا

مقاله

خلق = عالم اتماء ا ص ات ،آن ن یجر :مقام مافوق عماء= حضرت احههدک ها ذات ،مان حیاث
راانی ار بار مقاام توحیاه

فعلی نتیهوانه زاب شناخک ا برا بقیدر ییرزاب شناخک اتک.
خلق = اعیا ااب ر ا اعیا خانگی ،آن ن یجر :عماء = صارف ًا بارا

راانی ار بار مقاام توحیاه

ص اتی ا اتماهی ا زرب نواف نتیهوانه زاب شناخک ا برا بقیدر ییرزاب شناخک اتک.
خلق = عالم اتماء ا ص ات ،آن ن یجر :چنان ر عماء نا فیض ازاهس باهانیم ،از اگار ییبایاش
ییر زاب شناخک ا از اگر ظهونش صرفاً برا

رانی ر بر مقام توحیه ذاتی ا زرب فرائض نائا

امهوانه (انبیا االوالعزم براهژو دیامبر ا رم(ص) ا ائمر معصومین(س) زاب شناخک ا چنان ر عماء نا
احههدک بهانیم ،برا همر ییرزاب شناخک اتک.
اهژقی دنجم (ها) :اهن اهژقی آن آا معنی اال ا آام خلق زاب حما بار هار آا معنای عمااء
اتک .اما آن معنی توم خلق ،اقر عماء نا برابر با فیض ازهس بهانیم ،زاب حم بر ا اتک ا اقار
عماء نا برابر با احههدک بهانیم ،حم ا بر اهن مقام آانا مشک اتک ا بر نظر ناممکن مینتاه،
چو مقام احههدک اصفنادذهر اتک.
لذا از بین اهژقیها دنج انة مذ ون ،باا تعیاین تکلیاف اهژقای اادل (تعیاین معنای ا زلمارا
خلق) ،بر اضوح تکلیف اهژقیها آام ا توم ا چهانم نیز ناشن میقارآآ .اهژقای دانجم نیاز
د

از ناشن شه تکلیف اهژقی اال زاب برنتی ا بحث خواهه بوآ.
می توا ق ک ر با مالک زران آاآ نکات مذ ون ،همة اناهی ر تا نو آن خصوص عمااء

مارح شهو اتک با اهژقیها منهنج آن نکات چهانقانة مذ ون زاب تابیق اتاک .الب ار اقار آن
بین انا موگوآ ،ری مع قه بر برابر بوآ عماء با ذات حق تعالی بوآ ،با مشخصر آام آن تعانض
زران می قرفک اما ظاهراً تا نو

ری زائ بر اهن زول نبوآو اتک .بنابراهن محاون اصالی بحاث آن

معنی خلق از نظر امام

دیش ر آن بخش خالصة انا دیشینیا اشانو شه ر برخی از اتاطین عرفا از گملر زوناو (بناابر
هک زول اا) ا اشانی ا تایه حیاهن املای مع قهناه هار ان ار تعایدن مایهاباه «مخلاوق» اتاک ا

امام خمينی(س) و مسألة عماء

انزهابی ا ازمو نظرهة امام« ،تعیین تکلیف معنی خلق» اتک.
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مقامهاهی ماننه «حضرت گمع بین اگوب ا امکا » ا «حقیقک انرانی» ر برخی برا عمااء ذ ار
رآوانه از مخلوزاتنه ا بر همین آلی عماء نا زب از انها ،هعنی زب از «ااحههدک» اا ر تعبیر آه ر
مقامها مذ ون اتک اا زران آاآوانه .هم نین مع قهنه ر چو خهااناه آن ااحاههک بار صا ات
خلق م جلتی میشوآ ،لذا «ااحههدک» خلق اتک ا عماء زب از ا زران آانآ.
بر عک  ،برخی آه ر نیز چو ابن فنان ا ابن عربی اا بنابر هک زول اااا ا گناه  ،خلاق نا
مراآف با اعیا خانگی قرف ر ا عماء نا براتاس ا تعرهف رآوانه .اما امام از هک تاو عمااء نا
بر شرطی فیض ازهس آانر ر انه ر معنی خلق نا بر قونرا تعمیم آهیم ر شام تعیدناات اتامائیدر
هم بشوآ (زیصر  ) 17 : 971ا از تو آه ر آن تحقیق خوآ معنی خلق نا تعمیم آاآو شام تعیناات
اتمائیدر هم آانر رانه ا بر همین آلی عماء نا بر فیض ازهس حم

