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Abstract
One of the crucial concepts that was nurtured and coined as a mystical expression in the Ibn
Arabi's school of thought is the Five Realms of Existence (Hazarat-e Khams). These realms
are general levels of existence, referring to levels and ranks of Absolute Existence, wherein
these levels are manifest. These levels are: 1. Lahoot (Realm of Divinity), 2. Jabaroot (Realm
of Omnipotency), 3. Malakoot (Angelic Realm), 4.Nasoot (Realm of Humans), which is also
called Molk, and 5. Perfect man. The present study comprehensively examines the essential
dimensions of this concept and its characteristics in Islamic mysticism, following a
comparative approach on the views of two of the most prominent mystics of Islam, namely
Davood Gheisari and Imam Khomeini.
Like Ibn Arabi and Sadr al-Din al-Qunawi whose status in explaining the Five Realms is
undeniable, Davood Gheisari plays a key role in explanation and delineation of this concept.
As the most famous and prominent exegete of Ibn Arabi's writings, he has authored many
books and papers, so good that later commentaries are a mere repetition of Gheisari's
interpretations. Thus, studying Ibn Arabi's thought based on the interpretations of Gheisari has
made our job easier. In the case of the Quintuple Realms too, Gheisari, more than others, has
talked about this subject, expanding Ibn Arabi's thought while staying faithful to him.
Therefore, the works of Gheisari about these Realms provides the most comprehensive
discussion on the subject. One of the more recent mystic theorist talking extensively about the
Quintuple Realms in his works is Imam Khomeini. Although he sees himself following the
Ibn Arabi's school of thought, sometimes he introduces new theories around mystical matters,
including the Quintuple Realms. This is further corroborated by examining his thoughts in
relation to stages of the essence of divinity, divine names, Feiz-e Aghdas (the holier grace),
Feiz-e Moghaddas (the holy grace), and etc.
All described so far regarding the Quintuple Realms are famous stories among mystics, which
were initially recorded by Sadr al-Din al-Qunawi. Many Islamic mystics, including Gheisari,
Imam Khomeini, and many others, have accepted this narrative, explaining the Quintuple
Realms in the same manner. The first Realm i.e. the Absolute Hidden (Gheybe Motlagh),
which is also called Lahoot among mystics, is concerned with the stage of the essence and
unity that is the second manifestation of God Almighty, the place of His names and attributes,
and the place of Permanent Archetypes (A'yan-e Sa'beteh). Many other mystics agree on this.
Thus, the first manifestation and the Unity Essence (Zat-e Ahadiyat) are not a part of the
Realms. The reason behind this is clear: this level of essence (Zaat) is characterized by the
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lack of absolute Divine Manifestation. The names and objects in the Unity Essence are not
part of a conceptual and applicable Essence, rather they are, existentially and conceptually,
the selfsame Essence.
The second Realm is the Added Hidden (Gheyb-e Mozaf), which is close to the Absolute
Hidden, and is called Jabaroot in mysticism. It is the inside of the Realm of Nasoot (also,
Shahadat) and the purgatory between the bottom Lahoot Realm and top of the realm of
Malakoot, which cannot be touched or felt. The third Realm is Malakoot. Malakoot, which is
also called the world of Mesal or example, is the Realm of the Added Hidden close to
Absolute Hidden and is the place of unseen (Gheibi) examples and meanings. Contrary to the
views of some of the mystics, Gheisari believes that this world is not Arazi (i.e. it does not
need an object in order to exist, like color), rather it is of essence. The same idea can be found
in Imam Khomeini's remarks that Malakoot (Angelic Realm) is devoid of matter and yet
belongs to it. All creatures have a Malakoti or Angelic life and Malakoot is life and
knowledge all over. The next in line of external worlds is the world of Molk or Shahadat and
is called Nasoot (Realm of Humans) in mysticism, which encompasses all planetariums and
earth is in its center. Regarding the world of Molk, Gheisari gives special attention to the
human world. Describing the stages of Quintuple Realms, Imam Khomeini introduces the
world of Molk as the shadow of the Absolute Shahadat Realm.
The Perfect Man is the fifth and last of these Realms. In theoretical mysticism, mankind holds
an outstanding status, so much so that Gheisari contends Man is the reason for the creation of
this world. Imam Khomeini too believes human to be a creature of infinite nature that cannot
fit in one description and yet it can take any form. This is what is meant by the saying that a
human being is devoid of any specific matter. Explaining the special position of perfect man,
he believes that all divine perfections are present and fixed in mankind and all qualities
attributed to God can be attributed to a perfect man too. In Islamic mysticism perfect man is
usually equated with the Mohammadian Truth. Mohammadian Truth is, in a sense, the
Mohammadian Soul, which is the first issuance from the blessings of God Almighty that
philosophers call it the First Intelligible, as mentioned my Gheisari. Imam Khomeini follows
his master, Imam Shahabadi, when he introduces another truth called the Oloviyeh Truth,
which is not inherently different from the Mohammadian Truth.
The results of the study can be outlined accordingly:
1. The idea of Quintuple Realms was initially introduced and nurtured by Ibn Arabi's
mystical school.
2. There are many similarities and distinctions between mystical interpretations of Gheisari
and Imam Khomeini regarding these Realms. It should be taken into account that Imam
Khomeini's mysticism is derived from Shia mysticism
3. Keywords used by Gheisari include: the stages of divine essence, absolute hidden,
external levels, the world of multiplicity, divine names and attributes, permanent archetypes,
worlds of Mesali (the likes or examples), perfect man, Mohammadian truth.
4. Keywords used by Imam Khomeini include: stages of essence, external stages, Feiz-e
Aghdas (the holier grace), Feiz-e Moghaddas (the holy grace), world of multiplicity, divine
names and attributes, perfect man, Mohammadian truth, Oloviyeh truth, Velayat
(guardianship), and Adam Al-oliya.
5. Both Imam Khomeini and Gheisari did not stop at explaining and critiquing mystical
paradigms of Ibn Arabi, rather they introduced new concepts that were absent from Ibn
Arabi's writings.
6. The reflections of Imam Khomeini of the Quintuple Realms complements the
interpretations of Gheisari.
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مطالعة تطبيقي حضرات خمس از ديدگاه قيصري و امام خميني


سيد محمود يوسفثاني -حسين زحمتکش زنجاني
چکيده

حضرات خمس ،حقیقتی جامع در عرفان اسالمی است كه نخستینبار در مكتب ابنعربی بهه شهكم ملهطلن من مطهر شه .
حضرات خمس ناظر بر درجات و مقامات وجود مطلق و مراتب كلّی هستی است كه جایگاه ظهورات و تجلیهات حهق تلهالی
است .قیلري و امام خمینی كه هر دو متأثر از مموزههاي مكتب ابنعربی هستن  ،تمایز مراي مشكاري بها یكه یگر و بها سهایر
عرفا در این زمینه دارن و در برخی موارد ،اب اعاتی را نیز میتوان در منها سهرا ررفهت .بهه اعتقهاد ایشهان ،مراتهب وجهود،
منحلر در پنج حضرت است كه عبارتن از :الهوت ،جبروت ،ملكوت ،ملك و انسان كامم .از میهان ایهن حضهرات ،الههوت،
جزء مراتب ذات است و بر مرتبة ذات و اح یت اطالق میشود .سه مرتبة دیگر نیز ازجمله مراتب خارج محسوب میشهون .
همچنین انسان كامم ،جامع حضرات پیشین است و از من تحت عنوان كون جامع یاد میشود .رونهة رویكهرد قیلهري و امهام
خمینی به موضوعات عرفانی و ازجمله حضرات خمس ،تحت تأثیر سنتی است كه از من برخاستهان  .ب ین لحاظ ،عرفان امهام
خمینی ،رنگ و بوي عرفان شیلی دارد .تطبیق مراي قیلري و امام در مواردي نظیر مفهوم وجود ،اسماء و صفات الهی ،مفاتین
غیب ،عماء ،مراتب ذات حق ،مراتب خارج ،انسان كامم و نظایر منها كه همگهی داخهم در مقولهة حضهرات خمهس هسهتن ،
اختالفات مبنایی ایشان را در این زمینه به خوبی تبیین میكن  .تفاوت تأمالت عرفانی این دو عارف برجسته ،بهویژه در مسهةلة
حقیقت محم یه و اضافهش ن حقیقت علویه در عرفان امام ،جلوة بیشتري مییاب .
واژههاي کليدي
عرفان اسالمی ،عرفان شیلی ،حضرات خمس ،قیلري ،امام خمینی.
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از برخی تمایزات جزئی ،تنها به ملادیق مربوط میشهود.

مقدمه

عرفهانی

یكی از مفاهیم عم هاي كه در مكتب ابنعربی رشه یافهت و

بااینحال ،مطاللة این دو رویكرد از زاویة میهرا

به اصطالحی عرفانی تب یم ش  ،مفههوم «حضهرات خمهس»

دو عارف برجستة عالم اسالم ،یلنی قیلري و امام خمینی

است .حضرات خمس ،مراتب كلّی هستی است كه نهاظر بهر

میتوان نكات عرفانی نابی را به دست ده .

درجات و مقامات وجود مطلق و محم ظههورات و تجلیهات

داود قیلري از عرفاي نام ار قرن هشتم هجري اسهت

حق است .این مراتب را میتوان مختلراً ایهنرونهه برشهمرد:

كه در توسله و بالن ری مكتب ابهنعربهی ،سههم بسهزائی

 -5الهوت؛  -2جبروت؛  -9ملكهوت؛  -1ملهك؛  -1انسهان

دارد .قیلري مبهانی عرفهان نظهري را بهیش از ههر كهس

كامم .در این پژوهش بهتفلیم ،ابلاد ماهوي این اصهطال و

دیگري نزد استاد نهاممور خهویش ،مالعبه الرزاق كاشهانی

شاخلههاي من در حوزة عرفان اسالمی با رویكردي تطبیقهی

مموخته است كه در مقدمة شرح فصوص ایهنرونهه از او

نسبت بهه مراي دو تهن از عرفهاي بهزرال اسهالم ،یلنهی داود

یاد میكن « :موالنا اإلمام اللالمهة الكامهم المكمهم ،وحیه

قیلري و امام خمینی بیان ش ه است كه هر ك ام به نهوعی از

دهههره و فریهه علههره ،فخراللههارفین ،قههرة عههین ذات

بزرران عرفان نظري در دورههاي دور و نزدیك تاریخ عرفهان

الموحّ ین و نور بلر المحققهین ،كمهال الملهة و الحهق و

اسالمی هستن .

ال ین ،عب الرزاق بن جمالال ین أبیالغنائم القاسهانی ،أدام

بر كسی پوشی ه نیست كه قیلري و امام خمینی هر دو

اهلل علی المستفی ین بركهة أنفاسهه و أنهار بملارفهه قلهوب

در زمرة شارحان و مفسران مكتب عرفان نظري ابنعربهی

الطالبین و جالّسه و كهان جملهة مهن اإلخهوان المشهتغلین

به شمار میمین  .این مسةله را میتوان بهسهولت با كهاوش

بتحلیم الكمهال ،الطهالبین سسهرار حضهرة ذيالجمهال و

در مموزه هاي عرفانی ایشان برداشت كرد .بنهابراین نقطهة

الجالل» (قیلري )1 :5931 ،كتاب شرح فصوصالحکم ،

اشتراك این دو عارف برجسته در تبلیت منها از اصهول و

مهم ترین اثر عرفانی قیلري است كه در عین حال ،رهوي

مبانی عرفان ابنعربی است؛ اما این ب ان ملنها نیسهت كهه

سبقت را از سهایر شروح فصوص كهه بسهیار پرشهمارن ،

منها صرفاً باورداشتهاي ابنعربهی را وارویهه كهردهانه ؛

ربوده است .این كتاب بیشك یكی از برجستهترین متهون

عرفهانی قیلهري و امهام خمینهی

مموزشی عرفان نظري است كه از تسلط و تبحهر نویسهن ة

میتوان به این نتیجه دست یافت كه منها در پارهاي مواقع

من در توضین و تبیین مباحث عم ة عرفانی حكایت دارد.

