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مقدّمه 
اصل «کلّ شیء فیه کلّ شیء» در منظومة عرفان ابنعربی مطرح شده و پ از او ،از جانلب
شارحان آثارش به عنوان اصیی کیّی پذیرفته شده است(قونوی .)161 :1375 ،اهمّیت این اصلل
نزد ابنعربی چنان است که فه آن مساوی فه توحید است« :کلّ شیء فیه کلّ شیء و ان ةل
تعرف هذا فان اةتوحید التعرفه»(ابنعربی .)69 :1425 ،
همچنین وی در فصّ سییمانیّه فصوصاةحک با تعبیر «کلّ جزء من اةعاة مجملو اةعلاة »
به این اصل اشاره نموده است.
قونوی نیز فه اسرار شریعت را مساوی با فه این اصل میداند(قونوی.)286 :1381 ،
فرغانی در شرح تائیه ابنفارض ذوق «کلّ شئ فیله کللّ شلئ» را ذوق میلا احملدی و
مشرب محمّدی (ص) دانسته(فرغانی ،1428 ،ج ،)167 :2و یا در موضعی دیگر شهود «کلّ شیء
فیه کلّ شیء» را از خصایص میا أو أدنی(همان )302 :و سرّ آن میا بله شلمار آورده اسلت
(همان ،ج.)140 :1

پذیرش اصل «کلّ شیء فیه کلّ شیء» گرچه ممکن است در بادی نظر با صعوبت هملراه
باشد ،امّا با مراجعه به آثار اهل عرفان پ از ابن عربی ،روشن ملیشلود کله ایلن اصلل از
جانب ایشان به صراحت پذیرفته شده است؛ تا جایی کله جنلدی ،ایلن اصلل را از اصلو
تثبیت شده در مشرب تحییق و کشف دانسلته اسلت(جنلدی .)601 :1423 ،اسلتنادا فلراوان
عرفای مکتب ابن عربی به اصل «کلّ شیء فیه کلّ شیء» مؤیّد این مدّعاست.
شبستری در گیشن راز(شبستری )601 :1365 ،تصویری چنین ،از اصلل فلوق ارائله نملوده
است:
بللرون آیللد از او صللد بحللر صللافی
د یللق قطللره را چللون بللر شللکافی
د هللر حبّللهای صللد خللرمن آمللد

جهللانی در د

یللق ارزن آمللد

جامی با بیان رباعی منسوب به ابوسعید ابواةخیر:
ای آینلله را داده جللال صللور تللو

یق آینه ،ک

ندید بی صور

تو

نی نی کله ز ةطلف در همله آینله هلا

خود آمدهای پدید ،نی صور

تو

این اصل را چنین تصویر کرده است:
«حیییت هستی با جمیع شلوون و صلفا و نسلب و اعتبلارا کله حیلایق همله
موجودا است در حیییت هر موجودی ساری است پ در «هلر چیلزی نلاگزیر
هر چیزی است».
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خداونلد عزیلز

اشیا همه در ویاند و وی در همهچیز

این است بیان آنکله علارف گویلد

باشد همه چیز مندرج در همه چیز

هستی که بود ذا

(جامی.)33 :1360 ،

«کلّ شیء فیه کلّ شیء» که در برخی متون عرفانی به صور «کللّ شلیء فلی کللّ شلیء»
مطرح شده (کاشانی ،1426 ،ج407 :2؛ فرغانی ،1428 ،ج ،)466 :1عالوه بر جنبة وجودی از جهلت
شهودی نیز ،مورد نظر عارفان بوده است:
«این قیب انسانی اگر با سعة وجودیاش که بیمنتهاست ظهور نماید ،به تملا ایلن
حیایق احاطة استیعابی مییابد ،تا بدانجا کله هلر چیلزی را در هلر چیلزی شلهود
میکند» (ابنعربی.)46 :2004 ،
کاشانی تحت عنوان شهود اةمنتهین ،رؤیت مجمل در مفصّلل و مفصّلل در مجملل
را ،همان رؤیت «کلّ شیء فی کلّ شیء» و از باالترین مراتب شهود به شلمار آورده
است (کاشانی ،1426 ،ج.)477 :2

