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فصلنامه علمی-پژوهشی آيين حكمت
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بررسی خلق و تدبير عالم هستی در پرتو نظريه حدوث اسمی
از منظر امام خمينی
تاريخ تأييد6931/9/28 :

تاريخ دريافت6931/2/8 :

اسماعيل دانش *

*

زهرا مصطفوی **

*

قاسمعلی کوچنانی ***

*

از منظر عرفای مسلمان ،از جمله امام خمینی  ،خلق و تدبیر عالم هست ی،
ناشی از تجلّیات و جلوههای خاص اسماء و صتاات وونتاوون خداونتد است
مقاله حاضر با هدف تبیین خلق و تدبیر عالم هس ی از دیدواه امام خمینی  ،با
اس ناد به آثار مک وب ایشان و با روش توصیای ت تحلیلتی بتا محوریت
حدوث اسمی ،طبق مبانی عرفانی امتام خمینتی
حدوث اسمی ،از جمله نظریات مطرح در بح
حکیم مالهادی سبزواری اس

بحت

رترده است

دیتدواه

حدوث و قِتدمم عتالم از ستوی

و بر اساس آن ،در تعتیّن احتدیّ

تعیّن ذات و مرتبه پیش از واحدیّ

نظریته

رته نتست ین

اس  ،اشتیاء ستابقه عتدم و نیست ی دارنتد

ماهیات و اعیان موجودات در مرحله اسماء و صتاات و پتا از تعتیّن ثتانی در
* دانش آموخته دکتری فلسفه اسالمی دانشگاه تهران و پژوهشگرجامعة المصطفی العالمیة.
** استاد و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران.
*** دانشيار و عضو هيئت علمی دانشگاه تهران.
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مقام واحدیّ

ایجاد میشود در این مقاله ،خلق و تتدبیر عتالم هست ی در پرتتو

نظریه حدوث اسمی ،ثاب

ررده ره خداوند با تجلّی در اسم «مبدع» ،عالم هس ی

را ایجاد ررده اس ؛ یعنی عالم هس ی با اسم آفریده شتده است
چیزى ره در عالم طبیع
با اسم «رب» آغاز شده اس

ازایتنرو ،هتر

پدید میآید ،ح ماً اسماء الهی در آن نقش دارند عالَم
و بنا و تأسیا عالَم هس ی با اسم خداوند اس

به

همین دلیل ،هر موجودی غیر از انستان رامتل ،در قلمتروی تتدبیر استم ختاص
خداوند قرار دارد ره از آن اسم ،تعبیر به «ربّ» شده اس

و حقتعالی به لحتا

آن اسم در او نقشآفرینی و تصرف میرند

واژگان کليدی :عالم ،حدوث اسمی ،امام خمینی  ،اسماء الهی ،خلق ،تدبیر
مقدمه

از دیدواه عرفای اسالمی ،از جمله امام خمینی  ،ذات حق به وسیله اسماء الهی
ظهور و تجلّی پیدا می رند؛ ازاین رو ،اسم وستیله تجلتی و ظهتور الهتی در تمتام
موجودات هس ی اس

طبق تصریح امام خمینی  ،ذات مقدّس در جلوه اسماء

و صاات ،تجلّیبتش اس
مظهرى اس

و برای هر اسمی به تعیّن علمى ،در نشتهه خارجیّته،

ره مبدأ و مرجع آن مظهر ،همان اسمی اس

ره مناسب با آن اس

و رجوع هریك از موجودات عالم رثرت به غیبِ آن استمى است
مبدأ آن اس

رته مصتدر و

اخ الف مظاهر به اخت الف ظتاهر و حضترات استماء است

(امام

خمینی )77 :5 ،5831 ،بنابراین ،خداوند به مظاهر اعیتان ،استماء ،صتاات و خلتق
شناخ ه می شود خداوند متلوقات را در تمتام متواطن و مقامتات متی شناستد و
انسان خداجو ،خداوند را تنها در برخی احوال و نشهات ،آن هم در پرتوی اسماء
و صاات میشناسد؛ هیچرا حقیق اً از حضرت حق در مقام هویّت
آواه نیس

مالهادی سبزواری در سیر مباح

و احتدیّ ش

فلستای ختود در شترح منظومته

سال دهم ،پاييز  ،7931شماره مسلسل 91

درباره «حدوث و قدم عالم» با عنای
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به ظهور اسماء و صاات و ایجتاد اعیتان و

ماهیات در مرتبه ذات و احدیّ  ،به وونه ای حدوث با عنتوان «حتدوث استمی»
قایل شده اس

و به صراح

عالم بهره جس ه و امام خمینی

از مبانی عرفانی در تحلیل فلستای حتدوث استمی
نیز آن را با مبانی عرفانی تبیین و تحلیتل رترده

اس
الب ه نقش سبزواری ،در ارائه این نظریه ،فقط نام وذاری و پتردازش اصتطالح
آن بوده اس

و اصل مطلب در رالم عرفای قبل از وی نیز وجود داش ه اس

بنا

بر دیدواه او ،ماهیات و اعیان موجودات در مرحله اسماء و صاات ظهور می یابند
و این درحالی اس

ره پیش از آن ظاهر نبودند این فراینتد در نگتاه ستبزواری،

نوعی حدوث اس ؛ به این معنا ره اشیاء در تعیّن احدیّ
و مرتبه پیش از واحدیّ
مقام واحدیّ

ره نتس ین تعیُّن ذات

اس  ،سابقه نیس ی و عدم دارند و پا از تعیّن ثانی در

ایجاد می شوند (سبزواري )531 :5831 ،اشتیاء و ماهیتات در مرتبته

ذات و مرتبه احدیّ  ،ظهوری ندارند؛ بلکه در تجلی اسمائی ظهور پیدا متیرننتد
ره در عرف عرفان از این «ظهور پا از بطتون» تعبیتر بته حتدوث شتده است
(جندي ،بیتم )338 :ره سبزواری از آن به نام «حدوث اسمی» یاد میرند
شناخ

ذات و اسماء و صاات الهی ،از مهم ترین مسائل در فلستاه و عرفتان

اسالمی اس ؛ زیرا بح

اسماء و صاات الهی ،یکی از محورهای اصلی و اساسی

دانشهای رالم ،فلساه ،عرفان و دیگر علوم اسالمی به شمار میآید ازاینروس
ره در هر علم از منظر خاصی به تبیین آن پرداخ هاند و حقایق ووناوون و مهمتی
را ارائه رردهاند و بزروان فلساه و عرفان ،از جمله امام خمینی
و اسماء و صاات الهی ،مباح

در مسهله ذات

م نوعی را مطرح ساخ هاند برای نمونته ،ایشتان
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خلق و تدبیر امور عالم را در پرتتوی حتدوث استمی و استماء و صتاات الهتی
میداند ره در این مقاله بدان خواهیم پرداخ
مفهومشناسي

عملَم در لغت و اصطالح« :عالَم» مانند «خاتَم» رلمه ای اس
مش ق شده ،به معنای چیزی اس

دارد و از عملَم و عالم

ره بر ابزار داللت

ره به آن علم حاصتل

میشود (طبمطبمئی ،بیتم )51 :5 ،و بر اثتر رثترت است عمال ،بتر آنچته ختدا بتا آن
شناخ ه می شود ،اطالق وردیده اس
اس

بنابراین ،عالَم در لغ

به معنای موجوداتی

ره خداوند آنها را آفریده اس ؛ چه جوهر باشند یتا عتر؛؛ زیترا همگتی

ممکن الوجود بوده ،به مؤثری نیاز دارند ره ذاتاً واجب اس
بر آن دالل

میرنند (تهمنوي)5517 :5 ، 5113 ،

و موجودات ممکتن

.