به تحلیمهایی دست یافتهان و به نكاتی اشاره میكنن كهه

امام خمینی نیز از عرفاي بهزرال ملاصهر اسهت كهه در

در كالم ابنعربی ،سابقهاي از منهها نمهیتهوان یافهت .در

همههین قههرن اخیههر مههیزیسههت .وي در عرفههان نظههري،

عین حال برخی اختالفات اساسی نیز در تلالیم عرفانی من

پرورشیافتة مكتب ان یشمن ي است كهه بهه اصهرار از او

دو وجود دارد كه درخور بررسی و تطبیق است.

عرفان مموخته است و تأثیر ممهوزهههاي او را در تفكهرات

بلكه با تأمم در میهرا

این نكتة اساسی را نیز نبای از نظر دور داشت كه امهام

عرفانی امهام بهه خهوبی مهیتهوان مشهاه ه كهرد .میهتاهلل

خمینی منسوب به حوزة عرفان شیلی است؛ حهوزهاي كهه

شاه مبادي ،محقهق و مه رط طهراز اول عرفهان نظهري در

با مموزهههاي یكهی از عارفهان ههمعلهر قیلهري ،یلنهی

حوزة علمیة قم بود كه امام خمینی یكچن  ،حهوزة درط

سی حی ر مملی به عرفهان اسهالمی ،رنهگ و بهوي شهیلی

او را تجربه كرده اسهت .امهام خهود بله ها از محققهان و

بخشی  .البته این رونه نیست كه عرفان شیلی ،مكتبی جه ا

م رسان برجستة عرفان اسالمی ش و در این بهاب ،كتهب

از عرفان ابنعربی و همفكران او باش ؛ بلكهه شهای بتهوان

شاخلی را كه بهطور خاص عرفان را مطر میكننه  ،بهه

رفت :تفاوت عم ة این دو رویكرد عرفانی با چشمپوشهی

نگارش درمورد .این كتهب عبارتنه از :مصمباح الهدايمة،
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شرح دعاي سحر و تفسير سورة حممد .او همچنهین بهر

پیرامون این مسةله در فرصهت پهژوهش مها نمهیرنجه و

شرح فصوص قیلهري ،مصباح األنس فنهاري و الفوائمد

مجالی دیگر میطلب .

الرضوية (شرح حديث رأس الجالوت) قاضی سلی قمی

بای به این نكته نیز توجه داشهت كهه هرچنه جایگهاه

شههرحی نوشههت و در برخههی مثههار دیگههر خههود نیههز كههه

ارزن ة ابنعربی و قونوي در طر مفهوم حضرات خمهس

اختلاصاً به حوزة عرفان مربهوط نمهیشه ن  ،از رویكهرد

انكارناپذیر است ،اما داود قیلري در تبیین و تشرین ایهن

عرفههانی غافههم نبههود .بههرایناسههاط ،در ایههن پههژوهش،

بحث ،نقشی اساسی داشته است .به هر حال ،قیلهري بهه

دی راه هاي قیلري و امام خمینی پیرامون حضرات خمس

رواهی تاریخ ،برجسهته تهرین و مشههورترین شهار مراي

بررسی تطبیقی ش ه است.

ابن عربی است كه كتب و رساالت متل دي دراینبهاره بهه
نگارش درمورده است و بسهیاري از شهرو بله ي فقهط

 -1تبيين حضرات خمس و اختالف آراء

تلابیر و تفاسیر قیلري را بازخوانی كرده ان  .ب ین لحهاظ

انگارة مظاهر و تجلیات خ اون هرچن در تفكرات پهیش

چه بسا مطاللة تفكرات ابن عربی براساط تفاسیر قیلهري،

از اسالم ریشه دارد ،كما اینكه با بررسهی مختلهر برخهی

كار را براي ما مسودهتر میسهازد .در ارتبهاط بها حضهرات

متون دینی پیش از اسالم و تفاسیر عارفهانی كهه از نهوعی

خمس نیز قیلري بیش از سایر عرفا درمهورد ایهن مسهةله

وابستگی دینی برخوردار هستن و همینطور رهزارشههایی

بحث كرده است و ضمن وفادارمان ن به ان یشة ابنعربی،

كه از بلضی نگاشته هاي نوافالطونیان به دست مها رسهی ه

من را بسط داده است؛ بنابراین مطاللة حضرات خمهس در

است ،میتوان به این مسةله پی بهرد ( EI2, 3: p51 s.v

تفكرات قیلري ،جامعترین بحث را پیرامون این موضهوع

Hazra؛ بههههه نقههههم از :كربالیههههی ،5931 ،ج.)119 :59

مهم به دست میده .

بااینحال ،ته وین مفههوم حضهرات خمهس منرونهه كهه

در قههرن اخیههر نیههز امههام خمینههی ازجملههه عارفههان

بهعنوان یك اصهطال مطهر شهود ،بهیشهك در عرفهان

نظریهپردازي است كه در مثار خویش اهتمهام ویهژهاي بهه

اسالمی صورت ررفته است.

بحث حضرات خمس داشته است .وي باوجود منكه خهود

مفهوم حضرات خمس را اولینبار ابن عربهی بهه شهیوة

را داخم در مكتب ابهنعربهی مهیدانه  ،رههرهاه نظریهات

ملطلن من مطر كرد؛ هرچن نهامی از حضهرات خمهس

ج ی ي پیرامون مسائم عرفانی ،ازجمله حضهرات خمهس

نبرد (رك :ابن عربهی5991 ،اله  )25-21 :و نخسهتینبهار

دارد .بررسی افكار او در ارتباط بها مراتهب ذات الوهیهت،

ص رال ین قونوي واژران من را اب اع كرد (نك :كربالیهی،

اسماي الهی ،فیض اق ط ،فیض مق ط و ...به خوبی ایهن

 ،5931ج119 :59؛ رك :قونههوي .)58 :5931 ،البتههه بلیهه

مسةله را اثبات میكن  .برایناساط ،ایهن پهژوهش تهالش

نیسههت بتههوان در ایههن مسههةله تردیه كههرد؛ زیههرا هرچنه

ش ه است حضرات خمس با مالحظة ماهیت و سیر تطور

اصطال مهذكور در دو كتهاب ملهروف ابهنعربهی ،یلنهی

من در حوزة ان یشة قیلري و مطاللة تطبیقهی من بها مراي

فتوحات مکيه و فصوص الحک و نیز برخی رسائم دیگر

امام خمینی تحقیق و بررسهی شهود و رویكهرد عرفهانی و

او كه در دسترط ماست ،ازجملهه إنشاء المدوائر ،العقلمة

نظرات ب یع ایشان در رابطه بها موضهوع مهورد بحهث بهه

المستوفز ،التدبيرات اإللهية و ...نیام ه است؛ اما بااینحال،

تشرین شود.

ممكن است او این اصطال را در سایر مثار خود كه بسیار

از میان حضرات پنج رانة الهی ،حضرت نخست ،یلنهی

پرشمار بوده است و برخهی از منههایی كهه هنهوز منتشهر

غیب مطلق كه در لسهان عرفها بهه «الههوت» نیهز موسهوم

نش ه ان  ،به كار برده باش  .به هر حهال ،اظههارنظر قطلهی

اسههت ،از نگههاه قیلههري و امههام خمینههی بههه مرتبههة ذات
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واح یت اختلاص دارد كه دومین تلین حق تلالی و مقام

مشارق الدراري به همهین روایهت قائهم اسهت (فرغهانی،

اسماء و صفات و جایگهاه اعیهان ثابتهه اسهت .بسهیاري از

.)519-511 :5933

عرفاي دیگر نیز بر این باورن  .ب ین لحاظ مقام تلهین اول

بنابراین با بررسی مجموعة مموزههاي عارفهان مسهلمان

و مرتبة ذات اح یت ،جزء حضرات محسوب نمهیشهود.

می توان ایهن رونهه نتیجهه ررفهت كهه همهة عرفها مفههوم

دلیم من هم روشن است؛ زیهرا ایهن مرتبهه از ذات اساسهاً

«حضرات و مراتب كلیة الهی» را با تمام رسیختگی مراء و

ع م ظهور مطلق است .اسهماء و اشهیاء در ذات احه یت،

انگاره هاي عرفانی پذیرفته ان  .تنها نكتهاي كه هست منكهه

امتیاز مفهومی و مل اقی از ذات ن ارنه ؛ بلكهه وجهوداً و

این مموزة اصیم را میتوان به سه روایت عرضهه كهرد-5 :

مفهوماً عین ذاتان .

پههنج حضههرت وجههود دارد كههه نخسههتین من ،مرتب هة ذات

ترتیبی كه پیش از این ،از حضرات خمهس بیهان شه ،

واح یت است؛  -2پنج حضرت وجود دارد كهه نخسهتین

روایت مشهور من در میان عرفاست كه نخستینبار از كالم

من ،دو مرتبة تلین اول و ثهانی اسهت؛  -9شهش حضهرت

قونوي تقریر ش ه است .قیلري ،امام خمینهی و بسهیاري

وجود دارد كه نخستین من ،تلین اول و دومهین من ،تلهین

دیگههر از عرفههاي اسههالمی ،ایههن روایههت را پذیرفتهههانه و

ثانی است.

حضرات خمس را به ان شهكم بیهان كهردهانه (نهك.بهه:
قیلهههري39 :5931 ،؛ امهههام خمینهههی.)92-99 :5159 ،

 -2الهوت (غيب مطلق)

بااینحال ،روایت دیگري نیز از حضهرات و مراتهب كلیهة

مرتبة ذات واح یت ،نخسهتین حضهرت الههی و سهومین

الهی وجود دارد كه من را تا شش حضهرت برمهیشهمارد.

مرتبة ذات حق تلالی پس از مراتب غیهبالغیهوب و ذات

این رونة روایی ،منسوب به عب الرحمن جهامی اسهت كهه

اح یت است كه منشأ ظهور وجهود بههصهورت اسهماء و

من را در كتاب نقدالنصوص مطهر كهرده اسهت .وي در

صههفات و اعیههان ثابتههه اسههت .درواقههع ،اسههماء و صههفات

كتههاب مههذكور ،تلههین اول و ذات احهه یت را در زمههرة

تجلیات ذات ان ؛ به این ملنا كه ذات ،هر لحظه خودش را

حضرات دانسته اسهت و من را حضهرت نخسهت قلمه اد

با صفات علم ،ق رت ،سمع ،بلر و ...نشان مهیدهه  .بهه

میكن (جامی.)99-95 :5939 ،

تلبیر قرمن كریم« :كم یوم هو فی شأن» (رحمن .)23 :مقام

البته جامی در ادامة سخن خود متذكر می شود كه شای

واح یت زمانی تحقق مییابه كهه ذات الهوهی بهه شهرط

بتوان تلین اول و ثانی را به دلیم اشهتراك منهها در اینكهه

شیء ،یلنی به شرط جمیع اسهماء و صهفات و اعیهان و بهه

همة اشیاي كونیه در من دو از خودشان و از مثم خودشهان

تلبیري «از جهت اتلاف به جمیع صفات كمالی» (قیلري،

غایههب هسههتن  ،یههك مرتبههه بههه حسههاب مورد و در ایههن

 )211 :5931اعتبههار شههود .البتههه منظههور ،مفههاهیم اسههماء و

صورت ،مراتب كلیهه را منحلهر در پهنج مرتبهه دانسهت.

