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چکیده
امام خمینی بر فصل پنجم مقدمه قیصری بــر فصوصالحکم ابن عربی که در باب حضرات
خمس اســت ،تعلیقاتی نگاشته که برای فهم مقدمه قیصری از منظر ذوقیات عرفانی قابل تأمل
اســت؛ چرا که امام به طور کلی فصوصالحکم را کتابی ذوقی میدانســت .در ذوق عرفانی
امام ،اولین حضرت از حضرات خمس ،غیب مطلق اســت که دارای اسمای ذاتی است و عالم
آن نیز ّ
ســر وجودی هر موجودی است .دومین حضرت ،شــهادت مطلق است و عالم آن عالم
اعیان است .ســومین حضرت ،ارواح اســت و عالم آن ،عالم عقول و نفوس است .چهارمین
حضرت ،حضرت مثال است و عالم آن ،عالم ملکوت اسفل است .پنجمین حضرت ،احدیت
جمع اســمای غیبی و شهادتی اســت و عالم آن نیز کون جامع است .امام در مقابل کسانی که
معتقدند با حركت جوهری ،شــخصیت اشخاص در هر حركتى از بین رفته و موجود جدید غیر
از موجــود معدوم قبلی اســت ،میگوید هیولى خودش تحصلی نــدارد و با متحصل ،موجود
مىشــود و وحدت ،كثرت ،وجود و عدم تابع اوست و آن متحصل ،صورت است؛ لذا صورت
آن اشیایى كه داراى نفوس مجردهاند ،غیر متغیر و ثابت است و وحدت شىء با آن محفوظ بوده
و آن صورت حافظ وحدات فرد است .از منظر امام هر اسمی از اسمای الهی جامع همه اسماء
اســت و لذا شامل همه حقایق میشــود؛ چرا که هر اسمی از اسماء با ذات الهی متحد است و
همه اســمای الهی نیز با یکدیگر متحدند .بدینسان تحلیل ،تبیین و نقد تعلیقات امام بر مقدمه
قیصری هدف این مقاله است.
واژگان کلیدی :حضرات خمس ،امام خمینی ،قیصری ،حرکت جوهری.
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شرح شرفالدین قیصری ،در بین شروح فصوصالحکم ،با جمع شرح و تبیین معانی و الفاظ
این کتاب ،گوی ســبقت را از دیگر شروح ربود و با دوازده فصلی که پیش از شرح کتاب نگاشته
شد ،فنیترین شرح لقب گرفت و کتاب درسی در شرق عالم اسالم شد .اثر عمده قیصری غیر از
شــرح فصوصالحکم ابن عربی ،مقدمه جالبی است بر آن به نام مطلع خصوص الکلم فی
معانی فصوص الحکم که در تقریر تعلیم مکتب ابن عربی رسالهای مستقل محسوب میشود
و بیش از اصل شــرح که ذیالمقدمه است ،طرز تلقی شخصی او را از مسائل عرفانی و حکمی
نشان میدهد .او در این مقدمه با لطف بیان و ایجازی عاری از ابهام مطالبی را مطرح میکند که
توجه بدان برای فهم مکتب ابن عربی اهمیت خاصی دارد (زرینکوب.)133 :1389 ،
بدینسان قیصری در دوازده فصل ،مقدمهای را بر شرح فصوصالحکم خود تدارک دید که
امروز مشهورتر از اصل کتاب است .او این دوازده فصل را بهعنوان مدخلی بر علم عرفان نگاشت
و خود معتقد است چون علم به اسرار کتاب فصوصالحکم متوقف بر شناختن قواعد و اصولی
اســت که عرفا بر آن اتفاق دارند ،فصولی را بهعنوان مقدمه نگاشته و در آن فصول ،اصولی را بیان
کرد که مبتنی بر قاعدۀ توحید است ،بهگونهای که از این فصول مقدماتی ،بیشتر قواعد علم عرفان
دانسته میشود و لذا این مقدمه را بر دوازده فصل ،بدین شرح بنیان نهاد:
فصل اول در وجود که حقتعالی است؛ فصل دوم در اسماء و صفات حقتعالی؛ فصل سوم
در اعیــان ثابته؛ فصل چهارم در جوهــر و عرض؛ فصل پنجم در عوالم کلی و حضرات خمس؛
فصل ششــم در عالم مثال؛ فصل هفتم در مراتب کشــف؛ فصل هشــتم در اینکه عالم صورت
حقیقی انســان اســت؛ فصل نهم در خالفت حقیقت محمدیه؛ فصل دهم در بیان روح اعظم و
مراتب و اســمائش در عالم انسانی؛ فصل یازدهم در بازگشت روح و مظاهر علوی و سفالی آن
به حقتعالی و فصل دوازدهم در نبوت ،رسالت و والیت (قیصری ،1397 ،ج  16 :1و .)18
امــام خمینی نیز تعلیقاتی بر فصل پنجم مقدمه قیصری بر فصوصالحکم ابن عربی که در
باب حضرات خمس اســت ،نگاشــته که از منظر ذوقیات عرفانی برای فهم مقدمه قیصری قابل
تأمل است؛ چرا که امام به طور کلی فصوصالحکم را کتابی ذوقی میدانست.