این نوشتار بر آن است که میتوان با تلمل بر اصو هستیشناختی عرفان اسالمی که در
جای جای آثار عرفای مکتب ابنعربی تبیین شده نیز ،اصل «کلّ شیء فیه کلّ شیء» را
استنباط کرده و بر آن صحّه گذاشت .از جمیه این آثار ،کتب عرفانی اما خمینی است.
هرچند در آثار حکمیـ عرفانی ایشان تصریح یا اشارة مستییمی به این اصل نشده است،
ةیکن با نگاهی تحیییی به آراء و نظرا شان در مجمو میتوان نتیجه گرفت که این اصل
مورد پذیرش ایشان نیز بوده است.
قرائتنخست؛مبتنیبرمبحثنفسرحمانیازمنظرامامخمینی 
بر اساس قو به «وحد شخصی وجود» که بنیانیترین مسلةة عرفلانی اسلت و بلر دیگلر
مباحث نظا هستیشناسی عرفانی اثرگذار است ،خیق و خاةق یا کثلر و وحلد از هل
جدا نبوده بیکه حق عین خیق است و نه چنان است که خاةیی باشد و مخیلوقی جلدای از
او .عاة پرتو تجیّی حق است و به تعبیری خود خداست کله در صلور علاة جیلوهگلر
میشود .بنابراین عارفان کثرا را ظهورا و شوون وجود واحد حیّی می دانند .اةبتّه اطالق
باری تعاةی ،اطالق میسمی است که تنها نباید در تعیّنا و شووناتش یافلت ،بیکله در علین
آنکه در تمامی تعیّنا حضور دارد ،ذاتی ورای آنهاست.
ظهور حضر حق یا شوونا او در عرفان اسالمی از جها متعددی مورد نظر عارفان
اسالمی بوده و از زوایای گوناگون مورد تبیین ایشان قرار گرفته کله یکلی از ایلن ملوارد بلا
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عنوان «نَفَ رحمانی» مطرح شده که مورد اذعان تمامی عرفای مکتب ابنعربی است.
ظهور حق همان نَفَ رحمانی است و نَفَ رحمانی از عاةیترین شوون تا پلایینتلرین
مراحل را در برمیگیرد و این نَفَ در مراحل مختیف شدّ و ضعف مییابد(قیصری:1375 ،
.)295

پ آنچه در عرفان اسالمی با عنوان «نَفَ رحمانی» شناخته میشود ،حیییتی است کله
تمامی تعیّنا را اع از امری و خییی ،یعنی تعیّن نخست ،تعیّن ثانی ،عاة عیل ،عاة مثلا
و عاة مادّه را دربر می گیرد ،ةذا حیییتی است گسترده که در تملامی مراتلب حضلور دارد.
اطالق ،قید هویّت آن را تشکیل میدهد؛ یعنی نَفَ رحمانی ورای سریان در تمامی تعیّنلا
چیزی از خود ندارد .مشخّص است چنین اطالقی با اطالق مورد نظر در ملورد ذا بلاری
تعاةی متفاو میباشد.
ظهور هستی خداوند در ماسوا از طریق نَفَ رحمانی است و میتوان ذا بلاری را در
یق سو و نَفَ رحمانی اع از تعینّا امری و خییی را در سوی دیگر تصوّر نملود .پل
چنانکه قونوی نیز بیان داشته کلّ هستی چیزی جز یق تجیّی نمیباشد:
«بنابر کاملترین شهودها ،تجیّی یکی بیش نیست که به حسب قابلهلا و مراتلب و
استعدادهای آنها ،برای آن تجیّی ،تعیّناتی ظاهر میشلود .بله هملین دةیلل ،تعلدّد و
نعو مختیف و اسماء و صفا بدان الحق میشلوند ،نله اینکله در واقلع متعلدّد
باشد»(قونوی.)38 :1381،

چنین تبیینی از بحث تجیّی اةهی عالوه براینکه خوانلایی بیشلتری بلا ذوق وحلد بلین
عرفانی دارد ،متناسب با قاعدة فیسفی «اةواحد» نیز خواهد بود 1.قونوی نیز توافق خود را بلا
این قاعده (اةواحد) ،با تبیین عرفانی آن ،اعال داشته است(قونوی)74 :1371 ،؛ بدین شلرح کله
اوّالً صدور معنی دیگری غیر از عیّیت مورد نظر فالسفه را در بردارد که تجیّلی ،گویلای آن
است و ثانیاً مصداق صادر نخست ،همان نَفَ رحمانی است نه عیل اوّ در بیان فییسوفان
(همان).

