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Exposition and Analysis of “There is Everything in
Everything” Principle, Based on Three Interpretations in
Mystical Texts of Imam Khomeini
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Seyyed Mahmoud Yosefsani 
“There is everything in everything” principle was established as a
universal principle by Ibn al-Arabi and accepted by his commentators. This
principle which is explained and justified from both existential and
intuitive perspectives in Ibn al-Arabi's mystical heritage, has not appeared
or argued directly in mystical works of Imam Khomeini. Explaining three
issues, including Divine Breath (i.e. its presence in all beings and inclusion
of all multiplicities and Names in it), Divine name (i.e. same-ness of the
name and the named and the presence of all Divine names in every single
divine name) and correspondence between human beings and all entities
in the universe, this paper aims at analyzing this principle’s moments and
besides the possibility of its acceptance in Imam Khomeini’s mysticism
based on three interpretations. In a way that the referent of the word
“shay” (thing) which has been repeated twice in this principle, maybe it is
equivalent to Divine Breath i.e. all determinations of Being and Names
(Names and humans or universe) or vice versa.
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چکیده
«کلّ شیء فیه کلّ شیء» يا «کلّ شیء فی کلّ شیء» به عنوان اصلی کلّیی از
جانب ابن عربی مطرح شده و از سوی شارحان وی پذيرفته شده است .ايین
اصل که از دو جنبة وجودی و شهودی در میراث عرفانی ابن عربی تبییین و
توجیه شده است ،در آثار عرفانی امیام خمینیی بیه صیور مسیتیی جلیوه
نداشته و بدان تصريح نشده است .در اين پژوهش با تبیین سه مسیلةة نفی
رحمانی ی.حضور آن در تمام اشیاء عاة و اندماج تمام اسیماء و کثیرا در
آن.ی ،اسماء اةهی.ی عینیّت اس و مسمّی و حضور تمام اسماء در هر اسمی.ی
و تناظر انسان و عاة .ی مطابق بودن انسان با کلّ اشیاء عاة .ی ،محمیل اصیل
فوق و امکان پذيرش آن در عرفان امیام خمینیی بیا سیه قرائیت ،تحلییل و
توجیه شده است .بدين صور که مصداق ةفظ «شیء» که در اين قاعده دو
بار تکرار شده است ،می تواند نف رحمانیی کیلّ تعیّنیا هسیتی ،اسیماء-
اسماء و انسان -عاة يا باةعک باشد.
( نويسنده مسئول) دانشجوی دکترای عرفان پژوهشکدة امام خمینی و انیالب اسالمی .رايانامه:
aminzare53@yahoo.com
 دانشجوی دکترای عرفان پژوهشکدة امام خمینی و انیالب اسالمی .رايانامهsmj.yasrebi@gmail.com :
 دانشیار مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ايران .رايانامهyosefsani@yahoo.com :
تاريخ پذيرش8530/5/0 :
تاريخ دريافت8530/8/70 :
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رحمانی ،اسیمای اةهیی ،تنیاظر

کلیدواژهها« :کلّ شیء فیه کلّ شی ء» ،نف
عاة و آدم ،عرفان امام خمینی.

مقدّمه
اصل «کلّ شیء فیه کلّ شیء» در منظومة عرفان ابنعربی مطرح شده و پی از او ،از جانیب
شارحان آثارش به عنوان اصلی کلّی پذيرفته شده است(قونوی .)868 :8503 ،اهمّیت اين اصیل
نزد ابنعربی چنان است که فه آن مساوی فه توحید است« :کلّ شیء فیه کلّ شییء و ان ةی
تعرف هذا فان اةتوحید التعرفه»(ابنعربی.)63 :8273 ،

همچنین وی در فصّ سلیمانیّه فصوصاةحک با تعبیر «کلّ جزء من اةعیاة مجمیو اةعیاة »
به اين اصل اشاره نموده است.
قونوی نیز فه اسرار شريعت را مساوی با فه اين اصل میداند(قونوی.)716 :8518 ،
فرغانی در شرح تائیه ابنفارض ذوق «کلّ شئ فییه کیلّ شیئ» را ذوق مییام احمیدی و
مشرب محمّدی (ص) دانسته(فرغانی ،8271 ،ج ،)860 :7و يا در موضعی ديگر شهود «کلّ شییء
فیه کلّ شیء» را از خصايص میام أو أدنی(همان )577 :و سرّ آن مییام بیه شیمار آورده اسیت
(همان ،ج.)827 :8