عالم آن را از طریق وجدان و
اهل عرفان معتقدند مراد از ذوق عرفانی آن چیزی اســت کــه ِ
کشف مییابد ،نه از طریق برهان و کسب و نه از طریق ایمان و تقلید؛ برهان و کسب از یک طرف

پیشینه پژوهش

در باب تحلیــل و تبیین تعلیقات امام خمینی بر شــرح فصوصالحکــم قیصری ،برخی از
معاصــران ،طالیهدارنــد .از جمله ،هادی وکیلــی در مقاله «معرفی و شــرح نقدهای عرفانی
امام خمینی بر متن و شــرح فصوصالحکم» که نخســت به معرفی بیســت و هشت تعلیقه از
تعلیقات انتقادی امام میپردازد و ســپس به شرح و توضیح نخستین تعلیقه از میان این تعلیقات
انتقادی همت میگمارد .درواقع این مقاله فقط شــرح و بسط اولین تعلیقه امام خمینی بر شرح
فصوصالحکم قیصری است که در باب وجودشناسی و در حقیقت ،اصطالحشناسی عرفانی
اســت و علیرغم وعده نگارنده ،دیگر ادامه پیدا نمیکند و متعرض شرح دیگر تعلیقات امام بر
شرح فصوص نمیشود.
کتاب شــرح تعلیقه آیتاللهالعظمی امام خمینی بــر فصوصالحکم ابن عربی تألیف
عبدالرضا مظاهری از دیگر آثاری اســت که به تعلیقات امام خمینی بر شــرح فصوصالحکم
قیصری میپردازد .نویسنده در این کتاب ابتدا به شرح سخنان قیصری در شرح فصوصالحکم
ً
اشــاره کرده و ســپس تعلیقات امام را بر مواضع قیصری میآورد .این کتاب تقریبا متعرض همه
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و ایمان و تقلید از طرف دیگر ،هرچند برحســب مرتبه خود معتبرند؛ اما به مرتبه علوم کشــفی
نمیرسند ،زیرا شنیدن کی بود مانند دیدن (قیصری ،1397 ،ج .)717 :2
ّ
اهــل اذواق به طریق تلقی ،چیزهایی را مییابند که شــک و تردید در آنها راه ندارد (فناری،
 .)34 :1388اهل عرفان ذوق را به قطره بارانی تشبیه میکنند که در ضمن برق معنوی از حضرت
عمائی نازل میشود و سوز و التهاب عطش طالبانش را تسکین میدهد (همان.)67 :
ذوق عرفانی از منظر امام موضوع این مقاله است و شاید بتوان از خالل مطالب این فصل به
معنای ذوق عرفانی از نگاه امام دست یافت؛ چرا که امام ذوق عرفانی را در معانی و کاربستهای
مختلفی به کار میبرد .بدینســان آنچه در این مقاله مطمح نظر است ،بررسی ،تحلیل و نقد آن
قسم تعلیقاتی است که امام برمبنای ذوق عرفانی بر فصل پنجم از مقدمه قیصری نگاشته است؛
یعنی مباحثی همچون عوالم پنجگانه الهی ،ایجاد و اعدام موجودات بهواسطه اسماء و فنا؛ معیار
اعظم بودن اسماء و جامع بودن کتب الهی مورد مالحظه و بررسی قرار میگیرند تا معانی متعدد
کاربرد ذوق عرفانی از منظر امام ،ایضاح و تبیین شود.
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تعلیقات امام بر شــرح فصوص است؛ اما علیرغم ادعای نویسنده ،تنها به ترجمۀ تعلیقات امام
اکتفا میکند.

 .1عوالم پنجگانه الهی
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شرفالدین قیصری در پنجمین فصل از فصول مقدمات دوازدهگانه خود که به بحث از حضرات
خمس میپردازد ،اشــاره دارد که چون هر فردی از افراد عالم ،عالمت اســمی از اسمای الهی
است و هر اسمی نیز به دلیل اشتمال خود بر ذات که جامع اسمای الهی است ،مشتمل بر اسماء
اســت ،در نتیجه هر فردی از افراد عالم نیز عالمی اســت که با آن همه اسماء شناخته میشوند؛
لذا عوالم از این جهت نامتناهیاند ،اما چون حضرات الهی پنج حضرتاند ،عوالم کلی جامع
آنها نیز پنج عالم است.
اما اولین حضــرت از حضرات کلی ،حضرت غیب مطلق و عالــم آن ،عالم اعیان ثابته در
حضرت علمی اســت و در مقابل آن نیز حضرت شهادت مطلقه است و عالم آن نیز عالم ملک.
ً
حضرت مضاف نیز به دو قســم منقسم میشود؛ یعنی اوال به آنچه که به غیب مطلق نزدیکتر و
ً
عالم آن نیز عالم ارواح جبروتی و ملکوتی (عالم عقول و نفوس مجرده) تقسیم میشود و ثانیا به
آنچه که به عالم شهادت نزدیکتر و عالم آن نیز عالم مثال است ،تقسیم میشود.