قید اوّةیت نیز برای تجیّی یا صدور چنین است که دومی برای آن نمیتوان متصوّر شد؛
چرا که دارای وحد حیییی است .این وحد  ،همانطور که اشاره شد ،وحدتی همچلون
وحد البشرط ذا حق تعاةی نیست بیکه به قید «عمو » مییّد بلوده و مطیلق بله اطلالق
قسمی است.
بحث تجیّی در هستیشناسی عرفا از وجوه مختیف مورد تبیلین قلرار گرفتله اسلت .در
اندیشة اما خمینی نیز آنچه که بیشترین وجه را بهخود اختصاص داده ،تحییل ایلن حیییلت
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از جهت فیض بودن آن است؛ بهعبارتی ،دیدگاه اصیی ایشان در تبیلین هسلتی ،در اصلل از
زاویة فیض اقدس و میدّس تشریح شده است؛ بدینصور که صُیع ربوبی با فیض اقلدس
مرتبط بوده و عواة خییی با فیض میدس .ایشان فیض اقدس را مالحظة اسلماء و صلفا
اةهی دانسته اند بدون حاةت امکانیّه در ممکنا خارجی و فلیض میلدّس مالحظلة حیلایق
خارجی است از آن نظر که حیایق وجودیّهاند و هر یق مجیی و مظهری از اسما و صلفا
اةهی میباشند بی شائبه نیایص و حدود عدمی آنها(ر.ک :اما خمینی.)1372 :
تفاو تجیّی و تعیّن در عرفلان نظلری ،تنهلا بله ةحلاع و اعتبلار ملیباشلد و از جنبلة
هستیشناختی تفاوتی بین آنها نیست .در آثار عرفانی اما خصوصاً مصباح اهلداية ،بیشلتر بله
جنبة تجیّی تاکید شده و چندان خبری از تعیّن نیست .مثالً فیض اقدس به عنلوان نخسلتین
تجیّی حق ،بیشترین کاربرد را در کتاب مصباح اةهدایه دارد که همین حیییت از ةحاع دیگلر
همان تعیّن اوّ است .ایشان در بیان مراتب سهگانة صیع ربوبی در آداب الصلوة نیلز چنلین

میگویند:
اوّ میا غیب احدی؛ دو میا تجیّی به فلیض اقلدس ،کله شلاید «عملا» کله در
حدیث نبوی است اشاره به آن باشد و سو میا «واحدیت»...؛ ذا  ،غیب اسلت و
دست آما از آن کوتاه است و صلرف عملر در تفکّلر در ذا  ،موجلب ضلالةت
است ،و آنچه مورد معرفت اهلاهلل و عی عاةمین بلاهلل اسلت ،میلا «واحلدیّت» و
«احدیّت» است« ،واحدیّت» برای عامّة اهلاهلل و «احدیّت» برای خیّلص از اهللاهلل
(اما خمینی.)307-306 :1370 ،

آشکار است که در قسمت نخست عبار که مربوط به قلوس نلزو اسلت ،ایشلان از
عنوان «میا تجیّی به فیض اقدس» برای مرتبة بعد از ذا استفاده نمودند ،وةلی در ادامله و
در قوس صعود ،عنوان «احدیّت» را که تعیّن اوّ است برای همین حیییلت بلهکلار بردنلد.
بنابراین از نظر ایشان میان تجیّی -که معنای ظهور میدهلد -و تعلیّن -کله معنلای مظهلر و
مجیی میدهد -تمایز فیط از این روست که تجیّی «فیض» و تعیّن «مسلتفیض» اسلت(املا
خمینی.)28-30 :1372،

حا مسلةه اصیی ،جایگاه نَفَ رحمانی در نگرش اما خمینی و به عبارتی تناسب این
حیییت با فیض میباشد .اهمّیت این مسلةه آنگاه بیشتر میشود که در مراجعه به آثار عرفلا،
میبینی که آرای مختیفی از جانب آنها در مورد مصداق و جایگاه نَفَ رحمانی مطرح شده
است .مثالً برخی نَفَ رحمانی را ه طراز با تعیّن نخست دانسته و بهعبارتی هملان مرتبله
احدیّت معرّفی میکنند(قونوی ،)121 :1381،و برخی آن را ه طراز با تعیّن ثانی یا همان مرتبلة
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واحدیّت میدانند(فنلاری ،)374 :1374 ،برخی دیگر نیز این حیییت را خارج از صُیع ربلوبی و
در حیطة عواة خییی به شمار آوردهاند(قیصری.)882 :1375 ،
اةبتّه با تبیینی که در مورد هستیشناسی عرفانی در بحث وحد تجیّی و صحّت قاعدة
اةواحد صور گرفت ،رأی گروه اوّ که نَفَ رحمانی را با تعیّن نخست یکی دانسته انلد،
موجّهتر خواهد بود؛ چراکه با نگاه وحد انگارانه عرفانی ،به حک وحد اطالقلی حلق و
راه نیافتن هیچگونه کثرتی به ذا میدساش ،جیوة او نیز واحد میباشد و همان یق جیلوه
به صور مختیف درآمده و مراتب و مراحل گونلاگون را تشلکیل داده اسلت .نظلر بزرگلانی
چون فرغانی و جندی نیز بر همین بوده است(یزدانپناه.)540 :1393 ،
رأی مختار اما خمینی نیز با آرای این بزرگان قابل تطبیق است .ایشان که با مطرح کردن
فیض اقدس و میدّس به تبیین هستی نظر داشتهاند ،در تعیییه بر مصباحاالن بله صلراحت
فیض میدّس را ظاهر نَفَ رحمانی معرفی کرده و فیض اقدس را باطن آن دانسته اند:
«تحییق آن است که حیییت عمائیه و نَفَ رحملانی ،حیییلت و رقییتلی و
باطن و ظاهری و عین و شهادتی دارد ...پ حیییت و بلاطن و غیلب آنهلا
عبار است از فیض اقدس و تجیّی اوّ  ،ةکن به اعتبار برزخیّت و احدیّت
جمعیه به آن عماء گفته میشود و به اعتبار ظهور در کثرا اسمائیّه ذاتیّه بله
آن نَفَ رحمان گفته میشود و رقییه و ظاهر و شهاد آن دو عبار است
از تجیّی ظهوری فعیی و فیض میدّس و وجود منبسط ،جز اینکه بله اعتبلار
برزخیّت به آن ،عماء و به اعتبار بسط و ظهور در مراتب تعیّنا به آن ،نَفَ
رحمانی گفته میشود»(اما خمینی.)293-292 :1410 ،
پ نَفَ رحمانی در نظر ایشان همان جمع فیض اقلدس و میلدّس بلوده و بله تعبیلر
دیگر فیض اقدس و میدّس دو وجه از نَفَ رحمانی میباشند.
تعیّن که صور متعیّن است ،وجودی بدون وجود متعلیّن نخواهلد داشلت .از ایلن رو
متعیّن که همان نَفَ رحمانی است ،مادّه صور تمامی تعینّا است؛ به تعبیری ماسوای ذا
حق چیزی جز نَفَ رحمانی نبوده و این حیییت از عرش تلا فلرش کشلیده شلده اسلت.
تمامی ماسوا ،تعیّنا این حیییتاند و شلنی از آن محسوب میشلوند و از دیگلر سلو ایلن
حیییت چیزی جز این تعیّنا نمیباشد.
از آنجا که نَفَ رحمانی بسیط است و در تملا اشلیاء و کثلرا حضلور دارد و تملا
اسماء و صور کثرا در آن مندمج است ،می توان تساوی ذیل را نتیجه گرفت:
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اةرحمانی فیه کلّ شئ»=(کلل شلیء