پذيرش اصل «کلّ شیء فیه کلّ شیء» گرچه ممکن است در بادی نظر با صیعوبت همیراه
باشد ،امّا با مراجعه به آثار اهل عرفان پ از ابن عربی ،روشین مییشیود کیه ايین اصیل از
جانب ايشان به صراحت پذيرفته شده است؛ تا جیايی کیه جنیدی ،ايین اصیل را از اصیول
تثبیت شده در مشرب تحییق و کشف دانسیته اسیت(جنیدی .)678 :8275 ،اسیتنادا فیراوان
عرفای مکتب ابن عربی به اصل «کلّ شیء فیه کلّ شیء» مؤيّد اين مدّعاست.
شبستری در گلشن راز(شبستری )678 :8563 ،تصويری چنین ،از اصیل فیوق ارائیه نمیوده
است:
بییرون آيیید از او صیید بحییر صییافی
دل يییق قطییره را چییون بییر شییکافی
دل هییر حبّییهای صیید خییرمن آمیید

جهییانی در دل يییق ارزن آمیید

جامی با بیان رباعی منسوب به ابوسعید ابواةخیر:
ای آينییه را داده جییال صییور تییو

يق آينه ،ک

نديد بی صور

تو

نی نی کیه ز ةطیف در همیه آينیه هیا

خود آمدهای پديد ،نی صور

تو
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اين اصل را چنین تصوير کرده است:
« حیییت هستی با جمیی شیئون و صیفا و نسیب و اعتبیارا کیه حییايق همیه
موجودا است در حیییت هر موجودی ساری است پ در «هیر چییزی نیاگزير
هر چیزی است».
اشیا همه در ویاند و وی در همهچیز
هسییتی کییه بییود ذا خداونیید عزيییز

ايیین اسییت بیییان آنکییه عییارف گويیید

باشد همه چیز مندرج در همه چیز
(جامی)55 :8567 ،

«کلّ شیء فیه کلّ شیء» که در برخی متون عرفانی به صور «کیلّ شییء فیی کیلّ شییء»
مطرح شده (کاشانی ،8276 ،ج270 :7؛ فرغانی ،8271 ،ج ،)266 :8عالوه بر جنبة وجیودی از جهیت
شهودی نیز ،مورد نظر عارفان بوده است:
«اين قلب انسانی اگر با سعة وجودیاش که بیمنتهاست ظهور نمايد ،بیه تمیام ايین
حیايق احاطة استیعابی می يابد ،تا بیدانجا کیه هیر چییزی را در هیر چییزی شیهود
میکند» (ابنعربی.)26 :7772 ،
کاشانی تحت عنوان شهود اةمنتهین ،رؤيت مجمل در مفصّیل و مفصّیل در مجمیل
را ،همان رؤيت «کلّ شیء فی کلّ شیء» و از باالترين مراتب شهود به شیمار آورده
است (کاشانی ،8276 ،ج.)200 :7

اين نوشتار بر آن است که میتوان با تلمل بر اصول 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 جمله اين آثار ،کتب عرفانی امام خمینی است.
هرچند در آثار حکمیـ عرفانی ايشان تصريح يا اشارة مستییمی به اين اصل نشده است،
ةیکن با نگاهی تحلیلی به آراء و نظرا شان در مجمو میتوان نتیجه گرفت که اين اصل
مورد پذيرش ايشان نیز بوده است.
قرائت نخست؛ مبتنی بر مبحث نفس رحمانی از منظر امام خمینی
بر اساس قول به «وحد شخصی وجود» که بنیانیترين مسیلةة عرفیانی اسیت و بیر ديگیر
مباحث نظام هستیشناسی عرفانی اثرگذار است ،خلق و خاةق يیا کثیر و وحید از هی
جدا نبوده بلکه حق عین خلق است و نه چنان است که خاةیی باشید و مخلیوقی جیدای از
او .عاة پرتو تجلّی حق است و به تعبیری خود خداسیت کیه در صیور عیاة جلیوهگیر
میشود .بنابراين عارفان کثرا را ظهورا و شئون وجود واحد حیّی می دانند .اةبتّه اطیالق
باری تعاةی ،اطالق میسمی است که تنها نبايد در تعیّنا و شئوناتش يافیت ،بلکیه در عیین
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آنکه در تمامی تعیّنا حضور دارد ،ذاتی ورای آنهاست.
ظهور حضر حق يا شئونا او در عرفان اسالمی از جها متعددی مورد نظر عارفیان
اسالمی بوده و از زوايای گوناگون مورد تبیین ايشان قرار گرفته کیه يکیی از ايین میوارد بیا
عنوان «نَفَ رحمانی» مطرح شده که مورد اذعان تمامی عرفای مکتب ابنعربی است.
ظهور حق همان نَفَ رحمانی است و نَفَ رحمانی از عاةیترين شئون تیا پیايینتیرين
مراحل را در برمیگیرد و اين نَفَ در مراحل مختلف شدّ و ضعف میيابد(قیصیری:8503 ،
.)733