در اصطالح فلسای ،عالَم عبارت از موجوداتی اس

رته در مجمتوع هست ی،

مرتبه ای خاص را اشغال رردهاند؛ به وونه ای ره محتیط بته متادون و محتا بته
مافوق باشند ازاین رو ،تمام اجستام و جستمانیات تت بتا اینکته اجنتاس و انتواع
م عددی دارند ت یك عالماند؛ زیرا هیچ نوعی از انواع و هیچ جنستی از اجنتاس،
بر انواع و اجناس خود احاطه وجودی نتدارد بته همتین دلیتل در فلستاه ،تمتام
موجتتودات طبیع ت
ازاین روس
طبیع

در عتتر؛ یکتتدیگر قتترار دارنتتد ،نتته در طتتول یکتتدیگر

ره آنها عوالم را به عتالم التوهی ،عتالم ماارقتات (عقتول) و عتالم

تقسیم ررده اند و عالم ربوبی را عظیم ترین عوالم هس ی دانس ه اند؛ زیرا او

محیط بر همه عوالم اس

و ذرهای از وجود ،از احاطه قیتومی او ختار نیست

(مالصدرا555 :1 ، 5135 ،؛ ابنسینم5141 ،ق)833 :

در اصطالح اهل عرفان ،عالم عبارت از ظلّ ثانی حق تعتالی است
خارجیه و صور علمیه اس

رته اعیتان

(تهمنوي )5513 :5 ، 5113 ،ظتلّ ثتانی ،همتان وجتود
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حق تعالی اس
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ره به صتورت ممکنتات ظتاهر متی شتود (كمشامنی)541 :5811 ،

بنابراین ،عالَم عبارت اس

از رل ما سوی اهلل؛ زیرا خداوند با آن از حی

استماء

و صاات شناخ ه می شود ازاین رو ،هر فردی از افراد عالم ،خود عالمی اس

رته

با آن اسمی از اسماء و صاات الهی شناخ ه می شود؛ زیرا این فرد ،مظهتر استمی
خاص از اسماء الهی اس
از دیدواه امام خمینی

(آشتیمنی)14 :5874 ،

نیز عالم ،رل ما سوی اهلل اس

خمینی با سایر فیلسوفان و عرفا در این اس

تااوت دیتدواه امتام

ره ایشان عالَم را عبارت از ما سوی

اهلل تعریف ررده ره تمام موجودات مجرد و متادی را در بتر متیویترد (اردبیلای،

545 :5 ،5835و )554-551مالصدرا با تعبیری بنیادین ،این واژه را تنهتا بته جهتان
مادی اخ صاص داده اس

و موجودات غیرمتادی (ابتداعیات) را از شتهون الهتی

میشمارد و خار از وس ره اطالق عالم میداند (مالصدرا5151 ،ق)34 :

حدوث در لغت و اصطالح :واژه حدوث از ریشه حمدمث ،به معنتای هست
موجود شدن چیزی اس
و تازه بودن چیتزی داللت

و

پا از نبودنش اش قاقهای ووناوون حدث بر جدیتد
دارد (عبادالببمر بان احماد5155 ،ق557 :5 ،؛ جاوننی،

5154ق )541 :5 ،از منظر امام خمینی  ،حتدوث در اصتطالح عبتارت است

از

بودن وجود شىء بعد از عدم آن و به عبارت دیگر ،حدوث عبارت از مستبوقی
شىء به عدم آن یا مسبوقی

شىء به غیر اس

(اردبیلی)33 :5 ،5831 ،

اسم در لغت و اصطالح :در معنای لغوی اسم ،اخ الف اس ؛ بصریان آن را از
ریشه «سمو» به معنای علو و بلندی ورف ه اند و روفیان آن را از ریشه «ستمه» بته
معنای عالم وذاری دانست هانتد (درونا5151 ،،ق3 :5 ،؛ ابانمنظاور5141 ،ق:51 ،

 )145طبق نظر عدهای ،اسم به معنای چیزی اس

ره وجود هر چیز با آن شناخ ه
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میشود (اصفهمنی5141 ،ق.)511 :
از دیدواه امام خمینی  ،اسم در اصطالح به معنای عالم

و نشانه است

هر آنچه از حضرت غیب ،به عالم وجود قدم وذاش ه ،عالم ى اس
خود و مظهری از مظاهر پروردوارش اس

و

بتراى ختالق

تمام موجودات عالم ممکن ،استم و

نشانه خداوند هس ند؛ ازاینرو ،اسماء بتاریتعتالی قابتل شتمارش نیست ند (امام

خمینی )554 :5874 ،با دق

در این تعریف به دس

اوالً ،به معنای لغوی اسم (عالم
خمینی

و نشانه) عنای

می آیتد رته امتام خمینتی
و توجه خاص دارد ثانیاً ،امام

با نگترش عرفتانی ،استم را تعریتف رترده است

رته بتر استاس آن،

تمام موجودات عالم ،اسم و نشانه خداوند هس ند ایشان درباره اسم بحت هتای
فراوانی مطرح ررده ره در قلمروی نظریه حدوث اسمی بهخوبی قابتل تحلیتل و
بررسی اس

و بح

و بررسی همه آنها از توان این مقاله ختار است ؛ لتذا بته

مواردی از اطالق اسم ،طبق آنچه در آثار امام خمینی مطرح شده ،اشاره ختواهیم
ررد
استعمال واژه اسم در آثار امام خمينی

طرح بح

اطالق واژه اسم از دیدواه امام خمینی ،ولتو بته صتورت مت صتر ،از

باب مقدمه و روشن شدن به ر بح
مبدأ هس ی و حقیق

نظریه حدوث اسمی ره بتا عنتوان «مراتتب

وجود» بررسی میشود ،الزم و ضروری اس

الف) اسم ،مظهری مستور با تعيّنات

از دیدواه امام خمینی ،اسم مظهری اس
اس

ره به وسیله تعیّناتش پوشتیده شتده

برای روشن شدن این مسهله ،ایشان نتست

جتوهر و عتر؛ را تعریتف
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از وجود منبسط و ظهور قیّومی حضرت الهی 1،و آن

همان ظلّ فیض اقدس احدی یا اسم اعظم به وجه غیبیّه احدیّه 2است

اعترا؛

عبارتاند از تعیّنات فیض قیّومی از عقل تا هیوال ،ظلّ تعیّنات [تمایزات] اسمائی

3

در حضرت واحدیّ  ،و جواهر همواره با تعیّنات عرضی احاطته شتده انتد و بته
وسیله آنها محجوب و پنهان اند؛ همچنانره فیض اقدس احدی با حجاب استماء
الهی محجوب بوده ،تح
می فرماید :اسم عبارت اس

پوشتش آنهتا مست ور است

ستسا امتام خمینتی

از جوهر احاطهشده به وسیله اعرا؛ در عالم عتین

و فیض احدی محا به تعیّنات اسمائی ،و اینکه وا ه اند استم ،عبتارت است
ذات با تجلّی ای از تجلّیاتش ،اور منظورشان ذات از حی

از

ختودش باشتد ،متورد

 .1وجود منبسط و ظهور قیومی حضرت الهی در اندیشه امام خمینی صادر اول است (امام خمینی،
.)343-333 :1 ،1331
 .2احدية یا احدیت ،اسم مرتبه ذات است كه در بحث تبیین حدوث اسمی روشن خواهد شد.
 .3تعیّن و تعیّنات از اصطالحات فلسفى و عرفانی است .تعیّن و تشخص را اغلب مرادف با هم
آوردهاند .به نظر صدرا تعین امور ،غیر از تشخص آنهاست؛ زیرا تعین یک شیء نسبى است و تشخص
امر نسبى نیست ،بلكه نحوه وجود شىء و هویت آن است (مالصدرا1331 ،م113 :1 ،؛ 24؛  ».)11از
دیدگاه قیصري ،تعیّن یا تعیّنات چیزى است كه امتیاز هر شىء از غیرش بدان است و امرى كه ما به
التعیّن است ،گاه عین ذات است؛ مانند تعین واجبالوجود كه ممتاز به ذات بود و مانند تعیّن اعیان ثابته
در علم حق كه عین ذات آنهاست؛ زیرا وجود به انضمام صفتى كه ممیز آن باشد ،در حضرت علمیه او
را عین ثابت كند .گاه ما به التعیّن زاید بر ذات تعیّن است؛ مانند امتیاز كاتب از غیر كاتب و گاه ما به
التعیّن و ما به االمتیاز عبارت از عدم حصول امر است؛ یعنى امر عدمى است؛ مانند امتیاز كاتب به عدم
كتابت .در این قسم هم یا حصول آن با قطعنظر از عدم حصول غیر است یا با نظر به عدم حصول غیر
است و بالجمله تعین زاید گاه وجودى است و گاه عدمى و گاه مركب از وجود و عدم» (سجادي،
 .)115 :1 ،1333بنابراین ،مقصود از تعیّنات عرضی یا اسمائی آن است كه به وسیله اعراض یا اسماء
متمایز و مشخص میشود.
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قبول نیس