صفات است نه حقهایق و وجهودات منهها؛ زیهرا حقهایق و

برایناساط ،حضرت اول ،مرتبة غیب و ملانی است كه به

وجودات اشیاء عین وجود ذات هستن كه در ذات الوهیت،

تلبیر او حضرت ذات بهواسطة تجلی و تلین اسهت .ایهن

مستهلك و فانیان  .كاشهانی در إصطالحاتالصوفية مرتبهة

مرتبه بر حسب منكه تركیبی از تلهین اول و ثهانی را ارائهه

واح یت را چنین تلری

میكن « :إعتبار الذات مهن حیهث

می ده  ،دربردارنه ة تمهامی شهةون و اعتبهارات من دو در

انتشاء اسسماء منها و واح یتها بهها مهع تكثرهها باللهفات»

وهلة نخست و حقایق الهیه و كونیه در وهلة دوم است .او

(كاشانی5939 ،ال .)13 :

سپس در ادامه ،سایر حضرات را مطابق با روایهت مشههور

در این مرتبه ،ابت ا اسماء و صهفات فرصهت ر نمهایی

بیان میكن (جامی .)95-92 :5939 ،فرغانی نیز در كتهاب

پی ا میكنن و سپس اعیان ثابتهه ایجهاد مهیشهون كهه در

مطالله تطبیقی حضرات خمس از دی راه قیلري و امام خمینی523 /

فلسفه به ماهیات تلبیر میشون  .حهبّ ذاتهی و اسهمائی و

مرتبة خارج واقع می شود كهه ههم مفههومی اسهت و ههم

ابتهههاج ذات بههه ذات ،موجههب ظهههور ذات بههراي ذات و

مل اقی؛ ب ین لحاظ به تلبیر قیلري« ،عرفا مرتبة ظههور

سریان اسماء و صفات و سپس اعیان ثابته (كه لوازم منهها

تفلیلی اعیان و اسماء را مقام واحه یت و مقهام و مرتبهة

هستن ) مهیشهون  .بهه تلبیهر امهام خمینهی ،خ اونه متلهال

ظهور تفلیلی اسماء و تجلهی حهق در مظهاهر مفلّهله را

بهواسطة تجلی به اسم جامع خود ،یلنی اسم اهلل با اعیان ثابتهه

مقام خلق مینامن » (قیلري.)991 :5931 ،

تكلم كرد (امام خمینهی .)231 :5159 ،ارتبهاط میهان اسهماء و

مقام واح یت ،نخستین تلهین عقلهی ذات حهق تلهالی

صفات و اعیان ثابته با ذات واحه یت بههرونههاي اسهت كهه

است كه تلینات در من ،صورت تفلیم مییابنه  .در ایهن

قیلههري درمههورد من مههیرویه « :سههماوات عههالم الواح یههة،

تلین ،خ اون بهصورت تفلیم ،حقیقهی علمهی و وجهود

اسسماء و أرضه اسعیان الثابتة» (قیلري.)92 :5931 ،

نسبی اسمائی و نیز بهه نحهو اجمهال ،حقیقهی وجهودي و

كثرات و تلیناتی كه در مقهام احه یت بههنحهو اجمهال

نسبی علمی ظاهر میشود .ذات احه یت ،مرحلهة سهقوط

حضور داشهتن  ،در مقهام واحه یت بههصهورت تفلهیلی،

كافّة اعتبارات است؛ اما ذات واح یت ،تللق اعتبهارات در

عرصة ظهور مییابن ؛ ازاینروست كه امام ،مرتبة واح یت

ظهههور ذات و مرتبههة ثبههوت و ان ه راج حقیقههی و اصههلی

را «جایگاه اسماي مختفیه» مهینامه و در تفسهیر عبهارت

اعتبارات غیرمتناهی است .اعیان كثرت از وص

وحه ت

ق سی «فخلقت الخلهق لكهی أعهرف» كهه اشهاره بهه ذات

مقام واح یت ناشی میشون  .متللّق واح یت ،ظهور ذات

واح یت دارد ،می روی « :خلق را مفریه م تها از حضهرت

و اعتبار نسبتهاي من رج در اح یت است .ذات بهه ایهن

اسمائی بهه اعیهان خلقهی تجلهی كهنم و خهودم را در مئینهة

اعتبار ،منشأ اسماء و صهفات مهیشهود و بهه همهین دلیهم

تفلیم بنگرم» (امام خمینی .)11 :5159 ،درحقیقت تفهاوت

راهی در لسان عرفا «واحه یت اجمهالی» لقهب مهیریهرد.

میان اح یت و واح یت ،بنا به اعتبار یوده و همانطهور كهه

بهاختلار میتوان رفت كهه حضهرت واحه یت ،صهورت

رفته ش  ،به مالحظة اجمال و تفلیم است .بهه بهاور عرفها

تلین اول است و اركهان من نیهز مظهاهر مفهاتین غیهب در

اح یت ،باطن واح یت و واح یت ،تلین اح یت است .در

تلین اول هستن (فنهاري538 :5931 ،؛ نیهز رك :قونهوي،

ذات واح یت ،اسماء و صفات از یك یگر و از ذات ،امتیهاز

 ،5912تللیقه.)559-552 :

مفهومی دارن ؛ ولی وجوداً و مل اقاً یكی هستن ؛ ازایهنرو،

اسهههماء و صهههفات الههههی در حضهههرت واحههه یت،

به من «مقام جمع» رفته میشود .به تلبیري مرتبهة واحه یت

حجابهاي نورانی هستن كه هر كه ام بهه انه ازة مقهام و

از حیث مفهوم ،غیر واجب و از لحاظ وجود ،عین من است

رتبة خود ،حقیقت ذات غیبی را می پوشانن  .غیبالغیهوب

(جلوه ،5981 ،ج.)129 :5

دائماً در پس پردة اسماء و صهفات ،محتجهب اسهت و در

 -2/1ظهور در کسوت اسماء و صفات

شلاع نورانیت منها چاره اي جز اختفاء نه ارد .بهه شههود

مرتبة واح یت ،نخستین كثرتی است كه از ناحیة تجلی

اسماء و صفات ،مشهود و به ظهور منها ظاهر میشود .بر

حق تلالی به فیض اقه ط ،یلنهی «خلیفهة كبهري و ولهیّ

این مبنا ،پنهان ش نش نیز با اسهماء و صهفات و در دایهرة

مطلق» (امام خمینهی )19 :5931 ،در عهالم وجهود پ یه ار

وجودي منها ر می ده ؛ زیرا مطلق ،باطن مقی اسهت و

میشود و خود را در كسوت اسماء و صفات مهینمایانه .

در حجاب من قرار دارد (امام خمینی .)28 :5931 ،حقیقت

ظهور در كسوت اسماء در مقام واح یت به «كمال جهالء»

غیبی ،باطن اسماء و صفات است .در كسوت منها ،لبهاط

ملروف است .البته رونة كثرت در چنین مقامی ،همانطور

ظهور می پوش و در حضور منها چهون رهوهري نایهاب،

كه اشاره ش  ،مفهومی است ،نه مل اقی .كثرت بله ي در

مستور میشود.
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مرتبة واح یت بنها بهر منكهه میهان اسهماء و صهفات و

بنگریم و بشناسیم( .قیلري)133 :5931 ،

كمههاالت حههق ،ترتههب و وابسههتگی وجههود دارد ،مراتههب
مختلفی دارد كه برخی فرع بهر دیگهري هسهتن  .اسهماء و
صفات همه در عهر

 -3عال جبروت

ههم نیسهتن ؛ بلكهه مراتهب منهها

دومین حضرت از مجموع حضرات خمس پس از الهوت

متفاوت است .واالترین اسم ،اسهم جاللهة «اهلل» اسهت كهه

و حضرت غیب مطلق ،حضرت غیب مضهاف نزدیهك بهه

جامع جمیع اسماي الهی است و بقیة اسماء ،متفرع بهر من

غیب مطلق است كه در لسان عرفان ،باطن عالم شهادت و

هستن  .صهفات نیهز كهه بهه اعتبهاري اسهم انه  ،از چنهین

نیز برز میان تحت عالم الههوت و فهوق عهالم ملكهوت

نموداري بهره میبرن  .راز چن رونگی امتها و دولتهاي

(ابنعربی ،بیتا ،ج )11 :5قلم اد میشود و نمیتوان به من

حضرت واح یت و افتراق میهان شهرایع منهها را بایه در

اشارة حسی كرد .از این مرتبه بها عنهاوین «حضهرت لهو

تكثر حقایق غیبی اسمائی و اختالف اسهماء و صهفات بها

محفوظی»« ،عالم اسماء و صفات»« ،عالم نفوط» و «عهالم

یك یگر جستوجو كرد (امام خمینی.)11 :5159 ،

اروا مجرده» نام برده ش ه است كه به نوعی همان مرتبهة

به تلبیر امام خمینی اسم اهلل ،نخستین ظهور كثهرت در

«عالم عقول» و «مفارقات تام» در حكمت اسالمی است.

عالم اسماء و حضرت واح یت است و سایر اسهماء را در

همانطور كه پیش از این اشاره شه  ،پهس از حضهرت

خرقة ظهور میپوشان ؛ بنابراین میتوان رفت همة اسهماء،

غیب مطلق كه تحت عنوان فیض مق ط از من یاد میشود

مظههاهر و تجلیههات من هسههتن  .اسههم اهلل در تمههام مراحههم

و دربردارن ة عوالم الهوت است ،بهترتیب حضرات غیهب

ظهور ،ظاهر و در تمام مراتب بطون ،باطن است .صهورت

مضاف و شهادت مطلق قرار دارن  .حضرت غیب مضهاف

اهلل كه همان عین ثابت انسان كامم اسهت ،اولهین صهورتی

خود بر دو رونه است :غیب مضاف نزدیك به غیب مطلق

است كه بهنحو ثبهوت ،در حضهرت علمهی ظهاهر شه و

كه عالم من «جبروت» یها «اروا » (مجهردات صهرف) نهام

صورت ههاي بقیهة اسهماء كهه مظهاهر و تلینهات اسهم اهلل

دارد و غیب مضاف نزدیك به شهادت مطلق كهه عهالم من

هستن  ،بهواسطة من ایجاد ش ن (امام خمینی ،بیتا.)18 :

«ملكوت» یا «مثال» نامیه ه مهیشهود .شههادت مطلهق نیهز

به هر روي ،حضرت هویت مطلق تا به مظاهر اعیهان و
كثرت اسماء و صفات درنیای  ،درخور ملرفت و شهناخت

حضرت چهارم است كهه عهالم من «ملهك» یها «ناسهوت»
هستن .

نیست .ذات غیبی در كسوت تلینات و اعتباراتش مللوم و

مقولة عوالم خارج هرچن ریشههههایی در ممهوزهههاي

مشهود میشود و این فرمین  ،زمانی حاصم میشود كهه از

فلسههفة نوافالطههونی دارد ،امهها در عرفههان اسههالمی ،ایههن

مقام اح یت ذات ،نزول اجهالل كنه و بهر پهنهة جایگهاه

ابوطالب مكّی بود كه نخستینبار در كتاب قموتالقلمو

واح یت رام نه  .در مشرب عرفا مشهور اسهت كهه حهق

متلرّ

تلالی شناخته نمیشود ،مگر بهه خلهق .بهه بهاور قیلهري،

او عیناً مطابق با منچهه بله ها در عرفهان اسهالمی ،ملركهة

خ اون ما را در جمیع مواطن و مقامات میشناسه ؛ حهال

مراي بسیاري از عرفا قرار ررفت ،عالم هسهتی را بهه سهه

منكه ما تنها در برخی احوال و مراتب ،نسبت به او ملرفت

مرتبة جبروت ،ملكوت و ملك تقسیم كهرد و جبهروت را

و علم داریم .هیچكس حقیقتهاً از حضهرت حهق در مقهام

عالم شهود عظمت و عالم وح انیت نامی  .به اعتقاد مكّی،

هویت و اح یتش مطلهع نیسهت و اساسهاً در ایهن مرتبهه،

مشاه ة ملك به نور عقم ،مشاه ة ملكوت به نور ایمان و

امكانی براي اطالع وجود ن ارد .بااینحال ،ما میتهوانیم او

مشاه ة جبروت به نور ملرفت امكانپهذیر اسهت (مكّهی،

را در لباط اسماء و صفات و در مقام واح یت بهوضهو

 ،5153ج.)192 :5

من ش (نك.به :هادینها ،5988 ،ج.)123-128 :53

مطالله تطبیقی حضرات خمس از دی راه قیلري و امام خمینی595 /

عالم جبروت ،عالم عقول كلیه است كه مجرد از ماده و

ص

مخر من رو الق ط ،یلنی جبرئیم جاي میریرد-2 .

صورت است و تقرّب من بهرونههاي اسهت كهه درنهایهت

روحانیان یا نفوط ناطقه كهه هرچنه در زمهرة مجهردات

كمال به درراه حضرت الهوت نزدیك است و بههسهختی

هستن  ،اما بااینحال به عالم اجسام تللق دارن و در جهان

بتوان ج ایی میهان منهها تلهور كهرد .در ایهن مرتبهه كهه

تلرف می كنن  .این نفوط نیز خود بهه دو رهروه تقسهیم

 ،مفههردات و مركبههات و نیههز

می شون  :ال ) اهم ملكوت اعلهی كهه بهه ته بیر مسهمان

ملقوالت و محسوسات بهنحو جزئی و كلی حضور دارن ،

می پردازن  .ب) اهم ملكوت اسفم كه زمین و امور مربوط

صور همة اسماء و صفات شهكم مهیریرنه و از رهگهذر

به من را ت بیر میكنن  .مالئكة موكّم انسان و نیهز اجّنهه و

فیض مق ط ،ق م در عالم ملك میرذارنه و بهه مرحلهة

شیاطین از این طایفه هستن (قیلهري993-919 :5931 ،؛

وجود عینی میرسن .