پ آنچه در عرفان اسالمی با عنوان «نَفَ رحمانی» شناخته میشود ،حیییتی اسیت کیه
تمامی تعیّنا را اع از امری و خلیی ،يعنی تعیّن نخست ،تعیّن ثانی ،عاة عیل ،عیاة مثیال
و عاة مادّه را دربر می گیرد ،ةذا حیییتی است گسترده کیه در تمیامی مراتیب حضیور دارد.
اطالق ،قید هويّت آن را تشکیل میدهد؛ يعنی نَفَ رحمانی ورای سريان در تمامی تعیّنیا
چیزی از خود ندارد .مشخّص است چنین اطالقی با اطالق مورد نظیر در میورد ذا بیاری
تعاةی متفاو میباشد.
ظهور هستی خداوند در ماسوا از طريق نَفَ رحمانی است و میتیوان ذا بیاری را در
يق سو و نَفَ رحمانی اع از تعینّا امری و خلیی را در سوی ديگر تصیوّر نمیود .پی
چنانکه قونوی نیز بیان داشته کلّ هستی چیزی جز يق تجلّی نمیباشد:
«بنابر کاملترين شهودها ،تجلّی يکی بیش نیست که به حسب قابیلهیا و مراتیب و
استعدادهای آنها ،برای آن تجلّی ،تعیّناتی ظاهر میشیود .بیه همیین دةییل ،تعیدّد و
نعو مختلف و اسماء و صفا بدان الحق مییشیوند ،نیه اينکیه در واقی متعیدّد
باشد»(قونوی.)51 :8518،

چنین تبیینی از بحث تجلّی اةهی عالوه براينکه خوانیايی بیشیتری بیا ذوق وحید بیین
عرفانی دارد ،متناسب با قاعدة فلسفی «اةواحد» نیز خواهد بود 8.قونوی نیز توافق خیود را بیا
اين قاعده (اةواحد) ،با تبیین عرفانی آن ،اعالم داشته است(قونوی)02 :8508 ،؛ بدين شیرح کیه
اوّالً صدور معنی ديگری غیر از علّیت مورد نظر فالسفه را در بردارد کیه تجلّیی ،گويیای آن
است و ثانیاً مصداق صادر نخست ،همان نَفَ رحمانی است نه عیل اوّل در بیان فیلسیوفان
(همان).

قید اوّةیت نیز برای تجلّی يا صدور چنین است که دومی برای آن نمیتوان متصوّر شید؛
چرا که دارای وحد حیییی است .اين وحد  ،همانطور که اشاره شد ،وحیدتی همچیون
وحد البشرط ذا حق تعاةی نیست بلکه به قید «عموم» مییّید بیوده و مطلیق بیه اطیالق
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قسمی است.
بحث تجلّی در هستیشناسی عرفا از وجوه مختلف میورد تبییین قیرار گرفتیه اسیت .در
انديشة امام خمینی نیز آنچه که بیشترين وجه را بهخود اختصاص داده ،تحلیل ايین حییییت
از جهت فیض بودن آن است؛ بهعبارتی ،ديدگاه اصلی ايشیان در تبییین هسیتی ،در اصیل از
زاوية فیض اقدس و میدّس تشريح شده است؛ بدينصور که صُی ربوبی با فیض اقیدس
مرتبط بوده و عواة خلیی با فیض میدس .ايشان فیض اقدس را مالحظیة اسیماء و صیفا
اةهی دانستهاند بدون حاةت امکانیّه در ممکنا خیارجی و فییض مییدّس مالحظیة حییايق
خارجی است از آن نظر که حیايق وجوديّهاند و هر يق مجلی و مظهری از اسیما و صیفا
اةهی میباشند بی شائبه نیايص و حدود عدمی آنها(ر.ک :امام خمینی.)8507 :
تفاو تجلّی و تعیّن در عرفیان نظیری ،تنهیا بیه ةحیاع و اعتبیار مییباشید و از جنبیة
هستیشناختی تفاوتی بین آنها نیست .در آثار عرفانی امام خصوصاً مصباح اهلداية  ،بیشیتر بیه

