
 

 

  
  
  
  

نفس انسان به خدا  يانگار هيشب
  ينيمنظر امام خم از

  
*مهدي گنجور  16/6/1390 :تاريخ تأييد  12/5/1390: تاريخ دريافت

  
  **دكتر ناصر مؤمني  _____________________________________________________________ 

  ***نژاد نايسادات موسو مهيفه  

  چكيده
بردن به حقيقـت انسـان، از مسـائل مـورد ابـتال و       تعالي و نيز پي شناخت ذات و اسما و صفات حق

مام افكار بشري است. نه تنها مؤمن و موحد، شور و شوق معرفت به مبدأ و پديدآورندة هستي اهت
دارد، كه غير او نيز در آرامش مطلق نخفته و بلكه همگان در تالش براي شناخت خود، آفريننـدة  

اين ميان،آنچه بـيش از همـه ذهـن و زبـان متفكـران را بـه خـود         در باشند. خود و اطراف خود مي
 در ميـان متـأخران، آرا و نظريـات امـام خمينـي      تشابه انسـان بـه خداسـت.    ةول ساخته، مسئلمشغ

انگاري نفس به خدا، درخور توجه و تأمل است. نوشتار حاضر بـر آن اسـت تـا     شبيهمسئلة دربارة 
ترين نتـايج ايـن تشـابه     ، به بررسي مهماز منظر امام» انگاري نفس شبيه«ضمن تبيين وجوه و ابعاد 

پردازد، تا علت اين اهتمام و عنايت خاص ايشان به علم النّفس و شباهت نفس آدمي به خـدا، در  ب
  نسبت با ديگر مسائل، بيشتر روشن شود.

ابـداع و   ت،يـ جامع ه،يـ تنز و هينفـس، تجـرّد، تشـب    يانگـار  هينفس، خدا، شب: واژگان كليدي
  خداگونه. تيفاعل

                                                      
  ).ganjvar78@gmail.comاصفهان ( يدانشگاه علوم پزشك يعلم ئتي* عضو ه

 نور. اميدانشگاه پ يعلم ئتيعضو ه ار،ياستاد **
 دانشگاه اصفهان. ثيپژوهشگر، دانش آموخته علوم قرآن و حد ***
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  طرح مسئله
» مثل و مانند«ويژه دين مبين اسالم، تنزيه خداي تعالي از   هرچند در اديان توحيدي و به

/  11آورنـد (شـوري:    مورد تأكيـد قـرار گرفتـه و آن را نـوعي شـرك بـه حسـاب مـي        
هاي ديني و عرفاني از شباهت نفس آدمـي بـه    با اين وجود، در برخي آموزه ،)4 توحيد:

)، 72/ زمـر:   29(حجر:  اي از روح الهي است خدا سخن به ميان آمده و انسان كه نفخه
ها به متفكران  آموزهگونه نياخداوند و مخلوق بر صورت حق معرّفي شده است. » مثال«

و عرفاي ما جرئت داده تا با تعابيري جذّاب و دلبرانه، آدمي را شبيه خـالق خـود تلقّـي    
انگـاري نفـس بـه خـدا تأكيـد ورزنـد. در ايـن ميـان، آراي فلسـفي و           نموده و بر شبيه

  ه و تأمل است.خور توجدر خميني امامهاي عرفاني  گاهديد
اش، بـه خـوبي و    اين مسئله در انديشة حضرت امام با رهيافـت فلسـفي و عرفـاني   

  توان در قالب چند پرسش مهم و اساسي مطرح نمود: زيبايي قابل بررسي است كه مي
ر پيشـوايان  نخست اينكه پيشينة بحث و جايگاه تاريخي تشابه نفس به خدا، در گفتا

  ديني و آثار انديشمندان و عرفاي مسلمان و غيرمسلمان كدام است؟
دوم ناظر به اضالع و زواياي معرفتـي نظريـه اسـت و اينكـه وجـوه و ابعـاد        مسئلة

  چگونه قابل تبيين است؟ خمينيات امام يدر پرتو آرا و نظر »انگاري نفس شبيه«
تشـبيه نفـس بـه     عملي بر اين تمثيل وديگر اينكه چه آثار و نتايج معرفتي و  مسئلة

از آن، در فهم و تفهـيم  هايي  استفادهچه كاربردها و  خدا مترتّب است؟ و حضرت امام
  شناسي و خداشناسي برده است. ويژه در مقولة انسان همسائل فلسفي و عرفاني ب

پژوهش حاضر درصدد تحليل و حلّ مسائل مذكور برآمده، ضـمن تبيـين وجـوه و    
ترين آثار و لوازم اين تشـابه در   ، به بيان مهمخمينيانگاري نفس از منظر امام  يهابعاد شب

  پردازد. انديشة امام مي

  پيشينه و جايگاه تاريخي مسئله
انديشـمندان   آثـار  بزرگان دين و در گفتار كه بيان شد، تشابه انسان با خدا، در گونه همان

سـرانجام خـدا   « چنـين آمـده اسـت:    تتورا درشود.  به وفور يافت مي  وعرفاي اسالمي
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حيوانات زمين و ماهيان دريا و پرندگان آسمان  فرمود: انسان را شبيه خود بسازيم، تا بر
). اين رويكرد 1: 27 (سفر پيدايش، »فرمانروايي كند. پس خدا انسان را شبيه خود آفريد

ديگـري فهميـده    ةالبته به گون به انسان در دين مسيحيت، ادامه يافت و متداول گرديد و
به اوج خود رسيد. حتي متفكران مسيحي نيز، نفـس  » تثليث«و » دتجس«شد كه درآموزة 

هـم   دكـارت در  دانستند. نظرية صـورت الهـي   مي الوهيت انسان را صورت خدا با مظهر
 تنهـا از  امـا «...گويد:  باره مي دراين دكارت). 10، ص1376، (اعواني وجود داردنحوي  به

ـ   مثال خويش آفريده باشد و من اين مماثلـت را  وصورت  بهخداوند مرا اين لحاظ كه 
خـودم را ادرك   ،آن كـنم كـه بـا    همـان قـوه ادراك مـي    باـ   كه متضمن مفهوم خداست

  ).57ص ،1361، (دكارت »نمايم مي
، سـؤال  اكـرم   ، دربارة حديثي منسوب به پيامبرصادق، از امام كافي اصول در

آن صـورتي مخلـوق اسـت كـه خداونـد، آن را      «فرمايد:   سخ ميپا در امام شود و مي
نسـبت داد؛   هـاي گونـاگون تـرجيح داد و آن را بـه خـود      سـاير صـورت   برگزيد و بـر 

 از روحم در«و » ام خانه«گونه كه كعبه و روح را به خود نسبت داده و گفته است:  همان
  .)283ص ،1، ج1393، (كليني »او دميدم

، 1375/ قيصـري،  536، ص1365زاده آملي،  اند (حسن ناد كردهعرفا به اين حديث است
، بـه حـديثي   ، در بيان منظور اين سـخن پيـامبر  عربي الدين ابن محيكه  )؛ چنان1148ص

شـنود و بينـايي او    من شنوايي او هستم كه با آن مي«فرمايد:  كند كه مي قدسي استشهاد مي
باره گفته اسـت:   ). وي در اين260همان، صزاده آملي،  (حسن» بيند و... هستم كه با آن مي

پروردگارش صورت   بههركس خود را بشناسد، پروردگارش را شناخته است؛ زيرا انسان 
آفريده شده است. از نظر او خدا نشئة انساني را به كمال و تمامش از حيث روح و جسـم  

كه موصـوف بـه    و نفس به صورت خود آفريد؛ به اين معناكه خدا انسان را آفريد، درحالي
اي از حقيقت الهي است. درواقع هويت الهي در هويت انسـان   همة اسما و صفات و رقيقه

مستتر است و انسان جنبة مرآتـي بـراي ذات احـديت دارد. بنـابراين، انسـان اسـم اعظـم        
  ).790، ص1375خداست كه جامع جميع حقايق ايماني است (قيصري، 

واسطة   هن محسوس، فرع عالم خيال و انسان بآن است كه جها عبدالكريم جيليتلقّي 
). ازديـدگاه  78ص ،1401، عنوان خالقي است (الجيلي صف بهتقوة خيال، همانند خدا م
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مرتبـة عـالي، متعلـق بـه انسـان كامـل اسـت و         ، مقام عظماي خليفـة الهـي در  عربي ابن
ن او چنـين  ). از سـخنا 402ص ، همـان، (قيصري اند بهره هاي ديگر از اين مقام بي انسان
ق) 830( تركـه  ابـن دانـد. امـا    آيد كه او روح انسان را بالقوه جامع كماالت الهي مي برمي
ن همة مظاهر و ايمگفته است: از  كند. او ها بالفعل تلقي مي همة انسان الهي را در ياسما

پـس   دارد. ،مرايا، انسان بيشترين توان را براي اظهار حقايق اسما، اعم از الهـي و كيـاني  
انساني وجود دارد و انسان از هر موجود ديگـري بـراي    نهان هر الهي در يحقايق اسما

 درك آنها تواناتر است. حضور همـة حقـايق بـه معنـاي فعليـت آنهـا در انسـان اسـت        
  ).565، ص1372تركه،  (ابن

، ماننـد  اسـالم   (قرن ششم هجري) با استناد بر احاديثي از پيامبر سيد حيدرآملي
» تر به خود از آدم نيافريد خدا چيزي را شبيه«، »خود آفريدصورت   بهرا خداوند آدم «

نتيجـه گرفتـه اسـت كـه     » خلقش اسـت  ترين حجت خدا بر صورت انساني بزرگ«و 
، اميرمؤمنـان  حسب صورت وجودي، با خدا انطبـاق دارد. بـه همـين مناسـبت    رانسان ب

اول، من آخر، مـن   من وجه خدا، دست خدا، پهلوي خدا، من«فرموده است:  علي
» بينـد  كسي كه مرا ببيند، خدا را مي«نيز فرمود:  پيامبر ». هستم ظاهر، من باطن و...