جامی.)13-19 :5939 ،

ماهیههات جههواهر و اعههرا

در باب وجه تسمیة جبروت میتهوان یكهی از ایهن دو

قیلري بر این باور اسهت كهه فرشهتگانی كهه پیرامهون

قول امام خمینی را پذیرفت :نخست منكه خ اونه متلهال

حضرت مدم(ع) بهه نهزاع برخاسهتن و زبهان بهه اعتهرا

نقایص من را جبهران كهرده و غبهار امكهان از رخسهار من

خ اون متلهال رشهودن  ،از مالئكهة جبروتهی و سهماوي

زدوده است (امام خمینی91 :5933 ،؛ نیز رك :بهیتها88 :؛

محسوب نمیش ن ؛ بلكه در زمرة فرشهتگان ارضهی قهرار

 .)19 :5931و دوم منكه اروا مجرده كه در عالم جبروت

داشتن كه ظلمت بر منها غلبه یافته بود .از اینجا میتهوان

منزل دارن  ،مرتبة پائین تر خود را جبهران مهیكننه (امهام

دریافت كه اهم جبروت بهه دلیهم غلبهة نهور بهر منهها و

خمینههی ،5985 ،ج .)31 :5در مقابههم «عههالم خلههق» كههه از

اشراف و ملرفت كامم ایشان به مقام انسان كامم و رتبة او

اطالقات جهان ملك و عالم سفلی است ،بر جبروت «عهالم

نزد پروردرار ،حقیقت مدم را منچنان كه بود ،میدانستن و

غیب»« ،عهالم علهوي» و همچنهین «عهالم امهر» نیهز اطهالق

از این باب هررز طلن و كنایهه را بهه دررهاه الههی جهایز

میشود .جامی در توصی

عالم جبروت مهینویسه « :ایهن

نمیشمردن .

مرتبه ،ظهور حقایق كونیة مجردة بسیطه اسهت بهراي نفهس

اروا جبروتی بها دو قله در عهوالم وجهود تلهرف

خود و براي مثم خود؛ چنانكه أروا در این مرتبه ،مه رك

میكنن  :با قل اول به ت بیر عالم علوي میپردازنه و بها

اعیان خودن و ممیّز حقایق خود» (جامی.)95 :5939 ،

قل دوم ،عالم سفلی را اداره میكنن  .من ها به ان جههت

موجودات عالم جبروت بر دو قسهم انه  -5 :كروبیهان:

كه از قواي روحانی و قلبی برخوردار هستن  ،ههیچرهاه در

این قبیم موجودات تحت هیچ شهرایطی بهه عهالم اجسهام

تقابم با اوامر الهی ،كاري انجام نمهیدهنه ؛ زیهرا اغهرا

تللق ن ارن ؛ ب ان ملنا كه نمهی تواننه در عهالم ،ته بیر و

فسادمور تنها از قواي جسمانی برمی می نه قواي روحهانی

تلرفی داشته باشن و خود بر دو رونه ان  :اله ) مالئكهة

(قیلري .)913 :5931 ،البته امام خمینی برداشت دیگهري

مهیّمه كه از عالم و عالمیان مطلقاً بیخبرن و منق ر غهرق

از اروا جبروتی دارد كه با مموزههاي قیلري و بسهیاري

در جمال دلرباي الهی هستن كهه حتهی بهه خودشهان نیهز

دیگر از عرفاي بنام متفاوت است .او تنها مجرداتهی را كهه

توجه و اقبالی ن ارن  .ب) ارواحی كهه اررچهه تللقهی بهه

وسایط رحمت وجود خ اونه متلهال بهودهانه و مبهادي

عههالم اجسههام ن ارنهه و در شهههود قیمومیّههت ،شههیفته و

سلسلة موجودات محسوب مهی شهون را شایسهتة عنهوان

متحیرنه  ،امهها حجههاب باررههاه الوهیههت و وسههایط فههیض

«اهم جبروت» می دان (امام خمینی919 :5939 ،؛ نیز نك:

اول این اروا  ،رو اعظم قهرار دارد

 .)151 :5982این منظر بیشتر با قسم دوم از مالئكة كروبی

كه به اعتباري قلم اعلی و عقم اول خوان ه مهیشهود و در

همپوشانی دارد كه پیش از این در اقسام موجهودات عهالم

ربوبیت ان  .در ص
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جبروت بیان ش .

نیز نمی مانن  .وي رابطة میان عالم الهوت كه منبهع فهیض

امام در جریان بحث از جبروت به نكتة ظریفهی اشهاره

مق ط و نور منبسهط اسهت و عهالم جبهروت را از سهنخ

می كن كه شای نتوان سابقه اي از من در انگارههاي عرفاي

رابطة علّی و مللولی مهیدانه (امهام خمینهی ،5985 ،ج:5

پیشین یافت .او ملتق است همانطهور كهه مالئكهة الههی

 .)32و ملتق است ساكنان عالم جبهروت ،عقهول كلیههاي

به صفات جبروتی و ملكوتی میشون  ،بهراي اولیهاء

هستن كه در عین كمال ،مجرد از ماده و صورت هستن و

اهلل نیههز تمثّههم ملكههوتی و تههروّ جبروتههی ممكههن اسههت؛

قرب بهه مبه أ دارنه (امهام خمینهی ،5985 ،ج .)31 :5او

بهطوريكه از من با عنوان «تنزّل مالئكه بر ولهی امهر» تلبیهر

همچنین به این نكته اشاره میكن كه منظور از «الحم هلل»

میكن  .این مقام بهنحو رجوع از ظاهر به باطن میسر اسهت.

(حم  )5:در سورة حم  ،عالم جبهروت و ملكهوت اعلهی

چنین تمثّلی با خروج از طبیلت بشري و تناسهب كامهم بها

است كه حقیقت من ،حم صرف و مطلق خ اونه متلهال

عوالم جبهروت و ملكهوت در قلهب ،صه ر و حهسّ بشهر،

است (امام خمینی.)82 :5931 ،

متل

صورت واقع بهخود میریرد (امام خمینی.)912 :5939 ،
اساساً قیلهري حضهرات خمهس را بههرونههاي تبیهین

 -4عال ملکوت

می كن كه از مقام واح یت شروع و به انسان كامهم خهتم

عالم ملكوت یا عالم مثال كه رهراه من را «عالم مثالی» نیهز

میشود؛ بنابراین همانطهور كهه پهیش از ایهن نیهز اشهاره

می نامن  ،عالم حضرت غیب مضاف نزدیهك بهه شههادت

كردیم ،چنانچهه وي از غیهب مطلهق و حضهرت الههوت

مطلق است كه جایگاه مُثم و ملانی غیبی است .ابهنعربهی

سخن میروی  ،مرادش مرتبة ذات واح یت است ،نه مقام

مههینویسه « :عههالم الملكههوت ،عههالم الملههانی و الغیههب و

اح یت؛ زیرا در ذات الوهی ،تجلی وجود ن ارد .او به ین

اإلرتقاء إلیه من عالم الملك» (ابنعربی ،بی تها ،ج.)523 :2

لحاظ عالم ملك را مظهر عالم جبروت ،عهالم جبهروت را

این عالم واسطة میان عالم جبروت ،یلنی مجردات و عالم

مظهر عالم اعیان ثابته ،عالم اعیهان ثابتهه را مظههر اسهماي

ملك ،یلنی اجسهام اسهت كهه حكمها به ان «عهالم مثهال»

الهی و حضرت واح یت و حضهرت واحه یت را مظههر

میروین و اهم شریلت من را «برز » مهینامنه (جهامی،

حضرت اح یت میدان (قیلري.)39 :5931 ،

 .)12 :5939از دیگر اطالقات عالم مذكور در كالم فحهول

ارواحی كه در عالم جبروت سكنی رزی هان  ،صورتهاي

عرفان و حكمت« ،لو محفوظ» (فهیض كاشهانی،5153 ،

عقلههی مجههردي دارنه كههه مناسههب بهها غیههب مطلههق اسههت.

ج« ،)98 :1عههالم روحههانی» (مملههی« ،)19 :5913 ،عههالم

برایناساط ،قرابتی را كه میان این عالم و حضرت الهوت در

مللّقه»« ،ارباب انهواع» و «مُثهم افالطهونی» (امهام خمینهی،

كالم عرفا میتوان مشاه ه كرد ،توجیهپذیر میشهود .قیلهري

 ،5985ج )31 :5هستن .

در شرح فصوص ،دو عالم جبهروت و ملكهوت را از عهوالم

در برزخیت عالم مثال ،نكتة ظریفی نهفته است كهه من

باطن برمیشمارد و به این نكته اشاره مهیكنه كهه بهرخالف

را می توان از فحواي انگاره هاي عرفا بهخهوبی دریافهت و

عالم ظاهر كه با ب ن ،مشاعر و قواي طبیلی ما سهنخیت دارد،

من اینكه عالم مثال ،واسطة رسی ن فیض حق بر موجودات

عوالم جبروت و ملكوت با رو  ،قلب و قهواي روحهانی مها

عالم ماده است .فهیض الهوهی بهه دلیهم سهنخیتن اشهتن

درك میشود (قیلري.)932 :5931 ،

اروا و اجسام از لحاظ بساطت و تركیهب و تبهاین ذاتهی

امههام خمینههی عههالم جبههروت را عههالمی مههیدان ه كههه

میان منها ،بهطور مستقیم نمیتوان بر وجودات غیرمجرد،

وجودات من مادي نیست و اصالً تللقی بهه مهاده ن ارنه .

جاري و ساري شون  .ب ین لحاظ عالم مثال بنا بهه تقه یر

بهعالوه اینكه ماده ،موضوع منها نیسهت و منتظهر تكهوین

الهی ،موجبات ارتباط دو عالم مذكور را فراهم میسازد.

مطالله تطبیقی حضرات خمس از دی راه قیلري و امام خمینی599 /

قیلري در شمرح فصموص پیرامهون برزخیهت عهالم

ب ین لحاظ تقسیم كلی عالم مثال به دو رونة متلهم و

ملكوت مینویس « :عالم مثالی ،عالمی روحانی از جوهري

منفلم توجیهپذیر مهیشهود .عهالم مثهال متلهم یكهی از

نورانی است كه بهلحاظ محسوطبودن و مق ارداشتن شبیه

مراحم وجودي انسان است ،حال منكه عالم مثال منفلهم،

به جوهر جسمانی است و نیز در نورانیت با جوهر مجهرد

مرتبه اي از مراتب عالم وجود است .بر این مبنها ،قیلهري

عقلی شباهت دارد .بااینحال ،عالم مثالی نه جسم مركهب

در تلری

عالم ملكهوت مهینویسه « :عهالم مثهال مطلهق

مادي است و نه جوهر مجهرد عقلهی ،بلكهه بهرز و حه ّ

بالفاصله پس از عالم عقول و نفوط مجرد قرار میریهرد.

فاصم میان من دو است .ب یهی است هر منچه برز میهان

در این عهالم ههر یهك از موجهودات مجهرد و غیرمجهرد

دو چیز است ،بالطبع نمی توان عین من دو باش و تنهها از

صورت هایی مثالی دارن كه تنها بها حهواط بهاطنی ادراك

برخی جهات با منها شباهت دارد» (قیلري.)33 :5931 ،

می شون  .از این عهالم ،تحهت عنهوان عهالم ملكهوت یهاد

شای در میهان تمهام عرفهاي متقه م اسهالمی ،یكهی از

میشود» (قیلري .)952 :5931 ،این مرتبهه ،مرتبهة ظههور

بهتههرین تحقیقههات پیرامههون مقتضههیات عههالم مثههال در

حقایق كونیة مجرد و لطی

است كه هرچن ممكن اسهت

مموزههاي عرفانی قیلري باش  .او بر این بهاور اسهت كهه

برخی صفات ماده ،ازقبیم تجزیه ،تبلیض و امثال منهها را

این عالم ،برخالف تلور برخی از عرفها عرضهی نیسهت؛

ن اشته باشن  ،اما بااینحال با تمام مثهار و عهوار

مهادي

بلكه جوهر است .قیلري این نكته را خاطرنشان میشهود

خود ،ازقبیم شكم و مق ار ،ظاهر میشون .