جنبة تجلّی تاکید شده و چندان خبری از تعیّن نیست .مثالً فیض اقدس بیه عنیوان نخسیتین
تجلّی حق ،بیشترين کاربرد را در کتاب مصباح اةهدايه دارد که همین حیییت از ةحاع ديگیر
همان تعیّن اوّل است .ايشان در بیان مراتب سهگانة صی ربوبی در آداب الصةو ة نییز چنیین

میگويند:
«اوّل میام غیب احدی؛ دوم میام تجلّی به فییض اقیدس ،کیه شیايد «عمیا» کیه در
حديث نبوی است اشاره به آن باشد و سوم میام «واحديت»...؛ ذا  ،غیب اسیت و
دست آمال از آن کوتاه اسیت و صیرف عمیر در تفکّیر در ذا  ،موجیب ضیالةت
است ،و آنچه مورد معرفت اهلاهلل و عل عیاةمین بیاهلل اسیت ،مییام «واحیديّت» و
«احديّت» است« ،واحديّت» برای عامّة اهلاهلل و «احديّت» برای خلّیص از اهیلاهلل»
(امام خمینی.)570-576 :8507 ،

آشکار است که در قسمت نخست عبار که مربوط بیه قیوس نیزول اسیت ،ايشیان از
عنوان «میام تجلّی به فیض اقدس» برای مرتبة بعد از ذا استفاده نمودنید ،وةیی در ادامیه و
در قوس صعود ،عنوان «احديّت» را که تعیّن اوّل است برای همیین حییییت بیهکیار بردنید.
بنابراين از نظر ايشان میان تجلّی -که معنای ظهور میدهید -و تعییّن -کیه معنیای مظهیر و
مجلی میدهد -تمايز فیط از اين روست که تجلّی «فیض» و تعیّن «مسیتفیض» اسیت (امیام
خمینی.)71-57 :8507،