درواقع عالم غیب مضاف به این دلیل به دو قســم تقســیم شد که ارواح دارای صوری مثالی
و متناســب با عالم شهادت مطلقهاند و همچنین دارای صوری عقلی و مجرد و متناسب با غیب
مطلقاند؛ اما پنجمین حضــرت از حضرات پنجگانه ،حضرت جامع حضرات چهارگانه مذکور
اســت و عالم آن نیز عالم انســانی اســت که جامع همه عوالم و آنچه در آن اســت ،است 1.اما
امــام ترتیب عوالمی را که قیصری برای عوالم پنجگانه کلی گفته ،در ذوق عرفانی نمیپســندد و
میگوید:
ّ
قوله و عالمها عالم األعیان ،ما ذكره الشــارح من ترتیب العوالم لم یكن مطابقا
ّ
للــذوق العرفانى بــل ّاول الحضرات حضرة الغیب المطلــق اى حضرة ّ
احدیة
ّ
ّ
الذ ّاتیة و عالمها هو ّ
الخاصة ّ
الس ّر الوجودى ّالذى له ّ
الغیبیة مع
الرابطة
األســماء
« .1و اول الحضــرات الكلیة حضرة الغیب المطلــق و عالمها عالم األعیان الثابتة فی الحضرة العلمیة» (قیصری،
 ،1397ج  110 :1ـ .)111
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ّ
األحدیة و ال یعلم احد ّ
كیفیة هذه ّ
الرابطة المكنونة فى علم غیبه .و هذا
الحضرة
ّ
اعم من ّ
ّ
الس ّر الوجودى ّ
الس ّ
الوجودى ّ
العلمى األســمائى و العینى الوجودى
ــر
ّ
ّ
العلمیة و
و ثانیها حضرة الشــهادة المطلقة و عالمها عالــم األعیان فى الحضرة
ّ
العینیة و ثالثها حضرة الغیب المضاف األقرب الى الغیب المطلق و هى الوجهة
ّ
األس��مائیة و عالمها الوجهة ّ
ّ
ّ
األعیانیة (امام خمینی32 :1410 ،
الغیبی��ة
الغیبیة
ـ )33؛ آنچــه قیصری از ترتیب عوالم گفته ،مطابق ذوق عرفانی نیســت ،بلکه
اولین حضرت از حضرات خمس ،حضرت غیب مطلق اســت؛ یعنی حضرت
احدیت اسمای ذاتی که عالم آنّ ،
سر وجودی است که دارای رابطۀ خاص غیبی
با حضرت احدیت است و کســی چگونگی این رابطه پنهان در علم غیب او را
ســر وجوی اعم از ّ
نمیداند و این ّ
ســر وجودی علمی اسمائی و عینی وجودی
اســت .دومین حضرت ،حضرت شــهادت مطلق و عالم آن نیز عالم اعیان در
حضرت علمی و عینی است و ســومین حضرت ،حضرت غیب مضاف است
کــه به غیب مطلق نزدیکتر و چهره غیبی اســمائی اســت و عالم آن نیز چهره
غیبی اعیانی .چهارمین حضرت ،حضرت غیب مضاف اســت که به شــهادت
نزدیکتر و چهره ظاهر اسمائی است و عالم آن نیز چهرۀ ظاهر اعیانی و پنجمین
حضرت ،احدیت جمع اســمای غیبی و شهادتی است و عالم آن نیز کون جامع
است و در اینجا ،بیان دیگری برای ترتیب حضرات و عوالم وجود دارد که مجال
ذکر آن نیست.
امام معتقد اســت عوالم کلی پنجگانه ســایه حضرات خمس الهی است و خداوند متعال به
اســم جامع خود بر حضرات تجلی فرموده و در آینه انسان ظهور نموده است :فان الله خلق آدم
علی صورته.انسان اسم اعظم و سایه بلند مرتبه و خلیفه خداوند در بین جهانیان است .خداوند
به فیض اقدس و سایه رفیع خویش تجلی کرد و از غیب مطلق و حضرت عمایی در کسوت اعیان
ثابته ظهور کرد .ســپس از غیب مضاف و کنز مخفی و مرتبــه عمائیه به فیض مقدس و رحمت
ََ
واسعه و نفس رحمانی در مظاهر ارواج جبروتی و ملکوتی یعنی عالم عقول مجرده و نفوس کلی
و سپس در آینه عالم مثال و خیال مطلق یعنی عالم مثل معلقه و پس از آن در عالم شهادت مطلق