كه ع هاي رمان مهیكننه صهورتههاي مثهالی از حقهایق

برایناسهاط ،خاصهیت دووجههی عهالم مثهال ،كیفیهت

خویش انفكاك دارن ؛ همچنانكه درمورد صور عقلهی نیهز

خاصی را به من مهیبخشه كهه البتهه بسهیاري از فالسهفة

چنین میپن ارن  .اما حق این است كه حقایق جهوهري در

مسلمان من را پذیرفتهان  .بنا به دی راه مشّائین ،جهان تنهها

تمام عوالم روحهانی ،عقلهی و خیهالی وجهود دارد و ایهن

به دو بخش مجرد و مادي تقسیم میشود و دیگر نمیتوان

حقایق بر حسب هر یك از عهوالم مهذكور صهورتههایی

برزخههی را میههان منههها تلههور كههرد .بههه بههاور ایشههان

متناسب با منها دارن .

صورتبن ي موجودات و فر

كردن شكم و مق ار بهراي

سخن قیلري در باب وجه تسهمیة عهالم ملكهوت بهه

منها ،ب ون ماده امتناع عقلی دارد .البته با توجه بهه مبهانی

«عالم مثالی» نیز بیانگر این مطلب است كه از منجا كه عالم

حكمی و عقالنی فلسفة مشاء جز این نیز انتظار نمهیرود.

مذكور ،دربردارن ة صورت هاي موجودات عالم جسهمانی

برخالف مشّائین ،اشراقیون ،عالم مثال را میپذیرنه ؛ البتهه

است و عالوه بر من ،دربردارن ة نخستین مثهال صهوري و

تاجاییكه با پیشفهر

ههاي فلسهفی خودشهان در تضهاد

همچنین صور اعیان و حقایق واقع در حضرت علمی الهی

نباش  .شای در میان فالسفه ،مالص را بیش از دیگهران در

است ،عالم مثالی خوان ه میشود .از دیگر اطالقهات عهالم

پذیرش و اثبات عالم مثال اهتمام ورزی ه باش .

ملكههوت« ،خیههال متلههم» اسههت؛ چههه اینكههه مههیتههوان

همانطور كه رفته ش  ،یكی از اعتبارات عالم ملكهوت،

شباهتهاي بسیاري را میان عالم مثال و خیال متلهم تلهور

خیال منفلم است .برخالف خیال متلم كه مفهومپذیري

كرد .بنابراین هر یك از ملانی ممكن و اروا  ،صورتی مثهالی

من تنها ازطریق قواي فكري بشري میسر اسهت ،در ادراك

مطابق با كماالت خود دارن  .چنین صورتهایی كهه به انهها

خیال منفلم ،قواي فكري انسان شرط نیسهت .جهامی بهر

خیاالت رفته میشود ،متلم به عالم ملكوتانه و از من نهور

این باور است كه تجسّ أروا  ،تهروّ اجسهاد ،تشهخّص

میریرن  ،شبیه منچه براي انسان در عالم خیال اتفاق مهیافته

اخالق و اعمال ،ظهور ملانی بهه صهورتههاي مناسهب و

(قیلري.)33-38 :5931 ،

مشاه ة ذوات مجردات در صور اشبا جسمانی ،همهه در
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این عالم اتفهاق مهیافته (جهامی .)12 :5939 ،نسهبت عهالم

مستقلی است و نفوط نیكبخت به من سوق داده میشهون

ملكوت به هر دو طرف وجوب و امكان مساوي است؛ به ین

و ملكوت سفلی نیز جهنم اسهت كهه نفهوط شهقی در من

ملنا كه نسبت من به عالم غیب و بساطت صورتههاي اروا

سیر میكنن  .هر نفسی كه با ملكوت اعلی ارتباط مییابه ،

با نسبت من بهه عهالم حهسّ و تركیهب صهور موجهودات من

از القائات ملَكی برخوردار مهیشهود و علهومی كهه بهه من

یكسان است (فناري .)151 :5931 ،این نكته را نیز بای افهزود

افاضه میشود ،علوم حقیقی است؛ برخالف ملكوت سفلی

كه عالم ملكوت یا خیال منفلم به دو عالم تقسیم مهیشهود:

كه كمینراه شیاطین و نفوط خبیثهه اسهت و القائهات من،

 )5ملكوت اعلی كه عالم نفوط كلیه است؛  )2ملكوت اسهفم

شیطانی و ازقبیم جهم مركهب و حجهاب ظلمهانی اسهت

كه عالم مثم مللّقه است.

(امام خمینی919 :5982 ،و.)932

قیلههري عههالم ملكههوت را «عههالم مالئكههه» مههینام ه

در میان مموزههاي عرفانی امام خمینی ،منچهه به یع بهه

(قیلههري )5931 :5931 ،و من را نخسههتین چشههمان ه ازي

نظر می رس و شای كمتهر سهابقهاي از من بتهوان در مثهار

می دان كه هنگام غیبت از عالم جسمانی در مقابم دی ران

عرفاي متق م ،ازجمله قیلهري یافهت ،توجهه او بهه بُله

انسان رشوده میشود .احهوال مدمیهان بهر حسهب صهفاي

نفسانی ملكوت است و اینكه هر یك از مدمیان بر حسهب

باطن و استل اد ذاتی منها همگی در ایهن عهالم ،مشهاه ه

اعمال فضیله یا رذیلة خود ،صورتی در ملكوت نفس دارد

میشود .هر یك از اروا  ،بنا به درجات و كماالتی كهه از

و حتی خود اعمهال نیهز ههم در عهالم ملكهوت و ههم در

من برخوردار هستن  ،صورتی در عالم ملكوت دارن ؛ ب ین

ملكوت نفهس داراي صهورت هسهتن  .وي در ایهن بهاب

لحاظ عالم مذكور را بای محم ظهور حقایق دانست.

می نویس « :از براي انسان در عالم ملكوت ،غیر از صورت

قیلري بر این باور است كه بیشتر مكاشفات اولیاء اهلل،

انسانی ،ممكن است صورتهایی باشه و من صهورتهها،

تجسم اعمال ،نلیم قبر و سهؤال نكیهر و منكهر و بلهث و

تابع ملكهوت نفهس و ملكهات من اسهت» (امهام خمینهی،

نشور انبیاي الهی در عالم مثال اتفاق میافت  .همچنین مراد

 )11 :5982و در جایی دیگر مقتضهیات ملكهوت نفهس را

از برزخی كه انسان پس از مفارقت از ب ن جسمانی به ان

اینرونه تبیین میكن « :از براي هر یك از اعمهال صهالحه

وارد می شود و نیهز بهشهت و دوز و ثهواب و عقهاب و

یا سیّةه ،چنانچه در عالم ملكوت صورتی است مناسب بها

عرش و كرسی ،همین عالم است .كیفیت ملراج حضهرت

من ،در ملكوت نفس نیز صورتی اسهت كهه بههواسهطة من در

رسول اكرم(ص) و دی ارش با پیامبران رذشته را هم بایه

باطن ،ملكوت نفس یا نورانیّت حاصم میشود و قلب ،مطههر

براساط خیال منفلم و عالم مثهال تبیهین كهرد (قیلهري،

و منور میشود و در این صورت ،نفهس چهون مئینهه ،صهیقم

.)912 :5931

صافی میشود كهه الیهق تجلیهات غیبیّهه و ظههور حقهایق و

در برخی اشارات امام خمینهی مهی تهوان ایهن نكتهه را

ملارف در من میشود؛ و یا ملكهوت نفهس ،ظلمهانی و پلیه

یافت كه عالم ملكوت ،عاري از ماده است؛ ولی متللق بهه

میشود و در ایهن صهورت ،قلهب چهون مئینهه ،زنگهارزده و

من است (امام خمینی ،5985 ،ج .)32 :5تمهام موجهودات،

چركین میشود كه حلول ملارف الهیه و حقایق غیبیّه در من

حیات ملكوتی دارن و عالم ملكوت ،سراسر حیات و علم

عكس نیفكن » (امام خمینی.)295 :5982 ،

است (امام خمینی .)198 :5982 ،وي عالم مذكور را به دو
قسم ملكوت اعلی و ملكوت سفلی تقسیم میكن و عهالم

 -5عال ملك

ملكوت اعلی را «عالم مالئكة مقربین» مینام .

واپسههین عههالم از مجموعههة عههوالم خههارج ،عههالم ملههك و

از منظر امام ،ملكوت اعلی بهشت است كه خهود عهالم

شهادت است كه محیط من فلك االفالك و مركز من زمهین

مطالله تطبیقی حضرات خمس از دی راه قیلري و امام خمینی591 /

است و در لسان عرفان ب ان «ناسوت» نیز اطالق مهیشهود.

ماهیت و تركیب ملنا با مقادیر و اَشكال مختل  ،اوصهافی

عالم ملك ،عالم چهارمین حضهرت از حضهرات پهنجرانهه،

نظیر زمانمن ي ،مكانمن ي ،تجزیه ،تبلیض و غیره را نیهز

یلنی حضرت شهادت مطلق است كه به تلبیر امهام خمینهی

دارد .این ب ان ملناست كه خواص دو عالم اروا و مثهال

حاشیة ع م ،موردراه زمان و مخرین مرتبهة نهزول و تجلهی

كه توضین منها در بخشههاي قبلهی رذشهت ،بهه اضهافة

نور الهی است (امام خمینی ،5985 ،ج )31 :5و مظهر جمال

اوصاف دیگري كه از خلوصیات ماده محسوب میشون ،

و جالل الهی (امهام خمینهی )525 :5982 ،و مقهام ربوبیهت

در عالم مذكور جمع ش ه است.

اوسههت( .امههام خمینههی ،5981 ،ج .)259 :51عههالم مههذكور

ظهور وجود در عالم ماده كه همان عالم اجسام اسهت،

دربردارن ة عرش ،كرسی ،مسمانهها ،عناصهر و ههر چیهزي

به نحو تمام و كمال صورت میریرد؛ ب ین لحاظ ظهور و

است كه از منها تركیب میشود (قیلري.)952 :5931 ،

بروز خواص و مثار وجود در چنین عالمی به مرحلة كمال

فرغانی ح ود و ثغور عالم ملك را از حضهرت عهرش

میرس  .قونوي این فرمین را «كامهم شه ن ظههور تجلهی

رحمانی تا به عالم خاك ترسیم میكن و منچه در این میان

وجودي» می نام كه ویژری منحلربه فرد عالم ماده اسهت

اسهت ،اعهم از صههور اجنهاط و انههواع و اشهخاص عههالم،

(قونههوي .)291 :5935 ،بههه نظههر جههامی چهههبسهها مههراد از

موجودات من را تشكیم مهیدهه (فرغهانی.)511 :5933 ،

تمامیّت و اكممبودن ظهور وجود در ایهن مرتبهه ،ادراك و

هرچههه در عههالم محسههوط قههرار دارد ،صههورتی از من را

احساط من بنا بر اجمال و با حواط ظاهري باش ؛ هرچن

میتوان در عالم مثال یافت .چنین رابطهاي از سهنخ رابطهة

تفلیم من در مرتبة باطن از پیش ،موجود اسهت (جهامی،

ظهور و كمون در وجود است؛ بههرونههايكهه موجهودات

 .)13 :5939البته این ب ان ملنا نیست كه قوت وجهود نیهز

عالم حس ،صورت هاي ظاهرش ة ملانی غیبی هسهتن كهه

در عالم ماده بیش از سایر عوالم است؛ زیرا به یهی اسهت

در حضرت ربوبیت در اختقاء به سر میبرن .

مراتب مافوق عالم ماده به سبب منكه بهه حسهب طبیلهت

عرفا این مرتبه از عالم وجود را «عالم طبیلهت»« ،عهالم
خلههق» و «عههالم سههفلی» مههینامن ه كههه جههامی از من ،بههه

خویش ،از بساطت و ان ماج وجودي بیشهتري برخهوردار
هستن  ،بالطبع قوت وجودي بیشتري هم دارن .