(همو5154 ،ق)51 :؛ زیرا ذات از آن جه

ره ذات اس  ،به هیچ وونه

تعیّنی م عیّن نمیشتود؛ چرارته اوالً ،تعینتات ختالی از شتائبه ترریتب نیست ند و
خداوند از هروونه شائبه ترریب مبرّاس
یعنی از آثار تجلّیات اسمائی اس

ثانیتاً ،تعتیّن در مرتبته م تأخر از ذات،

(هممن)84 :

ب) اسم ،ذات با تعيّن

از دیدواه امام خمینی ،اسم ذات با تعیّن اس
از تعیّنات و یا از حی

هرواه ذات الهی از جه

یکی

نحوه و چگونگی ارتبا با افعال و عالم خلق لحا شود،

موصوف به اسماء می وردد و بر اساس این تعیّن ،ظهور پیدا میرند طبق نگترش
عرفانی ایشان اسماء در رتبه م أخر از ذات قرار دارند ازاین رو ،اسم عبارت اس
از ذات به اضافه تعیّنی ره منشأ ظهور عالمی از عوالم یا حقیق ی از حقایق است
(همو51 :5878 ،؛ 5154ق)551 :
ج اسم ،ذات با صفت معيّن و تجلّی خاص

امام خمینی ،اسم را ذات بتا صتا
دانس ه ،بر این باور اس

معیّنتی از صتاات و تجلّتی متصتوص

ره اسم عبارت اس

معیّنى از صااتش

از ذات با صا

و تجلّى متصوصى از تجلیاتش مثالً «الترحمن» عبتارت از ذاتتى است
رحم

منبسط تجلّى ررده اس  ،و «الرحیم» عبارت از ذاتى اس

تجلّی نموده ره بسط رمال اس  ،و «المن قم» آن ذاتى اس
یاف ه ،و این تعین به اسم ،نتس ین تکثرى اس
تکثّر ،در حقیق

تکثّر علمى اس

رته بتا

ره با رحم تی

رته بتا ان قتام تعتیّن

ره در دار وجود واقع شده و این

و حضترت حتق تعتالی ذات ختود را در آینته

صاات و اسماء مشاهده ررده ره در عین علم اجمالى ،رشف تاصیلى شده است
و با این تجلّى اسمائى و صااتى درهاى وجتود ،بتاز و غیتب بته شتهود مترتبط
وردیده اس

(همو)17 :5871 ،

سال دهم ،پاييز  ،7931شماره مسلسل 91

13

بر اساس این تعریف ،نتس ین تکثّر در دار وجود ره در بح
روشن خواهد شد ،تعیّن ذات در رسوت اسماء و صاات اس

مراتب هست ی

ره حقایق تکوینی

و تعیّنات خارجی هس ند ،نه امور لاظتی پتا ستتن از استماء تکتوینی است
هرچند در حمل اسماء ووناوون بر ذات ت از هر عنتوان ت موضتوعی واحتد یتاد
شده ،ولی در همه قضایا ،محمول ت ره عهدهدار تعیّنی از تعیّنتات است
اتحاد اس

و تنها در مقام ظهور ،بدون ممازج

ت محتور

با آنها م حد می باشد ازایتن رو،

اسماء حقایق خارجی هس ند و الاا  ،اسامی اع باری بترای آن استماء حقیقتی و
اسم االسم به شمار میآیند و به همین دلیل ،تمام حقایق پیرامون ما نشانه ختدا و
اسماء الهی شمرده میشوند
د) اسم ،تجلّی فعلی

از دیدواه امام خمینی ،پا از آنکه از راه معرف  ،تجلّیّاتی برای سالك حاصل
وردید ،اور پا از صحو ،قلب او قدرت حاظ داش  ،آنچه از مشاهدات افعالیته
خبر دهد« ،اسماء افعال» اس

و آنچه از مشاهدات صااتیه اطتالع دهتد« ،استماء

صاات» خواهد بود (همو )511 :5834 ،ازاین رو ،استم چته بته معنتای عالمت

و

نشانه و یا به معنای علوّ و ارتااع تاسیر شود ،تجلّی فعلتیِ انبستاطی حتق تعتالی
اس

ره آن را «فیض منبسط» و «اضافه اشراقیّه» وویند؛ زیرا تمتام دار تحقّتق ،از

عقول مجرده ورف ه تا آخرین مرتبه وجود ،تعیّنات این فیض و تجلّیّات این لطیاه
اس

(هممن515-515 :؛ همو )57-51 :5871 ،ذات حقتعالی به وسیله اسماء ظهتور

و تجلّی می یابد؛ ازاین رو ،می توان وا
تمام موجودات هس ی اس

اسم واسطه تجلّی و ظهور حق تعتالی در
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هـ) اسم ،امور عينيه

امام خمینی افزون بر اینکه اسم را تجلی فعلی دانس ه است  ،امتور عینیّته نیتز
می داند و مع قد اس  :اسم عبارت اس

از ناا تجلّى فعلى ره بته آن ،همته دار

تحقّق م حقق اس  ،و اطتالق «استم» بتر امتور عینیّته در رتالم خداونتد ،پیتامبر
اررم

عصم

و اهل بی

چنان ره فرموده اس

فراوان و به صورت روشن بیتان شتده است ؛

«اسماء حسنى» ما هس یم (همو515-515 :5834 ،؛ -51 :5871

)57

بر اساس این تعریف ،اسم در آفرینش نقش بنیادین دارد؛ به وونه ای ره تمتام
عالم هس ی و آنچه آفریده شده اس  ،از عقول مجرّد تا آخرین مرتبه وجتود ،بته
وسیله اسم باری تعالی بوده اس

خداوند مشیّ

فعلیّه را رته ظتلّ مشتیّ

ذاتیّته

قدیمه اس  ،بدون واسطه آفریده و سایر موجودات عالم غیتب و شتهادت را بته
تبع آن خلق ررده اس

بنابراین« ،اسم» ،ناا تجلّى فعلی اس

ره بته آن ،همته

عالم هس ی تحقق یاف ه اس
حقيقت و مراتب اسماء الهی

اسم ،امام خمینی

با توجه به حقیق

برای اسماء الهی مراتبی قایل اس

ره هر

مرتبه باالتر ،مرتبه ضعیف تر را دربردارد و خود آن مرتبه نیز زیرمجموعه مرتبهای
باالتر از خودش اس
دیگر نیست

تا اینکه به مرتبه ای میرسد ره باالتر از آن مرتبه ،مرتبتهای

ازایتن رو ،امتام خمینتی بترای استم و حقیقت

آن ،مقتام غیبتى و

غیبالغیبى و مقام سرّى و سرّالسرّی و مقام ظهور و ظهورالظّهورى قایل است
چون اسمْ عالم

و

حق و فانى در ذات مقدّس اس  ،هر اسمی ره به افق وحتدت

نزدیك تر و از عالم رثرت دورتر باشتد ،در استمیّ

ختودش رامتل تتر است  ،و
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ره از رثرات ،ح تى رثترت علمتى ،پیراست ه باشتد و آن

تجلّى غیبى احدى احمدى در حضرت ذات به مقام «فیض اقدس» اس

رته آیته

شریاه «اَو اَدنى» (نبم )1 :به آن اشاره دارد (امم خمینی)511 :5834 ،

امام خمینی پا از تبیین اسم اعظم ره نزدیك ترین اسم بته ذات بتاری تعتالی
اس  ،در تبیینی دیگر ،مراتب اسماء را چنین بیان ررده اس  :مبادا از این وا ه ما
ره مرتبه اسم اعظم «اهلل» ره اقرب اسماء به عتالم قتدس و اولتین مظتاهر فتیض
اقدس ،به اع بار اش مال آن بر همه اسماء و صاات اس  ،ومتان بتری رته ستایر
اسماء الهی ،جامع حقایق اسماء نیس ند ره این ،ومان رسانی اس