  ).441، ص1، ج1352(آملي، 
تعالي، داراي مقام تشبيه و تنزيه  البته، عرفا حقيقت نفس انساني را همانند وجود حق

ا از خواص و مواد و مبرّ قيود اعتبار باطن، ذات مجرد تام و عاري از حدود و دانند. به مي
متصف به احكـام مـواد و اجسـام و     ،قواي جسماني اعتبار ظهور و سريان در است و به

بيـان   ، درشيخ اشـراق ). 805ص ، همان،قيصري (ر.ك: محلّ تغيير، انفعال و تجدد است
كند و علـم خـدا بـه     چگونگي علم خدا به ماسواي خود، آن را به ديدن انسان تشبيه مي

 يا را مانند ابصار كه به مجرد اضافه و ظهور شيء براي چشم است، تلقي كرده اسـت اش
  ).387ص ،1379، (شهرزوري

بـاره   ايـن  ، دربـاركلي  و الك ،اكهـارت ، نيتس اليبن انديشمندان غربي، نظريات ايماز 
به تنهـايي خـود   « گونه معرفي كرده است: را اين ، نفس آدمينيتس اليبقابل توجه است. 

 گـذارد. از  خـود بـه نمـايش مـي     و كل جهان را در» دهد يت كوچكي را تشكيل ميالوه
برخي  او در تر است. خداست، بنابراين نمايانگري آن از بقيه كامل نفس تصوير«آنجاكه 
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بـراي توضـيح بيشـتر ر.ك:    ( دانـد  از آثار خود، نفـس را روگرفتـي نـاقص از خـدا مـي     
 منـادولوژي كتاب  . او در)35، ص1378اجي، ديب :به نقل از 18ـ21منادولوژي، بندهاي 

نفـوس عـالوه برآنكـه تصـوير عـالم      « دربارة مشابهت وجودي نفس با خدا گفته است:
بـه نقـل از:    83(بنـد  »عالم الهي يا خالق طبيعت هم هسـتند  وجودي مخلوقاتند، تصوير

  ).35ص ،1378، ديباجي
ن ايمتشابه  ،»ت خود آفريدخدا آدم را به صور«كه  توراتتفسير اين آية  ، دراكهارت

كند:  بيان مي گونهنياهمة اعضاي بدن را  حضور خدا در همة خلقت و حضور نفس در
نفـس نيـز    كامل حضور دارد. طور همكاني ب هر ها حضور دارد و در همة مكان خدا در«

  ).102ص ،1380 (كاكايي،» چنين است... همة اعضاي بدن محل نفس هستند
اي كـه مشـترك بـين     سنت عقالني در نويسد: مي اي بر باركلي مقدمهكتاب  در دنسي

همه درسـت   است، انسان به صورت خدا آفريده شده است. اين سخن را باركلي و الك
يعنـي قـواي    شد، تا جسـم او؛  دانستند، اما درستي آن بيشتر به روح انسان مربوط مي مي

ـ   خصـوص علـم انسـاني،    هعقالني انسان از روي قواي عقالني خدا ساخته شده است. ب
فاوت كـه علـم   با اين ت ؛همان نوعي است كه خدا دارد اگراصوالً قابل دسترس باشد، از

ولي وقتي ما به علـم واقعـي دسـت     ،داند بيشتر از ما مي اريبسنهايت است و او  خدا بي
اگر حالتي نتوانـد خداگونـه باشـد،     كه خدا دارد و داريم همان چيزي را يابيم، دقيقاً مي
توانيم به اين حالت خداگونـه   ها مي آيد و ما در برخي حوزه شمار نميه رفت واقعي بمع

  ).Dancy, 1987‚ p.79-80( دست يابيم

  انگاري نفس با تأكيد بر ديدگاه امام خميني تبيين وجوه و ابعاد شبيه
 در گرو تحليل و تبيين ابعاد و زواياي معرفتيـ   يا نظريهـ   مسئلهاز آنجاكه فهم درست 

انگاري نفس آدمي بـا خـدا،    شبيه ةآن است، در اين بخش به بررسي وجوه و ابعاد نظري
  پردازيم. مي خمينيهاي امام  در پرتو آرا و ديدگاه

  . نفس و مظهريت اسما و صفات الهي1
انگاري نفس به خداوند، بـه خـودي خـود بحـث از انسـان       تأمل در ابعاد و اضالع شبيه
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چراكـه   *؛آورد ترين مخلوق به خدا را به ميـان مـي   الهي و شبيه عنوان مظهر تام كامل به
لحاظ وجودشناختي، همان نفسـي اسـت كـه تمـام مراتـب وجـودي را        انسان كامل، به

اش پيموده است و يا به عبارتي جامع، نفس فعليـت يافتـه و داراي    قابليت ذاتيلحاظ  به
مظهر كامل اسما » ولُ ماخَلقَ اهللا«لحاظ  همه كماالت وجود در حد امكان است و نيز به

 ةچنين نفسي بايد بـه همـ   ،باشد. از منظر بزرگان اهل معرفت ميو صفات خداي تعالي 
جز وجوب ذاتي، متّصف و تمام كماالت و خصوصيات او را دارا باشد تا  هصفات حق ب

 ،قيصـري ( الهي را به كمال مطلوب برساند و رب آنها به شمار آيد يبتواند مظاهر اسما
  .)38ص همان، 

، در ارتباط با مفهوم انسان كامل چنين بيـان  تعليقه بر شرح فصوص الحكمدر  امام 
يه الجمع لألسماء و األعيان و بِهذا المقام لَه مظهريه احدفاألنسانُ الكاملُ لَه « :ستداشته ا

 »يهاحده و بِه يكونُ مظهراً للحضره الويه الجامعه و لَه مقام الكثرَه التَّفصيليحدالحضره اال
  .)68ص ،1410 ،(امام خميني

باشـد و   و جامع اسما و اعيان مي احديتانسان كامل، داراي مقام  پس در نظر امام 
نيـز انسـان كامـل     است و احديتسبب اين مقام، مظهر خدايي است كه داراي صفت  به

خـداي تعـالي    »احـديت و«ظ اين مقـام، مظهـر   لحا به داراي مقام كثرت تفصيلي است و
 ةخاطر همين حقيقـت و مرتبـ   يكي از ابعاد شباهت نفس به پروردگار به ،است. بنابراين

اش، مثال و مظهـر   وجودي ةحسب مرتبركه هر موجودي ب چنان ؛خاص وجودي اوست
صورت حق است و اينكه در روايت بيان شده كه خداوند، آدم را بـر صـورت خـويش    

و از ديگر موجودات، سخني به ميان نياورده، شايد به آن جهت باشد كـه انسـان،    آفريد
 »و علَّم آدم األسماء كلَّها« تعالي است و به مقتضاي حق مظهر كامل و اتم اسما و صفات

 ةاسماسـت و شـايد آيـ    ةهم ةتمامي اسما در نفس آدم ظهور يافته و او جلو )31 (بقره:
ي أحسـنِ تَقـويِم     « ة) و آي64 (غافر: »صوركُم وصورُكم فَأحسنَ« انسـاَن فـلَقد خَلقنَـا ال« 

                                                      
با توجه به اينكه موضوع مورد بحث در اين مقاله، شباهت نفس انسان نوعي به خداسـت كـه بـالقوه     *

آن تأكيـد دارد، بيشـتر نفـس انسـان كامـل       شدن را داراست و آنچه حضرت امام بر استعداد خداگونه
رسد كه انسان كامل همان نفـس   اين، ذكر اين نكته ضروري به نظر مياست تا نفس انسان نوعي. بنابر

اي است كه تمام مراتـب و كمـاالت وجـود را داراسـت و از ايـن جهـت، آينـه         بالفعل و شكوفاشده
 نماي جمال و جالل و مظهر تام اسما و صفات الهي است. تمام
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بودن انسـان   ) بيانگر اكمل7 (سجده: »الَّذي أحسن كلَّ شَيء خَلقَه« ة) در قبال آي4 (تين:
  در ظهور حق و اسما و صفات او باشد.

بـه  صاف انسان به اوصاف الهي و ات درخصوص شباهت نفس و حق حضرت امام 
انگيزي را در اين زمينه اظهـار داشـته و    اين حد، قناعت نكرده و ديدگاه بديع و شگفت

از نظر من، وجوب وجود و ساير موارد يادشـده، همـه بـراي انسـان     « چنين گفته است:
با  ،باشد. تنها تفاوت آنچه براي انسان كامل است كامل كه مظهر اتّم الهي است، ثابت مي

ن ظـاهر و مظهـر،   ايمذات وجود دارد، همان تفاوت  احديتمقام آنچه براي خداوند در 
  ).259ص ،1410، (امام خميني »جمع و فرق، و غيب و شهادت است

كلُّ «تعالي را وصف  در همين راستا، حضرت امام يكي از وجوه شباهت نفس و حق
شـريف،  طوركه خداوند به اقتضاي اين اسم  دانسته، معتقد است همان »يومٍ هو في شَأن

در هر آني از زمان، صاحب شأن و مقامي خاص است، انسان نيز مظهر اين اسم بوده، و 
شـود و معشـوق و    در هر حالي و شأني، پروردگارش با اسمي خاص بـر او ظـاهر مـي   

(امـام   كنـد  اي از لطف و قهر و جالل و جمال براي او تجلي مـي  مطلوبش به تجلّي تازه
  ).288ـ275ص ،1381، خميني
 گويـد:  تـرين مظهـر خداونـد معرفـي نمـوده، مـي       ر جاي ديگر، انسان را كاملد وي

و مظهر آن، انسان كامل است كه  هللا] است[ا كماالت ها، اسم جامع همة ترين اسم كامل«
در  ،بنـابراين  .باشد تجليات جامع مي ةصفات و اسماي الهي بوده و مظهر هم ةجامع هم
رين آنهاسـت و در ميـان مظـاهر، انسـان كامـل،      تـ  كامـل  »اهللا«الهـي، اسـم    يميان اسما

  .)66(همان، ص »ترين مظهر است كامل
ة عـوالم هسـتي تنهـا    هم .خداوند است ةدر اين رويكرد، انسان تنها موجود برگزيد

با بيـان آيـاتي كـه      اند. امام خاطر او و براي رساندنش به كمال و سعادت خلق شده به
 »أَنَا اَختَرتُك«) و 41 (طه: »و اصطَنَعتُك لنَفسي« آمده است: عمران بن موسيخطاب به 

خاطر خداوند و سـاخته شـده بـراي ذات     گيرد كه انسان، مخلوق به )، نتيجه مي13 (طه:
  .)244ـ243ص ،1373 ،مقدس اوست (امام خميني

آنجاست كه انسـان كامـل را    خميني انگاري نفس به خدا در نظر امام  ا اوج شبيهام
كه محيط بر تمام مراتب هستي اسـت. بـه اعتقـاد     نحوي به د؛دان ميوبيت مطلق داراي رب
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صورت حقيقي انسان جز اين نيست كه صورت تمام عوالم اسـت و تمـام عـوالم     ،وي
أي صوره الحقيقَه األنسانيه الَّتي هي صوره الجميع العوالم و هي مربوب « مربوب اوست:

  ).77، ص1381، يامام خمين» (هذاَ اإلسمِ...
كند كه مظهر اتم و كامل مقام ربوبيـت رب   امام براساس قاعدة امكان اشرف، اثبات مي

موجودي است كه قابليت ذاتي مرئاتيت حضرت حق را در تمام ـ   خداي متعالـ   االرباب
جوانب دارا باشد و او همان انسان كامل است. به همين جهت است كـه صـورت انسـان    

همة موجـودات اسـت و او قـادر بـه تصـرف در تمـام آنهاسـت و تمـام          كامل، محيط بر
  .)39ـ38، ص1410موجودات، تحت تربيت و تدبير آن صوررت حقيقي هستند (خميني، 

  . آفرينش نفس بر صورت خدا2
كه بيان شد، يكي از مضاميني كه در آثار عرفا بـه شـباهت نفـس و خـداي تعـالي       چنان

) و روايـات  توراتع به خلقت انسان در كتاب مقدس (اشاره دارد، مطلبي است كه راج
مضـمون ايـن   ». خدا، آدم را به صورت خويش آفريد« اسالمي هردو آمده مبني بر اينكه

عرفان، اتحاد « ژيلسـون آيه در عرفان مسيحي از چنان اهميتي برخوردار است كه به قول 
، (كاكـايي  »دارد عرفاني، ارتباطي وثيق با ماهيت و چگـونگي صـورت الهـي در انسـان    

در برداشت عرفاني خود از وحدت نفس و خدا به اين آيه در  اكهارت .)282ص ،1381
 ةهمـ  كنـد  مـي  ادعـ ا). وي در جـايي ديگـر   283، ص(همانكند ميموارد متعدد، استناد 

 ةويژگي خاصي كه آي ،بنابراين .دهند موجودات به خدا شباهت دارند و خدا را نشان مي
يعني انسان بـا خداونـد در    است، بسيار باالتر از شباهت است؛ ن قائليادشده براي انسا

 ،حد بندگي آنهاسـت  ،خدابودن  براي ساير موجودات شبيه« ، وحدت دارد:احديتمقام 
خداوند آفريده شده و مطـابق صـورت    ةولي انسان چون كه كامالً به صورت ذات يگان

 احدشود، بلكه به آن صورت  ي نميبه وجود آمده است، به بازگشت به تشابه، راض احد
  .)284(همان، ص »گردد باز مي ،كه از آن آمده است

شـدن، معنـاي مجـازي و اسـتعاري      از نظر برخي از عرفا، به صورت خدا آفريـده 
ندارد، بلكه نفس چيزي است كه حقيقتاً به صورت خود خدا آفريده شـده اسـت. بـه    

تجلّي و ذات خويش چنان است  آن چيزي كه خدا در ماهيت و وجود و ةصورت هم
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فرمـوده :  » زيـارت جامعـه كبيـره   «در  و اين، همان است كه به قول حضـرت امـام   
اهللا كبـري و مظهـر اتـم و مرئـات      يعني آدم مثَل اعالي حق و آيـت » المثَل األعلي  و«

هو يسـمع و  «تجليات اسما و صفات و وجه اهللا و عين اهللا و يداهللا و جنب اهللا است: 
) و 352، ص2، ج1393(كلينـي،  » صر و يبطش باهللا و اهللا يبصر و يسمع و يبطش بهيب
ترين آيات و مظاهر اسما و صـفات حـق و مثَـل و آيـت      بالجمله انسان كامل، بزرگ«

يعني شبيه، منـزّه و مبرّاسـت، ولـي     "مثل"تعالي است و خداي تبارك و تعالي از  حق
 ..."ولَه المثَل األعلي"ه معناي آيت و عالمت نبايد نمود ب "مثَل"ذات مقدس را تنزيه از 

ـ   و جعلُـه مـرآه أسـمائه و     ةفاهللاُ تعالي خلَق االنسان الكامل و اآلدم االول علي صـورته الجامع
  ).634، ص1372(امام خميني، » صفاته

، همين مطلب را بـه بيـاني ديگـر مرقـوم داشـته      شرح اصول كافينيز در  مالصدرا
كه خداونـد در ذات، از مثـل و هماننـد، و در صـفات از شـبيه، منـزّه و        بدان«ست: ا

هـا محـال نيسـت؛     هـا و سـلب   مبرّاست، ولي دربارة او، مثال يعني شباهت در نسبت
» چون اينها خارج از ذاتش است. پس خداوند از مثل منزّه است، نه از مثال و شـبيه 

  ).104، ص3، ج1369(مالصدرا، 
از اين امر كه انسان به صورت خدا آفريده شده است، صرف شباهت  بيعر ابناما 

كنـد:   مـي نفس و رب را نفهميده، بلكه ازاين هم فراتـر رفتـه و وحـدت را اسـتنباط     
خدا او را به هركس خود را با اين معرفت بشناسد، پروردگارش را شناخته است؛ زيرا «

عربي،  (ابن» ت انسان استصورت خويش آفريده است، بلكه او عين هويت و حقيق
  ).125، ص1، ج1380

آن قدر مهـم اسـت كـه آن را فصـل مقـوم       عربي ابنصورت خدادانستنِ انسان براي 
عنـوان حيـوان نـاطق را قاصـر از بيـان       دهد. وي تعريف رايج انسـان بـه   انسان قرار مي

فقـط  حـد انسـان   « گويـد:  ، مـي حقيقت وي و متمايزكردن او از ساير موجودات دانسته
صورت الهي است. كسي كه اين حدش نباشد، انسان نيست؛ بلكه حيواني است كـه در  

  ).154ص ،3، ج1329عربي،  ن(اب »صورت، شبيه ظاهر انسان است
همين شبيه خدابودن و صورت الهي داشتن انسان است كه او را از ساير موجـودات  

وبيت كرده، انسان است. متمايز ساخته است و از همين روي تنها موجودي كه ادعاي رب
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ست از نسـبت جـامع بـين حـق و خلـق و آن      ا منزل الفت عبارت«...  :عربي ابنبه تعبير 
كس جـز انسـان، ادعـاي     همان صورتي است كه انسان بر آن آفريده شده است، لذا هيچ

  ).206ص ،2(همان، ج »الوهيت نكرده است

  وار خدا . صفات انسان3
فات گوناگوني به خدا نسبت داده شده است كه حـاكي  در متون مقدس بارها و بارها ص

واربودن اوست. كاربرد اين صفات، در متون مقدس به حدي است كه برخي از  از انسان
وار و شـخص معرفـي شـده     خدا، بيشتر انسـان  ،اند در متون مقدس محققان مدعي شده
طوركـه   همانـ   عنوان شيء. بيشتر كسي است تا چيزي؛ چراكه وار و به است تا غيرانسان
شـنود، او كـه چشـم را     او كه گوش را غرس نمود، آيـا نمـي  «ـ   گويد: كتاب مقدس مي
دانـد و خـدا فكرهـاي     آموزد، آيا نمي بيند، او كه معرفت را به انسان مي ساخت، آيا نمي

  ).94، ص10ـ8(مزامير، » داند انسان را مي
عنوان  بهـ   چه در مسيحيتچه در اسالم و ـ   حاصل آنكه، فالسفه و متكلمان متدين

تواننـد ناديـده    را به خدا از سوي متون مقدس نمي دادن اين صفات يك واقعيت، نسبت
  بگيرند و يا آن را انكار كنند.

جـا ناشـي    در واقع نزاع طوالني تنزيه و تشبيه در تاريخ تفكر اسالمي نيـز از همـين  
كـه يكـي از    چنـان  ؛سـت شود. عين اين نزاع در كليساي مسيحي نيـز مطـرح بـوده ا    مي

كليسـا بـين دو    يونـاني  يالهيات اسالمي مانند الهيات آبـا « گويد: باره مي محققان در اين
تنزيه كه هر نوع شباهت بين حق و  ،شود: يكي نحوه مواجهه به ذات خدا تمايز قائل مي

ثيـل،  تشبيه كـه خـدا را بـا تم    ،نمايد. ديگر كند، و تعالي او را اثبات مي خلق را انكار مي
  ).616ص ،همان، (كاكايي »كند مي توصيف

اوت اسـت. لـذا درمـورد    متف ،ن متفكران مختلفايماما رويكرد به تنزيه و تشبيه در 
  گردد: مي اختصار بيان وار خدا چند نظريه مطرح شده كه به صفات انسان

شوند كه درمورد انسان بـه كـار    بر خدا اطالق مي اين اوصاف به همان معنايي الف)
در جهـان اسـالم چنـين     »مجسـمه «و  »مشـبهه «طلـق اسـت.   م روند، اين امر تشـبيه  مي

انـد و   اند. لذا براي خداوند، جسم، دست، پا، چشم و گوش قائـل شـده   ديدگاهي داشته
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اين قول موجه نيست؛  ،ر متكلمان و فالسفهبيشتحجتشان، ظواهر متون است. اما از نظر 
دا همان معناي آنها درمورد انسان باشد، در ايـن  معناي اين صفات درمورد خ چراكه اگر

صورت بايد جهات امكان و نياز و ماديت و محدوديت و نقص و معلوليت در خدا راه 
يك از اين جهـات   نياز و نامحدود و واجب است و هيچ كه خدا بي يحال در ؛داشته باشد

  در او راه ندارد.
يعنـي ايـن اوصـاف بـه      ؛رمورد خدا و خلق مشترك لفظي اسـت اين اوصاف د ب)
 ،شباهتي با اوصاف انسـاني نـدارد. ايـن راه    روند كه هيچ مورد خدا به كار ميدر معنايي

 »تنزيه صرف«مورد خداست. اين راه را يل عقل از فهم معاني اين صفات درمستلزم تعط
ايـن   اند. طبـق  بارز قائالن به اين راه حل بوده ةنمون »معطّله«اند و در جهان اسالم  ناميده
بحث از خدا را پايان دهيم و يا  در اين صورت يا بايد .است خدا فوق توصيف ،ديدگاه

واربـودن را بـه خـدا     اگر بخواهيم به متون ديني تعبد داشته باشيم و صـفاتي كـه انسـان   
گويـد،   بايد بگوييم زبان دين، آنگاه كه از خـدا سـخن مـي    ؛توجيه كنيم ،دهند نسبت مي

ايـن صـورت    زيرا در غير ؛راي معنايي غير از عرف آن زبان استزباني غيرمتعارف و دا
معنا نشـوند،   پس براي اينكه الفاظ اين متون بي .معنابودن اين صفات تن دهيم بايد به بي