یعنی عالم ملک و طبیعت تجلی کرد .پس انســان که جامع و در بردارنده همه عوالم و آنچه در
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آنهاســت ،میباشد ،ظل حضرت جامع الهی اســت و عالم اعیان ظل حضرت غیب مطلق و
عالــم عقول و نفوس و ظل حضرت غیب مضاف اقرب به مطلق ،و عالم خیال و مثال مطلق ظل
حضرت غیب مضاف اقرب به شهادت ،و عالم ملک ،ظل حضرت شهادت مطلق میباشد (امام
خمینــی 120 :1386 ،ـ  .)121در حقیقت ،مراتب پنجگانه فــوق ،از حیث وجودی ،حضرات
خوانده میشوند و از حیث تعینات ،عوالم نامیده میشوند (خمینی ،1394 ،ج .)112 :2
اما در ذوق عرفانی امام ،اولین حضرت ،غیب مطلق است ،اما نه غیب الغیوب بلکه حضرت
احدیت اســت که دارای اسمای ذاتی است؛ یعنی همه اســماء در آن به نحو اجمال و اندکاک و
اســتهالک موجودند و عالم آن نیز ّ
سر وجودی هر موجودی اســت که رابطۀ خاصی با احدیت
دارد و هر موجودی ،بنا به ســعۀ وجوی خود ،با کانال و حصۀ خود ،به نحو مستقیم ،با حضرت
احدیت مرتبط است و به تعبیری؛
هســت ّ
رب النــاس را بــا جــان ناس
اتصالـــــی بیتکیــف بیقیــــــاس
(مولوی.)585 :1382 ،
دومین حضرت ،حضرت شهادت مطلق است و عالم آن نیز عالم اعیان است؛ یعنی شهادت
مطلق در مقابل غیب مطلق اسـ�ت و عالم آن ،عالم ملک یا ناسـ�وت و موجودات مادی اسـ�ت
(خمینی ،1394 ،ج  .)118 :2درواقع عالم شــهادت یا عالم ملک مظهر اسم ظاهر مطلق الهی
است (خمینی ،1394 ،ج .)522 :1
ســومین حضرت ،حضرت غیب مضاف اســت که به غیب مطلــق نزدیکتر و چهره غیبی
اســمائی اســت و عالم آن نیز چهره غیبی اعیانی .درواقع این حضرت ،حضرت ارواح است و
عالم آن ،عالم جبروت یا عقول و ملکوت یا نفوس است؛ زیرا نسبت به عالم مثال ،غیب است و
به حضرت غیب مطلق نزدیکتر است.
چهارمین حضرت ،حضرت غیب مضاف اســت که به شــهادت نزدیکتــر و چهره ظاهر
اسمائی است و عالم آن نیز چهره ظاهر اعیانی .در حقیقت ،این حضرت ،حضرت مثال است و
عالم آن ،عالم ملکوت اسفل است؛ زیرا نسبت به عالم ملک یا ناسوت ،غیب است و به حضرت
شهادت مطلق نزدیکتر است.
درواقع امام مظهریت عالم ارواح را برای دو اســم ظاهر و باطن دو قسم دانسته است .به این
بیان ،یکی عالم نزدیکتر به غیب است و دیگر عالم نزدیکتر به شهادت؛ به عبارت بهتر ،برخی

موجودات عالم ارواح به غیب نزدیکترند که همان عقول هستند و برخی دیگر از موجودات این
عالم ،به شهادت نزدیکترند که همان نفوساند (خمینی ،1394 ،ج .)522 :1
پنجمین حضرت ،احدیت جمع اســمای غیبی و شــهادتی اســت و عالم آن نیز کون جامع
اس��ت؛ یعنی انس��ان کامل بر همه عوالم وجود حاکم است و مظهر اسم الله و جامع چهار اسم
اول ،آخر ،ظاهر و باطن است (خمینی ،1394 ،ج .)522 :1

قیصری در همان فصل پنجــم از فصول مقدماتی خود ،در تنبیهی ،عوالم کلی حضرات خمس
ـ یعنی عوالم اعیان ثابته ،عقول و نفوس مجرده ،مثالُ ،ملک و عالم انســانی ـ را به دلیل احاطه
این عوالــم به کلمات تامات ،کتابهای الهی میداند و لذا عقل اول و نفس کلی ـ که دو مظهر
ّ
«امالکتاب» هستند و ّامالکتاب همان حضرت علمی یا مقام واحدیت است ـ ،کتابهای الهی
هستند.