ره منکر اسماء

اهلل شدند و به آنها الحاد ورزیدند و در ن یجه ،از انوار وجه مکرم الهی محجتوب
ماندند؛ بلکه ایمان به اسماء این اس

ره مع قد باشی هر استمی از استماء الهتی،

جامع جمیع اسماء و مش مل بر همه حقایق است

و حتال آنکته استماء بتا ذات

مقدس حق م حدالذّاتاند و همه اسماء نیز با یکدیگر م حدند
امام خمینی ستن عارف رامل ،قاضی سعید قمی را ره وا ه اس « :اهلل استم
جامع حقایق جمیع اسماء الهی اس » نقل میرند و بیتان متیدارد منظتورم ایتن
نی س

ره غیر آن ،دربرویرنده سایر اسماء نیست ؛ زیترا بترای اهتل ذوق (عرفتا)

جای هیچ وونه تردیدی وجود ندارد ره هریك از اسماء الهتی ،دربرویرنتده تمتام
اسماء الهی اس

ازاین رو ،هر اسمی م صف به تمام صاات اس

ره یکی از آنها مرتبه رعایا و سدنه اس

و مراتبتی دارد

و دومی ،مرتبه خداوندواران و رؤستا و

سومی ،مرتبه ملك و سلطان اس  ،و استم اهلل دارای مرتبته آختر است

و بتدین

امام خمینی مع قد اس

بعضتی

سبب اس

ره به جامعی

اخ صاص یاف ه اس

از اسماء بر بعضی دیگر ،با واسطه یا بیواسطه حارمی

دارند؛ چنتانرته برختی

بررسی خلق و تدبير عالم هستی در پرتو نظريه حدوث اسمی از منظر امام خمينی

33

اسماء ،ربّ حقایق روحانی و برخی ربّ حقایق ملکوتی و بعضی دیگر ربّ صور
ملکیه وجودیه هس ند و قاضی سعید نیز باور دارد رته در استماء جمتال ،جتالل
و در اسماء جالل ،جمال مکنون اس

مس ر و پوشیده اس

به یك اسم ،به اع بار ظهور اس

محییالدین نیز درباره اسماء ذاتی و صتااتی و

افعالی به همین ترتیب عمل رترده است
علی

و اخ صتاص یتاف ن

ستسا امتام خمینتی ،حتدیثی از امتام

نقل میرند و ن یجه میویرد :پا ،مظهر بودن هر چیزی برای اسم اعظم

اهلل در رنار اخ صاص یاف ن هریك از مربوب ها به اسمی خاص ،جز به این سبب
نی س

ره در هر اسم ،جمیع اسماء و حقایق ،مکنون و نهتان است

(هماو:5878 ،

55-51؛ )548-545 :5871

شایان ذرر اس

اینکه هر اسمی از استماء الهتی ،جامعیت

اسماء را دارد ،بدین معناس
را دربردارد و از حی
م مایز اس

ره هر اسمی از جه

و رمتاالت تمتام

دالل ش بر ذات ،همه استماء

دالل ش بر معنایی ره به آن اخ صتاص دارد ،از غیتر ختود

(همو5154 ،ق )517 :به اع بار دیگر نیز هریك از اسماء الهتی ،جتامع

جمیع اسماء اس

و آن جه

اس هالک و فانی بودن آن در احدی

جمع است ؛

چنان ره در دعا بدان اشاره شده اس « :اللّهمَّ انّی اسئلک من اسمائک باکبرها و کل
اسمائک کبیرۀ؛ خدایا! من از تو درخواس

میرنم به بزرگ ترین اسم های

و همه

اسم های تو بزرگ اند»؛ اما به اع بار ظهور رثرت ،اسماء الهتی اعظتم و غیتراعظم
دارند (همو5145 ،ق )81 :مقصود از عینیّ

اسم با مسمّی نیتز مستهله فتانی بتودن

اسم در مسمّی و مس هلك بودن اسم در مسمّی اس
عالم ،جلوه ،مظهر ،آی

ره پدیتدههتا و موجتودات

و نشانههای مسمّی ،از باب اتحاد و عینیّ

ظاهر با مظهر

و فنا و اس هالک اسم در مسمّی و تعیّن ذات در استمی از استماء هست ند (هماو،
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)545-544 :5871

طبق دیدواه امام خمینی ،اسم به معنای عالم
آنها تمام معنای عالم

اس  ،برخی دیگر نازل تر اس

موجودات بنابراین ،همه موجودات عالم
روای

و نشانه ،مراتبی دارد؛ برخی از
تا برسد به مرتبه آخترین

و ظهتور استم هست ند و بتر استاس

«نَحْنُ األسماءُ الْحُسنى» اسم اعلی در مقام ظهور ،پیغمبر ارترم

اطهار

اس

(هممن )553 :وا نی اس

و ائمته

همه مراتب استماء قابتل فهتم و درک

برای انسان های عادی نتواهد بود؛ برخی مراتب استماء را متىتتوانیم باهمتیم و
برخی از مراتب برای اسماء وجود دارد ره فقط قابل فهتم و درک بترای اولیتاى
خدا و پیغمبر اررم

و رسانى اس

ره معلَّتم بته تعلتیم آنهتا هست ند (همامن:

)13-17
خلق عالَم هستی در پرتو نظريه حدوث اسمی و اسماء الهی

مالهادی سبزواری ،نتس ین فیلسوفی اس

ره بنتا بتر مستلك عرفتانی در آثتار

مت لف خود از «حدوث اسمی» ستن وا ه اس :
و الحادث االسمی الذی مصطلحی

أن رسم اسم جا حدی

منمحی

(سبزواري5153 ،ق)531 :5 ،

امام خمینی بح

حدوث و قدم عالم را بررسی ررده ،افزون بر حدوث ذاتتی

و زمانی ،حدوث اسمی را نیز پذیرف ه اس

(اردبیلی )554 :5 ،5835 ،و بتر استاس

مبنای عرفانی خاص خود ،نظریه حدوث اسمی را تبیین ررده است

رته خلتق و

تدبیر عالم هس ی نیز در پرتو این نظریه ،بر اساس دیدواه امام خمینی قابل اثبات
اس
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مراتب مبدأ هستی و حقيقت وجود

در عرفان نظري براى مبدأ هستى سه مرتبه طولى ذیل اعتبار شده است:

1

( )5مرتبه ذات و غیبالغیوب :این مرتبه ذات ،مرتبه احدی  ،صرفالوجتود و
حقیق الوجود اس

ره از هروونه اسم و رستمی بته دور است

نمىشود و در این عالم از آن ،نشانى وجود ندارد ،بلکته بحت

و بته آن اشتاره
و صترف است

(هممن )71 :از منظر امام خمینی ،براى ذات حقتعالی اع باراتى هس
اع بارى ،اصطالحى مقرر شده ره یکى از آنها ،اع بار ذات من حی

ره براى هر
هی است

و

بهحسب این اع بار ،ذات مجهول مطلق بوده ،هیچ استم و رستمی بتراى او قابتل
تصور نیس
روتاه اس

و دس

آمال عرفا و آرزوى اصتحاب قلتوب و اولیتای الهتی از آن

و واه از آن در لسان عرفا به «عنقاى مغرب» تعبیر شده است « :عنقتا

شکار را نشود دام باز ویر» 2و واهى در روایات به عماء یتا عمتى تعبیتر شتده
اس ؛ هرچند تمام تعبیرات درباره آن ،از هر انسانی نتاق

است

و نمتی توانتد

بازوورننده او باشد و عنقاء و عماء و سایر تعبیرات بهحسب ذوق عرفانى ،مطابق
بتا نتوعی از برهتان دربتاره ایتتن مقتام نیست