خـدا   رفتن دربـارة كـار  تواند هنگام به معتقد شويم كه زبان مي ميل استوارتبايد همراه با 
 از صـفات انسـان باشـند    ا داراي معنايي غيـر يعني صفات خد ؛معنايي ديگر داشته باشد

باشـند؛   خدا و انسان، مشترك لفظـي مـي   ةاين الفاظ دربار ،به تعبيري .)617(همان، ص
بـه كـار    خـدا  دربـارة مورد انسان براي ما معلوم، ولي معناي آنها وقتي كه معناي آنها در

  انجامد. مي ز به تعطيلنيروند، نا معلوم است و اين  مي
نـد، لـيكن   يروند، صـاحب معنا  صاف هنگامي كه دربارة خدا نيز به كار ميج) اين او

خدا مجاز است. اين قول را بيشـتر فالسـفة    بارةكاربردشان درمورد انسان، حقيقت و در
اند و طبق آن، بسـياري از اخبـار تشـبيهي و آيـات و روايـات را تأويـل        متدين برگزيده

كه به عقل پايبند مانده و خدا را از صفاتي كه  اند. هدف اين فالسفه، آن بوده است كرده
  ).404، ص2، ج1329عربي،  مستلزم جهات نقص و امكان است، تنزيه نمايند (ابن

يعنـي   ؛روند خدا و انسان به كار مي دربارةمشترك معنوي صورت  بهاين اوصاف  د)
م جهات نه مستلز ،معنايي اين صفات ةهست ،يا به عبارت ديگر ،قدر مشترك اين صفات
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ايـن معـاني    امكاني است و نه مستلزم جهات وجوبي، بلكه امكان و وجوب به مصاديق
طوركه موجود، مشـترك معنـوي اسـت و     همان يعني ، نه به مفهوم آنها؛شوند مربوط مي

انـد. ايـن    گونـه  قـادر نيـز همـين    عالم يا ،رود به كار مي اخدا و انسان به يك معن دربارة
. البتـه  ستصدرامعروف و مرضي حكمت متعاليه  »ه در عين تنزيهتشبي« ةحل به نظري راه

ارائه شـده   آكوئيناس توماسمعروف و توسط  »تمثيل« ةيك تقرير از اين راه حل به نظري
انـد و از   ). يعني حق و خلق از جهتي مثل هم258ص ،1376و ديگران،  (پترسون است

ل بسـيار مناسـبي بـه حسـاب     ح ، راه»تمثيل تناسبي«خصوص  وجهي مثل هم نيستند. به
به ذات او، ماننـد نسـبت همـين    ـ   مثل علمـ   نسبت صفات خدا ،آمده است كه طبق آن

مطرح كرده اسـت كـه:    مالصدراهمان است كه  ،صفات انساني به ذات انسان است. اين
طوركه وجود، حقيقتي است مشكّك كه هر موجـودي بـه نسـبت ذات و اسـتعداد      همان

خـوردار اسـت، علـم و قـدرت و حيـات نيـز مسـاوق وجـود و         ذاتي خويش از آن بر
  خود از آنها برخوردار است. ظرفيت ةاند و هر موجودي به انداز مشكّك

توان گفت ايـن   ه) اين صفات، اصلشان در مرحلة باالتري در خدا وجود دارد. مي
نظريه، الزمة قول بـه وحـدت وجـود و پـذيرش تجلّـي حـق در خلـق اسـت؛ زيـرا          

از نظر وجودي و در نظام وحدت و تجلـي، حـق، اصـل و خلـق، فـرع      كه  گونه همان
شود و درمورد خلق،  باشد، كاربرد اين صفات نيز دربارة خدا، حقيقت محسوب مي مي

گويد: صفاتي كه خدا خود را بدانها وصف كـرده اسـت و    مي عربـي  ابنكه  مجاز. چنان
آنها را ناشي از رحمت و لطـف  نامند و  علماي مرسوم آنها را اخبار و آيات تشبيه مي

شمارند كه خـود را تنزيـل داده اسـت، نـزد مـا حقيقـي محسـوب         او به بندگانش مي
نحـو اسـتعاره داراسـت... .     خدا نيست و غير او، آنها را به شوند؛ يعني سزاوار غير مي

شود كه اين صفات به حكم اصالت، از آن خدايند و در بندة خدا، تنهـا   پس معلوم مي
اند كه وي از جميع وجوه به صورت خدا آفريده شـده اسـت    خاطر ظاهر شده به اين
  ).224، ص2، ج1329عربي،  (ابن

كه تنزيه مربـوط بـه   ـ   شدن براي خدا كه عبارت از ساحت ذات دو ساحت قائل و)
بـه آن سـاحت مربـوط     كـه تشـبيه  ـ   و ربوبيـت  و سـاحت الوهيـت  ـ   آن ساحت است

همان ذات اسـت   ،ه فالسفه و برخي عرفا، منظور از خداآنكه، از ديدگا شود. توضيح مي
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هـيچ تشـبيهي در آن    ،اسـت » ال«كه وجودي است بشـرط ال. در آنجـا سـخن، تنهـا از     
كه  توان در آن ساحت به تنزيه خدا از خلق پرداخت. چنان ساحت، راه ندارد و صرفاً مي

شود؛ زيرا شبيه چيـزي   نفسه ماهيتي يافت نمي ذات، في احديتگويد: براي  مي عربي ابن
 رةبـا گفـتن در  باشد. شخص عاقل، متعـرّض سـخن   او نمي از عالم نيست و چيزي شبيه

  ).289ص (همان، مگر به خبري كه از نزد خود خدا بيايد ،شود ذات خدا نمي
جـو  و صفات را در خود خـدا بايـد جسـت    شود منشأ و اصل همة اما اينكه گفته مي

شـود و   و ربوبيت است كه متصف به آن صـفات مـي   تخدا در مقام الوهي ،كرد، منظور
  كند. ها ظهور مي ي آنها در عالم خلق در انسانلتج

احـدي و  هويـت غيبـي   «كه از آن بـه  ـ   ، خداوند در مقام ذات خمينياز نظر امام 
اسم و رسم و صفتي نـدارد، حتـي اسـما و صـفات      هيچـ   شود مي تعبير »عنقاي مغرب

خـدا    خمينـي رد، تا چه رسد به صفات خلق. در آنجاست كه امام پذي ربوبي را نيز نمي
)، امـا در مقـام الوهيـت و    14ــ 13ص ،1376، (امام خميني دكن را از هر صفتي تنزيه مي

كـه صـفات خلـق را نيـز      نحوي ؛ بهاست ربوبيت، خدا را مستجمع جميع صفات دانسته
   دهد: ا را به خدا نسبت مياسم د و در اينجاست كه همةآور تجلي صفات او به شمار مي

حسب مقام الوهيت، جامع صفات متقابل، مانند رحمـت و غضـب و بطـون و     تعالي به حق
دليل قربي كه بـه او دارد   اش نيز به ظهور و اولويت و آخرّيت و خشم و رضاست و خليفه

ـ   سبب نزديكي به عالم وحدت و بساطت، آفريدة دو دست لطف و قهـر اوسـت و او   و به
عهـده دارد، جـامع صـفات متقابـل اسـت (امـام        اش را بـه  نيز، مانند آنكه جانشينيـ   انانس

  ).27، ص1381خميني، 

  انگاري نفس از نظر امام خميني آثار و لوازم شبيه
شـود، ايـن    گاري نفس، پرسش اساسي كه مطـرح مـي  ان پس از تبيين وجوه و ابعاد شبيه
اين تمثيل و تشـبيه نفـس انسـان بـه خـدا      معرفتي بر ـ   است كه چه آثار و لوازم عملي

هايي از آن در فهم و تفهيم مسـائل   مترتّب است؟ و حضرت امام چه كاربردها و استفاده
شناسي و خداشناسي برده است؟ در پاسـخ بـه    فلسفي و عرفاني در رابطه با مقولة انسان

وجودي و خصوصيات كوني نفـس در عـالم هسـتي،     ةپرسش فوق، ضمن بررسي مرتب
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گردد تا معلـوم شـود    ترين نتايج تشابه نفس به خداوند، مطرح مي ند مورد از شاخصچ
عرفاني خود، براي علم النفس و مشـابهت نفـس بـا    ـ   چرا حضرت امام در آثار فلسفي

  بيش از ديگر مسائل، ارزش قائل است. خدا

  . تجرد نفس1
اط نمود، اثبـات تجـرّد و   انگاري نفس به خدا استنب توان از شبيه اي كه مي نخستين نتيجه

بـه ايـن    ؛بودن نفس است. غالباً مبناي مباحث مربوط به نفس، تجرد آن اسـت  غيرمادي
تجرد نفس و يا لوازم آن هستند. قطعاً پاسخ بـه ايـن    ةمعنا كه موضوعات ديگر يا مقدم

فلسـفي،  ـ   لـوازم و بركـات فـراوان كالمـي     ،»آيا نفس، مادي است يا مجرد«كه  پرسش
تمام مباحث معاد، وامدار پاسخ به اين  .دنبال دارده شناختي، اخالقي و اجتماعي ب نانسا

كنـد؛   را مشـخص مـي   حـدوث و قـدم آن   ةچگونگي تجرد نفـس، چهـر   .پرسش است
من عرَف نَفْسه فَقَد عرَف «تأثير از مبحث تجرد نفس نيست. آنچه در  خداشناسي هم بي

  رد نفس است.نقش دارد، شناخت تج» ربه
تمام نظام فرهنگي اقتصادي و حقـوقي يـك جامعـه براسـاس همـين پرسـش شـكل        

از همين گرايان  ماديگيرد كه آيا انسان داراي روح مجرد است يا خير؟ انحراف اصلي  مي
اي كه انسان، صاحب روح مجرد و آزاده نيست و مرگ او پايـان   نقطه آغاز شد. در جامعه

معناسـت.   عبوديـت و پرسـتش اهللا بـي    ،معنوي جايي نـدارد حيات است، تعالي روحي و 
بينند تا اخالق را حاكم بر زندگي كننـد   اخالق، هيچ ضامن اجرايي ندارد، مردم دليلي نمي

  اي به سمت سقوط در درة هواهاي نفساني است. و آن بدون هيچ پشتوانه
ستداللي عنوان يك بحث فلسفي صرف و ا اهميت تجرد نفس بيش از آن است كه به

سويي، جستار از نتـايج و   محض، بدون هيچ كاربردي در زندگي بشر نگريسته شود. از
ل و خـود محتـاج      ةتأثيرات بحث تجرد نفس بر ابعاد گسترد حيات آدمي، بحثـي مفصـ

صرفاً به توضيح مفهـوم تجـرد، داليـل عقلـي      نوشتارپژوهشي مستقل است. لذا در اين 
عنوان يكي از نتايج تمثيـل نفـس بـه رب از ديـدگاه      به همسئلاثبات تجرد نفس و تبيين 

  گردد. اكتفا مي امام
علـم الـنفس اسـت و ديگـر      مسئلةترين  بحث تجرّد نفس، اساسي ،كه بيان شد چنان
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 ةشوند. آنچه مسلّم است در قرآن و سنّت، اشار مباحث، مقدمه يا نتايج آن محسوب مي
تفاسير برخي آيات و روايات اين اسـت كـه    صريحي به آن نشده است؛ بلكه از نتايج و

آيـد،   دسـت مـي  ه ليكن آنچه از كالم پيشينيان ب ؛روح انسان، مادي نيست و مجرد است
  اعتقاد مطلق به مجردبودن روح است.