ّ
گاهی نیز به عقل اول ،به دلیل احاطه آن به اشیاء ،بهصورت اجمالی« ،امالکتاب» میگویند
و به نفس کلی ،به دلیل ظهور آن در اشــیاء ،بهصورت تفصیلی «کتاب مبین» میگویند و «کتاب
محو و اثبات» نیز همان حضرت نفس منطبعه در جســم کلــی ،از جهت تعلق نفس منطبعه یا
جزئی به حوادث و رویدادهاســت .انســان کامل نیز کتاب جامع کتابهای مذکور است ،زیرا
نسخه عالم کبیر است 1.انسان کامل از جهت روح و عقل خود ،کتابی عقلی موسوم به ّام الکتاب
و از جهت قلباش کتاب لوح محفوظ و از حیث نفساش کتاب محو و اثبات اســت (قیصری،
 ،1397ج )113 :1؛ اما امام تبیین قیصری از کتابهای الهی را نمیپسندد و میگوید:
ّ
ّ
ّ
قوله هما صورتــا ّام الكتاب ،اعلم ان ّام الكتاب كلها هى الحضرة اإلســم الله
ّ
بالتجلــى ّ
ّ
الواحدیــة و ّاما صورة هذا الكتاب الجامع
التام الجمعى فى الحضرة
الر ّ
الر ّ
ّ
حمانیة و ّ
األلوهیة بمقامى الجمع اى الحضــرة ّ
حیمیة
األلهى فهو مقــام
ّ
الهــى و ّ
الر ّ
الر ّ
حمانیــة و ّ
كل مــن ّ
ّ
األول ّام الكتاب باعتبار
حیمیة كتاب جامع
و
ّ
ّ
و الثانــى الكتاب المبین و اما كتاب المحو و األثبــات فهو مقام الفیض للطلق
« .1یجب ان تعلم :ان هذه العوالم ـ كلیها و جزئیها ـ كلها كتب الهیة؛ الحاطتها بكلماته التامات ،فالعقل األول و
النفس الكلیة ـ اللتان هما صورتا ام الكتاب ،و هی الحضرة العلمیة ـ كتابان الهیان» (قیصری :1397 ،ج .)112 ،1
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ّ
ّ
الخلقیة و ان شــئت قلت الوجهة الیلى الحقى ّام الكتاب ال
المنبســط بالوجهة
ّ
یتبــدل و الوجهة الیلى الخلقى هو كتاب المحــو و األثبات و ّ
ّ
كیفیة
یتغیــر و ال
المحو و األثبات على المشــرب العرفانى هى ایجاد جمیع الموجودات باسمه
ّ
ّ
ّ
الرحمن و الباسط و اعدامها باســمه المالك و القهار ففى كل آن یكون األعدام
و األیجاد على ســبیل األستمرار .عنکبوتان مگس قدید کنند عارفان هر دمی
دو عید کنند
ّ
و بهذا یظهر ّ
ســر الحدوث الزمانى فى جمیــع مراتب الوجود عند اهل المعرفة
ّ
فتدبــر (امام خمینی 33 :1410 ،ـ )34؛ بدان که همه ّامالکتاب همان حضرت
اسم الله بهواسطه تجلی تام جمعی در حضرت واحدیت است؛ اما صورت این
کتــاب جامع الهی ،مقام الوهیت با دو مقــام جمع حضرت رحمانی و رحیمی
اســت و هر یک از حضرات رحمانی و رحیمی ،کتاب جامع الهیاند؛ حضرت
رحمانی ،به اعتباریّ ،امالکتاب است و حضرت رحیمی ،کتاب مبین؛ اما کتاب
محو و اثبات ،مقام فیض مطلق منبســط با چهره خلقی است و اگر میخواهی،
بگــو :چهره یلیالحقــیّ ،امالکتاب اســت که تغییــر و تبدیل نــدارد و چهره
یلیالخلقی ،کتاب محو و اثبات اســت .کیفیت محو و اثبات بر اساس مشرب
عرفانی ،ایجاد همه موجودات بهواسطه اسمای «رحمان» و «باسط» اوست و از
بین رفتن همه موجودات بهواسطه اسمای «مالک» و «قهار» اوست .پس در هر
آنی ،از بین رفتن و ایجاد بهصورت مستمر در جریان است که «عنكبوتان مگس
قدید كنند /عارفان هر دمى دو عید كنند» و با این امرّ ،
سر حدوث زمانی در همه
مراتب وجود نزد عرفا روشن میشود.
الفّ .امالکتاب ،کتاب مبین و کتاب محو و اثبات
اثر اولین مرتبه از مراتب موســوم به مرتبه جمع و وجود به موجوداتی که
از منظر عرفا ،نســبت ِ
دارای رتبهای جمعی بعد از آن هســتند ـ یعنی رتبه اصــول حقایق الهی و کونی و کلیات آنها،
مانن��د وجود عام و مانند ّامالکتاب یعنی اصل کتاب وجود موس��وم به «نون» و «نون» در لغت،
دوات است؛ زیرا محل جمع مرکبهای نقشهای عالم است ـ نسبت ذکورت به انوثت است؛
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زیرا تأثیر در تعینات و تعددات کلی یا جزئی ،مخصوص این مرتبه اســت؛ لذا این مرتبه احدی
جمعی همه آثار و تعینات طبیعی امکانی را در وجود که نســبتش به هر موجودی ّ
عام است و در
ّامالکتاب ـ یعنی نفس رحمانی ـ تحقق میدهد .نفس رحمانی ،وجود منبســط و تجلی ساری
ّ
و رق منش��ور اس��ت و مانند ماده ،صورت وجودی را در تعینات طبیعی بسط میدهد (فناری،
.)329 :1388
«نون» که محل اجتماع مرکبهای حرفی نفســی رحمانی است ،از این جهت که ّامالکتاب
اســت ،دارای پنج مرتبه است :نخستین مرتبه ،تعین اول است که مرتبه جمع همه حقایق طبیعی
ربانــی و حروف مؤثر وجوبی و متأثر امکانی اســت و این مرتبهّ ،امالکتاب اکبر اســت؛ دومین
مرتبــه ،دوات ماده حــروف الهی نوری و هیوالی صور فعلی وجودی و عمای ربوبی اســت که
ّ
رب ما پیش از خلقت خلق ،در آن بود؛ ســومین مرتبهّ ،امالحقایــق کونی و احدیت جمع همه
موجودات اســت و ّامالکتابی اســت که در پرده وجودی گسترده ،نوشــته شده و مسطور است؛
چهارمین مرتبهّ ،امالکتاب مبین و همان لوح محفوظ اســت که نزد حکما موســوم به نفس کلی
است (فناری.)330 :1388 ،
ّ
«المدبر» است ،همچنانکه لوح محفوظّ ،امالکتاب مفصل و
کتاب مبین ،قلم اعلی و اســم
ّ
ّامالکتاب مبین است؛ پنجمین مرتبه ،نون مقدرات و ّامالکتاب در روحانیت روح قمر و روحانیت
ّ
فلک قمر و آسمان اسم «الخالق» است .از همین نور مقدرات ،کتاب محو و اثبات میان جزئیات
نقش میپذیرد (همان .)331 :به تعبیر غالمعلی شیرازی؛ ّ
«امالکتاب همان تعین اول و قرآن است
و کتاب مبین نیز تعین ثانی و فرقان است» (قیصری ،94 :1383 ،تعلیقه غالمعلی شیرازی).