«کلّ شئ فیه اةنف
فیه کل شیء)
نَفَ رحمانی در هر چیزی هست و تما اشیاء در نَفَ رحمانی با جمعیّت و
احدیّتاش ،مندمج اند؛ بنابر این «هر چیزی در هر چیزی هست» یا «در هر چیزی همه چیز
هست».
قرائتدوم؛مبتنیبرمبحثاسماءالهیازمنظرامامخمینی 
بحث اسماء در عرفان اسالمی به تعبیری نمایانگر وجه ارتباط خاصّ ذا حق با موجودا
میباشد و تما عاة  ،فروغ جما حق و بازتاب اسماء و صفا اوست.
تبیینی که از نَفَ رحمانی گذشت نمایانگر وجهی علا در ملورد ارتبلاط ذا حلق بلا
ماسوای آن بود که به تعبیر فیسفی به مادّه تعیّنا اختصاص داشت ،اما ماهیّلت صلور ایلن
اشیاء یا تعیّنا  ،مربوط به اسماء اةهی است .حا باید ببینی که چگونه بحلث اسلماء اةهلی
میتواند در تبیین و اثبا اصل «کلّ شیء فیه کلّ شیء» نیش داشته باشد.
اسماء اةهی در قوس نزو منشاء تجیّیّاتی هستند که به ظهور صلور اشلیاء بله صلور
مختص خود میانجامد و در قوس صعود نیز ،منشل اشراقا و تجیّیّاتی است کله بلر قیلب
عارف جیوهگر میشود و او را با حق آشنا میسازد .ةذا اسماء اةهی در عرفان اسلالمی از دو
جهت هستیشناختی و معرفتشناختی قابل بررسی است که بخلش نخسلت آن ملرتبط بلا
مسلةة این میاةه میباشد.
به تعبیر اما خمینی ،اس عبار است از «ذا  ،همراه با صفتی خاص از صفا اش یلا
تجیّیای از تجیّیّا اش ،چنانکه «رحمان» ذا متجیّی به رحمت واسع و منتشر اسلت»(املا
خمینی .)73 :1416 ،ایشان متذکّر شدهاند که در این تعریف «ذا من حیث هی» نباید مدّ نظلر
باشد؛ چرا که ذا از آن حیث که ذا است به هیچگونه تعیّنی ،متعیّن نمیشود و تعلیّن در
مرتبهة متلخر از ذا است(اما خمینی .)30 :1410 ،حاصل اینکه ذا ناشناخته حق ،هرگلاه از
حیث یکی از تعیّنا کماةی یا از حیث نحوة ارتباط بلا افعلا و علاة خیلق ةحلاع گلردد،
موصوف به اسماء میشود و بر اساس این تعیّن ظهور یافته و شناخته میگردد.
چنانکه بساطت مطیق حق تعاةی عینیّت آن با همة صفا را موجب میشود ،هریلق از
صفا نیز با یکدیگر عینیّت و وحد خواهند داشت و الزمة چنین عینیّتی بلین صلفا و
ذا و بعض صفا با بعض دیگر موجب خواهد شد که هر اسمی از اسمای اةهلی جلامع
همة اسماء و مشتمل بر همة حیایق باشد .بنابراین صفا در یکدیگر منطوی بوده و در هلر
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صفتِ جما  ،صفت جال است و در هر صفتِ جال  ،صفت جما است؛ یعنی ظهورش،
جال است و بطونش ،جما (اما خمینی.)20-19 :1372 ،
هر یق از اسمای اةهی در حضر واحدیت ،میتضی آن است که کما ذاتی خود را که
در او و مسمایش نهان است به طور اطالق اظهار نماید .اطالق بدین معنا که کما ذاتلی او
باید اظهار شود ،حتّی اگر اقتضاهای دیگر اسماء را در پرتو ظهور خود محجوب سلازد .بله
عنوان مثا  ،جما حضر حق ،میتضی ظهور جما مطیق است و معنلای ایلن اطلالق آن
است که جال حق محکو جما گردد و در او مختفی شود و جال حق میتضی آن است
که جما را در باطن خویش گرفته و زیر قهر و سیطه خلود آورد و همچنلین اسلت دیگلر
اسمای اةهی(اما خمینی.)41-40 :1372 ،
چنین مسلةه ای در برخی از آثار عرفانی در بخش تیسی بندی صفا به جما و جلال
مطرح شده است؛ ةذا شاید موجب این پندار باشد که ظهلور و بطلون ،منحصلر در صلفا
جما و جال بوده و همة اسماء و صفا اةهی را شامل نمیشود ،ةیکن حضلر املا بلا
تفطّن به این مسلةه در تعیییه شان بر شرح فصوص که قیصلری بله روش پلیشگفتله رفتله
2
است ،به صراحت اصیی را با عنوان «االسماء کیّها فی اةکل» مطرح نملودهانلد(املا خمینلی،
 .)19 :1410در مصباح اهلداية نیز ،با مطلرح کلردن اسلمای کیّلی چهارگانله االوّ و االخلر و
اةظاهر و اةباطن ،ظاهر را در اس باطن مختفی دانستهاند و باطن را در اس ظاهر و همچنین
اوّ را در آخر وآخر را در اوّ (اما خمینی.)20 :1372 ،
ایشان با چنین نگاهی در تفسیر حدیث نبوی(ص)« :ان اجلنه ُح ّفت باملکااه النااه ُح ّفات