سـازد   لحاظ فلسفي منظور از تجرد نفس، بيان كيفيتي است كه نفس را قادر مي اما به
ن ايـ ميعنـي مـرز   ـ   تجرد و تجسم ةايز اولين درجتا به درك صور معقول نايل آيد و تم

را پشـت سـر    است. هرچه موجود مجـرد، مراتـب عـالي    مسئلههمين ـ   مجرد و مادي
تـر تجـرد    شود؛ ولي درجـات نـازل   آن با ماده و خصوصيات آن بيشتر مي گذارد، فاصلة

مهمـي كـه در ايـن خصـوص مطـرح اسـت،        مسئلةداراي وجوه اشتراكي با ماده است. 
تجريد امر محسوس و امكان سير درجات وجودي براي هر نوع موجودي است كـه از  

آيـد. امـا معنـاي مجردشـدنِ امـر       مختصات و اصول مسلّم حكمت متعاليه به شمار مـي 
محسوس، حذف برخي صفات از آن و يا اثبات برخي صفات بر آن نيست؛ بلكه معناي 

 ،معناكـه موجـود مـادي، بـه حـس      ينبد ست؛انتقال از وجود مادي به وجود عقلي ا ،آن
طـور اسـت؛ پـس     يابد. درمورد نفس نيز همين سپس به خيال و سپس به عقل انتقال مي

حيوانيت پس از مادي و نباتي است و آن در ابتدا حساس  نخستين درجةنفس حساسه، 
هـاي عقالنـي آراسـته شـد، عاقـل       بالفعل و متخيل بالقوه است و وقتي انسان با صورت

گردد. اما چگونگي اين تجرد و حل اختالفات ناشـي از آن، معضـالتي بـوده     مي بالفعل
  آنها را حل نمود. اثبات تجرد نفس داراي چهار مرحلة زير است: مالصدرااست كه 

  . بساطت نفس.4. تجرد عقلي نفس؛ 3. تجرد برزخي نفس؛ 2. غيريت نفس از بدن؛ 1
  جودات مجرّد، بايد تجرد را بر دو بخش دانست:بندي از مو اما در مقام ارائة يك تقسيم

  .. تجرد در مقام ذات و نه فعل2؛ ذات و فعل . تجرد در مقام1
تجـرد  « عنـوان  و از قسـم دوم بـه   »تجـرد تـام  «عنـوان   در لسان حكما از قسم اول به

  ).435ص ،3، ج1410، (مالصدرا نام برده شده است »برزخي
سفه، هريك با توجه به مشرب فكري و نظام فلسفي خصوص متألهين از فال حكما و به

خاص خود در كنار شواهد نقلي، داليل و براهيني عقلي بر اثبـات تجـرد نفـس، اقامـه     
، داليل متعددي بر اثبات تجرد نفـس ارائـه نمـوده    اسفاردر  مالصدراكه  اند. چنان كرده
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  ).284ـ260، ص8است (ر.ك: همان، ج
 مالصـدرا ان و شارحان صاحب نظر در مكتـب متعـالي   نيز كه از پيرو حضرت امام

كـه   سـت ا  د، اين ادلة را به لسـان فلسـفي خـود، تقريـر و نقـد نمـوده      شو محسوب مي
طلبـد   پرداختن به آن، از موضوع و حوصلة اين نوشتار بيرون بوده، مجـال ديگـري مـي   

(جهت اطالع از ادله و شواهد اثبات تجرد نفـس انسـان از ديـدگاه امـام خمينـي ر.ك:      
  ).15، ص 3، ج1381اردبيلي، 

  . جامعيت نفس2
ت و شـمول نفـس   انگاري نفس به خدا از منظر امام، جامعي ترين نتايج شبيه يكي از مهم

كنند و هر مرحله  است. توضيح اينكه، عرفا عالم را به پنج مرحله يا پنج مرتبه تقسيم مي
باشـد، امـا    موجـودات مـي   ةنامند. چهار حضـرت نخسـت شـامل همـ     مي »حضرت«را 

دليـل   آنهاست، مربوط به انسان اسـت. بـه   ةتر از هم تر و كامل  پردامنهحضرت پنجم كه 
حضـرت  «د. نـ نام مي »كون جامع«يا  »حضرت جامع«را  آن ،جم داردجامعيتي كه عالم پن

كماالت حضرات ديگر، كماالتي مختص به خـود نيـز دارد كـه در     ةبر هم عالوه »جامع
  كند: به اين مطلب چنين اشاره مي شود. حضرت امام  ديگر حضرات يافت نمي

الم اعيـان ثابتـه   انسان كامل، جامع جميع عوالم است و همه عوالم، سايه اوينـد، عـ  
سايه حضرت غيب مطلق است، عالم عقول و نفوس، سايه حضرت غيـب مضـاف   
است و به غيب مطلق نزديكتر است. عالم خيال و مثال مطلق، سايه حضرت غيـب  
مضاف است و به عالم شهادت نزديكتر است. عالم ملك سـايه حضـرت شـهادت    

  ).121، ص1381مطلقه است...(امام خميني، 
سه نشئة ملك و ملكوت و ديگر، ضمن بيان مراتب و سطوح نفس در وي در جاي 

الهـي   ةاين سطوح را تجليات يك حقيقـت قدسـي و مراتـب يـك بارقـ      جبروت، همة
  ).68ص ،1382خميني، امام ( دانسته است

مراتـب عقلـي و مثـالي و     ةاز نظر امام، نفس آدمي وجود كاملي است كه جامع همـ 
كـه   اي گونه او منطوي است؛ به در ،د و آنچه در آنهاستحسي بوده و عوالم غيب و شهو

اي جـامع از حقـايق عـالم وجـود اسـت و بـه قـول امـام          توان گفت نفس، يا نسخه مي
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و يا اينكه نفس، ذاتاً محـيط  » دوائُك فيِك و ماتشعر و داؤُك منك و ما َبصر«: سجاد
نحـو مـادي و جسـماني     تـوا، بـه  بر عالم و مشتمل بر آن است. البته اين احاطه و اح

بيشـتر   علـي اي نوري و مجرد است كه قول مشهور حضـرت   نيست؛ بلكه احاطه
ر  أتَزعم أنّك جِرم صغيِر و َفيِك انطَـوي العـالَم  «ناظر به اين شق از مطلب است:  األكبـ «

  ).476، ص1، ج1373(قمي، 
الهي و جواهر عقلي در  اگر انسان، نفس خود و آنچه را كه از حقايق آنكه هخالص

يك از حقايق كوني و خلقي عالم را نخواهد شـناخت؛   آن منطوي است، نشناسد، هيچ
چراكه عالم در حقيقت چيزي جز مظاهر و تجليات همان انوار عقلي مندرج در انسان 

خلـق اهللا مـن نورنـا العـرش     «وارد شده كـه:   كه از ناحية امامان معصوم  نيست؛ چنان
). بنـابراين،  43، ص40، ج1403(مجلسـي،  » جنة و النار و الشـمس و القمـر  والكرسي و ال

خـوبي   مخلوقي چنين جامع كه تمام مراتب و كمـاالت وجـودي را شـامل اسـت، بـه     
تواند آينة شناخت كماالت و صفات پروردگار خود و شناسنامة وجودي رب عالم  مي

مـراتبش ظهـور و تجلـي    و خالق تمام مراتب هستي باشد؛ چراكه عالم هستي با همة 
تعالي است. از طرفي، انسان مظهر اسم اعظم و جامع الهي است كه  اسما و صفات حق

). آنچـه از ايـن بحـث،    35، ص1376متجلي در جميع صفات اوست (امـام خمينـي،   
ها و مقامـات   آن است كه انسان داراي هويت يگانه و ذاتي داراي نشئه ،شود نتيجه مي

ترين منازل (ماده و هيولي) آغاز و در نهايت به درجة عقل  اييناست كه هستي آن از پ
رسد. اين نظريه براساس نظرية حركت جوهري نفس كـه   و معقول (تجرّد محض) مي

باشـد، قابـل تبيـين اسـت كـه       آن نيز مبتني بر نظرية اصالت وجود و تشكيك آن مـي 
  ود.توان آن را تفهيم نم واسطة تمثيل نفس به وجود حق نيز مي به

شود، اگر يكـي   انگاري نفس به خدا حاصل مي فلسفي كه از شبيه ةبراساس اين نتيج
را اين بدانيم، چندان به بيراهه  »من عرَف نفسه فَقد عرَف ربه«از تفاسير حديث شريف 

مراتـب هسـتي بشناسـد،     ةهركس نفس خود را به جامعيت و شمول همـ « ايم كه: نرفته
  ».يت و كمال مطلق خواهد شناختپروردگار خود را به جامع
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  . لطافت و ظرافت وجودي نفس3
اهللا  فـة كه موجـب شـده معرفـت نفـس، طريـق معـر      ـ   انگاري نفس از ديگر نتايج شبيه

لطافت و ظرافت وجودي آن است. حضرت امام، در آثار و اقوال خود، ـ   محسوب شود
  :اند كه به اين نكته التفات داشته
دقايق صنعت و اتقان نظام خلقت، از علوم نافعه و از فضائل اعمال  بالجمله، تفكر در لطايف و

يعني علم بـه مبـدأ   ـ   آن، اشرف نتايج است ةكه نتيجزيرا قلبيه و افضل از جميع عبادات است؛
شـمار اسـت، ولـي از همـه چيـز       ف صنعت، بـي ... طريق تفكر در لطايـ   كامل و صانع حكيم