حال مسلةه اصلی ،جايگاه نَفَ رحمانی در نگرش امام خمینی و به عبارتی تناسب ايین
حیییت با فیض میباشد .اهمّیت اين مسلةه آنگاه بیشتر میشود که در مراجعه به آثیار عرفیا،
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میبینی که آرای مختلفی از جانب آنها در مورد مصداق و جايگاه نَفَ رحمانی مطرح شیده
است .مثالً برخی نَفَ رحمانی را ه طراز با تعیّن نخست دانسته و بهعبیارتی همیان مرتبیه
احديّت معرّفی میکنند(قونوی ،)878 :8518،و برخی آن را ه طراز با تعیّن ثانی يا همان مرتبیة
واحديّت میدانند(فناری ،)502 :8502 ،برخی ديگر نیز اين حیییت را خارج از صُیی ربیوبی و
در حیطة عواة خلیی به شمار آوردهاند(قیصری.)117 :8503 ،
اةبتّه با تبیینی که در مورد هستیشناسی عرفانی در بحث وحد تجلّی و صحّت قاعیدة
اةواحد صور گرفت ،رأی گروه اوّل که نَفَ رحمانی را با تعیّن نخست يکی دانسیته انید،
موجّهتر خواهد بود؛ چراکه با نگاه وحد انگارانه عرفانی ،به حک وحید اطالقیی حیق و
راه نیافتن هیچگونه کثرتی به ذا میدساش ،جلوة او نیز واحد میباشد و همان يیق جلیوه
به صور مختلف درآمده و مراتب و مراحل گونیاگون را تشیکیل داده اسیت .نظیر بزرگیانی
چون فرغانی و جندی نیز بر همین بوده است(يزدانپناه.)327 :8535 ،
رأی مختار امام خمینی نیز با آرای اين بزرگان قابل تطبیق است .ايشان که با مطرح کیردن
فیض اقدس و میدّس به تبیین هستی نظر داشتهاند ،در تعلییه بر مصباحاالنی بیه صیراحت
فیض میدّس را ظاهر نَفَ رحمانی معرفی کرده و فیض اقدس را باطن آن دانسته اند:
«تحییق آن است که حیییت عمائیه و نَفَی رحمیانی ،حییییت و رقییتیی و
باطن و ظاهری و عین و شهادتی دارد ...پ حییییت و بیاطن و غییب آنهیا
عبار است از فیض اقدس و تجلّی اوّل ،ةکن به اعتبار برزخیّت و احیديّت
جمعیه به آن عماء گفته میشود و به اعتبار ظهور در کثرا اسمائیّه ذاتیّیه بیه
آن نَفَ رحمان گفته میشود و رقییه و ظاهر و شهاد آن دو عبار اسیت
از تجلّی ظهوری فعلی و فیض میدّس و وجود منبسط ،جز اينکیه بیه اعتبیار
برزخیّت به آن ،عماء و به اعتبار بسط و ظهور در مراتب تعیّنا به آن ،نَفَی
رحمانی گفته میشود»(امام خمینی.)735-737 :8287 ،
پ نَفَ رحمانی در نظر ايشان همان جم فییض اقیدس و مییدّس بیوده و بیه تعبییر
ديگر فیض اقدس و میدّس دو وجه از نَفَ رحمانی میباشند.
تعیّن که صور متعیّن است ،وجودی بدون وجود متعییّن نخواهید داشیت .از ايین رو
متعیّن که همان نَفَ رحمانی است ،مادّه صور تمامی تعینّا است؛ به تعبیری ماسیوای ذا
حق چیزی جز نَفَ رحمانی نبوده و اين حیییت از عیرش تیا فیرش کشییده شیده اسیت.
تمامی ماسوا ،تعیّنا اين حیییتاند و شلنی از آن محسوب میشیوند و از ديگیر سیو ايین
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حیییت چیزی جز اين تعیّنا نمیباشد.
از آنجا که نَفَ رحمانی بسیط اسیت و در تمیام اشییاء و کثیرا حضیور دارد و تمیام
اسماء و صور کثرا در آن مندمج است ،می توان تساوی ذيل را نتیجه گرفت:
«کلّ شئ فیه اةنف اةرحمانی» و «اةنف اةرحمانی فیه کلّ شئ»=(کیل شییء
فیه کل شیء)
نَفَ رحمانی در هر چیزی هست و تمام اشیاء در نَفَ رحمانی با جمعیّت و
احديّتاش ،مندمج اند؛ بنابر اين «هر چیزی در هر چیزی هست» يا «در هر چیزی همه چیز
هست».