نموآوانه (امام

خمینی الف

.)49 : 94

با توگر بر اخ الف نظر بین اصحاب عرفا آن خصوص معنی خلاق آن نااهاک نباو  ،بار نظار
می نته هیچ مالک مناقی ا ات هالل عقالنی برا مشخص تاخ ن معنی خلق آن نااهک ماذ ون
اگوآ نهانآ؛ زهرا خلق ااژوا اتک ر آن نااهات مخ لف بر معانی م اات بار اان نف ار اتاک ا
طی ی از تعیدنات عالم گرمانی تا عالم ناحانی ا عالم اتماهی نا آن برمیقیرآ .آن هر گاا بار هاک
معنی بر ان نف ر اتک ،ا بر نظر مینته آن بر انقیر ا ااژو عمهتاً عرف زبانی ا فضا حا م
بر ق ان مارح بوآو اتک نر مالکها مناقی ا ات هاللی.
لذا معنی خلق نا آن هر گا با توگدر بر معنی هر م ن ا فضاهی ر مباحث هر ما ن آن ا ماارح
شهو اتک باهه آنهافک رآ .مناتبترهن ا موگدرترهن مالک ا مبنا برا تعیین معنی خلاق آن اهان
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

نااهک ،مراگعر بر تاهر نااهاتی اتک ر ااگه مضامین عرفانی بوآو ا مونآ اتا اآی عانفاا زاران
قرف ر ا آن انها از ااژی خلق ات اآو شهو اتک .ح ی اقر آن اهن نااهات باز هم «خلاق» بار معاانی
مخ لف بر ان نف ر باشه ،اما برخی از انها با صراحک ا اضوح بر تعیدنات اتمائی حم شهو باشه،
مالک مناتب ا موگدهی برا تعمیم معنی ا آن نااهاک نباو ماونآ بحاث ،بار تعیدناات اتاماهی
خواهه بوآ.
امام آن بخشی از مباحث خوآ آن اب مصباح الهدایه بر اهن موضوع اشانو رآو ا معنای خلاق
نا آن چنه نااهک مشهون مونآ ات اآی عرفا مونآ برنتی زران آاآوانه:
ا ت االحاآهث الوانآۀ عن اصحاب الوحی ا ال نزها فای باهء خلقهام ،علایهم
الرالم ،ا طیست انااحهم ،ا ا ت اادل الخلق ناح نتاول اهلل ا علاید ،صالی اهلل
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علیهما ا الهما ،اا انااحهم ،اشانۀ الای تعایدن ناحاانی هم الت ای های المشةیئ
الرالم .ا ال عبیر با «الخلاق» هناتاب ذلاک؛ فاا ت مقاام المشةیّئ لام هکان مان
«الخلق» فی شیء؛ ب هو «االمر» المشان الیر بقولر« :اال لر الخلق ا االمار ».ا ا
هالق علیر «الخلق» اهضاً؛ ما انآ منهم(ع) خلق اهلل االشیاء بالمشیّئ و المشیئ
بن رها .ا هذا الحههث الشرهف اهضاً من االدلّ علای او المشةیئ المطلقة
فوق ال عیدنات الخلقیّ من «العق » ا ماآانر (امام خمینی