بالشهوات» ،بهشت و میاما اش را ظهور جما و بطلون جلال و دوزو و درکلا اش را
ظهور جال و بطون جما معرفی نمودهاند(اما خمینی )23 :1416 ،و در تبیین چگونگی بطون
جما اةهی در دوزو ،اینگونه آوردهاند:
«آتش ،صور غضب اةهی است و باطن اش رحمت؛ زیرا خیق شده تا بندگان را
از ةواز اعما شان برهاند»(اما خمینی.)20 :1410 ،

از آنچه گفتی  ،مشخص میشود که محمل اصل «کلّ شیء فیله کللّ شلیء» در مبحلث
اسماء ،مسلةة عینیّت اس و مسمّی است که در تملامی اسلماء ،مسلمّی واحلد بلوده و ذا
باریتعاةی است .اةبتّه بنا بر تعبیر اما خمینی چنانکه گذشت ،نه «ذا من حیث هی» ،بیکله
خییفة او که همان فیض اقدس است .از این رو ،در تمامی اسلمای اةهلی کله بله اعتبلارا
گوناگون به اسماء کیی و جزئی ،جماةی و جالةی و ...تیسلی بنلدی شلدهانلد ،مسلمّای هلر
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اسمی حضر حق میباشد.
از رهگذر این موضو  ،اما خمینی با مطرح کردن اصل «االسماء کیّها فی اةکل» دقییاً به
مسلةة مورد نظر این میاةه اشاره نمودهاند؛ ةذا اصل مطروحه ایشان را ملیتلوان علین قاعلده
«کلّ شیء فیه کلّ شیء» دانسته و حتّی تعبیر دقیقتر و روشنتر آن دانست؛ چرا کله تمرکلز
نگرش عرفان اسالمی بر میوةه اسماء در میان سایر نگرشها بی بدیل و حائز اهمیت خاص
است ،تا جایی که موضو عی عرفان را به تعبیری اسماء و صفا اةهلی خوانلدهانلد (املا
خمینی .)55 :1410 ،بنابراین به زع نگارندگان ،چنلین تعبیلری از قاعلدة فلوق ملیتوانلد بله
اصطالح امروزین ،تعبیری عیمیتر بوده و نمایانگر دقّلت و ظرافلت نگلاه املا خمینلی در
عرفان اسالمی باشد.
در پایان این بخش با توجّه به اینکه تما اشیاء عاة چیزی جز ظهورا اسلماء نیسلتند،
میتوان این قرائت را اینگونه صور بندی کرد:
«االسماء کیّها فی اةکل» یا «کلّ اس فی کلّ اس » = (کلّ شیء فی کلّ شیء)
وقتی هر شیوی مظهر اسمی از اسماء اةهی اسلت و «هلر اسلمی در هلر اسلمی منلدرج
است» ،پ میتوان گفت که «هر چیزی در هر چیزی است».
قرائتسوم؛مبتنیبرمبحثتناظرانسانوعالمازمنظرامامخمینی 
با تبیینی که در مورد نگرش مبتنی بر اسماء ،در عرفان اسالمی گذشت ،مشلخّص شلد کله
مصداق ةفظ «شیء» در هر دو طرف اصل «کللّ شلیء فیله کللّ شلیء» ،چیلزی جلز اسل
نمیباشد .از آنجا که در نگرش عرفانی ،کلّ هستی جوالنگاه اسمای اةهی است و به تعبیلری
در هستی جز اسماء نداری پ در عاة خیق نیز که اشیاء همگی مظاهر این اسماء هسلتند،
بنا بر تسرّی حک ظاهر به مظهر« ،در هر چیزی ناگزیر هر چیزی است» .
ةیکن از زاویه دیگری در انسان شناسی و جهان شناسی عرفانی میتوان مسللةة فلوق را
بهطور خاص در مورد انسان و جهان تبیین نمود:
«کلّ شیء فی کلّ شیء» که به اعتبار سرایت تعیّن اوّ در جمیلع موجلودا بلر سلبیل
اجما و قوّه است ،در هیچ مظهری تفصیالً ظاهر نمیشود مگر به اقتضلای خصوصلیّت آن