(هماو )351 :5835 ،مرتبتته ذات و

صرفالوجود م لبّا به هیچ اسم و صتا ی نیست


و رستیدن بته آن بترای هتیچ

انسانی امکان ندارد (همو5154 ،ق )78 :ازاینروس

ره هیچرا مجتاز بته تاکتر

درباره ذات باریتعالی نیس
( )5مرتبه أحدنّت :در این مرتبه ذات باریتعالی با تعتین اول رته منشتأ همته
 .1اگر تعبیر به اعتبار می شود ،به این دلیل است كه از جهت عقلی بحث میشود؛ وگرنهه ،از ناهاه
عرفا تمام مراتب حقیقت و واقعیت است كه سالک در هر مرحلهاي به یكی از اینهها بهه غیهر از مرتبهه
غیبالغیوب میرسد.
 .2حافظ شیرازي :عنقا شكار كس نشود دام بازچین /كانجا همیشه باد به دست است دام را.
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اسماء اس  ،اع بار میشود این تعیّن همان شهود ذات حق به ختودش بته علتم
حضوری اس

از دیدواه امام خمینی ،یکی از اع بارات ذات ،اع بار به مقام تعیّن

غیبی و عدم ظهور مطلق اس

ره از آن به مقام أحدیّ

تعبیر شده است

و ارثتر

آن تعبیرات با این مقام سازواری دارد و اسماء و صتاات الهتی بته واستطه ایتن
مرتبه ،ظهور پیدا میرنند؛ مثل باطن مطلق ،اول مطلق ،علی و عظیم اولتین استم
(همو .)351 :5835 ،به نظر میرسد ایتن

خداوند نیز «العلی» و «العظیم» بوده اس

مرتبه واسطه بین ذات غیبی و تعیّنات اسماء و صاات و برزخ بین مطلق و م عیّن
اس ؛ زیرا از طرفی با ذات حق و از سوی دیگر با تعیّنات ارتبا دارد طبق نظتر
امام ،مرتبه حضرت أحدیّ

در حجابهای نوری پنهان اس

و اسماء الهی برای

این حضرت ،همگی حجابهای نوری هس ند (همو)558 :5875 ،

ای خوبرخ ره پردهنشینی و بیحجاب
ای صد هتتتزار جلتوهور و باز در نقاب
(امم خمینی)17 :5878 ،

( )8مرتبه واحدنّت و تعیّن دو  :در مرتبته واحتدی  ،ذات بتا تمتام استماء و
صااتِ آن اع بار میشود به عبارت دیگر ،در ایتن مرتبته استماء و صتااتِ او و
لوازم آنها ،ره ماهیات و اعیان ثاب اند ،به واسطه فیض اقدس ظهور مییابند
پا از این مراتب سهوانه ،به واستطه فتیض مقتدّس ،یعنتى ایجتاد از ستوی
خداوند ،ماهیات در خار پدید میآیند حال چون وجود ماهیات و تحقق آنهتا،
عین ایجاد آنها از طرف خداوند اس

و این ایجاد همان فیض مقدّس اس  ،تمام

تحقق خارجىِ آنها از آنِ فیضِ خداوند اس

ره همواره باقى اس

و این ماهیات

ممکنه ،چیزى جز اسماء محض نیس ند رته بته آن فتیض در ختار ظهتور پیتدا
رردهاند و تمامى آنها در مرتبه غیبالغیوب معدوم بودهاند و نشانى از آنها وجتود
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نداش ه اس ؛ بدین سبب اس

ره م أخر از عدم در آن مرتبته و حتادث هست ند

(سبزوارى5155 ،ق517-511 :5 ،؛ همو)77-73 :5871 ،

طبق باور امام خمینی ،از اع بار ذات بهحسب مقام واحدی
صاات ،به مقام «واحدی » و مقام «احدی
شده اس

و جمع استماء و

جمع اسماء» و «جمتع الجمتع» تعبیتر

و این مقام را به حسب اع بار احدی

جمع ،مقام «اسم اعظم» و «استم

جامع اهلل» وویند؛ چنانره مقام «واحدی » به تجلى به «فیض اقدس» اس  ،و این
مقام ظهور اسمائى را مقام «ظهور اطالقى» و مقام «الوهی » و مقتام «اهلل» ووینتد،
بهحسب اع باراتى ره در اسماء و صاات وجود دارد (امم خمینی)351 :5838 ،

از منظر امام خمینی ،این مرتبت تجلّتی استماء و صتاات عتالم را اشتعّه نتور
فراورف ه و لمعاتش به اعماق ذرّه ذرّه موجتودات رستیده و هتر ذرهای نشتانی از
اوس

آی

شىء غیر از ظلّ آن نیس

و هیچ نشتانه و آیت

از ختود است قاللى

ندارد؛ عنوان در معنون ،ظلّ در ذىظلّ و آیته در ذىاآلیته فتانی است

(اردبیلای،

)71 :5 ،5835

همه موجودات ،آی
و به وسیله قیمومی
اس

و جلوه ای از جلوه های اسماء و صاات حق تعالی است
اسماء ،این نمونه های عالمیّ

و قادریّ

از اوصتاف فعلیّته

و این وجودات افعال الهی و جلوههای حق به جلتوه استماء است

و ایتن

تکثرات ت به تعبیر امام خمینی ت از خیروى چشم است ؛ زیترا او از شتدت نتور،
خاى و از شدت ظهور ناپیداس

و همه عالم ظهور اسماء و تجلی اوس

 )14-34 :5بنابراین ،عالم تجلّی اسماء الهی اس
اوس

(هممن،

و هر موجودى پرتوی از جلتوه

آشکارترین مرآتی ره این م جلى در آن جمال خود را مشتاهده متی رنتد،

جلوهاى اس

ره اتمّ جلوه هاس

و آن چیزی جز انسان نتواهتد بتود (همامن:5 ،
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 )531-533ازاینرو حافظ مىووید:
جلوهاى ررد رُخش دید ملك عشق نداش
عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد
(حمفظ ،بیتم)588 :

یا مىووید:
نظرى ررد ره بیند به جهان صورت خویش
خیمتتتته در آب و ول مزرعته آدم زد
(هممن)533 :

به نظر میرسد در شعر امام خمینی نیز همین مطلب بیان شده اس :
دیدهای نیس

نبیند رُخ زیبای تو را
ووشی ره همینشنود آوای تو را

نیس
بشکنم این قلم و پاره رنم این دف ر

ن وان شرح رنم جلوه واالی تو را
(مؤسسه تنظیم و نشر آثمر امم خمینی)15 :5878 ،

الب ه ظهور و تجلّی خدا نسبی و مشرو نیست  ،بلکته مطلتق است
ظهور مطلق ،عین خاای مطلق اس

و ایتن

حکیم سبزواری نیز میفرماید:

یا من هو إخ ای لار نوره

الظتتتاهر البتتاطن فی ظهوره
(سبزواري ،بیتم)55 :

مقام واحدیّ
آن اس  ،در حقیق

و تعیّن دوم ره دومین جنبه وحدت اطالق ذاتی و جنبه ظهتور
صورت تعیّن اول اس ؛ زیرا در تعیّن اول رثرت و تمییز به

صورت تاصیل نیس  ،بلکه به اجمال اس
ثاب

اس

و آنچه قابلی

در مرتبه واحدیّ  ،رثرت به تاصتیل

تاصیل دارد ،ظل و صورت حضرتی (مظهتری) است
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ره جمیع اع بارات در او مندر اس ؛ زیرا حق تعالی در مقام حضرت واحتدیّ
و مقام جمع اسمائی ،مس جمع جمیع اسماء و صاات است

(امام خمینای:5838 ،

 )355در این مرتبه ،اسماء الهی و حقایق رَونی و وجودات ،تمیّز پیتدا متی رننتد
ازاین رو ،این مرتبه دارای اسماء ،مانند مرتبه الوهی
تعیّنات و سرچشمه همه رماالت اس
اجمال و تاصیل اس

اس

به اع بتار اینکته منشتأ

ازاینرو ،فرق بین احدی

و واحدی  ،تعیّن احدیّ

اس

و واحدی

به

و هر تعیّنی ظاهر است

و

باطن آن تعیّن ندارد؛ چنانره مقام ذات ،باطن و واحدی  ،ظاهر آن اس
از منظر عرفای مسلمان ،از جمله امام خمینی ،ماهیات ،صور اسماء الهی اند ره
با اس عداد ذاتی خود ت ره جهات قابلی اس