الف

.)6 : 94

آن اهن فراز امام بر تر نک ر اشانو نموآوانه - :االین خلق عبانت اتک از ناح نتول اهلل(ص) ا
علی(ع) ا ائمر معصومین(ع)؛  -4ناحانیدک دیامبر(ص) ا ائمر(ع) عبانت اتک از مشیدک مالقر ا نحمک
ااتعة الهی؛  -9تعیدن ناحانیدک انها (هعنی تعیدن مشیدک مالقر) عباانت اتاک از تعایدن عقلای؛ زهارا
االین ظهون عبانت اتک از انااح انها.
ان او با اشانو بر اهة زرا  ،هعنی «اَال لَرُ الخَلقُ اَ االَمرُ» (اعراف )12 :ر بین خلاق ا امار ت کیاک
نموآو ا خلق نا م خصوص عالم ملک ا امر نا مخصوص عالم ملکوت آانر ر اتک ،اب اها م اذ ر
شهو انه ر تعبیر خلق برا مقام مشیدک ا تعیدن اال ا تعبیر مناتبی نیرک؛ زهرا عالم مشیدک ییر از
عالم خلق ،ا از عالم امر اتک .تپ

تأ یه نموآوانه ر (علینیم ت کیک خلاق ا امار آن زارا )

قاهی آن نااهات بر مقام مشیک ااژو «خلق» هم اطالق شهو اتک ا آلیا ا نا نااهاک« :خلاق اهلل
االشیاء بالمشی و المشی بن رها» آانر ر ،ان او ات هالل رآوانه ر اهن نااهک از آالهلی اتک ر
اابک می نه مشیدک مالقر باالتر از تعیدنات خلقی اعم از عق ا مراتب داهینتر ا اتک.

 .ترگمر :احاآهثی ر از اصحاب احی ا تنزه آنبانی ایاز افرهنش انا ا ترشک انااحشاا نتایهو اتاک ا اهنکار
عبانت از مشیدک مالقة الهی ا نحمک ااتعة ااتک ،تعیدن عقلی اتک ،زهرا انااح انا (ع) نخر ین ظهون بوآ ،ا تعبیر بار
خلق مناتب ا نیرک؛ زهرا مقام مشیدک آن هیچ چیز از عالم خلق نیرک ،بلکر ا «عالم امار» اتاک ار آن اهاة «اال لار
الخلق ا االمر» بر ا اشانو شهو اتک ،هر چنه ااژی خلق هم بر ا اطالق میشوآ هماناون ار از ائمار(ع) نتایهو اتاک
ر« :خهاانه اشیاء نا توتط مشیدک ا مشیدک نا با خوآ مشیدک خلق رآ» .هم نین اهن حههث شرهف هکی از آلی ها بار
اهن اتک ر مشیدک مالقر باالتر از همة تعیدنات خلقی ،اعم از عق ا مراتب داهینتر از ا اتک.

امام خمينی(س) و مسألة عماء

ناح نتول خها ا علی(ص) ها انااح ائمر معصومین(ع) نخر ین خلق بوآو اتک ،اشانو اتک بر اهنکر ناحانیداک اناا

ار
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آن اازع امام با مارح رآ آا نااهک« :ا ت اادل الخلق ناح نتول اهلل(ص) ا علی(ع)» ا اشانو بار
موانآ مشابر ا ا نااهک« :خلق اهلل االشیاء بالمشی و المشی بن رها» بار ااباات آا نک اة آه ار نیاز
درآاخ رانه:
اادل انکر ااژی خلق ،هم برا مقام مشیدک مالقر ا نحمک ااتعر ر عبانت اتک از ناحانیدک
(ع)