گاهی به عقل اول یا عالم عقول« ،لوح محفوظ»ّ ،
«امالکتاب» و «کتاب مبین» گفته میشود،
ً
اوال به این دلیل که هر چه در عقل اول یا عالم عقول ،از صور منطبعه ،اســت ،محفوظ و مصون
ً
از تغیر و تبدل اســت و ثانیا به این دلیل که عقل اول یا عالم عقول ،کتابی الهی اســت که شامل
صور همه موجودات میشود ،چنانکه کتاب اعظم وجودی نسبت به همه اعیان ذوات و هویات
اینگونه اســت.گاهی به نفوس ســماوی« ،کتاب محو و اثبات» گفته میشود؛ زیرا آنچه در این
ََ
نفوس ،منطبع اســت ،متعلق به قدر است؛ یعنی از صوری اســت که در آینده از حوادث مقدر
زمانی خواهند بود .گاهی نیز به زمان« ،کتاب محو و اثبات» گفته میشود؛ زیرا زمان ،عالم تغیر
ََ
و تبدل و تجدد است .در هر صورت ،امر در کتاب قدر برخالف امر در ّامالکتابی است که قضای
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اول است؛ زیرا به هیچوجه تغیر و تبدل و محو و اثباتی در آن راه ندارد و این معنای جواز بداء در
ََ
قدر است نه در قضاء (میرداماد.)423 :1374 ،
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ب .حرکت جوهری
یکی از ارکان و مبانی حکمت متعالیه ،حرکت جوهری اســت و امام نیز از شارحان و مدرسان
حکمت متعالیه صدرالدین شــیرازی بودند؛ لذا امام در مقابل کســانی که میگویند با حركت
جوهری شــخصیت اشــخاص در هر حركتى از بین رفته و موجود جدید غیر از موجود معدوم
قبلی اســت و هر طبیعت و صورتى داراى ذوات متخالفه اس��ت (اردبیلی ،1385 ،ج )120 :1
میگوید هیولى خودش المتحصل اســت و با متحصل ،موجود مىشــود و در وحدت و كثرت
و وجود و عدم تابع اوس��ت و آن متحصل ،صورت اس��ت؛ صورت كه تبدل پیدا كرد ،بهتبع او
آن المتحصل هم متبدل مىش��ود.پس اگر صورت تغییر كرده و تبدل پذیرفت ،تبدل و تغییر در
جوهر آن شــىء ایجاد خواهد شد .حال اگر فرض كنیم در شــیئى ،صورتى غیر از این صورت
متبدل باقى باشد ،با وحدت آن صورت غیر متغیر ،وحدت آن شىء حفظ مىشود .پس صورت
آن اشیایى كه داراى نفوس مجردهاند ،غیر متغیر و ثابت است و وحدت شىء با آن محفوظ بوده
و آن صورت حافظ وحدات فرد است (اردبیلی ،1385 ،ج .)121 :1
ً
مثال وحدت فالن درخت به قوه نباتى موجود در آن نیســت ،چون ماده المتحصل اســت و
تغیر او به تغیر صورت اســت .پس آنچه حافظ وحدت اشیایى كه صاحب نفوس مجرده نیستند،
ُ
اســتُ ،مثل نوری؛ یعنى ربالنوع آنهاست كه بهواسطه او فیض از مبدأ رسیده و اشراق اوست
كه متصل به این وجود جوهرى بوده و آن اشراق روح اینهاست (اردبیلی ،1385 ،ج .)122 :1
بنابراین ،وحدات افراد طبیعت ،در آنها كه نفس ناطقه دارند ،به وحدات نفوس ناطقه است
ُ
ُ
و در آنها كه نفس ناطقه ندارند ،به وحدات ُمثل نوریه است و وحدات نفوس ناطقه و ُمثل نوریه
به وحدت مبدأ محفوظ اســت كه از پرده غیب بر هر آنچه در وجود است ،اشراق نموده و هر چه
هست به آن نور ّنیر تكیه كرده و حافظ وحدت آنهاست (اردبیلی ،1385 ،ج  .)123 :1پس اگر
به حركت جوهری قائل شویم ،لطمهاى به وحدت نمىرسد ،بلكه اشراق همان اشراق است .این
است كه گفتند:
عارفان هر دمى دو عید كنند             عنكبوتان مگس قدید كنند

زیرا این وجود جوهرى كه رفت ،چون به مبدأ بازگشــت كرده یك عید و وجود دیگرى كه به
دنبال او آمده ،چون فیض و اشــراق دیگرى است كه از حق رسیده ،عیدى دیگر است .پس آنها
كه عارفاند در هر آنى دو عید كنند ،ولى كســانى كــه در راه معرفت قدم نمىزنند ،عنكبوتوار
بــه دور خود پیچیده و دامها براى صید دنیا گســترانیده و همچون عنكبوتان در خوردن مگسها
فرورفتهاند (اردبیلی ،1385 ،ج .)124 :1