بـدن، بلكـه افعـال بـدن، طريـق       خمينيامام  بلكه .فستر به ما، خود ماست و معرفت ن نزديك
  ).196ص ،1372 امام خميني،( »من عرَف نفسه فَقد عرَف ربه« اهللا است: فةمعر

علـم و طاقـت خـود،     اگر كسي در خلقت خويش، به قدر سعة است قدتمع خمينيامام 
سـاخته   تاكه آنها طبـق مـدركات و محسوسـ   ـ   در مدارك ظاهر خود ،تفكر نمايد اوالً

در مدركات باطني خود، آنگـاه خواهـد ديـد كـه بـراي هـر دسـته از         ،و ثانياًـ   اند شده
ر    ةشود، قو مدركاتي كه در اين عالم يافت مي اداراكيِ خاصي با وضعيت و ترتيـب محيـ

توان آنهـا   مور معنوي كه با حواس ظاهري، نميالعقولي قرار داده شده و همچنين براي ا
  واس باطني قرار داده شده كه آنها را ادراك نمايد.را ادراك كرد، ح

ايـن   )ف خلقـت در نفـس  يمقام شناخت لطـا ( در اين مقام خمينيالبته، توصيه امام 
است كه بايد از علم الروح و قواي روحاني نفس، كه دست بشر از اطالع بـر آن كوتـاه   

عي و خـواص  است، صرف نظر نموده و به جاي آن، علم بدن و تشريح و ساختمان طبي
  ).197(همان، ص هريك از اعضاي ظاهره و باطنه را تحت نظر و تأمل آورد

تعـالي، تفكـر و تأمـل در     هاي اثبات و شناخت حق ترين راه بدون شك يكي از عيني
تعبير  بهـ   چراكه پس از اين تفكر يق صنع الهي و خلقت خود انسان است؛ف و دقايلطا

)، تصديق خواهـد كـرد كـه    198(همان، ص» يشآال فطرت پاك و بي«ـ   حضرت امام 
ء، با اين ترقي علمـي،  االعضا فةتشريح و معر يكه علماـ   نظامي به اين دقّت و ظرافت

پس از هزار سال تحقيق و بررسي بدن انسان، هنوز درست به دقـايق و حقـايق آن پـي    
. اسـت يامـده  مصالح و مفاسـد پديـد ن   ةم كامل العلم محيطي به همبدون منظِّـ   اند نبرده

تـوان بـه صـفات و     هاسـت كـه مـي    بلكه اصوالً در پرتو شناخت همين دقايق و ظرافت
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كمــاالت خــالق آن پــي بــرد و علــم و قــدرت و اراده و حكمــت و رحمــت و ديگــر  
  خصوصيات وصفات ذاتي و فعلي حق تعالي را شناخت.

  . وحدت وجودي نفس با قواي خود4
تعالي كـه در پرتـو شـناخت آن     يل نفس به حقيكي ديگر از لوازم و نتايج فلسفي تمث

توان به معرفتي از پروردگار نيز دست يافت، وحدت نفس با قواي خويش اسـت.   مي
بيانگر اين مطلب است؛ بـه ايـن معناكـه    » النَّفس في وحدتها كلُّ القُوي«اصل فلسفي 

ن نفس چون به حركت جوهريه پيدا شده، يك هويت واجد تمام كماالت است. همـي 
نامي و متغذي بود، همين هويت ـ  مرتبة ضعيفـ  اي شخصِ وجود است كه در مرتبه

شخصيه است كه به سير كمالي وجود، داراي قوة لمس شد و همـين موجـود از ايـن    
مرتبة وجودي ترقّي نموده و باصر شد و همين هويت، متخيل شـد و همـين هويـت،    

ده شخصـيه اسـت   واحـ  متفكر شد و همين هويت، عاقل شـد. پـس نفـس، حقيقـت    
  ).198، ص3، ج1381(اردبيلي، 

يـك حقيقـت و يـك     ،بنـابراين  ة عقل دارد.برزخ و مرتب ةنفس، مرتبة شهادت، مرتب
بـودن هـم روشـن     معنـاي ذومراتـب   تعبير حضرت امام  شخصيت ذومراتب است و به

گرچه مراتـب نسـبت    .است؛ يعني او عين بصر است، عين سمع است، عين خيال است
عليـت و معلوليـت    ةبـودن، غيـر از قضـي    و معلول نباشند و ذومراتب كديگر، علتبه ي

يبصر و يسمع و يتخّيل و يتعقَل و في «يعني يك شخص است كه  ،بودن است. ذومراتب
عين كون هذا الشخص متعقالً كانت ايضاً باصـره سـامعه شـامه بـل جسـداً و موجـوداً       

كه داني است، عالي اسـت و   يعته... پس در عين حالطبيعياً لكن في مرتبة شهادته و طب
). اين عبارت را درمورد حـق  299ص (همان، »داني است ،در عين حالي كه عالي است

  ).409، ص1367(كفعمي، » دنا في علُّوه و عال في دنُوه«تعالي هم گويند كه: 
كـت  صاحب مراتـب اسـت و چـون بـه حر     يهويت و شخصيتاينكه نفس، توضيح 

و واجد مراتـب   جوهري، حركت كمالي نموده، در اين حركت، صاحب عرض عريض
؛ يعني است دهكركمالي، شأني را پيدا  ةون شده است و در هر مرتبكمالي و صاحب شئ

نحـو   دانـي را بـه   ةون مرتبـ ة عالي، شئموده و باال رفته است و در آن مرتبپيهر مرتبه را 
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كماالت وجودي  شدت وجودي پيدا كند، صفات و اندازهگرديده است و هر حائزأعلي 
نحـو اكمـل و    فوق، آن كماالت را بـه  ة، واجد و حائز بود، در مرتبفروتر ةرا كه در مرتب

وجودي عالي باشد، وحدت زيادتر است؛ چراكه شدت  ةاشد داراست. پس هر قدر مرتب
  و قوت وجودي، مساوق تأكّد وحدت است.

پـس نفـس يـك حقيقـت     « نويسد: وجودي نفس ميوحدت و مراتب  دربارة امام 
حركت جوهري پيدا نمـوده   واسطة ديگر به به دنبال مرتبةاي را  ذومراتب است كه مرتبه

بـاالتر   ةشهادت و طبيعت باال رفته است، عالوه بـر اينكـه واجـد مرتبـ     ةو چون از مرتب
نحـو   اسـت، بـه  نقصان  ةشهادت را هم داراست و قوا در اين مرتبه كه مرتب ةاست، مرتب

 »سمع و لمس، غير آنهاسـت  غير بصر است و بصر، غير باشند؛ سمع، كثرت موجود مي
  ).301ص ،3، جهمان، (اردبيلي

طور خالصه ايـن اسـت    آيد، به دست ميه در اين خصوص، ب آنچه از بيانات امام 
ولـي نـه بـا حـدود و      را دارد، )سمع و بصـر و لمـس و خيـال   ( اين قوا ةكه: نفس، هم

يعني بـدون حـدود و نقصـان     ؛هايشان، بلكه اصل كمال و وجودشان را داراست صاننق
شنود. پـس نفـس در عـين حـال كـه       بيند و بدون حدود و نقصان شهادتي مي مادي مي

و در عـين حـال،    ة بـرزخ را هـم واجـد اسـت    غيبت و مرتب ةست، مرتباشهادت را دار
  ه است.احدشخصيت و

  توحيد حق . توحيد نفس، راهي براي شناخت5
ترين نتايج و لوازم تشابه نفس  عنوان يكي از مهم پس از اثبات و توضيح وحدت نفس به

توانـد   آيا اين خصوصـيت نفـس، مـي   «شود، اين است كه  ي كه مطرح ميپرسشبه خدا، 
پاسخ به اين پرسش، خود يكـي  ». ؟تعالي محسوب شود يا خير راهي براي شناخت حق

زند كـه بـه عقيـده حضـرت      انگاري نفس را رقم مي شبيه ةديگر از نتايج كاربردي نظري
امام، اين امكان وجود دارد و صاحب فراست و ذكاوت، از توحيـد نفـس، توحيـد ذات    

عقل، وحدت  ةيد: اگر كسي با برهان و ديدگو باره مي در اين وي .فهمد ي را هم مياحد
ـ   احديت و توحيد حق را مينفس و ذاتش را نفهمد، چطور  ي كسـي كـه بـه    فهمـد؟ ول

تواند توحيد حق را هـم بفهمـد. حقيقـت     حقيقت توحيد ذات خودش دست يافت، مي
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هسـت و در طبيعـت و    نيـز شهادت  ةبا اينكه وجود مرتب ،غيب را داراست ةانسان، مرتب
خيال و حس مشترك، موجود برزخـي اسـت و    ةشهادت، طبيعي است و در مرتب ةمرتب

  با اينكه يك شخص است.عاقله، موجود مجرد است،  ةدر مرتب
 ةنقشـ موجـودات اسـت و وجـودش    پس وجود انسان، عصارة تمـام عـالم و تمـام    

 ون كبيـر از عقـل اول تـا آخـرين نقطـة     بزرگ عالم و ك ةكوچكي است كه از روي نقش
كوچكي اسـت كـه از وجـود     ةوجود برداشته شده است. اين وجود انساني همانند نقش

  ).303ص ،(همان »من عرَف نفسه فَقد عرَف ربه«كه: الم كبير، برداشته شده است كل ع
در  هشـهادت و عـالم مـاد    ةن است كه كماالت مرتبآ، باره ديدگاه فلسفي امام در اين

آنچه را كه حواس ظاهره  ةالجمع، وجود دارد و نفس با يك قوه، همنحو  بهبرزخ  ةمرتب
نحـو   عقل بـه  ةرزخ در مرتبكماالت شهادت و عالم ب ةكند و هم كنند، درك مي درك مي

مراتـب   ةتعالي همـ  طور است؛ يعني حق مورد خداوند نيز همينوحدت، جمع است. در
 شهادت و عالم طبيعت را واجد است، البته اصل كمالشان را، نه قيود و نقصـان آنهـا را  

و  ن وحدت نفس با وحدت حق، از نظر امامايم). البته تنها تفاوتي كه 303، ص(همان
عليت و معلوليت است كه به نظر نگارنده، اين تفاوت  مسئلةالسفه وجود دارد، ر فشتيب

بسيطُ الحقيقَـة  «و» النَّفس في وحدتها كلُّ القُوي«گردد كه بين دو اصل فلسفي  برمي به تفاوتي
به اين معناكه اصل اول، بيـانگر وحـدت نفـس    ؛ وجود دارد» كلُّ األشياء و لَيس بشيء منها