ت در مقتام واحتدی

و بته واستطه

فیض اقدس ظاهر شده اند ،و چون اعیان ثاب ه به لسان ذات ،طلب ظهور ختارجی
نموده اند و اسماء الهیه طالب تجلی در اعیان خارجی هس ند ،از اج متاع ایتن دو
مطلب ،هر عین ثاب ی به وجود خاص خود موجتود شتده است
امکانی از تجلی حق در مقام واحدی

و چتون قوابتل

به فیض اقدس حاصتل شتده است

(داود

قیصري ،)31 :5838 ،اعیان طلب وجود خارجی رردند و ظهور ختارجی ،تتأخر از
وجود علمی دارد و عالوه بر این ،وجود خارجی ،تعیّن و صورت و ظهور وجود
علمی اس  ،عل

وجود خارجی اعیان و ظهتور و تجلّتی اعیتان در اشتتاص و

مظاهر خارجی ،مس ند به اسماء الهی اس
حق اس

و قهراً نشهه خار  ،م أخر از نشهه علم

و تا اشیاء به وجود علمی محقق نگردند ،وجود خارجی پیدا نتواهنتد

رردند ازاین رو ،قابلی های قابیل همه از فیض اقدس اس
 )531منشأ تمام اسماء ،فیض اقدس اس

(آشتیمنی-531 :5874 ،

و استم اعظتم نتست ین مظهتر فتیض

اقدس به شمار میآید؛ زیرا اسم اعظم مش مل بر تمام اسماء و صاات الهی اس
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بر اساس قایل شدن به حدوث اسمى ،در عالم طبیع  ،تکثرات و جلوه هتایی
وجود دارد ره همگان جلوههای اسمى باریتعالی اس
غیبالغیوب و غیب مطلق اس

رته نزدیتكتتر بته عتالم

و نتس ین مرتبه تکثرنما ،جلوه های اسمی است

و حدوث اسمى بعد از آن اس

ره «ران اللّه و لم یکن معه شیء» (كلینی،5833 ،

« )553 :5ران» فعل ماضی اس

ره معناى زمان وذشت ه در آن وجتود دارد ،ولتی

«ران» در اینجا ،جدا از زمان مطرح شده اس
ت اس

و به معناى سبقمّا ت نه سبق زمانى

(اردبیلی)31 :5 ،5835 ،؛ چنان ره آخوند خراسانی نیز وا ه اس  :هرچته از

اوصاف به خدا نسب

داده متىشتود ،از زمتان منستل است

(آخوناد خراسامنی،

5141ق)15 :
آفرينش عالم هستی

پا از این مراتب ،به واسطه فیض مقدّس ،یعنتى ایجتاد خداونتدى ،ماهیتات در
خار محقق میشوند وجود و تحقق ماهیات ،عین ایجاد آنها از طترف خداونتد
اس

و این ایجاد ،همان فیض مقدّس اس

فیضِ خداوند اس

ره دائم و باقى اس

پا تمام تحقق ختارجىِ آنهتا از آنِ
و این ماهیات ممکنه ،چیزى جز استماء

محض و صرف نیس ند ره به آن فیض در خار ظهور یاف هاند و تمتامى آنهتا در
مرتبه غیبالغیوب معدوم بودهاند و نشانى از آنها نبودهاند؛ پا م أخر از عتدم در
آن مرتبه ،و حادث هس ند
وا نی اس

بین حدوث اسمی ،حدوث دهری و حدوث طبعی تاتاوت هتایی

وجود دارد حدوث اسمی با حدوث دهری در چند امر با یکدیگر تااوت دارند:
( )3مااهیم و تعینات وجود در حدوث اسمی ،خار از حوزه خلق و آفرینش
هس ند؛ اما موجودات متادی و غیرمتادی در حتدوث دهتری ،هتر دو متلتوق و
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مناصل از ذات ربوبیاند (آشتیمنی)813-817 :5837 ،

( )3مالک در حدوث دهری ،تأخر معلول از عل
میان مراتب وجود رابطه علی

و معلولی

برقرار نیس

در سلسله طولی اس ؛ امتا
مااهیم و تعینات وجتود

از مراتب ذات الهی به شمار می آیند ره باقی به بقای ذات و موجود به وجتود او
هس ند (هممن)

( )1حدوث اسمی تمام موجودات عالم را به یتك شتکل دربرمتیویترد؛ امتا
حدوث دهری این وونه نیس ؛ زیترا زمتان و موجتودات زمتانیِ دارای حتدوث
دهری ،مسبوق به عدم در دهر هس ند ،ولی دهر و موجودات دهتری مستبوق بته
عدم در سرمد بوده ،حدوث سرمدی دارند (آملی ،بیتم)583 :5 ،

فرق حدوث اسمی با حتدوث طبعتی بتدین صتورت است  :از نظتر صتدرا
موجودات ابداعی مانند عقول ،موجودات مس قلی در نظام هس ی نیس ند ،بلکه از
شهون ذات الهیاند و در ن یجه ،حدوث طبعی شتامل آنهتا نمتی شتود (مالصادرا،

)553 :8 ،5838؛ اما حدوث اسمی این چنین نیس  ،بلکه تمام ما سوی اهلل ،اعتم از
عوالم جبروتی ،ملکوتی و ناسوتی را دربرمی ویرد (آملی ،بی تم )538 :5 ،افزون بتر
این ،م أخر در حدوث اسمی ،ماهی ی اس
آن ان زاع شده اس

ره از حدود وجود منبسط و تعینتات

و شامل تمتام ماهیت هتا (عقتول ،ناتوس ،اجستام فلکتی و

عنصری) می شود؛ اما م أخر در حدوث طبعی ،وجود اس  ،نته ماهیت

(همامن)

بنابراین ،طبق نظریه «حدوث اسمی» رته امتام خمینتی نیتز آن را پذیرف ته است
(اردبیلی ،)554 :5 ،5835 ،خداوند با تجلّی در اسم «مبدع» ،عتالم هست ی را ایجتاد
ررده اس

امام خمینی تصریح دارد ره خلق عالم هس ی با اسم «الرحمنِ الرحیم»

بوده اس « :ظَهَرَ الوجود بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ هس ی با استم خداونتد رحمتان
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رحیم پدیدار وش » (امم خمینی8 :5831 ،؛ ابن عربی ،بی تام)545 :5 ،؛ یعنتی هرچته
پیدا شود و ایجاد وردد ،با اسم اهلل اس
اس

این اسم ،مبتدأ ظهتور همته موجتودات

امام خمینی تصریح می رند ره این اسم ،عبارت است

از آنچته در روایت

آمده اس « :خلق اهلل الْمَشیئَةَ بِنَفْسِها ثُمَّ خَلَقَ األَشیاءَ بِالْمَشیئَةِ» مشی

را ره عبارت

از همان ظهور اول باشد ،بناسه خلق ررده اس ؛ یعنتى بتىواستطه است ؛ همته
چیزهای دیگر به مشی
اس

واقع شده اس

و ظهر الوجود ره اح مال متىرود ،ایتن

ره ظهر الوجود به بسم اهلل الرحمن الرحیم

مت علّقش یتك چیتز ختارجى

باشد (امم خمینی )557 :5871 ،مسلماً چیزی خارجی رته بتا مشتی

خلتق شتده

اس ؛ یعنی با اسم پدید آمده اس
در بح

اطالق واژه اسم روشن شد ره اسم ،تجلی فعلتی انبستاطی و ناتا

تجلّى فعلی اس

ره به آن ،همه عالم هس ی پدید آمده اس

وجود محض تعیّن پیدا ررده و ماهیت

طبتق ایتن تجلّتی،

امکتانی موجتودات تحقتق یاف ته است ؛

ازاین رو ،ماهیات «استم» و حتدوث آنهتا «حتدوث استمی» نامیتده شتده است
(سبزواري5155 ،ق)517-511 :5 ،