قیص��ری پس از تبیین اصول کتابهای الهی ّ
(ام الکتاب ،لوح محفوظ و محو و اثبات) میگوید
فروع این کتب الهی ،همه آن چیزهایی هســتند که در وجودند؛ مانند عقل ،نفس ،قوای روحانی
ـ یعنی حواس باطنی ـ و قوای جسمانی ـ یعنی حواس ظاهری ـ و ،...زیرا احکام موجودات در
آنها نقش بسته است؛ یا همه آنها یا برخی از آنها؛ خواه مجمل باشند یا مفصل و کمترین آن،
نقش بس��تن احکام اعیان ثابته آنهاست (قیصری ،1397 ،ج  1.)113 :1اما امام تبیین دیگری از
بیان قیصری به دست داده و میگوید:
ّ
ّ
فــكل ما فى الوجود الخ ،عنــد ّ
التحقی ق العرفانى كلهــا كتب جامعة فیها
قوله
ّ
ّ
ّ
ّ
األلهیة كما ان األسماء باعتبار كلها جامعة لجمیع األسماء
مسطور كل األحكام
ّ
ّ
ّ
و هو جهة اســتهالكها فى احدیة جمع الجمع كما اشــیر الیه فى الدعاء :الل ّ
هم
ّ
ّ
انى اســئلك من اســمائك باكبرها و كل اســمائك كبیرة فباعتبار ظهور الكثرة
لألسماء اعظم و غیر اعظم و الكتب بعضها جامعة و بعضها غیر جامعة و باعتبار
ّ
اضمحاللها فى الجمع األحدى كلها اعظم و جامع (امام خمینی)35 :1410 ،؛
همــه این کتابهای الهــی در تحقیق عرفانی ،کتابهــای جامعیاند که همه
احکام الهی در آنها نوشــته شده است ،چنانکه هر یک از اسماء ،به اعتباری،
جامع همه اسماءاند و این همان جهت استهالک اسماء در احدیت جمعالجمع
اســت ،چنانکه در دعا بدان اشاره شده است که «خدایا از اسمائت ،بزرگترین
آنها را درخواســت میکنم که همه اســمای تو بزرگاند» .پس به اعتبار ظهور
« .1و مــا ذكــر من الكتب انما هی اصول الكتب اإللهیة ،و اما فروعها فكل مــا فی الوجود :من العقل و النفس و
القوى الروحانیة و الجسمانیة و غیرها» .
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کثرت برای اســماء ،اســماء ،اعظم و غیر اعظماند و برخی از کتابها جامع و
برخی از آنها غیر جامعاند و به اعتبار اضمحالل کتابها در جمع احدی ،همه
آنها اعظم و جامعاند.
از منظر امام ،اســماء و صفات الهــی حجابهای نوری ذات احدیتانــد که همه تعینات
اســمائی در ذات احدیت مســتهلکاند و همه تجلیات صفاتی در حضرت ذات احدیت پنهان
است (همان .)69 :1386 ،غیب هویت و ذات احدی برای هیچکس جز در حجاب تعین اسمی
ظهور نمیکند و در عالم جز در حجاب تجلی صفتی تجلی نمیکند (همان.)71 :
اما هر اســمی از اسمای الهی جامع همه اسماء نیز است و لذا شامل همه حقایق میشود،
چرا که هر اسمی از اسماء با ذات الهی متحد است و همه اسمای الهی نیز با یکدیگر متحدند و
این الزمه عینیت صفات با ذات و صفات با یکدیگر است (امام خمینی.)19 :1381 ،
اســم اعظم نیز برحســب حقیقت غیبیای که هیچکس جز حق تعالی آن را نمیداند ،همان
حرف هفتاد و ســوم اســت که حق تعالی در علم غیبش برای خود برگزیده است (همو:1386 ،
 75ـ  .)76اسم اعظم برحســب مقام الوهیت و واحدیت ،اسم جامع همه اسمای الهی است؛
جامعیت مبدأ و اصل اشیاء برای اشیاء ،مانند هسته درختان نسبت به شاخهها و برگها ،یا اشتمال
کل بر اجزائش مانند لشکر نسبت به دستهها و افرادش (همان 76 :ـ .)77
اســم اعظم به اعتبار اول بلکه به اعتبار دوم نیز حاکم بر همه اســماء اســت و همه اســماء
مظهر اســم اعظماند و بالذات بر مراتب الهی مقدم اســت و این اسم برحسب حقیقت ،بهطور
تــام و تمام ،جز بر خودش و بر بندهای از بندگان حق که میپســندد و مظهر تام اوســت؛ یعنی
صورت حقیقت انسانی که صورت همه عوالم است و این صورت مربوب این اسم است ،تجلی
نمیکند؛ و در نوع انســانی هیچکس نیست که این اســم آنچنانکه هست بر او تجلی کند جز
حقیقت محمدیه(ص) و اولیای او که در روحانیت با او متحدند.