مظهر ،امّا انسان که احدیّت جمع جمیع مظاهر است ،همة کماال در وی باةفعل و تفصلیل
ظاهر میشود .این انسان حق تعاةی را بر وجهی جامع بین اجماةی که در تعیّن اوّ اسلت و
تفصییی که در مظاهر متفرّقة کونیّه است شهود مینماید .این جامعیّت ویژگی خاص انسلان
و عیّت غایی امر ایجادی است.
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در نگاه عرفانی ،زوجیّتی که در قرآن به هر شیوی تسرّی داده شلده در مییاسلی فراتلر از
طبیعیّا مطرح است ،چنانکه در میابل انسان به عنوان نوعی کیّی ،جهان به عنوان نو کیّلی
دیگر قرار میگیرد(ابنعربی ،بیتا.)77 :
چنین نگرشی در عرفان اسالمی با عنوان عاة کبیر و عاة صغیر نمودار شده است .عاة
کبیر نزد عرفا عبار است از ماسوی اهلل که از عیل اوّ تا عاة مادّه را بدون در نظر داشتن
انسان شامل میشود .از سوی دیگر ،انسان به عنوان عاة صغیر در میابل عاة کبیر است کله
ابعاد وجودی او در تناظری کامل با عاة کبیر قرار دارد .از ایلن واقعیّلت بلا عنلوان «تطلابق
نسختین» نیز یاد میشود(یزدانپناه.)632 :1393 ،
به تعبیر قیصری اوّةین مظهر آن حیییت در عاة انسانی صور روحی مجرّد اسلت کله
مطابق صور عیل کیّی در عاة کبیر است .بعد صور قیبی است که مطلابق و مشلابه آن
صور نف کیّی است ،سپ صور نف حیوانی است که مطابق طبیعت کیّلی و نفل
منطبعة فیکی است .صور دودی ةطیف که در طب ،روح حیوانی نامیده میشود مطابق بلا
هیوالی کیّی است ،همچنین بعد از آن صور خونی است که مطلابق صلور جسل کلل
است و بعد از آن نیز صور اعضا بااجسا عاة کبیر متناظر هستند .و بهوسییة این تنلزّال
در مظاهر انسانی ،بین عاة و انسان مطابیت برقرار است(قیصری.)119 :1375 ،
در فیرهای که از ابنعربی گذشت ،او بلهصلراحت چنلین نگلاهی را برداشلتی از قلرآن
دانسته است .در توجیه منشل درون عرفانی چنین نگاهی ،در هستیشناسی عرفانی ،ملیتلوان
گفت که تعیّن نخست و به تعبیری نَفَ رحمانی اصل تما موجودا است .ایلن حیییلت
در عاة خیق به دو صور ظهور یافته است یکی عاة و دیگری انسلان .بنلابراین انسلان و
عاة  ،ظهورا آن حیییت واحدند به اجما و تفصیل.
اما خمینی نیز در آثار عرفانی خود به چنین تطابیی به صراحت اذعان داشته و مکرّر از
اصطالح عاة کبیر و صغیر بهره برده است ،تا جلایی کله ملیتلوان ایلن بحلث را ،شلاةوده
مباحث انسان شناختی ایشان محسوب نمود .ایشان انسان را وجود کامیی معرفی ملینماینلد
که جامع همة مراتب عییی و مثاةی و حسی بوده وعواة غیب و شهود و آنچه در آنهاسلت
در او منطوی است(اما خمینی.)7 :1416 ،
3
ایشان در شرح سخنی منسوب به حضر عیی ( ) چنین بیان میدارند:
«انسان با میق ،میق است ،با میکلو  ،میکلو و بلا جبلرو  ،جبلرو ؛
انسان با وحد جمعی و بساطت ذاتیاش ،صور مجملو علواة اسلت
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تفصییی انسان است»(همان.)8-7 :