قرائت دوم؛ مبتنی بر مبحث اسماء الهی از منظر امام خمینی
بحث اسماء در عرفان اسالمی به تعبیری نمايانگر وجه ارتباط خاصّ ذا حق با موجیودا
میباشد و تمام عاة  ،فروغ جمال حق و بازتاب اسماء و صفا اوست.
تبیینی که از نَفَ رحمانی گذشت نمايانگر وجهیی عیام در میورد ارتبیاط ذا حیق بیا
ماسوای آن بود که به تعبیر فلسفی به مادّه تعیّنا اختصاص داشت ،امیا ماهیّیت صیور ايین
اشیاء يا تعیّنا  ،مربوط به اسماء اةهی است .حال بايد ببینی که چگونیه بحیث اسیماء اةهیی
میتواند در تبیین و اثبا اصل «کلّ شیء فیه کلّ شیء» نیش داشته باشد.
اسماء اةهی در قوس نزول منشاء تجلّیّاتی هستند که به ظهیور صیور اشییاء بیه صیور
مختص خود میانجامد و در قوس صعود نیز ،منشل اشراقا و تجلّیّاتی اسیت کیه بیر قلیب
عارف جلوهگر میشود و او را با حق آشنا میسازد .ةذا اسماء اةهی در عرفیان اسیالمی از دو
جهت هستیشناختی و معرفتشناختی قابل بررسی است که بخیش نخسیت آن میرتبط بیا
مسلةة اين میاةه میباشد.
به تعبیر امام خمینی ،اس عبار است از «ذا  ،همراه با صفتی خاص از صیفا اش يیا
تجلّیای از تجلّیّا اش ،چنانکه «رحمان» ذا متجلّی به رحمت واس و منتشر اسیت» (امیام
خمینی .)05 :8286 ،ايشان متذکّر شدهاند که در اين تعريف «ذا من حیث هی» نبايد میدّ نظیر
باشد؛ چرا که ذا از آن حیث که ذا است به هیچگونه تعیّنی ،متعیّن نمیشیود و تعییّن در
مرتبهة متلخر از ذا است (امام خمینی .)57 :8287 ،حاصل اينکه ذا ناشناخته حق ،هرگیاه از
حیث يکی از تعیّنا کماةی يا از ح یث نحوة ارتبیاط بیا افعیال و عیاة خلیق ةحیاع گیردد،
موصوف به اسماء میشود و بر اساس اين تعیّن ظهور يافته و شناخته میگردد.
چنانکه بساطت مطلق حق تعاةی عینیّت آن با همة صفا را موجب میشیود ،هريیق از
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صفا نیز با يکديگر عینیّت و وحد خواهند داشت و الزمة چنین عینیّتیی بیین صیفا و
ذا و بعض صفا با بعض ديگر موجب خواهد شد که هر اسمی از اسیمای اةهیی جیام
همة اسماء و مشتمل بر همة حیايق باشد .بنابراين صفا در يکديگر منطوی بیوده و در هیر
صفتِ جمال ،صفت جالل است و در هر صفتِ جالل ،صفت جمال است؛ يعنی ظهیورش،
جالل است و بطونش ،جمال (امام خمینی.)77-83 :8507 ،
هر يق از اسمای اةهی در حضر واحديت ،میتضی آن است که کمال ذاتی خود را کیه
در او و مسمايش نهان است به طور اطالق اظهار نمايد .اطالق بدين معنا که کمیال ذاتیی او
بايد اظهار شود ،حتّی اگر اقتضاهای ديگر اسماء را در پرتو ظهور خود محجیوب سیازد .بیه
عنوان مثال ،جمال حضر حق ،میتضی ظهور جمال مطلق است و معنیای ايین اطیالق آن
است که جالل حق محکوم جمال گردد و در او مختفی شود و جالل حق میتضی آن اسیت
که جمال را در باطن خويش گرفته و زير قهر و سلطه خیود آورد و همچنیین اسیت ديگیر
اسمای اةهی (امام خمینی.)28-27 :8507 ،
چنین مسلةه ای در برخی از آثار عرفانی در بخش تیسی بندی صفا به جمال و جیالل
مطرح شده است؛ ةذا شايد موجب اين پندار باشد کیه ظهیور و بطیون ،منحصیر در صیفا
جمال و جالل بوده و همة اسماء و صفا اةهی را شامل نمیشود ،ةییکن حضیر امیام بیا
تفطّن به اين مسلةه در تعلییه شان بر شرح فصوص که قیصیری بیه روش پییشگفتیه رفتیه
است 7،به صراحت اصلی را با عنوان «االسماء کلّها فی اةکل» مطیرح نمیودهانید(امیام خمینیی،