«حضرت أنزل»« ،مرتبة حهس» و «مرتبهة مشهاه ه» تلبیهر

از منظر عرفا عالم ملهك و مرتبهة اجسهام بهر دو قسهم

می كن (جامی95 :5939 ،و .)585این مرتبه ،قشهري تهرین

اسههت -5 :علههويات (افههالك) -2 ،سههفلیات .علههويات

مرتبه از عوالم وجود است و میتوان بهه من اشهارة حسهی

عبارتن از :عرش ،كرسی ،سماوات سبع ،ثوابت و سیّارات.

كرد .سی حی ر مملی در سخنی ب یع ،منظور از «سهماوات»

از این میان ،عرش و كرسی كه منها را «طبیلی» مینامنه ،

» را در كالم عرفا بهترتیب ،عالم جبروت و عهالم

برخالف سایر علویات كه كون و فساد میپذیرن  ،قابلیهت

ملههك دانسههته اسههت و منچههه میههان من دو اسههت را عههالم

كون و فساد و نیز فنا و زوال را ن ارن  .سهفلیات ههم كهه

ملكوت می خوان (مملی .)991 :5913 ،عالم ماده ،مشههود

ب انها «عنلريات» رفته میشود ،عبارتن از :رع و برق،

اهم ظاهر است و برخالف عوالم پیشین كه تنهها خهواص

أبر و باران و همچنین مركّبات ،مانن ملادن ،نبات ،حیهوان

میتوانن به درك من نائم شهون  ،ادراك من بهراي همگهان

و ب ن انسان كه اشرف عهالم عناصهر محسهوب مهیشهود

میسر است.

(جامی.)18 :5939 ،

و «أر

عالم شهادت مطلق ،دقیقاً نقطة مقابهم غیهبالغیهوب و

قیلري در ارتباط با عالم ملك ،توجه ویژهاي بهه عهالم

عالم اعیان ثابته است .این عهالم از لهوازم مهاده بههتمهامی

انسانی دارد و من را از این منظر مهینگهرد .وي در تفسهیر

برخوردار است؛ بهرونهايكه عهالوه بهر تركیهب وجهود و

نفسهه

این سخن ابن عربی كه میروی « :إن الحهق وصه
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بأنه ظاهر و باطن ،فأوجه اللهالم؛ عهالم غیهب و شههادة؛

براي انسان كامم در بیان عرفاي مسلمان یافت میشود ،از

لن رك الباطن بغیبنا و الظاهر بشهادتنا» (ابهنعربهی:5939 ،

جملهه« :قهرمن»« ،السهبع المثهانی»« ،رو الهرو »« ،تجلهی

 .)11مراد او را از عالم« ،عالم انسانی» مهیدانه كهه از دو

اعظم»« ،مظهر اتمّ»« ،جالء مهرمة اللهالم»« ،فهصّ الخهاتم»،

نوع ادراك برخهوردار اسهت -5 :ادراك بهاطنی؛  -2ادراك

«خلیفة»« ،عین»« ،بلر» (ابن عربی« ،)18-19 :5939 ،اسهم

ظاهري .بهواسهطة ادراك نخسهت ،عهالم بهاطن را شههود

اعظم»« ،ظمّ ارفهع» و «ظهمّ حضهرت جهامع الههی» (امهام

می كن كه همان عوالم جبروت و ملكهوت اسهت و ابهزار

خمینی .)529-525 :5911 ،قیلري نیز وجهوه دیگهري را

این ادراك ،رو  ،قلب و قواي روحانی اوست و به واسطة

بر اعتبارات فهوق مهیافزایه  -5 :كتهاب جهامع؛ از حیهث

ادراك دوم نیز عالم ظاهر را شهود میكن ؛ یلنی عالم ملك

اشتمال من بر تمام كتب الهی؛  -2كتاب عقلهی (مسهمّا بهه

را درك میكن و ابزار من هم جسم و مشاعر وي و قهواي
منطبههع در منهاسههت كههه همگههی در خههارج موجودنهه
(قیلري.)932-939 :5931 ،
امام خمینی در بیان ترتیب حضرات خمهس در كالمهی
متفاوت نسبت به سایر عرفا ،عالم ملك را سهایة حضهرت
شهادت مطلق میدان ؛ منچنان كه عالم اعیان ،سهایة غیهب
مطلق ،عالم عقول و نفوط ،سایة غیب مضاف نزدیهك بهه
مطلق و عهالم خیهال و مثهال مطلهق ،سهایة غیهب مضهاف
نزدیك به شهادت است .اساساً به رمان وي ،امته اد سهایة
حضرت حق كه از من به «م ّ ظمّ» تلبیر میشود ،در اسماء
و اعیان ثابته بهواسطة ظمّ اق ط و در عالم ملك ،ملكوت
و جبروت بهواسطة ظمّ مقه ط صهورت مهیریهرد (امهام
خمینی.)525 :5911 ،
 -6انسان کامل
انسههان كامههم ،پنجمههین و مخههرین حضههرت از پههنجرانههة
حضرات خمس است .در لسهان عرفهان از ایهن حضهرت
تحت عنوان «كون جامع» و «حضرت جامع حضرات» نهام
برده می شود كه عالم من ،عالم انسانی و جامع تمام عهوالم

أم الكتاب)؛ از حیث رو و عقم؛  -9كتاب لو محفهوظ؛
از حیث قلب؛  -1كتهاب محهو و اثبهات؛ از حیهث نفهس
(قیلري.)35 :5931 ،
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انسان در مجموعة باورداشت هاي عرفانی ،خود جزئهی
از عالم محسوب میشود؛ بنابراین به تلبیر قیلهري اینكهه
انسان ،عالمی مستقم از سایر عوالم و حضرتی ج ارانه از
دیگر حضرات در نظر ررفته مهیشهود ،از حیهث صهورت
ظاهري نست كه از این لحاظ تغایري با عالم ن ارد؛ بلكهه
به دلیم جاملیهت و اشهتمالش بهر تمهام موجهودات عهالم
خارج است (قیلري .)952 :5931 ،وجود انسان و عهالم،
هر دو بر صورت «اهلل» مفری ه ش هان ؛ تنها با ایهن تفهاوت
كه عالم ،اسماي الهی را به نحو تفلیم نشان میدهه  ،امها
انسان به نحو اجمال .جاملیت حضرت انسانی نیهز از ایهن
جهت درخور تبیین و واكاوي است.
در عرفان نظري ،انسان از جایگاه برجستهاي برخوردار
است؛ بهرونهاي كه قیلري اساساً مقلود اصهلی از ایجهاد
عالم را انسان می دان  .او با استناد به سخن ق سهی «كنهت

پیشین و مافیها اسهت؛ ایهن به ان ملناسهت كهه بهه تلبیهر

كنزاً مخفیاً» بر ایهن نكتهه تلهرین دارد كهه وجهود عهالم،

ابنعربی ،جمیع صورتهاي الهی در نشهةة انسهانی ظهاهر

مستن به اسماء است .علت غائی ایجاد عهالم انسهانی نیهز

می شون (ابن عربی .)19 :5939 ،تمام مراتب الهی و كونی

رؤیت ذات به ذات در مئینة انسان است (قیلهري:5931 ،

در انسان به نحو حق الیقین ظهور دارن  .بنا به همین اعتبار

 .)921-921به تلبیر ابن عربی نیز خ اون متلال بههخهاطر

است كه انسان نسبت به ماسوياهلل از رتبة احاطه و جمهع

وجود انسان به خلق نظر میكن و منها را مهورد رحمهت

برخوردار است.

خویش قرار می ده  .به باور او مادامی كه انسان كامهم در

غیر از منچه ذكر ش  ،اعتبارات و اطالقات دیگهري نیهز

صحنة عهالم حضهور دارد ،عهالم پیوسهته محفهوظ اسهت

مطالله تطبیقی حضرات خمس از دی راه قیلري و امام خمینی593 /

(ابن عربی .)19 :5939 ،همة این ها نشان از نقهش پررنهگ

مههینویسهه « :فرشههتگان الهههی ،جملیههت اسههماي مدم(ع) را

انسان كامم در جههان كائنهات دارد كهه بها ههیچ مخلهوق

ن اشههتن ؛ ازایههنرو ،پروردرههار را از حیههث اسههمی خههاص

دیگري قیاطپذیر نیست.

میپرستی ن و از من تجاوز نمیكردن ؛ اما مدم(ع) خ اونه را
به جمیع اسمائش عبادت میكرد» (قیلري.)911 :5931 ،
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حقیقت وجودي انسان ،مظهر اسم جامع «اهلل» اسهت و

نكتة اصلی در جاملیت انسان كامم كه مفهوم حضهرت

همة اسماء به نوعی از چنین حقیقتی روایت میكنن  .ایهن

كون جامع به تمامی برخاسته از من است ،جاملیهت وي از

مسةله نشانگر وجه واسهطه بهودن انسهان در مراتهب عهالم

حیث اسماي الهی است؛ نكته اي كه بسیاري از عرفا به ان

است كه خود با مظهریّت اسماي رونههرهون الههی پیونه

اذعان كرده ان  .اساساً وجهه تنهافر انسهان را نیهز بها سهایر

مییاب  .مشتیانی می نویس « :اسهم اهلل ،مبه أ ظههور جمیهع

تجلیات و ص ورات در همین مسةله بای جستوجو كرد.

اسماء اسهت و انسهان ،مظههر اسهم اهلل اسهت» (مشهتیانی،

البته بای تلرین كرد كه كمال انسان و جایگاه ویهژة او در

 .)113 :5931انسان كامم در اصم از مرتبة ذات احه یت،

نظام عالم بنا بر اكملیت تجلی و فیض الههی اسهت؛ به ان

تلیّن پی ا می كن كه بیهانگر كیفیهت ظههور وي در قهوط

ملنا كه انسان از این جهت ،كامهمتهر از سهایر موجهودات

نزول است .همانطور كه در این قوط از مقام اح یت ،تنهزل

است .ب ین لحاظ است كه به تلبیهر عرفها خ اونه سهایر

مییاب  ،در قوط صلود نیز سرانجام به همین مرتبه بازخواه

مخلوقات را با چشم انسان كامهم مهینگهرد؛ یلنهی به ین

رشت؛ مطابق با میة شریفة «إنّا هلل و إنّا إلیهه راجلهون» (بقهره:

واسطه بر منها تجلی میكن .

 .)511اصههطالحات «فنههاء فههی اهلل» و «بقههاء بههاهلل» كههه در

قیلري بر این باور است كه نسبت عقم اول بهه عهالم

مموزه هاي عرفان اسهالمی و برخهی مكاتهب عرفهانی دیگهر،

كبیر و حقایق من ،هماننه نسهبت رو انسهان بهه به ن و

بهخلوص عرفهان ههاي هنه ي و مسهیحی بسهیار پربسهام

قواي من است و دیگر اینكه نفس كلّهی ،قلهب عهالم كبیهر

هستن  ،حكایت از همین سفر روحانی دارن  .سهیر انسهان تها

است؛ همچنان كه نفس ناطقه ،قلب انسان اسهت و اساسهاً

مرتبة واح یت در ان یشة عرفانی اسالم ملموالً «فناء فهی اهلل»

ب ین روست كه عالم ،انسان كبیر نامی ه میشود (قیلري،

و نیز رسی ن به مقام ذات اح یت كه ساحم مقلهود عرفهانی

 .)35 :5931به اعتقاد وي انسهان از من جههت كهه نسهخة

است« ،بقاء باهلل» نامی ه میشود.

عالم كبیر است ،نسبت به مجموع حقایق من اشهتمال دارد،

در لسان قرمن ،حضرت مدم(ع) بهعنهوان انسهان كامهم

بلكه اصالً به وجهی میان عالم كبیر و انسان ،رابطة عینیهت

ملرفی میشود كه حماسة عظیم سج ة مالئكهه بهر او نیهز

برقرار است .تنها حجابی كه ممكن است انسان را از عهالم

بر این ملنا داللت دارد .با ان كی تأمم پیرامون این ماجرا و

كبیر دور كن  ،جنبة عنلري و مادي انسان است.