دیامبر(ص) ا ائمر(ع) ا هم برا انااح دیامبر(ص) ا ائمر

ر عبانت اتک از تعیدن عقلی مشیدک مالقر

ا االین ظهون ،بر ان نف ر اتک .ا اهن قرچر براتاس اآبیات زرانی از گن

«امر» اتک نر «خلاق»،

اما ااژی خلق آن اهن آا نااهک ا امثال انها بر معنی عام بر ان نف ر ا تعیدناات ملکای ا ملکاوتی نا
آن برمیقیرآ.
آام انکر مقام مشیدک مالقر ر برا ا ااژی خلق بر ان نف ر اتک ح ی از تعیناات خلقای بار
معنا عام هم باالتر اتک؛ زهرا آن نااهک امهو اتک ر خهاانه همة اشیاء نا توتط مشایدک خلاق
رآو اتک اما مشیدک نا توتط خوآ مشیدک افرههو اتک؛ لاذا خلاق مشایدک فراتار از تااهر اشایاء ا
تعیدنات ملکی ا ملکوتی اتک .از اهنجا مشخص میقرآآ ار مقاام مشایدک مالقار ار آن تااحک
ااال الوهیدک اتک نیز آن زلمرا معنا خلق زران میقیرآ.
آن اآامة همین بحث ،امام برا اابات هر چر به ر منظون اصلی خوآ (هعنی اهن نک ر ر عق هاا
تعیدن عقلی ها ناح دیامبر(ص) ا علی(ع) ،االین ظهون ا تعیدن مشیدک مالقر اتک) بار نااهاک آه ار
اشانو رآو ا بر برنتی ا ت ریر آزیق ا درآاخ رانه:
فی الکافی الشرهف ،عن احمهبن علید بن محمدهبن عبهاهلل بن عمربن علی بان
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

ابیطالب(ع) عن ابی عبهاهلل ،علیهم الرالم ،زال :ا ت اهلل ا اذ ال اا ؛ فَخلاق
الکا ا المکا ؛ ا خلق االنوان؛ ا خلق نون االنوان التذ نوندت منر االناوان؛ ا
أگر فیر من نونو التذ نودنت منر االنوان؛ ا هو النون الذت خلق منر محمداهاً
ا علتیاً .فلم هازاال ناونهن اادلاین ،اذال شایءَ اود زبلهماا .فلام هازاال هجرهاا
طاهرهن ماهدرهن فی االصاالب الاااهرۀ ح ای اف رزاا فای اطهار طااهرهن فای
عبهاهلل ا ابی طالب (امام

خمینی الف

64 : 94ا .)6

 .ترگمر :آن اب کافی شرهف از احمهبن علی بن محمهبن عبهاهلل بن عمربن علی بن ابیاالب از امام صاآق اااعلیار
الرالماا اتک ر فرموآ :خها تعالی بوآ هن امی ر بوآ نبوآ ،ا خهاانه و ا مکا نا خلق رآ ،ا اناوان نا خلاق
رآ ،نوناالنوان نا خلق رآ ر انوان از ا نونانی شهنه (نون انوان از نون االناوان باوآ)ا آن ا گاان

ارآ از ناون

611
ااژی «خلق» ات اآو شهو اتک .اماام آن اهان نااهاک اناوان نا «عاالم عقلای» ا نوناالناوان نا «فایض

مقاله

آن اهن نااهک برا همة تعیدنات خلقی ا فوق خلقی؛ هعنی « :ا  ،مکا  ،انوان ،ناون االناوان» از
منبرط ا اگوآ مالق» (مشیدک مالقر) ر ترایاز حقاهق عقلی ا گز ا  ،ا مبهأ عوالم باال ا داائین
اتک آانر ر انه برا انکر مشخص شوآ ر مقام مشیدک مالقر شام

لتیة تعیدنات اتاماهی اتاک ااا

ر امام براتاس تعمیم آاآ معنی خلق بر تعیدنات اتماهی ،نظرهة خوآ مبنی بار فایض ازاهس باوآ
عماء نا مارح رآوانه اا اهن فراز از تخن اهشا زاب توگر ا تأم اتک:
انّ للمشیئ المطلق هقاهین :هقام الالتعیّن والوحدۀ ،هقام الالظهور بالوحدۀ؛ و
هقام الکثرۀ و التعیّن بصورۀ «الخلق» و «االهر»( ....امام

خمینی الف

.)21 : 94

ا ت الحضارۀ المشةةیئّ لکونهااا ظهااوناً لحضاارۀ الجمااع تجمدااع ا االتااماء ا
الصد ات باحدی الجمع .ا هذو مقام تجلتی العلمی فی نشأۀ الظهون ا العین :فال
هعزب عن علمر مثقال ذنۀ فی الرموات ا االنضین .فک مراتب الوگوآ مقام
«العلم» ا «القهرۀ» ا «االناآۀ» ا ییرها من االتماء ا الصد ات .ب