 .)83 :8287در مصباح اهلداي نیز ،بیا مطیرح کیردن اسیمای کلّیی چهارگانیه االوّل و االخیر و

اةظاهر و اةباطن ،ظاهر را در اس باطن مختفی دانستهاند و باطن را در اس ظیاهر و همچنیین
اوّل را در آخر وآخر را در اوّل (امام خمینی.)77 :8507 ،
ايشان با چنین نگاهی در تفسیر حديث نبوی(ص)« :ان اجلنه ُح ّفت باملکةاه النةاه ُح ّفةت
بالشه ات» ،بهشت و میاما اش را ظهور جمیال و بطیون جیالل و دوز و درکیا اش را

ظهور جالل و بطون جمال معرفی نمیودهانید (امیام خمینیی )75 :8286 ،و در تبییین چگیونگی
بطون جمال اةهی در دوز  ،اينگونه آوردهاند:
«آتش ،صور غضب اةهی است و باطن اش رحمت؛ زيرا خلق شده تا بنیدگان را
از ةوازم اعمال شان برهاند»(امام خمینی.)77 :8287 ،

از آنچه گفتی  ،مشخص میشود که محمل اصل «کلّ شییء فییه کیلّ شییء» در مبحیث
اسماء ،مسلةة عینیّت اس و مسمّی است کیه در تمیامی اسیماء ،مسیمّی واحید بیوده و ذا
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باریتعاةی است .اةبتّه بنا بر تعبیر امام خمینی چنانکه گذشت ،نه «ذا من حیث هی» ،بلکیه
خلیفة او که همان فیض اقدس است .از اين رو ،در تمیامی اسیمای اةهیی کیه بیه اعتبیارا
گوناگون به اسماء کلی و جزئی ،جماةی و جالةی و ...تیسیی بنیدی شیدهانید ،مسیمّای هیر
اسمی حضر حق میباشد.
از رهگذر اين موضو  ،امام خمینی با مطرح کردن اصل «االسماء کلّها فی اةکل» دقییاً بیه
مسلةة مورد نظر اين میاةه اشاره نمودهاند؛ ةذا اصل مطروحه ايشیان را مییتیوان عیین قاعیده
«کلّ شیء فیه کلّ شیء» دانسته و حتّی تعبیر دقیقتر و روشنتر آن دانست؛ چرا کیه تمرکیز
نگرش عرفان اسالمی بر میوةه اسماء در میان ساير نگرشها بی بديل و حائز اهمیت خیاص
است ،تا جايی که موضو عل عرفان را به تعبیری اسماء و صیفا اةهیی خوانیدهانید (امیام
خمینی .)33 :8287 ،بنابراين به زع نگارنیدگان ،چنیین تعبییری از قاعیدة فیوق مییتوانید بیه
اصطالح امروزين ،تعبیری علمیتر بوده و نمايیانگر دقّیت و ظرافیت نگیاه امیام خمینیی در
عرفان اسالمی باشد.
در پايان اين بخش با توجّه به اينکه تمام اشیاء عاة چیزی جز ظهیورا اسیماء نیسیتند،
میتوان اين قرائت را اينگونه صور بندی کرد:
«االسماء کلّها فی اةکل» يا «کلّ اس فی کلّ اس » = (کلّ شیء فی کلّ شیء)
وقتی هر شیئی مظهر اسمی از اسماء اةهیی اسیت و «هیر اسیمی در هیر اسیمی منیدرج
است» ،پ میتوان گفت که «هر چیزی در هر چیزی است».
قرائت سوم؛ مبتنی بر مبحث تناظر انسان و عالم از منظر امام خمینی
با تبیینی که در مورد نگرش مبتنی بر اسماء ،در عرفان اسالمی گذشیت ،مشیخّص شید کیه
مصداق ةفظ «شیء» در هر دو طرف اصیل «کیلّ شییء فییه کیلّ شییء» ،چییزی جیز اسی
نمیباشد .از آنجا که در نگرش عرفانی ،کلّ هستی جوالنگاه اسمای اةهی است و به تعبییری
در هستی جز اسماء نداري پ در عاة خلق نیز که اشیاء همگی مظاهر اين اسیماء هسیتند،
بنا بر تسرّی حک ظاهر به مظهر« ،در هر چیزی ناگزير هر چیزی است».
ةیکن از زاويه ديگری در انسان شناسی و جهان شناسی عرفانی میتیوان مسیلةة فیوق را
بهطور خاص در مورد انسان و جهان تبیین نمود:
«کلّ شیء فی کلّ شیء» که به اعتبار سرايت تعییّن اوّل در جمیی موجیودا بیر سیبیل
اجمال و قوّه است ،در هیچ مظهری تفصیالً ظاهر نمیشود مگر بیه اقتضیای خصوصییّت آن
مظهر ،امّا انسان که احديّت جم جمی مظاهر است ،همة کماال در وی باةفعیل و تفصییل
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ظاهر میشود .اين انسان حق تعاةی را بر وجهی جام بین اجماةی که در تعییّن اوّل اسیت و
تفصیلی که در مظاهر متفرّقة کونیّه است شهود مینمايد .اين جامعیّت ويژگی خیاص انسیان