از دیدواه ابنعربی نیز سریان هوی
اس

الهی و صاات او سبب وجود عالم شتده

و وجود عالَم مس ند به اسماء الهتی است

سریان ذات حق و هویّ

(ابان عربای53 :5874 ،و )11اوتر

او در موجودات نباشد و حضرتش به صتورت صتاات

الهی در آنها ظاهر نگردد ،عالَم وجود و ظهور پیدا نمی ررد؛ زیرا عتالم فتی ناسته
معدوم اس

(داود قیصري)141-148 :5871 ،

بنابراین از دیدواه امام خمینی ،خلق عالم هست ی بتا استم بتوده است
موجودی ره در عالم طبیع

و هتر

پدید می آید ،به وسیله اسماء الهی است ؛ چنتان رته
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علم طالب و دانشجویان یا عالمان و دانشمندان به وسیله اسم علیم اس
مُدرّس ظهور ررده اس
اس

ره در شت

دلیل اسم علیم اس

ساع سازى ره ساع

ساع ساز بوده اس

رته در

تعمیر مىرند ،به دلیل اسم علیم

طبیبى ره مریض را معالجه مىرند ،به

ره در طبیب بوده اس

(اردبیلی)71 :5 ،5835 ،

شروع عالم هستی

پا از خلق و ایجاد عالم هس ی ،مسهله آغاز و شروع عالم مطرح می شود ره این
مسهله با بح
آغاز نیس
نیس

زمان ارتبا مس قیم پیدا میرند طبق دیدواه مالصدرا ،زمان دارای
(مالصدرا ،بیتم )513 :1 ،امام خمینتی نیتز بترای زمتان ،آغتازی قایتل

و بر این باور اس

ره در آغاز بیزمانی ،خداوند ره حسن بتیپایتان دارد،

به اق ضای حبّ ذاتی و جمال جلوه خویش ره آینه می جس
رنز متای ،به مرحله شناخ گی برسد ،تجلّی ذاتی یاف

و متی خواست

از

و فیضان فتیض اقتدس،

صورت علمی یا اعیان ثاب ماهیّاتِ جمل ممکنات ،از جمله عشق را پدیتد آورد
و سسا با تجلّی دوم ،عشق پیدا شد؛ یعنی از وجود غیبتی علمتی بیترون آمتد و
وجود عینی خارجی پیدا ررد و در همه هس ی سرَیان یاف

(مؤسسه تنظایم و نشار

آثمر امم )551 :5878 ،

طبق دیدواه امام خمینی ،همچنانره عالَم با اسم پروردوتار یک تا خلتق شتده
اس  ،با اسم رب هم شروع شده اس
ررده و بناى عالَم با اسم اوس
رَبِّکَ الذي» بوده اس

خداوند عالَم را با استم ختودش شتروع

نتس ین برنامه پیامبر ارترم

نیتز «اقْررَ بِاسْرمِ

اور اسم «رب» را از اشیاء جدا رنند ،اشیاء هیچ مىشتوند

همه چیز با اسم رب ،چیز اس

ازاینرو ،عالَم با اسم رب شروع و بتا استم ربّ

خ م مىشود (امم خمینی)851-851 :3 ،5873 ،
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تدبير و اداره عالم هستی

طبق دیدواه امام خمینی ،تدبیر و اداره عالم هس ی به وسیله اسماء الهی اس

در

یك تقسیم رلی ،اسماء الهی بر دو دس ه م مایز و ووناوون ،قابل تقسیم اس :
الف) اسمائی ره حق تعالی بدان ها م صف می شود ،از جه

اینکه «اِله» ،معبود

اس
ب) اسمائی ره حق بدانها م صف میشود ،از جه
اس

اینکه مدبّر عتالم هست ی

و در آن تصرف و نقشآفرینی میرند
به همین دلیل اس

ره ربوبیّ

تکوّن می یابد؛ بنتابراین ،حتقتعتالی از جهت

الوهی ش معبود اس  ،مورد پرس ش واقع میشود ،تقدیا و تسبیح میوردد ،و به
پیشگاه او دس

به دعا و نیایش و تضرع برمی دارند از جه تی رته «ربّ» است ،

«رازق» و «مدبر» اس  ،خلتق را رزق و روزی متی دهتد ،عتالم هست ی را تتدبیر
می رند ،و درمانده دس

به دعا برمی دارد و او چنان مهربتان است

رته بته همته

پاس می ووید (عفیفی )517 :5834،ازاین رو ،در جهان م صور عرفان اسالمی ،هتر
موجودی را ربّ خاصی اس
حقیق

ره عبتارت است

انسانی ره مظهر اسم جامع اهلل اس

از استم الهتی؛ الب ته بته غیتر از

(ابن عربی 1 )14 :5874 ،خداوند اسماء

فراوانی دارد؛ ازاینرو ،تدبیر هر موجود و پاس هر نیازی با اسم م ناسب با آنهتا
خواهد بود مثالً برای دعا و خواس ن چیتزی از خداونتد ،بایتد ختدا را بتا استم
خاصی ره با نیازها و حاجاتمان مرتبط اس  ،بتوانیم؛ یعنی بیمتار بایتد او را بتا
اسم شافی ،وناهکار به اسم عاُّوّ یا غاور ،نیازمند به اسم معطی و

بتوانند (امم

خمینی)83 :5875 ،
« .1وكل موجود فماله من اهلل ربّه خاصه ،یستحیل اَن یكون له الكیل» (ابنعربی.)33 :1333 ،
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بنابراین ،هر موجودی غیر از انسان رامل ،در قلمروی مدیری
خاص م ناسب به ختودش است

و تتدبیر استم

رته از آن استم ،بته «ربّ» تعبیتر شتده است

(خوارزمی )154 :5871 ،و حق تعالی به لحا آن اسم در وی تصرف متی رنتد بته
دیگر ستن ،هر موجودی به حستب ربّ ختاص ختود ،از حتق تعتالی بهتره منتد
میوردد و موجودات بته منزلته جستمانتد و ربّ ختاص قلتب ،یعنتی بتاطن و
نگه دارنده ربّ هر فرد ،آن هوی

غیبی ساریه در ممکنات اس

ره هر رتا بته

اندازه سع وجودی اش از آن بهره مند می شوند (حسان زاده آملای )511 :5873 ،بتا
شناخ

آن ،خود را می شناسد پا هر ره خود را بشناسد ،به آن بهره خاصی ره

از حق تعالی دارد ،پی می برد و ربّّْ خود را می شناسد ،نه ربّ مطلق را و نته ربّ
دیگری را شناخ

هر را به آن اسمی ره ربّ اوس  ،داللت

 )5474 :5871برای مثال ،شناخ

یك انسان بتشنده ،دالل

دارد (خاوارزمی،

بتر آن دارد رته ربّ

او ،اسم «الجواد» اس
طبق دیدواه عرفانی امام خمینی ،ذات من حی الذات نقش و تأثیری در عالم
هس ی ندارد؛ باید در قلمرو و وس ره یکى از اسماء الهتی قترار بگیترد ازایتن رو،
استماء الهتی است

تمام عوالم غیب و شهادت تح

تربی

سکنات او و تمام عالم به قیّومیّ

اسم اهلل االعظم اس ؛ حمد و س ایش ،عبتادت

و اطاع  ،و توحید و اخالص خداوند همه به قیّومیّ

و همته حررتات و

اسم اهلل اس

(امم خمینی،

)514 :5834

اسم اعظم در اندیشه امام خمینی ،مش مل بر رماالت و جامعی
الهی اس

تمتام استماء

و مصداق آن ،دو اسم ذیل اس :

( )3اسم «اهلل» :نتس ین چیزی ره از حضترت فتیض و خلیاته ربتری رستب
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و در این مقام ،جامع همه اسماء و