ت المراتب

من اتماء الحقت .فهو مع تقهدتر ظاهر فی االشیاء لتهاا؛ ا ماع ظهاونو مقاهدس
عنها گلتها (امام

نااهک آه ر

خمینی الف

.)92 : 94

ر بر صراحک بر اطالق ااژی خلق بار تعیدناات اتاماهی آن حضارت ااحاههدک

آاللااک آانآ ،نااهااک مشااهون « :نااک ناازاً مخ یداااً فاحببااک ا اعاارف فخلقااک الخلااق لکاای

خوآ ر انوان از ا نونانی شهنه (نون قرف نه) .ا ا نون اتک ر محمه(ص) ا علی(ع) نا از ا خلق رآ ار ناون
ا آا هم نا نخر ین نون بوآ؛ زهرا هیچ چیز زب از ا آا موگوآ نشاهو باوآ (باوآ نیاف ار باوآ) .دا

ا آا (ناون)

هم نا داک ا دا یزو آن صلبها دا یزو آن گرها بوآ تا آن داکترهن صالبهاا از هام گاها شاهنه ا آن عباهاهلل ا
ابیطالب زران قرف نه.
 .ترگمر :برا مشیدک مالقر آا مقام اگوآ آانآ :مقام بیتعیدنی ا احهت ا مقام بیظهون برااتاة احاهت ،ا «مقاام
 .4ترگمر :حضرت مشیدک مالقر از انجا ر ظهون حضرت گمع اتک ،گامع هماة اتاماء ا صا ات اتاک بار احاههدک
گمع ،ا اهن مقام عبانت ا تک از مقام تجلی علمی آن نشئة ظهون ا عاین ،ا آن اهان مقاام اتاک ار بار اناهازی تان ینی
ذندوا آن اتما ها ا زمین از علم اا نان نیرک ،د

همة مراتب اگوآ مقاام علام ا زاهنت ا آه ار اتاماء ا صا ک

اتک .بلکر همة مراتب اگوآ خوآ ،اتماء حقنه ا اا (حق تعالی) با تقهدتی ر آانآ آن همة اشیاء ظاهر اتک ا با اهنکار
ظهون آانآ از همة اشیاء مقهس اتک (ییر از انهاتک).

امام خمينی(س) و مسألة عماء

ثرت ا تعیدن» برصونت خلق ا امر...
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اعرف» اتک .آن اهن نااهک ،فخلق ک الخلق آاللک بر اظهان مال خهاانه ا تجلتی اا بر اتاماء ا
ص اتش ا ظهون عالم ص ات ا تجلتی ذاتی آن حضرت ااحههدک آن اهینر اتم اعظم ا تاهر اتاماء
آانآ:
ا ت مراتب الوگوآ ا عوالم الغیب ا الشهوآ الم الهی خانج بالهواء التذ هو
المرتب العمائی هن هرتب الهویّ الییبی نازل من تماء االلهیّة للحاب الاذاتی
الظهان مالر ا ال جلی باتمائر ا ص اتر لکی هعرف شأنر .ما فای الحاههث
القهتی « :نک نزاً مخ یاً ،فاحببک ا اعرف ،فخلقک الخلق لکای اعارف»
(امام خمینی .)17 : 249

لمدا تعلتق الحبد التذاتی بشهوآ الذتات فی مراۀ الصد ات ،اظهر عالم الص ات؛ ا
تجلتی ،بال جلتی الذتاتی ،فای الحضارۀ الواحههدار فای ماراۀ جاهعة اادال؛ً ا فای
مرائی اخر بعهها (امام

ا نو

خمینی الف

21 : 94ا.)22

ر معنی خلق آن نااهک نبو مشخص شه ا تعینات اتاماهی نیاز آن زلمارا معنااهی ا

زران قرفک ،می توا آن خصوص اهژقی دنجم ا آن ن یجر گاه او عماء نیز بحث نموآ.
زبالً اشانو شه ر مهم ترهن آلی