كـه   كند داراي مراتب و قواي متعدد معرفي مي احدعنوان يك حقيقت و فس را بهبوده، ن
كـه   چنـان  ؛ن نفس و مراتب و قواي آن وجـود نـدارد  ايمعلّي و معلولي  ةگونه رابط هيچ

   اين مطلب تصريح نموده كه: به خود امام نيز
 توان گفت كه قوا، معاليل نفس هستند و نفس، علت اسـت و چـون معلـول پـيش     نمي

علت، حاضر است، ما وجده المعلول و ما اَدركَه المعلول هم پيش نفس حاضـر اسـت.   
طور نيست؛ به جهت اينكه معقول نيست علت از تأثّري كه معلول پيدا  قضيه مسلماً اين

شـود   بينيم قوا كه متأثر شوند، نفـس هـم متـأثر مـي     كرده، متأثّر شود و حال آنكه ما مي
  ).299(همان، ص

بيـانگر وحـدت    )بسيطُ الحقيقَه كلُّ األشياء و لَيس بِشيء منها(كه اصل دوم  ليدرحا
اما نه به آن معنايي كه در وحدت نفس مطـرح اسـت، و بـه قـول حضـرت       ،حق است
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مراتب  ةنه اينكه حضرت حق هم يك حقيقت ذومراتب باشد، بلكه در آنجا قضي«: امام
ضـرت حـق   اي از مراتـب آن باشـد؛ بلكـه ح    ن نحو نيست كه عالم شهادت، مرتبهبه اي

ت است و عليت و معلوليت بين او و بين تمام موجودات، نسبت به ساير موجودات، عل
گوينـد: در عـين    و مـي » عال في دنُوه و دنا في علُوه «گويند:  حاصل است و عرفا كه مي

ـ   بتمامهـا ـ   لياز اين جهت اسـت كـه هويـت معلـو     ،تمام منازل است علوش، نازل در
معاليل است و همه پـيش او   ةبه علم حضوري، عالم به همتعالي  حق متعلّق به اوست و
نحو الوحدة الكامله جمع است؛ البته  كماالت معاليل در وجود حق به ةحاضرند ... و هم

نه به حدودها و نقصاناتها، بلكه به اصل كمالها و كليتهـا و بـدون هـيچ تقييـد و تحـدد      
  ).304، ص(همان »وتعيني. تقييدات در آينه است و اصل در آنجاست

تعـالي از منظـر امـام بـه      با توجه به ارتباطي كه ميان وحدت نفس و وحدت حـق 
رَف   «اثبات رسيد، شايد دور از حقيقت نباشد كه يكي از معاني حديث شريف  مـن عـ

عنـوان يـك حقيقـت     بـه را اين بدانيم كه: هركس نفس خـود را  » نفسه فَقد عرَف ربه
واحده ذومراتب بشناسد كه واجد تمام كماالت مراتب هسـتي، از مرتبـة طبيعـت تـا     

پروردگـار  ـ   بدون اينكه رابطة علّي و معلولي بين آنها برقرار باشدـ   مرتبة عقل است
عنوان يك حقيقت واحد بسيط، كه او هم واجـد تمـام كمـاالت و اوصـاف      خود را به

حو أتم و أشرف، ولي به ضرورت علّي و معلولي است، خواهد ن وجودي مخلوقات به
در تفسير اين حديث، مؤيـد ايـن مطلـب اسـت:      عزّالدين نسفيكه بيان  شناخت. چنان

»   ـهأوج شـرهـن عه تَعالَي متحدانيةٍٍ دالَّةٍ علَي ويوتثَّةٍ ناسي جةٌٌ فوتيلَطيفةٌٌ اله زاده  (حسـن » الروح
تعالي را همـين   گانه داللت بر وحدانيت حق ) كه يكي از وجوه ده43ص ،1379آملي، 

يعني وحدت نفس بـر   ؛»دلّت وحدتُها علي وحدته تَعالَي«وحدت نفس دانسته است: 
  وحدت حق تعالي داللت دارد.

  . ابداع و فاعليت خداگونة نفس آدمي6
وجـود، سـر زده و    ةسلسل موجودي است كه به تمام نفس ناطقه انسان از ديدگاه امام

). 4ــ 3، ص1378، امام خمينيغيبي و شهودي است و متوسط بين غيب و شهادت است (
 ةزنـد، در مرتبـ   قـدم مـي   در عين حال كه طبيعي است و با موجودات طبيعت و اجسام
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كشف و شهود است و با موجودات عالم غيب و تجرد، اظهار سنخيت نموده و بـا آنهـا   
بـدين   .خيال بـين طبيعـت و غيـب نيـز هسـت      ةكه با قو چنان ؛است قدم و همنشين هم

 .نقش تمام شئون وجود را داراست و لذا تمام اقسام فواعل را احراز كرده است ،ترتيب
  .كه فاعل بالتجلي است چنان ؛فاعل بالرّضاست

نمايـد و فاعـل    چون استعمال قوا كرده و انشـاي صـور مـي    ،اما اينكه فاعل بالرّضاست
كند، بدون اينكه  لرّضابودن نفس نسبت به صور، بدين دليل است كه نفس، ايجاد صور ميبا

به آنها پيش از اين علم داشته و آن علم، سبب ايجاد آنها شده باشد. بلكه نفس به عين ايـن  
  ها عين علم نفس به آنهاست. صورِ موجود و مخلوق، عالم است و وجودات اين نشئه

لّي است؛ چون نفس، بسيط است و لذا جـامع جميـع شـئون    اما نفس، فاعل بالتج
باشد. پس به ذات خود، جميع اين قوا را به وجود واحد بسـيط   خود و قواي خود مي

داند؛ چون اين قوا عين نفس است، پس با علـم متقـدم بـر وجـودات ايـن قـواي        مي
وجودات  وا وداند و به علم خود به آنها عالم است و علم نفس به اين ق متكثره را مي

  متكثره، علم ارتسامي نيست.
يعني علم به چيزي باعث فعل آن چيز بدون قصر شـود.   ؛بودن نفس اما فاعل بالعنايه

مثل اينكه تير آهني، دو گلدسته را به يكديگر وصل كند و عرض آن چهار وجب باشد. 
يگـري  بيش از چهار وجب عرض زمين جاي د ،رود البته وقتي انسان روي زمين راه مي

رود، توهم سقوط كرده و اين علـمِ بـه    لكن زماني كه روي تير آهن راه مي ،خواهد نمي
  ).289ـ287ص ،1، ج، همانشود (اردبيلي سقوط، باعث سقوط مي

اي را  بودن نفس، پرواضح اسـت كـه نفـس، غايـت و فايـده      فاعل بالقصد رةدربا اما
به آن فايده، اشتياق  ، سپسكند يسپس راه آن غايت و فايده را مالحظه م ،تصوير نموده

  دهد. ه آن، راه خاصي را تشخيص ميآنگاه براي وصول ب ،پيدا نموده
بودن نفس نيز ظاهر است؛ چون نفس در عالم طبيعـت، طبيعـي اسـت،     فاعل بالطبع

هضم بر مجـراي   جاذب است، ماسك است، هاضم است، پس افعال جذب و امساك و
  شود. طبيعي از نفس، حاصل مي

ثَالً بـه   ،اتفاق سبب خارجي ةواسط ا نفس، فاعل بالقسر است؛ زيرا نفس بهام دليـل  مـ 
بـراي  كنـد.   ، از اين راه طبيعت را قسر مـي بودن غذا يا هوا، حرارت توليد نموده ناماليم
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اختالط عناصـر و   واسطة نفس در آن مرتبه كه جاذب است و صحت طبع دارد، به ،لامث
آن مرتبه، آلت بوده و طبعش موافـق بـا    تي را كه خودش درقوت يكي از آنها، آن طبيع

  نمايد. آن است، قسر مي
  كند. كه نفس، خيري را بر ظلم به يتيمي، اجبار مي نفس، فاعل بالجبر است، مثل آنجا

نفس في «چون  ؛لتسخيربودن نفس، براي اين است كه قوا عين نفس استاما فاعل با
قـوا، مسـخّر نفـس اسـت. در حقيقـت،       ةصورتي كه همـ در  ،است »وحدتها كلُّ القُوي

ر است ديگري از آن است. پس نفس در يك مرتبه، مسخِّ ةاي از نفس، مسخّر مرتب مرتبه
 احديك حقيقت و ؛التَّوحيد است ةديگر مسخَّر است؛ چراكه نفس انسان، آي ةو در مرتب

امخ إلي مقام الطَّبيعه و تتَرقّـي إلـي   تَتنّزَل من مقامها الشَّ« ذومراتب است كه به تعبير امام
  ).291ص ،(همان »مقام الرُّوحانيين

 حـاجي از قـول   داده، هاي تنبـ  گانـه، بـر نكتـه    هاي هشت پس از بيان اين فاعل امام
    گويد: مي سبزواري
تواند فواعل ثمانيه باشد، اين است كه نفس تمـام منـازل وجـود را     سرّ اينكه نفس مي 

و در مرتبة ادني با داني است و در مرتبة فوق و غيب با آنچه غيـب اسـت،   سير نموده 
و «اي از توحيـد   غيب است و در نهايت دنائت و در نهايت اعالئيت است؛ چون نمونه

) است و متعلّم به تمام اسماي حق، اعم از تنزيهـي و  31(بقره: » علَّم آدم األسماء كُلَّها 
تعالي) عالم غيب الغيوب اسـت، هكـذا نفـس هـم      (حق كه او تشبيهي است. پس، چنان

) است، هكذا نفـس  19(غافر: » يعلَم خائنةََ األعين«تعالي)  كه او (حق چنين است و چنان
كه او به مخلوقاتش، عالم بالرضاست، هكـذا نفـس چنـين اسـت و      چنين است و چنان

، 1، جهمـان اردبيلـي،  » (است، نفس نيـز چنـين اسـت و...    »اليغرَب عنه شَيء«كه  چنان
  ).295ـ287ص
، نسبت نفس ناطقه انسـاني را  اصول كافينيز در همين خصوص، در شرح  مالصدرا

حـال  « گويـد:  به جهان تشبيه كـرده، مـي   تعالي حقبه بدن و اعضا و قواي آن، به نسبت 
ها از نسبت پروردگار حقيقي بـه   ترين نسبت نفس و چگونگي ارتباط آن با بدن، نزديك

  ).104، ص3، ج1396(مالصدرا، » استجهان 
نشـا و فاعليـت نفـس را يكـي از وجـوه و نتـايج       ابنابر آنچه گفته شد، شايد بتـوان  