اما اسم اعظم برحسب حقیقت عینی ،همان انسان کامل و خلیفه حقتعالی در عالم است و او
حقیقت محمدیه(ص) است که برحسب عین ثابتش با اسم اعظم در مقام الهیت متحد است و سایر
اعیان ثابت بلکه اسمای الهی از تجلیات این حقیقت هستند ،زیرا اعیان ثابته تعینات اسمای الهی
هستند و تعین در خارج عین متعین است و در عالم عقل ،غیر آن؛ بنابراین ،اعیان ثابته عین اسمای
الهی هستند و لذا عین ثابت حقیقت محمدیه عین اسم اعظم الله است و سایر اسماء و صفات و

اعیان از مظاهر و فروع آن یا به اعتبار دیگری ،از اجزای آن هستند (همان.)77 :
پس حقیقت محمدیه است که در عوالم؛ از عقل تا هیولی ،تجلی کرده است و عالم ظهور و
تجلی اوســت و هر ذره از مراتب وجود ،تفصیل این صورت است و این همان اسم اعظم است.
اســم اعظم از نظر حقیقت خارجیاش عبارت از ظهور مشیتی است که تعینی ندارد و حقیقت
هر صاحب حقیقتی و تعین هر متعینی از اوست (همان 77 :ـ .)78

 .1امــام خمینی تعلیقاتی بر فصل پنجم مقدمــه قیصری بر فصوصالحکم ابن عربی که در باب
حضرات خمس است ،نگاشته که برای فهم مقدمه قیصری از منظر ذوقیات عرفانی قابل تأمل
ً
است ،چرا که امام اساسا فصوصالحکم را کتابی ذوقی میدانست.
 .2در ذوق عرفانی امام ،اولین حضرت ،غیب مطلق اســت ،اما نه غیب الغیوب ،بلکه حضرت
احدیت اســت که دارای اســمای ذاتی است و عالم آن نیز ّ
ســر وجودی هر موجودی است
که رابطــه خاصی با احدیت دارد .دومین حضرت ،حضرت شــهادت مطلق اســت و عالم
آن نیز عالم اعیان اســت .ســومین حضرت ،حضرت ارواح اســت و عالم آن ،عالم عقول و
نفوس اســت .چهارمین حضرت ،حضرت مثال است و عالم آن ،عالم ملکوت اسفل است
که حضرت شــهادت مطلق نزدیکتر است .پنجمین حضرت ،احدیت جمع اسمای غیبی و
شهادتی است و عالم آن نیز کون جامع است.
 .3گاهی به عقل اول یا عالم عقول« ،لوح محفوظ»ّ ،
«امالکتاب» و «کتاب مبین» گفته میشود،
ً
اوال بــه این دلیل که هر چــه در عقل اول یا عالم عقول ،از صور منطبعه ،اســت ،محفوظ و
ً
مصون از تغیر و تبدل اســت و ثانیا به این دلیل که عقل اول یا عالم عقول ،کتابی الهی است
که شــامل صور همه موجودات میشود .گاهی به نفوس سماوی« ،کتاب محو و اثبات» گفته
ََ
میشود؛ زیرا آنچه در این نفوس ،منطبع است ،متعلق به قدر است؛ یعنی از صوری است که
در آینده از حوادث مقدر زمانی خواهند بود.
 .4امام در مقابل کســانی که میگویند با حركت جوهری شــخصیت اشخاص در هر حركتى از
بین رفته و موجود جدید غیر از موجود معدوم قبلی است ،میگوید هیولى خودش المتحصل
اســت و با متحصل ،موجود مىشــود و در وحدت و كثرت و وجود و عدم تابع اوست و آن
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متحصل ،صورت است؛ صورت كه تبدل پیدا كرد ،بهتبع او آن المتحصل هم متبدل مىشود.
پــس اگر صورت تغییر كرده و تبدل پذیرفت ،تبدل و تغییر در جوهر آن شــىء ایجاد خواهد
شــد .حال اگر فرض كنیم در شیئى ،صورتى غیر از این صورت متبدل باقى باشد ،با وحدت
آن صورت غیر متغیر ،وحدت آن شىء حفظ مىشود .پس صورت آن اشیایى كه داراى نفوس
مجردهاند ،غیر متغیر و ثابت اســت و وحدت شــىء با آن محفــوظ بوده و آن صورت حافظ
وحدات فرد است.
 .5هر اســمی از اسمای الهی جامع همه اسماء اســت؛ لذا شامل همه حقایق میشود؛ چرا که
هر اسمی از اسماء با ذات الهی متحد است و همه اسمای الهی نیز با یکدیگر متحدند و این
الزمه عینیت صفات با ذات و صفات با یکدیگر اســت .اسم اعظم برحسب مقام الوهیت و
واحدیت نیز اسم جامع همه اسمای الهی است .اسم اعظم حاکم بر همه اسماء است و همه
اسماء مظهر اسم اعظماند.
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