رانی هم و عباهالرزاق اشاانی ا تایه حیاهن املای ار

عماء نا مقام احههدک میآاننه ا اتک ر انا معنی خلق نا تعمیم آاآو ا شاام تعیناات اتاماهی
ر آن مقام ااحههدک اتک نیز می آاننه لذا عماء ر زب از خلاق اتاک از نظار اناا مقاام احاههدک
اتک .اما ت اات نظرهد ة انا با نظرهة امام آن ا اتک ار اماام باا تأ یاه بار اهژقای دانجم عمااء،
احههدک نا مناتب ا نمی آاننه ا بر همین آلی انرا بر فیض ازاهس حما مای ناه .زهارا اهژقای
سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

 .ترگمر :من قنج مخ ی ا ناشناخ ر ا بوآم د

آاتک آاش م ر شناخ ر شوم ،لذا مخلوزات نا خلق رآم تا شناخ ر

شوم.
 .4ترگمر :مراتب اگوآ ا عوالم ییب ا شهوآ عبانتنه از الم الهی ار بارااتاار هاواهی ار عباانت اتاک از مرتباة
عمائیدر ،از مرتبة هوهدک ییبی خانج شهو ا بر خاطر حبد ذاتی خهاانه بر ظاهر تاخ ن مال خوآ ا تجلی اا بر اتاماء ا
ص ات خوآ از اتما الهیدک نازل شهو اتک تا شأ ا منزل ش شناخ ر شوآ ،هماناون ر آن حههث « نک نازاً مخ یااً
فاحببک » ...امهو اتک.
 .9ترگمر :همین ر حبد ذاتی بر شهوآ ذات آن اهینة ص ات تعلق قرفک ،عالم ص ات نا ظاهر ارآ ا باا تجلای ذاتای
آن حضرت ااحههدک تجلی رآ ،نخرک آن اهینة تمام نما ا تپ
آاش نه.

آن اهینرهاا آه ار بار ترتیبای ار اتا حقاق ا نا

611
برنمیتابه؛ لذا مناتب مقام عماء نیرک .اما فیض ازهس ر هم زب از تعیدنات اتماهی اتک (زب از

مقاله

دنجم ،عماء نا بر نحو م تصف بر نبوبیدک مای ناه ا چاو مقاام احاههدک هایچ اتام ا اصا ی نا
خلق) ا هم منشأ انهاتک ا بر همین آلی نربک بر انها گنبة نبوبیک لی آانآ ،مناتب مقام عمااء
اتک .الب ر اقر معنی خلق شاام تعیدناات اتاماهی نمای شاه ،هکای از آالها مهام تابیاق عمااء بار
ااحههدک اا همان ونر ر تیه حیهن املی ا محمهنضا زمشرا بر ا تصرهح ارآواناه ااا هماین
اهژقی دنجم ،هعنی گاه او ا اتصاف ا بر نبوبیدک بوآ ،اما هن امی ر معنی خلاق شاام تعیناات
اتماهی هم شوآ ،با عناهک بر اهژقی دنجم ،چانوا گز اناباق عماء بر فیض ازاهس ،نار احاههدک،
نخواهه بوآ.