تقريب فاعليـت نفـس و رب،    رةقابل ذكر دربا ةشباهت نفس و رب به شمار آورد. نكت
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دو از يكـديگر   همان علت فاعلي اسـت و ايـن   ،اين است كه در عالم بيرون، علت غايي
كه نفس، خلّاق حاالت و منشأ صدور افعـال و   گونه در عالم درون نيز همان .يستجدا ن

لحاظ است كه قبـل از اينكـه قـوة     باشد. بدين انواع صور و حركات است، غايت نيز مي
انديشي، قوة شوقيه را وادار به فعـل   عاقله بايد با عاقبت ةمحرّكه به عملي اقدام كند، قو

گيـرد. پـس    آيـد و كـار صـورت مـي     محرّكه به حركت درمي ةنمايد؛ با ايجاد شوق، قو
كه در عالم هستي، آفرينش بر حـب ذات پروردگـار اسـتوار اسـت، در عـالم       گونه همان

  ها و حاالت ارادي و نفساني، برخاسته از حب ذات انسان است. درون نيز تمام فعاليت
ـ   ز نتـايج فلسـفي  اما نكتة شايان ذكر در ايـن مقـام اينكـه هرچنـد مـوارد مـذكور ا      

نفس به خدا و از راهبردهاي خداشناسي در پرتو شناخت نفس » شبيه انگاري«كاربردي 
هاي خداشناسـي را پـيش روي    معناكه تأمل نفساني با شرايط خاص، روزنه بدينـ   است

تعالي بـه   ليكن در عين حال بايد يادآور شد كه هرگز ارتباط واجبـ   دهد انسان قرار مي
شأن نسبت نفس به بدن نيست؛ چراكه نفس علت حقيقي بدن نيست،  و همعالم همسان 

   *.تعالي، علت حقيقي عالم وجود است كه حق درحالي

  . وسعت نامحدود نفس و رب7
شـود   از منظر امام، كـه باعـث مـي    نتايج وجودشناختي تشابه نفس و ربيكي ديگر از 

عة نامحـدود وجـودي   نفس در درون ذات خويش به خدا رهنمون گردد، ظرفيـت و سـ  
طوركـه خـدا در    است. قلب انسان محلّ پذيرش تجليات و عطاياي الهي است و همـان 

نهايت است، قلـب و نفـس آدمـي نيـز در پـذيرش و قبـول، حـدي         دهش و افاضه، بي
اي در نفس وجود دارد  قوه« اكهارتتواند خدا را دربرگيرد. به تعبير  شناسد و لذا مي نمي

نهايت است؛ زيـرا خـدا در آن جـاي     جهان بيشتر است. وسعتش بي ةكه وسعتش از هم
شود كه در پي چيـزي   مي سببكند و  . هر عطاي الهي، قابليت ما را بيشتر مي گيرد... مي

                                                      
وير نموده، مطرح كرده و فاعـل و  هرچند مالصدرا، اين مسئله را در بحث وحدتي كه براي نفس تص *

داند، نزد او فاعل و غايـت قـواي نفـس، هـردو،      غايت را هم در نفس و هم در عالم هستي واحد مي
، 1410كه در عـالم هسـتي، مبـدأ و غايـت، خداونـد اسـت (ر.ك: مالصـدرا،         گونه نفس است؛ همان

 ).13ص ،2ج
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اي از اهل معنا، از اين نظر نفس بـا خـدا مسـاوي     تر باشيم، به اعتقاد عده باالتر و بزرگ
حد است، نفس نيـز دريافـت و اخـذش     بياست؛ يعني به همان ميزان كه خدا اعطايش 

طوركه خدا در فعلش داراي قدرت نامحدود است، نفس نيز در  باشد؛ همان نامحدود مي
  ).286ص ،1381، (كاكايي »قبولش ظرفيت نامحدود دارد

حضرت امام نيز در بيان همين وسعت وجودي نفس، به حديثي قدسي استناد نموده كه 
اليسعني أَرضي و السمائي و لكن يسعني قَلـب  «شده است: نقل  بدين مضمون از پيامبر

)؛ يعني من در آسمان و زمينم نگـنجم، ولـي   39، ص55، ج1403(مجلسي، » عبدي المؤمن
  ).480، ص1372و  63ص، 1378در قلب بندة مؤمنم جاي گيرم (امام خميني، 

رين چيزهايي ت عجيب« گويد: مي فتوحاتدر همين خصوص، در مقطعي از  عربـي  ابن
ولـي از   ،كه در هستي رخ نموده، اين است كه وسعت قلب، ناشي از رحمت خداسـت 

گويد: اگر صد ميليون برابر عرش و آنچـه تحـت    مي ابويزيدتر است.  رحمت خدا وسيع
، عربـي  (ابـن  »كنـد  آن را حـس نمـي   هاي قلبم قرار گيرد، اي از گوشه آن است در گوشه

در عـالم اجسـام بـوده     ابويزيـد معتقد است كه اين وسع  عربي ابن .)361ص ،2، ج1329
نهايت است همراه  گويم اگر ممكن بود كه آن چيزي كه وجودش بي من مي« ولي ،است

را در  عـارف آن  ،هاي قلب عارف قرار گيرد اي از گوشه آن در گوشه ةبا عين ايجادكنند
  ).88ص ،2، ج1380، عربي (ابن »كرد علم خويش حس نمي

 همين وسعت نامحدود و ظرفيت وجـودي اسـت كـه حضـرت امـام      واسطة  به
ي شَـأن   «معتقد است خداوند متعال به مقتضاي اسم  فـ ـودر هـر لحظـه،   » كلُ يومٍ ه

شأني دارد وتجلّي به جميع شئون جز براي انسان كامل ممكن نيست (امـام خمينـي،   
كـون  «آنگاه  كه اگر نفس، داراي ظرفيت و سعة وجودي نبود، ). چنان534، ص1372
ناميدن او نيز وجهي نداشت. حال آنكه حضرت امام، انسان را كـون جـامعي   » جامع
داند كه تمام مراتب عقلي، مثالي و حسي و جميع عوالم غيب و شهادت و بلكـه   مي

 8، صـص 1381كل سلسلة وجود و دايرة هستي در او منطوي اسـت (امـام خمينـي،    
  ).4ـ3، ص1378/ و146و

 ةعلمـي و وسـعت نفـس در ادراكـات را بـه انـداز       ، احاطةفتوحاتر نيز د عربـي  ابن
  داند:  ساحل مي اقيانوسي بي
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اصل وجود علم به خدا، علم به نفس است. بنابراين، علم به خدا، همان حكم علـم بـه   
ساحل و علـم بـه آن    اقيانوسي است بينفس را دارد. علم به نفس نزد عالمان به نفس، 

م به نفس چنين است، پس علم به خدا نيز كه فـرع آن اسـت،   تناهي ندارد. حال كه عل
گويـد:   باشد؛ لذا تناهي ندارد. پس عارف، در هر حال مـي  در اين حكم ملحق به آن مي

  ).121، ص3، ج1329عربي،  خداوندا بر علم من بيفزاي (ابن

  گيري نتيجه
روايات اسالمي، بر  هاي مقدس و اديان آسماني و آيات و هاي ديني كتاب با اينكه در آموزه

عين حال خداي سـبحان بـه داشـتن     تنزيه خداوند يكتا از مثل و مانند تأكيد شده است؛ در
در زبـان و بيـان عرفـا و حكمـاي      نمونه و مثال توصيف گرديده است. تشبيه نفس به خدا،

ويژه   رفته است. در تعاليم عارفان مسلمان و به تر شده و با تعابير مختلف به كار الهي پررنگ
  گونة جذّاب و دلبرانه مطرح شده است. ، اين حقيقت بهخمينيآثار عرفاني امام 

تاريخي و جايگاه ايـن   ةانگاري نفس، پيشين شبيه ةدر اين نوشتار، ضمن تبيين انديش
 مسـئلة در اديان آسماني، فلسفه و عرفان مورد بررسي قرار گرفـت و از آنجاكـه    مسئله

بـود،   خمينـي شابه وجودي انسان و خـدا از منظـر امـام    اساسي اين پژوهش، بررسي ت
الجمله به تحليل وجوه و ابعاد اين مشابهت پرداخته شد. در اين مقال ثابـت گرديـد    في

اش، مظهـر تـام و    دليل حقيقت و مرتبة خاص وجودي كه در انديشة امام، نفس آدمي به
ت نفـس و حـق،   در خصـوص شـباه   ويكامل اسما و صفات الهي است. ديدگاه بديع 

اتصاف انسان كامل به همة اوصاف الهي حتي صفت وجوب وجود است! تنهـا تفـاوت   
يت وجـود دارد، همـان   احـد آنچه براي انسان كامل است با آنچه براي خداوند در مقام 

  تفاوت بين ظاهر و مظهر، جمع و فرق، و غيب و شهادت است.
كـه انسـان كامـل را داراي    انگاري نفس به خدا در نظر امام، آنجاسـت   اوج شبيه

كه محيط بر تمـام مراتـب هسـتي بـوده و همـة       نحوي است؛ به  ربوبيت مطلق دانسته
  عوالم وجود، مربوب اوست.

تشـبيه  «به  ويتشبيه و تنزيه، رويكردي جامع و منطقي است.  مسئلةرويكرد امام به 
حت براي خداونـد  معناكه دو سا بدين ؛معتقد است »در عين تنزيه و تنزيه در عين تشبيه



 

 

178  

 شا
سال

يز 
 پاي

م /
زده

ن
13

90
  

كـه هـيچ اسـم و رسـمي     ـ   ياحديا هويت غيبي ـ   ساحت ذات ،قائل شده است: يكي
ساحت الوهيت و ربوبيت كه در اين مقام خدا  ،ندارد و همان مقام تنزيه است و ديگري

كه صفات خلق را نيز تجلّي صـفات او   نحوي به است؛ را مستجمع جميع صفات دانسته
  همان مقام تشبيه است. ،آورد و اين شمار ميه ب

انگاري نفس آدمي به خـدا كـه از آثـار و آراي امـام      ترين لوازم و نتايج شبيه اما مهم
قابل استنباط است، عبارتند از: تجرّد نفس، جامعيت انسان، لطافت و ظرافـت وجـودي   

تعالي از طريق توحيد نفس، ابـداع   او، وحدت نفس با قواي خود، رسيدن به توحيد حق
  ليت خداگونة نفس آدمي، ظرفيت و سعة نامحدود وجودي نفس انسان.و فاع
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