كسب ملرفت نسبت به تمایز جایگاه انسان و فرشتگان كه

قیلري بر این نكته تلرین دارد كهه ههر انه ازه لهو

در

وجود انسان ،زنگار ررفته باش  ،رابطة او با عالم غیهب بهه

مجموعة نظام هستی بهخوبی روشن مهیشهود .ابهنعربهی

ج ایی بیشتري منتهی می شود؛ اما از من سو هر چق ر این

اساساً پرسش فرشتگان مبنی بر علت سج ه بهر مدم(ع) را

احتجاب زائم شود ،حقهایق افهزون تهري بهراي او نمایهان

اینچنهین تبیهین مهی كنه « :لهیس للمالئكهة جملیهة مدم»

میشود تامنجاكه به تمام حقایق ،علم پی ا میكن و بر همة

(ابههنعربههی .)19 :5939 ،قیلههري در تشههرین ملنههاي

مراتب وجودي ،مراهی بهدست میمورد .ایهنرونهه انسهان

«جملیت» كه در ارتباطی نارسسهتنی بها مفههوم جاملیهت

كامم ،خلیفة الهی لقب میریهرد و مهیتوانه در مجموعهة

حضههرت انسههانی اسههت و پههیش از ایههن بیههانش رذشههت،

كائنات ،تلرف كن (قیلري.)32-39 :5931 ،

البته مقربان درراه الههی هسهتن  ،مقهام ایهن دو صهن
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امام خمینی منرونه كه از تحلیم باورداشتهاي عرفانی

غیب و شهادتبودن است (امام خمینی.)213 :5159 ،

وي برمیمی  ،ترسیم متفاوتی را از ماهیت انسان كامم ارائه

به نظر امام خمینی ،انسان كامم مقام «قاب قوسین» و از

میده  .او در ابت ا به قیلري كه بهراي اختلهاص انسهان

من باالتر مقام «أو أدنی» دارد .تحمم مقام «قهاب قوسهین»

به عوالم عالی و سافم وجود ،وجهی قائم است (قیلهري،

مطابق با میة شریفة «إنّا عرضهنا اسمانهة علهی السهموات و

138 :5931؛ نیههز نههك :كاشههانی5939 ،ب ،)13 :خههرده

اسر

و الجبال» (احزاب )32 :تنها بهراي موجهود مطلهق

میریرد و من را بالوجه میدان و میرویه « :اههم یثهرب

امكان پذیر است كه از من به «مقام اطالقی» تلبیر میشهود؛

انسههانیت از هههیچ مقههام و جایگههاه بخلوصههی برخههوردار

بنابراین فقط انسان رها از قی ح ود و تلیّنات كهه المقهام

نیستن ؛ زیرا بر حسب نزول ،داراي مرتبة هیوال هستن كهه

است ،میتوان من را بر دوش كش (امهام خمینهی:5931 ،

قابلیت تجلی خ اون را دارن و بر حسب صلود به مقهام

 .)11مقام «أو أدنی» نیز مطابق بها ممهوزهههاي امهام ،مقهام

افههق اعلههی و اسههتهالك در حضههرت احهه یت ،واصههم

اتلال به ذات اح یت است كه رسی ن بهه من تنهها بهراي

میشون ؛ ب ین لحاظ است كه شیخ اشراق میروی  :نفهس

انسان كامم مق ور است كه وسلت قلبش فراتهر از وجهود

ناطقة انسانی ،ماهیت ن ارد .بنابراین انسان ،مقهام احه یت

به ملناي وجود منبسط است (امهام خمینهی.)518 :5159 ،

جمع حقایق خلقی و امري دارد و ماهیت خاصی نمیتوان

او همچنین مقام نبوت كه خود اقسام مختلفهی دارد را نیهز

براي او تلور كرد» (امام خمینی.)38 :5159 ،

براي انسان كامم ثابت می دان (ر.ك :امام خمینهی:5931 ،

مشههكار اسههت كههه امههام خمینههی ،انسههان را موجههودي
غیرمتناهی میدان ؛ بهرونهايكه در هیچ ظرفی نمیرنجه ؛

 .)11برخی اوصاف و خلوصیات منحلربهفهرد دیگهري
كه امام خمینی براي انسان كامم برمیشمارد ،عبارتن از:

اما در عین حال قابلیت پذیرش هر صورتی را دارد .ملنا و

 .5عبودیت؛ در این مسةله نزاعی میهان قیلهري و امهام

مفهوم فاق هر نوع ماهیت مشهخصبهودن انسهان ،همهین

هست (ر.ك :قیلري929 :5931 ،؛ نیز امام خمینی:5159 ،

است .هم او در سخنی دیگر ،مقامداشتن انسان كامم را بهه

 )11قیلري ،پیامبر اكرم(ص) را كهه مله اق اتهمّ انسهان

ملناي بودن ح ّ و رسم براي او نفی میكن و بر این بهاور

كامم است ،فراتر از چنین صفتی میدان و بههكهاربردن من

است كه مقام چنانچه در مفهوم شأن و منزلت به كار بهرده

را براي پیامبر(ص) ،اسائة ادب به مقام ایشان تلبیر میكن .

شود با جایگاه انسان كامهم سهنخیت دارد (امهام خمینهی،

حال منكه امام این سخن را نمیپذیرد و چنین اعتقهادي را

.)525-522 :5159

بی ادبی به محضر رسولاهلل(ص) مهیانگهارد و مهیرویه :

امام خمینی در تشرین جایگاه ویژة انسان كامهم ،همهة
كماالت الهی را براي او ثابت می دان و حتی ملتق اسهت
تمام صفاتی كه به خ اون اختلاص دارد به انسهان كامهم

عبودیت از بزرالترین افتخارات نبیمكرم(ص) است.
 .2انسهان كامهم ،مظهههر و مهرمت اتهمّ خ اسهت (امههام
خمینی.)212 :5159 ،

نیز می توان نسبت داد .امام در ضمن نق ِ پن اشهت فنهاري

 .9اوّلیت ،مخریت ،ظاهریت و باطنیت؛ امهام در شمرح

كه ملتق بود اتلاف همة اوصاف ربوبی براي انسان كامم

دعاي سحر مینویس « :اإلنسان الكامل جامع لجميع سلسلة

جایز است ،مگر صفاتی كه تنها مخهتص بهه جنهاب الههی

الوجود و به يتم التاارة و وتو الوو و ار تة و الرتاوة و

است؛ مانن وجهوب وجهود ،ازلیهت ،احاطهه و نزاههت از
امكان (فناري ،)513 :5931 ،بر این باور است كه همة این
اوصاف براي انسان كامم ثابت است؛ انسانی كه مظهر اتهمّ
خ اون است و تفاوت ،تنهها در ظاهریهت و مظهریهت و

الباطن و وو الكماب الكلتي اإللهتي» (امهام خمینهی:5911 ،
.)11
 .1عین ثابت انسان كامم ،مخاطب اصلی كهالم خ اونه

مطالله تطبیقی حضرات خمس از دی راه قیلري و امام خمینی593 /

در مرتبة واح یت اسهت و سهایر اعیهان بههتبهع او خطهاب

صاحب والیت مطلقه است و كاممترین ظهور را در خهود

میشون  .منظور از كالم الهی در این مرتبه از ذات ،تجلی به

نهفته است؛ بنابراین تمهام انبیهاء و اولیهاء هرچنه از نظهر

مقام اسم اهلل تلالی است (امام خمینی.)231-231 :5159 ،

صورت ،تل د وجودي دارن  ،اما به لحهاظ حقیقهت داراي
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یك اصم واح ن (قیلري.)528-523 :5931 ،

در عرفان اسهالمی ،انسهان كامهم ملمهوالً بها «حقیقهت

امام خمینی در مقابهم «قهرمن منهزل» كهه همهان قهرمن

محم یه» ملادل ررفته میشود .در پس این تلادل ،نكهاتی

مكتههوب اسههت ،از حقیقههت محم یههه بهها عنههوان «قههرمن

نهفته است كه درخور شر و بیهان اسهت .بنها بهر

منزلعلیه» نام میبرد (امام خمینی .)999 :5939 ،از دی راه

منچههه رفتههه شهه  ،قههوام عههالم بههه انسههان كامههم اسههت و

او ،تلیّن اسم اعظم جامع الهی و مقام مسمّاي «اهلل» عبارت

برایناساط ،وجود انسان كامهم در مجموعهة نظهام كائنهات

است از عین ثابت انسان كامم و حقیقت محم یه ،و مظهر

بالطبع ضروري است .درحقیقت ،انسهان كامهم مظههر اسهم

تجلی وي نیز رو اعظم اسهت .بنهابراین بهه تلبیهر امهام،

اعظم اسهت و مله اق من ،حقیقهت محم یهه اسهت .ایهن

انسان كامم ،مظهر اسم جامع و مرمت تجلهی اسهم اعظهم

حقیقت ،نخستین حقیقتی است كهه در جههان ،ظهاهر شه ه

است كه میة شریفة «و علّم مدم اسسماء كلّها» (بقره )95:به

است و مب أ ظهور عالم و نخستین تجلی و تلیّن ذات حهق

این ملنا اشاره دارد.

ظری

است .از دی راه عرفا ،حقیقت محم یه ،ازلی و اب ي است.

سخن امام در باب «والیت مطلقه» از صراحت بیشهتري

حقیقهههت محم یهههه كهههه بهههه تلبیهههري همهههان «رو

نسبت به قیلري برخوردار است .والیهت مطلقهه ،مقهامی

محم ي(ص)» است ،نخستین صادر از سرچشمة فیوضات

است كه تنها انسهان ،شایسهتة من اسهت .از ایهن رهگهذر،

حق تلالی است كهه فالسهفه ،من را «عقهم اول» مهینامنه ؛

والیت مطلقه همان فیض مق ط است كه نخسهتن تجلهی

منچنان كه قیلري نیز ب ان اشهاره دارد (رك.بهه :قیلهري،

حق تلالی در مرتبة خارج محسوب میشود .برایناسهاط،

 .)952 :5931هرچن حقیقت مذكور فاق هر اسم و رسهمی

انسان كامم ،مُثم اعالي حق ،میت بهزرال خ اونه  ،مظههر

است ،بااینحال اوصاف متل دي را ب ان نسهبت دادهانه  ،از

اتمّ و مرمت تجلیات اسهماء و صهفات ،وجههاهلل ،عهیناهلل،

جمله« :حضرت الوهیت»« ،نفس اول»« ،انسان كبیهر»« ،مدم»،

ی اهلل و جنباهلل است (امام خمینی.)191 :5982 ،

«نور»« ،جوهر»« ،هبهاء»« ،حقیقهة الحقهایق»« ،رو اعظهم» و

امام خمینی در ارتباط با این بحث بههتبهع اسهتاد خهود

«رو الق ط» كه جهت پیبردن به وجه تسمیة منها میتوان

میتاهلل شاهمبادي ،از حقیقت دیگهري بها عنهوان «حقیقهت

به كتب مطوّل عرفانی مراجله كرد.

علویه» پرده برمیدارد كهه البتهه تغهایر ذاتهی بها «حقیقهت

به نظر قیلري حقیقت محم یه دربردارنه ة دو جههت

محم یه» ن ارد .چنین تلبیري از حقیقت محم یه تنهها بهه

الهی و عبودي است و از این بهاب ،خالفهت الههی بهراي

عرفههان شههیلی اختلههاص دارد .خ اونهه  ،نههور مقهه ط

انسان كامم توجیه پذیر میشود .خالفت از سوي خ اونه

محم (ص) و علی(ع) را كه همان وجهود منبسهط اسهت،

متلال ،امري واجب است و در هر زمان به سبب انسی كهه

بهنحو وح ت و التلیّن خلق كهرد (امهام خمینهی:5931 ،

میان حق تلالی و خلیفه اش وجود دارد ،به شهكلی ظههور

« .)19ظمّ اهلل» و «مشیت مطلقه» از دیگر اطالقهات همهین

مییاب  .حقیقت محم یه نوري سرم ي است كه بههتهوالی

حقیقت است كه جزء فطریهات اسهت؛ بهه ایهن ملنها كهه

در تمام پیامبران الهی ،اعم از مدم ،نو  ،ابهراهیم ،یلقهوب،

فطرت بر حسب طبیلت خود و بهنحو تبلهی به ان تللهق

اسحاق ،اسماعیم ،موسی و عیسهی(علهیهمالسهالم) تجلهی

پی ا میكن  .ازمنجاكه میم فطرت به فناي در كمهال مطلهق

می كن و درنهایت به حضرت خاتم(ص) ختم میشود كه

است ،حلول حقیقت والیت و حقیقت علویه نیز حلول

 /519الهیات تطبیقی( ،علمی پژوهشی) سال هفتم ،شماره شانزدهم ،پاییز و زمستان 5931

فناي در كمال مطلق است (امام خمینهی599 :5933 ،؛ نیهز

بیش از وي ب ان شا و برال دهن  .بههرحال ،سهم عم ة

نك :شاهمبادي.)531 :5919 ،

قونوي و قیلري در بالن ری این مفهوم ،فراموش ناشه نی

بنههابراین حقیقههت محم یههه از اعتبههاري بنیههادین در

است .نقش بنیادین امام خمینهی نیهز كهه سهالهها پهس از

مجموعة باورداشت هاي عرفان اسالمی برخوردار اسهت و

ابنعربی ،ان یشه هاي او را حیهاتی تهازه بخشهی و بهه من

این نشان از اهمیت اساسهی مقهام انسهان كامهم بههعنهوان

رنگ و بوي عرفهان شهیلی داد ،بههخلهوص در مباحهث

حضرت پنجم دارد كه پیوستگی این دو مقولهه از مباحهث

مربوط به انسان كامم كه جامعترین و دلنشینترین بخهش

پیشین به خهوبی مشهكار مهیشهود .در رابطهه بها حقیقهت

حضرات خمس است ،از اهمیتی مبنایی در سیر مطاللهات

محم یه منچه نیاز به توجهی ژرف نگر دارد ،نحوة ارتبهاط

عرفان اسالمی برخوردار است.