نتیجهگیری
از مجموع مباحث قذش ر ،براهژو انزهابی ا ازمو نظرهدة امام آن خصوص عماء چناین برمایاهاه
ر:
اادالً :نظرهر امام مبنی بار فایض ازاهس آانرا ن عمااء اخ صااص بار اهشاا آانآ ا هایچهاک از
اصحاب عرفا زائ بر اهن نظرهر نبوآوانه.
اانیاً :اهن نظرهر با توگر بر ات هاللهاهی ر ا نا تقوهک مای ناه از صاحدک ا اتا حکام الزم
برخونآان اتک.
الب ر باهه توگر آاشک ر هکی از انا زونو آن خصوص عماء برقونرا اتک ر بار فایض
ازهس هم زاب تابیق اتک ا امام هم ا نا بر عنوا شاهه ا ماهه نظرهر خوهش اانآواناه .اماا آن
اهن خصوص باهه بر آا نک ر توگر آاشک ر با توگر بر ا  ،نظرهة امام از اخ صاصی باوآ خاانج
نمیشوآ:
اال انکر امام آن نظرهة خوهش اطالق عماء بر مقاام احاههدک نا ن ای ارآواناه ،آن حاالی ار
انکر امام بر رتات بر اطالق عماء بر فیض ازهس تصرهح ا بر ا ات هالل ارآواناه .آن حاالی ار
زونو آن هیچ گا تصرهحی بر اهن امر نهاش ر ا نامی از فیض ازهس نیاانآو اتک ا ان ر ق ر شه
ر هکی از انا ا منابق بر فیض ازهس اتک با نحوی خاصی از ت ریر ا تجزهر ا تحلیا تاخن
ا اتک ر میتوا بر چنین ن یجرقیر آتک هافک .عالاو بر اهن ،امام بر اهن نک ة مهم ر عماء

امام خمينی(س) و مسألة عماء

زونو نر تنها چنین تصرهحی نهاش ر بلکر آن موانآ عماء نا بر احاههدک حما

ارآو اتاک .آام
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ها فیض ازهس مابین آا مقام احههدک ا ااحههدک اتک تصارهح

ارآواناه (اماام

خمینای الاف

49 : 94؛

 941ج  )4 :آن حالی ر آه را چنین نک را نا مارح نکرآو ا عماء نا عمهتاً بر مقام احاههدک هاا
مقام ااحههک اطالق رآوانه.
االثاً :نظرهر امام بر قونرا اتک ر تقرهباً همر اگوو مثبک آانظرهر آه ر؛ هعنی برابربوآ عماء
با احههک ا ااحههک ها تعین اال اآام نا آن برآانآ ا آنعین حال فازه ات یهاا ا نقااط ضاغف
انهاتک ا بر نظر مینته آن مقاهرر با تاهر نظرهرها م رهن نقه نا بر ا میتوا اانآ رآ.
نابعاً :از نأ امام آن خصوص عماء ر ب ذنهم ،تخن امام آن مونآ «ازوال ا اح ماالت مربوط
بر عماء» ر آن تعلیقة اهشا بر مقهمة زیصر

بر شرح فصوص الحک امهو اتاک (زیصار  14 : 971اا

 ) 17از ا نظر ر تقرهباً همة ازوال ا اح ماالت با اگوو ا آاله هر هک برطاون خالصار ا هکجاا
ذ ر شهو اتک نیز ،اخ صاصی اهشاا اتاک؛ زهارا هایچهاک از اصاحاب عرفاا چناین توضایحی
دیرامو عماء نهاآو ا حها ثر بر آا زول معراف «احههدک ا ااحههدک» ها «تعیدن اال ا تعیدن آام» ها
نحمانی ا گوآ منبرط» اشانو رآوانه.

زول «ن

منابع


املی ،تیه حیهن ) 967( .المقدمات من کتاب نص النصوص ،مقهمر هانر

ربن ،تهرا  :ان شانات

طوس ،چاپ اال.


ابن عربی ،محمه بن علی ) 941( .فصوص الحک  ،ترگمر ،توضیح ا تحلی محمهعلی موحه ا صمه

سال چهاردهم/شماره پنجاه و هفت/زمستان 1931

موحه ،تهرا  :نشر اننامر.


ااااااااااااا ( .بی تا) الفتوحات المکیه ،بیرات :آانصاآ.



ابن فنان  ،محمه ) 972( .مصباح االنس (شرح مفتاح الغیب) ،بر تصحیح محمه خواگو  ،تهرا :
ان شانات مولی.



احرائی ،ابن ابی گمهون 219( .ق) عوالی الئالی ،تحقیق ازا مج بی عرازی ،زم :مابعر تیه الشههاء.