چنانکه عواة وجودی ،صور
ایشان در جایی دیگر ،بر مثل ه بودن عاة و انسان تلکید داشته و ملیگوینلد کله اگلر
ال با عاة کبیلر ماننلد انطبلاق مثلل بلر مثلل ،منطبلق
انسان را منشرح کرده و بسط دهند کام ً
خواهد شد(اردبییی 1381 ،ج .)12-11 :3حتّی شلناخت انسلان از غیلر را ،از راه مطاةعلة ذا و
وجود خود ممکن میدانند (همان).
موضو مورد بحث این بخش ،سطح تکوینی و به عبارتی انسان نوعی است .چرا که در
عرفان اسالمی بهصور کیّی و باةتبع در اندیشة عرفانی اما خمینلی ،انسلان از دو سلاحت
مورد بررسی و مالحظه قرار میگیرد؛ یکی سطح تکوینی که موضلو ملورد بحلث در ایلن
سطح ،انسان بهعنوان یق نو است و نه یق فرد .نو انسلان از نظلر تکلوینی ،کامللتلرین
هستی در میان هستیهای جهان است .او عصارة کامل عاة و به تعبیری «عاة اصغر» است.
و دیگر ،سطحی که انسان به عنوان یق فرد مطرح است که همان سلطح معرفتلی و ملرتبط
با قوس صعود است .در این سطح همة انسانها ،مراتب یکسانی ندارند ،بیکه میان انسانهلا
درجاتی وجود دارد.
اما خمینی در راستای چنین نگاهی ،در بحلث تنلاظر علاة و آد درجلا و مراتلب
انسانها را ناشی از به فعییّت رسیدن یا نرسیدن استعدادهای آنها دانستهاند:
«همة جهاتی که در عاة هست ،در انسان هست ،منتها بله طلور قلوّه و اسلتعداد ،و
این استعدادها بایستی با فعییّت یافتن تحیّلق پیلدا کننلد»(املا خمینلی ،1379 ،ج:11
.)219