صاات بوده ،در همه مظاهر و آیات ظهور ررده اس

(همو)57 :5878 ،

( )3اسم «الرحمان» :اولین مظهر از مظاهر استم اعظتم رته ظتاهر شتد ،مقتام
و رحمیّ

رحمانیّ

ذاتی اس

و این دو از اسماء جمالیهاند ره شامل همه اسماء

هس ند (همو)57 :5878 ،

امام خمینی برای اسم اعظم سه تقسیم و حقیق  ،ماننتد مقتام الوهیت  ،مقتام
مألوهیّ

و مقام لاظ و عبارت قایل اس

ره به دلیل رعای

اخ صتار از تبیتین و

شرح آنها پرهیز میرنیم
بر اساس اندیشه های عرفانی امام خمینی ،عتالم هست ی ،تحت

تتدبیر و اداره

اسماء الهی قرار دارد و برخی از این اسماء ،محتیط بتر بعضتى و بعضتى محتا
بعضى دیگر اس

و رلمه جامع و محیط و اسم اعلى ره محیط بر همته استماء و

تمام عالم است  ،رلمته مباررته «اهلل» و «رحمتن» و «اوّل» و «آختر» و «ظتاهر» و
«باطن» اس

ره به بعضى از آنها در این آیه « هُوَ الْأوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ»

(حدند )8 :و به بعضى دیگر در آخر سوره مبارره حشر اشاره شده اس « :هُوَ اللَّهُ
الَّذِى لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ
اللَّهِ عَمَّا يُشْرِکُونَ* هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأسْمَاءُالْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِرى
السَّموَاتِ وَ الْأرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِیمُ» (حشر)51-58 :

طبق تصریح امام خمینی ،این اول مرتبه ظهور از مرتبه اسماء است

و بعضتى

از این اسماء محیط هس ند؛ مانند استم سترمد رته بتر تمتام استماء احاطته دارد؛
چون تمام اسماء سرمدند« :ال أوّل ألوّله و ال آخر آلختره»؛ عتالم سترمدى ،قتادر
سرمدى ،قاهر سرمدى ،رحیم سرمدى ،رریم سترمدى ،غنتى سترمدى (اردبیلای،
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)73-71 :5 ،5835

تمام موجودات عالم هس ی در قلمروی تدبیر اسماء و صاات الهی قرار دارند
تاری و جامعه انسانی نیز نمایان ور تجلی و تحقق دول
اس

استماء وونتاوون الهتی

ره در هر برهه از زمان و تاری  ،انسان می تواند زمینه تحقق دول تی از دُول

اسماء را فراهم نماید؛ چنان ره امام خمینی ،خود مظهر اسمی از اسماء الهی بود و
توانس

با فراهم ساخ ن زمینه تحقق دول

عزیز برای ام

اسالمی ،دول

عزت و سربلندی ام

اسمائی چون حی ،رحمان ،هتادی و

اسماء حی ،رحمتان و هتادی را تحقتق بتشتد و

اسالمی را احیاء رند و عزّت الهی را در جامعه اسالمی به

ارمغان آورد
نتيجهگيری

خلق و تدبیر عالم هس ی به وسیله اسماء الهی اس
فیلسوفی اس
اس

مالهادی سبزواری ،نتس ین

ره بر مسلك عرفانی در آثار خود از «حدوث اسمی» ستن وا ته

امام خمینی ،در بح

حدوث و قدم عالم ،افزون بر حدوث ذاتی و زمانی،

حدوث اسمی را نیز پذیرف ه اس

و بر مبنای عرفانی ،حدوث اسمی را تجزیته و

تحلیل ررده ،خلق و تدبیر عالم هس ی را در پرتو این نظریه اثبات نمتوده است
براى مبدأ هس ى ،مرتبه ذات و غیبالغیتوب ،مرتبته احتدیّ
مطرح اس

و مرتبته واحتدیّ

ره از منظر امام خمینی ،این مرتبه ،تجلّی استماء و صتاات است

و

خداوند با تجلّی در اسم «مبدع» ،عالم هس ی را ایجاد ررد وجود عالم مس ند بته
اسماء بوده ،انسان نیز مقصود اصلی از ایجاد عالم اس

حق تعالی از حی

اسماء

حسنای خود ،عالم را پدید آورد هر چیزی ره در عتالم طبیعت

پدیتد متی آیتد،

اسماء الهی در آن نقش دارند عالَم با اسم رب آغاز شده اس

هر موجودی غیر
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ره آن اسم ،ربّ اوس

و حق تعتالی

به لحا آن اسم در وی تصرف میرند برخی از اسماء بر اسماء دیگر محیطانتد
تاری و جامعه انسانی نیز نمایانگر تجلی و تحقق دول
اس

استماء وونتاوون الهتی

ره در هر برهه از زمان و تاری  ،انسان می تواند زمینه تحقق دول تی از دُول

اسماء را فراهم آورد؛ چنانره امام خمینی ،خود مظهر اسمی از اسماء الهی بتود و
توانس

با فراهم ساخ ن زمینه تحقتق دولت

استماء ،عتزت و ستربلندی امت

اسالمی را احیا رند و عزّت الهی را در جامعه اسالمی به ارمغتان آورد بتا تجلتى
اسماء و صاات الهی ،درهاى وجود رحم
میآید تحقق رحم
اس

باز میشود و رحم

بر بندوان فرود

خداوند در عالم هس ی ،بته وستیله استم رحمتان و رحتیم

خداوند با اسم ربّ ،تربی رننده انسان اس ؛ موجودات عالم ،اسم ختدا و

نشانه خداس

33
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 حافظ ،شمسالدين محمد (بیتا) ،ديوان حافظ ،بیجا :بینا. خوارزمی ،حسین ( ،)9611شرح فصوص الحكم ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی. داود قیصري ،محمد ( ،)9611شرح فصوص الحكم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی. درويش ،محییالدين (9091ق) ،اعراب القرآن و بیانه ،سوريه :داراالرشاد. سجادي ،سید جعفر ( ،)9616فرهنگ معارف اسالمى ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران. سبزواري ،مالهادي ( ،)9611شرح االسماء و شررح دعراء الجوشرن الكبیرر ،تهرران :انتشراراتدانشگاه تهران.
 -ررررر ( ،)9631شرح منظومه ،تهران :ناب.
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 ررررر (9011ق) ،شرح المنظومة ،تهران :چاپ حسن حسنزاده آملى. ررررر (9093ق) ،غرر الفرائد ،تحقیق مسعود طالبی ،تهران :نشر ناب. ررررر (بیتا) ،منظومه حكیم سبزواري ،بیجا :بینا. مالصدرا ( ،)9636االسفار االربعة ،تصحیح ،تحقیرق و مقدمره مقصرود محمردي ،تهرران :بنیرادحكمت اسالمی صدرا.
 ررررر (9139م) ،الحكمة المتعالیة فى االسفار العقلیة االربعة ،بیروت :دار احیاء التراث. ررررر (9091ق) ،رسالة فی الحدوث ،تصحیح و تحقیق سرید حسرین موسرويان ،تهرران :بنیرادحكمت صدرا.
 ررررر ( ،)9634الشواهد الربوبیة ،تصحیح و تعلیق سید جاللالدين آشتیانی ،مشرهد :مرکرز نشرردانشگاهی.
 شعرانی ،ابوالحسن ( ،)9613نثر طوبی ،تهران :دارالكتب االسالمیة. طباطبايی ،سید محمدحسین (بیتا) ،المیزان فی تفسیرالقرآن ،قم :انتشارات اسالمی. عفیفی ،ابوالعالء ( ،)9634شرحی بر فصوص الحكم (شررح و نقرد انديشره ابرنعربری) ،ترجمرهنصراهلل حكمت ،تهران :الهام.
 کاشانی ،کمالالدين عبدالرزاق (9016ق) ،اصطالحات الصوفیة ،تصحیح مجید هاديزاده ،تهران:حكمت.
 ررررر ( ،)9610اصطالحات صوفیه ،تهران :کتابخانه علمیه حامدي. کلینی ،محمد بن يعقوب ( ،)9633اصول کافی ،تهران :دارالكتب االسالمیة. مولوي ،جاللالدين محمد ( ،)9631مثنوي معنوي ،تصحیح رينولد نیكلسون ،تهران :انتشارات مولی. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ( ،)9613صحیفه امام ،تهران :مؤسسه تنظریم و نشرر آثرارامام خمینی ،چاپ اول.
 -ررررر ( ،)9616فرهنگ ديوان امام خمینی ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