امام خمینی ،تیه ناح اهلل ) 949( .چهل حدیث ،تهرا  :ماترر تنظیم ا نشر ااان امام خمینی ،چاپ
بیرک ا نهم.



ااااااااااااا  ) 941( .صحیفه امام (آانی  44گله ) ،تهرا  :ماترر تنظیم ا نشر ااان امام خمینی،
چاپ ا نشر عراج ،چاپ چهانم.



(س)

ااااااااااااا  ) 249( .شرح دعاء السحر ،تهرا  :ماترر تنظیم ا نشر ااان امام خمینی  ،چاپ آام.



ااااااااااااا  ) 971( .آداب الصلوة (آداب نماز) ،تهرا  :ماترر تنظیم ا نشر ااان امام خمینی.
ااااااااااااا .

(الف

 ) 94مصباح الهدایه الی الخالفة و الوالیة ،تهرا  :ماترر تنظیم ا نشر ااان امام

مقاله
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(س)

خمینی  ،چاپ چهانم.


ااااااااااااا .

(ب

 ) 94سر الصلوة (معراج السالکین و صلوة العارفین) ،تهرا  :ماترر تنظیم ا نشر ااان

امام خمینی(س).


تر ر اص هانی ،صائن الههن علی بن محمه ) 961( .تمهید القواعد ،مقهمر ا تصحیح تیه گالل الههن
اش یانی ،تهرا  :ان شانات ازانت فرهنگ ا انشاآ اتالمی.



گامی ،عبهالرحمن ) 94 ( .نقد النصوص فی شرح نقش الفصوص ،با مقهمر ا تصحیح چی یک ،تهرا :
ماترر دژاهشی حکمک ا فلر ر اهرا  ،چاپ آام.



گرت ،خلی  ) 979( .فرهنگ الروس ،ترگمر تیه حمیه طبیبیا  ،تهرا  :ان شانات امیر بیر.



گنه  ،ماههالههن ) 941( .شرح فصوص الحک  ،بر تصحیح اش یانی ،زم :ان شانات بوت ا



فریانی ،تعیه الههن ) 979( .مشارق الدراری (شرح تائیه ابن فارض) ،مقهمر ا تعلیقات تیه گالل

اب.

الههن اش یانی ،زم :مر ز ان شانات آف ر تبلیغات اتالمی.


ززاهنی ،محمه بن هزهه( .بی تا) سنن ابن ماجه ،بیرات :آانال کر ،چاپ محمه فااآ عبهالبازی.



زمی ،زاضی تعیه 2 1( .ق) شرح توحید صدوق ،تصحیح ا تعلیق آ ر نج قلی حبیبی ،تهرا :
ماترر چاپ ا نشر ازانت فرهنگ ا انشاآ اتالمی.



ااااااااااااا  2 9( .ق) شرح توحید صدوق ،تصحیح ا تعلیق آ ر نج قلی حبیبی ،تهرا  :ماترر
چاپ ا نشر ازانت فرهنگ ا انشاآ اتالمی.



زونو  ،صهنالههن ) 964( .رسالة النصوص ،بر تصحیح اش یانی ،تهرا  :مر ز نشر آانش اهی.



ااااااااااااا  ) 972( .مفتاح الغیب ،بر تصحیح محمه خواگو  ،تهرا  :ان شانات مولی.



زیصر  ،شرف الههن محموآ ) 971( .شرح فصوص الحک  ،مقهمر ا تصحیح اش یانی ،تهرا :
ان شانات علمی ا فرهن ی ،چاپ اال.



اشانی ،مال عبهالرزاق ) 912( .االصطالحات الصوفیه ،تهرا  :ابخانر علمیر حامه .



معلوف ،لوهی ( .بی تا) المنجد ،بیرات :آانالمشرق.



مالصهنا ،صهنالههن محمه شیراز  249( .ق) الحکمة المتعالیه فی االسفار االربعه ،بیرات :آان احیاء
ال راث العربی.

امام خمينی(س) و مسألة عماء



ااااااااااااا  ) 971( .شرح فصوص الحک  ،زم :ان شانات بیهان ،چاپ چهانم.