من با مسةلة «قوط صلود و نزول» است كه بهنوعی نقطهة

با توجه به منچه در ایهن پهژوهش از حضهرات خمهس

ثقم ان یشة عرفان اسالمی و حتی بسیاري از دیگر مكاتب

ترسیم ش  ،میتوان ایهنرونهه نتیجهه ررفهت كهه بررسهی

عرفانی محسوب میشود .برایناسهاط ،حقیقهت محم یهه

تطبیقی این موضوع در منظر قیلري و امام خمینی ،برخی

كه رفتهه شه صهادر نخسهتین و همهان عقهم اول اسهت،

نوموري هاي این دو عارف بزرال را جلوهرر میسازد .این

دربردارن ة دو قوط (نیمدایره) است كه در یهك قهوط از

مسةله بویژه در صبغة شیلی امام خمینی كه رویكهرد او را

نقطة اح یت به عالم ماده و صورت نهزول مهیكنه و در

دستكم در ملادیق ،متفاوت از پیشنیان مینمایان  ،نمهود

قوط دیگر به تكاپو می پردازد و به جایی كهه از من تنهزل

بیشتري دارد .البته نبای فراموش كرد كه وي مب ع عرفهان

كرده است ،باال میرود.

شیلی نیست .بااینحهال ،سههم بسهزاي او در ایهن زمینهه،
درخور تأمم و ستایش است .سخن مخر اینكهه نهوع نگهاه

نتيجه

قیلري و امام به حضرات خمس ،متأثر از مكتهب عرفهان

رونة رویكرد عرفاي مسلمان بهه مفههوم به یع «حضهرات

ابنعربی است؛ اما به ههر روي ،مها منكهر نكهات به یع و

خمس» هرچن در سیر تطوّر خود به اجماعی نسبی دست

بیسابقة انباشتههاي عرفانی منهها نیسهتیم .همهین مسهةله،

یافته است ،اما بااینحال ،بسان سایر مفاهیم عم ة عرفانی،

عرفان این دو را هرچن تها انه ازة تأسهیس مكتهب پهیش

ملارضانی نیز در ماهیت من دارد .اینكه درجات و مقامات

نمی رود ،شایستة دقت و مطالله میكن  .نتهایج حاصهم از

وجود مطلق در عرفان اسهالمی چگونهه تفسهیر مهیشهود،

این پژوهش را میتوان اینرونه برشمرد:

نیازمن بحث و فحلی عمیق در خاستگاه مكاتب و انظهار
عرفانی است كه دی راههاي منحلهربهفهردي را در دامهان

 .5حضههرات خمههس نخسههتینبههار در مكتههب عرفههانی
ابنعربی ساخته و پرداخته ش .

خود پروران ه است .در این میان ،نكته حائز اهمیت ،اصم

 .2تفاسههیر عرفههانی قیلههري و امههام خمینههی پیرامههون

و اساط حضرات پنج رانة الهی است كه فی الجملهه تمهام

حضههرات خمههس از نقههاط اشههتراك و تمههایز بسههیاري

عارفههان اسههالمی جه ا از عرصههة ظهههور و پههرورش من را

برخوردار است .به هر صورت ،این مسةله را بای در نظهر

پذیرفتهان .

ررفت كه عرفان امام متأثر از عرفان شیلی است.

شای من زمان كه ابنعربی مفههوم مقامهات و تجلیهات

 .9كلیهه واژران قیلههري در بحههث حضههرات خمههس

كلی خ اون را در ذهن خود میپروران و پیرامهون ابلهاد

عبارتن از :مراتب ذات الهی ،غیب مطلق ،مراتهب خهارج،

مهاهوي من مههیان یشهی  ،تلههور نمههیكهرد كههه شههارردان

عالم كثرات ،اسهماء و صهفات الههی ،اعیهان ثابتهه ،عهوالم

بی واسطه و باواسطة او ،من را حضهرات خمهس بنامنه و

مثالی ،انسان كامم و حقیقت محم یه.

مطالله تطبیقی حضرات خمس از دی راه قیلري و امام خمینی515 /

 .1كلی واژران امام خمینی در بحهث حضهرات خمهس

 -59امامخمینهی ،رو اهلل ،)5939( ،آداب الصالة  ،تههران:

عبارتنه از :مراتههب ذات و خههارج ،فههیض اقه ط ،فههیض

مؤسسة تنظیم و نشر مثار امام خمینی.

مق ط ،عالم كثرات ،اسماء و صفات الههی ،انسهان كامهم،

 -55ههههههههههههههههههه ،)5159( ،تعليقات علمي شمرح

حقیقت محم یه ،حقیقت علویه ،والیت و مدماسولیاء.

فصوص الحک و مصمباح األنمس ،قهم :دفتهر تبلیغهات

 .1قیلري و امام خمینی در ارتباط با حضرات خمهس

اسالمی.

تنها به تشرین و نق انگارههاي عرفهانی ابهنعربهی اكتفهاء

 -52هههههههههههههههههههه( ،بیتا) ،التعليقة علمي الفوائمد

نكرده ان ؛ بلكه در این مهورد چیهزي بیشهتر از ابهنعربهی

الرضوية ،تهران :مؤسسة تنظیم و نشر مثار امام خمینی.

مطر كردهان كه در مثار وي سابقه ن ارد.

 -59ههههههههههههههههههههه ،)5931( ،تفسير سورة حممد،

 .1تههأمالت عرفههانی امههام خمینههی پیرامههون حضههرات
خمس ،مكمّم تفسیر قیلري از این اصطال است.

تهران :مؤسسة تنظیم و نشر مثار امام خمینی.
-51هههههههههههههههههههههه ،)5985( ،تقريرات فلسفه ،بهه
كوشش عب الغنی اردبیلی ،تهران :مؤسسة تنظیم و نشر مثار

منابع

امام خمینی.

 -5قرآن کري

 -51هههههههههههههههههههه ،)5982( ،شرح چهل حمديث،

 -2مشههتیانی ،سههی جاللال ه ین ،)5931( ،شممرح مقدمممة

تهران :مؤسسة تنظیم و نشر مثار امام خمینی.

قيصري ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.

 -51ههههههههههههههههههههه ،)5933( ،شرح حديث جنود

 -9مملی ،سی حی ر ،)5913( ،المقدمات من کتا

نم

عقل و جهمل ،تههران :مؤسسهة تنظهیم و نشهر مثهار امهام

النصوص ،تهران :انتشارات توط.

خمینی.

 -1ابنعربی ،محیاله ین ،)5991( ،إنشاء المدوائر ،لیه ن:

 -53ههههههههههههههههههههه ،)5911( ،شرح دعاء السمحر،

انتشارات بریم.

تهران :مؤسسة تنظیم و نشر مثار امام خمینی.

-1ههههههههههههههههههههههه ( ،بیتها) ،الفتوحمات المکيمة

 -58ههههههههههههههههههههههه ،)5981( ،صمممحيفة اممممام

في معرفة األسرار المالکية و الملکية ،بیهروت :انتشهارات

(بيانات ،پيامها ،مصاحبهها ،احکام ،اجمازات شمرعي و

دارصادر.

نامهها) ،تهران :مؤسسة تنظیم و نشر مثار امام خمینی.

 -1ههههههههههههههههههههههه ،)5939( ،فصمموص الحکمم ،

 -53ههههههههههههههههههههههه ،)5931( ،مصمباح الهدايمة

تهران :انتشارات الزهراء (ط).

إلي الخالفة و الوالية ،تهران :مؤسسة تنظهیم و نشهر مثهار

 -3ابن منظور ،محم بن مكهرم ،)5151( ،لسمان العمر ،

امام خمینی.

بیروت :انتشارات دار صادر.

 -29شههاهمبههادي ،میههرزا محم ه علی ،)5919( ،رشممحات

 -8جامی ،عب الرحمن ،)5939( ،نقدالنصوص في شمرح

البحار ،تهران :نهضت زنان مسلمان.

نقش الفصوص ،تهران :سازمان چاپ و انتشهارات وزارت

 -25فرغانی ،سلی ال ین سلی  ،)5933( ،مشارق الدراري
) ،مق مهه و

فرهنگ و ارشاد اسالمی.

في کشف حقائقالدر (شرح تائية ابنفمار

 -3جلوه ،ابوالحسن ،)5981( ،مجموعة آثار حکي جلوه،

تللیقات :سی جالل ال ین مشتیانی ،قم :مركز انتشارات دفتر

مق مههه و تلههحین :حسههن رضههازاده ،تهههران :انتشههارات
حكمت.

تبلیغات اسالمی.
 -22فناري ،محم بهن حمهزه ،)5931( ،مصمباح األنمس
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(شرح مفتاح الغيب) ،تلحین :محم خواجهوي ،تههران:

 -23كاشههانی ،عبهه الرزاق5939( ،الهه ) ،إصممطالحات

انتشارات مولی.

الصوفيه ،تحقیق :محم كمال ابراهیم جلفر ،قم :بی ار.

 -29فیض كاشانی ،مالمحسن ،)5153( ،المحجة البيضماء

 -99هههههههههههههههههههههه5939( ،ب) ،شممرح فصمموص

في تهذيب اإلحياء ،تلحین و تحقیق :علی اكبهر غفهاري،

الحک  ،قم :بی ار.

قم :مؤسسة انتشارات اسالمی جاملة م رسین.

 -95كربالیههی ،مرتضههی« ،)5931( ،حضممرات خمممس»،

 -21قونههوي ،صهه رال ین ،)5912( ،رسممالة النصمموص،

دانشنامة جهان اسالم ،ویراسهتة غالمللهی حه اد عهادل و

تلحین :نلراهلل پورجوادي ،تهران :مركز نشر دانشگاهی.

همكاران ،جل  ،59تهران :بنیاد داية الملارف اسالمی.

 -21هههههههههههههههههه هه ،)5935( ،الفکممو  ،تلههحین:
محم خواجوي ،تهران :انتشارات مولی.
 -21ههههههههههههههههههههه ،)5931( ،النفحالالالاإل ايل الالال ،
تلحین :محم خواجوي ،تهران :انتشارات مولی.
 -23قیلري رومهی ،محمه داود ،)5931( ،شالح الااي ال ،
ضمیمة كتاب عرفان نظري؛ نوشتة سی یحیی یثربهی ،قهم:
مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
 -28ههههههههههههههههه ،)5931( ،شرح فصوص الحکم ،
به كوشش سی جاللال ین مشتیانی ،تهران :انتشارات علمی
و فرهنگی.

 -92مكی ،ابوطالهب ،)5153( ،قموت القلمو  ،بیهروت:
دارالكتب الللمیة.
 -99هادینا ،محبوبه« ،)5988( ،جبروت» ،دايالح المعمارف
بممزرا اسممالمي ،ویراسههتة كههاظم موسههوي بجنههوردي و
همكاران ،جله  ،53تههران :مركهز دايتة الملهارف بهزرال
اسالمی
.