هرچند ،ایشان در جایی دیگر ،انسان را عالوه بر تطلابق بلا کللّ علاة  ،ورای علاة نیلز
معرّفی کردهاند(همان ،ج .)68 :10میتوان با نظر داشتن مبانی عرفانی ایشان ،چنلین انسلانی را
دارای صور فعییّت یافته تمامی این قوّهها دانست.
از نگاه اما خمینی این میا با نظر به «حیییت محمّدیه» در انحصار پیلامبر ختملی(ص)
و به تبع ایشان ،سایرین از حضرا معصومین( ) است .چنین رویکردی کله بحلث قلوس
صعود را شامل میشود ،مربوط به نگاه دو به انسان و بلهعبلارتی انسلان فلردی اسلت .در
راستای چنین نگرشی ،در عرف عرفای اسالمی از کلّ هستی با عنوان انسلان کبیلر نیلز یلاد
میشود(جامی ،)91 :1370،که در آن انسان به عنوان روح هستی و اصلل آن و عیّلت غلایی و
عیّت بیای آن مطرح میباشد.
انسان کامل اگرچه به اعتبار حاصیه از تجیّیا در مرتبة نازةه از وجود قرار گرفتله وةلی
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به اعتبار سیر صعودی و نیل به میا تجیّی ذاتلی و میلا أو أدنلی مشلتمل اسلت بلر کیّیله
حضرا به انضما شلنی جامعتر و کاملتر و به ةحلاع احاطلة آن بلر علاة اعیلان ،جمیلع
حضرا از اجزاء و ابعاضِ وجود کیّی انسان کامل محسوب میشود؛ ةذا از آن به عاة اکبر
تعبیر نمودهاند(قیصری.)118-117 :1381،
نتیجة بحث اینکه با تیریر مذکور در فوق ،چنانچه انسان را عاة صغیر و سایر مخیوقا
را عاة کبیر در نظر بگیری  ،محمل اصل «کلّ شئ فیه کلّ شئ» آشکار شده و چنین میتوان
گفت که مصداق «شیء» در قاعدة فوق عاة کبیر و عاة صغیر است؛ ةذا «هرچیلزی کله در
مخیوقا عاة است ناگزیر در انسان خواهد بود و باةعک ».
«اةعاة اةکبیر فیه اةعاة اةصغیر» و «اةعاة اةصغیر فیه اةعاة اةکبیر»= (کللّ شلیء فیله کللّ
شیء)
از آنجا که انسان مطابق کلّ اشیاء عاة است پ میتوان در تعبیر «االنسان فیله اةعلاة »،
«کلّ شیء» را جایگزین «االنسان» کرد و گفت «کلّ شیء فیه اةعاة » یعنی تما عاة در هلر
چیزی هست .از سوی دیگر گذاشتن «کلّ شیء» به جلای «اةعلاة » در عبلار «اةعلاة فیله
االنسان» به تعبیر «کلّ شیء فیه االنسان» منتج خواهد شد ،کله برآینلد آن چیلزی جلز (کللّ
شیء فیه کلّ شیء) نخواهد بود.
آقا محمدرضا قمشهای نیز در شرح رسائل قیصری با تلکید بلر اینکله بنلابر اصلل «کللّ
شیء فیه کلّ شیء» هر موجودی جامع کیّیة حضرا خم است ،به صراحت تفسیر اصل
فوق را بر اساس قرائت سو این میاةه موجّه دانسته و میگویند:
«از آنجا که بین حیایق عنصریّه و انوا مستیر در رح طبیعلت ،صلور عنصلری
انسان به اعتبار آخرین تنزّ وجلود و اسلتیرار در رحل ملادر ،قابییّلت و اسلتعداد
تکامل و سیر تدریجی جهت رجلو بلدایا وجلود را واجلد اسلت و از جهلت
استعداد الز غیرمعیّل و ذاتی عین ثابت غیرمجعو  ،به نحو اعتدا مبرّا از انحلراف،
مظهر جمعیّت احکا حیایق مذکوره و جامع کیّیة حضلرا بله تفصلیل وجلودی
است ،اهل عرفان انسان کامل را یکی از حضرا خمل دانسلتهانلد ،واگرنله هلر
موجودی جامع کیّیلة حضلرا خمل اسلت و ةلذا قیلل «کللّ شلیء فیله کللّ
شیء»(قیصری.)119 :1381 ،
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نتیجه 
اصل «کلّ شیء فیه کلّ شیء» یا « کلّ شیء فی کلّ شیء» بله عنلوان قاعلدهای کیلی و بلا
اهمّیت ،در عرفان مکتب ابنعربی مورد پذیرش است.
از آنجا که بنا بر نظریه وحد شخصلیه وجلود ،تملا هسلتی تجیّلی واحلد و سلریان
حیییت وجود است و این حیییت با احدیّت جمعی ،با تملا شلوون و نسلب و صلفا و
اعتبارا اش در حیییت هر موجودی ساری است ،این اصلل را ملیتلوان از ةلواز نظریّلة
وحد وجود عرفانی بهشمار آورد و با رویکردهای مختیف تیریرهای متفاوتی از آن ارائله
داد.
با نگاهی تحیییی به آراء و نظرا اما خمینی به این نتیجه میرسی که این اصلل ملورد
پذیرش ایشان نیز بوده است .اصل «کلّ شیء فیه کلّ شیء» که در آثلار عرفلانی ایشلان ،بله
شکل غیرمستیی  ،در آموزة نَفَ رحمانی و تناظر انسلان و علاة  ،جیلوه نملوده اسلت ،در
مبحث اسماء به شکل مصرّح و با تعبیر «االسماء کیّها فی اةکل» بیان شده است.
قاعدة فوق حکایت از این دارد که تنوّ و تعدّد صور عاة در کنه خود حیییتی واحد را
به همراه دارند که تکثّر ،چیزی جز صور ظاهری آن حیییت نیست.
نوشتها 


پی

 .1چنانکه در جهان بینی اما خمینی نیز وحد عیل و کشلف دارای جایگلاه ویلژهای اسلت« :حاشاا
املشاهدات الذ قیه َان ختالف الربهان ،الربهان العقلیه َان تقام علی خالف شهود اصحاب العرفان»
(اما خمینی.)65 :1372 ،
« .2ذاته تعاىل اقتضت بذاته حسب مراتب األلوهیة الربوبیة صفات متعدِّ دة متقابلة كاللطف القهر
الرمحة الغض ب الرضا السخط غريها ،جتمعها النعوت اجلاملیة اجلاللیة إذ كل ما يتعلق
باللطف هو اجلامل ما يتعلق بالقهر هو اجلالل .لکل مجال ايضاً جالل»(قیصری.)43 :1375 ،
دائك منك التشعار
د ائك فیك التبصار
.3
فیك انطوي العاملاالكرب
اتزعم انك جرم صغیار
انت الکتاب املبني الذي بااحاارفه تظهر املضمار
خيباار عنك بااام يسطاار
فاالحاجه لك يف خااه
(میبدی1411 ،ق)175 :
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