و علّت غايی امر ايجادی است.
در نگاه عرفانی ،زوجیّتی که در قرآن به هر شیئی تسرّی داده شیده در مییاسیی فراتیر از
طبیعیّا مطرح است ،چنانکه در میابل انسان به عنوان نوعی کلّی ،جهان به عنوان نیو کلّیی
ديگر قرار میگیرد (ابنعربی ،بیتا.)00 :
چنین نگرشی در عرفان اسالمی با عنوان عاة کبیر و عاة صغیر نمودار شده است .عیاة
کبیر نزد عرفا عبار است از ماسوی اهلل که از عیل اوّل تا عاة مادّه را بدون در نظر داشیتن
انسان شامل میشود .از سوی ديگر ،انسان به عنوان عاة صغیر در میابل عاة کبیر است کیه
ابعاد وجودی او در تناظری کامل با عاة کبیر قیرار دارد .از ايین واقعیّیت بیا عنیوان «تطیابق
نسختین» نیز ياد میشود (يزدانپناه.)657 :8535 ،
به تعبیر قیصری اوّةین مظهر آن حیییت در عاة انسانی صور روحی مجرّد اسیت کیه
مطابق صور عیل کلّی در عاة کبیر است .بعد صور قلبی است کیه مطیابق و مشیابه آن
صور نف کلّی است ،سپ صور نف حیوانی است که مطابق طبیعیت کلّیی و نفی
منطبعة فلکی است .صور دودی ةطیف که در طب ،روح حیوانی نامیده میشود مطیابق بیا
هیوالی کلّی است ،همچنین بعد از آن صور خونی است که مطیابق صیور جسی کیل
است و بعد از آن نیز صور اعضا بااجسام عاة کبیر متناظر هستند .و بهوسیلة ايین تنیزّال
در مظاهر انسانی ،بین عاة و انسان مطابیت برقرار است (قیصری.)883 :8503 ،
در فیرهای که از ابنعربی گذشیت ،او بیهصیراحت چنیین نگیاهی را برداشیتی از قیرآن
دانسته است .در توجیه منشل درون عرفانی چنین نگاهی ،در هستیشناسی عرفانی ،مییتیوان
گفت که تعیّن نخست و به تعبیری نَفَ رحمانی اصل تمام موجودا اسیت .ايین حییییت
در عاة خلق به دو صور ظهور يافته است يکی عاة و ديگری انسیان .بنیابراين انسیان و
عاة  ،ظهورا آن حیییت واحدند به اجمال و تفصیل.
امام خمینی نیز در آثار عرفانی خود به چنین تطابیی به صراحت اذعان داشته و مکیرّر از
اصطالح عاة کبیر و صغیر بهره برده است ،تیا جیايی کیه مییتیوان ايین بحیث را ،شیاةوده
مباحث انسانشناختی ايشان محسوب نمود .ايشان انسان را وجود کاملی معرفیی میینماينید
که جام همة مراتب عیلی و مثاةی و حسی بوده وعواة غیب و شهود و آنچیه در آنهاسیت
در او منطوی است (امام خمینی.)0 :8286 ،
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ايشان در شرح سخنی منسوب به حضر علی ( ) 5چنین بیان میدارند:
«انسان با ملق ،ملق است ،با ملکیو  ،ملکیو و بیا جبیرو  ،جبیرو ؛
انسان با وحد جمعی و بساطت ذاتیاش ،صیور مجمیو عیواة اسیت
چنانکه عواة وجودی ،صور تفصیلی انسان است» (همان.)1-0 :
ايشان در جايی ديگر ،بر مثل ه بودن عاة و انسان تلکید داشیته و مییگوينید کیه اگیر
ال با عاة کبییر ماننید انطبیاق مثیل بیر مثیل ،منطبیق
انسان را منشرح کرده و بسط دهند کام ً
خواهد شد(اردبیلی ،8518 ،ج .)87-88 :5حتّی شیناخت انسیان از غییر را ،از راه مطاةعیة ذا و
وجود خود ممکن میدانند (همان).
موضو مورد بحث اين بخش ،سطح تکوينی و به عبارتی انسان نوعی است .چرا کیه در
عرفان اسالمی بهصور کلّی و باةتب در انديشة عرفانی امیام خمینیی ،انسیان از دو سیاحت
مورد بررسی و مالحظه قرار میگیرد؛ يکی سطح تکوينی که موضیو میورد بحیث در ايین
سطح ،انسان بهعنوان يق نو است و نه يق فرد .نو انسیان از نظیر تکیوينی ،کامیلتیرين
هستی در میان هستیهای جهان است .او عصارة کامل عاة و به تعبیری «عاة اصغر» اسیت.
و ديگر ،سطحی که انسان به عنوان يق فرد مطرح است که همیان سیطح معرفتیی و میرتبط
با قوس صعود است .در اين سطح همة انسانها ،مراتب يکسانی ندارند ،بلکه میان انسیانهیا
درجاتی وجود دارد.
امام خمینی در راستای چنین نگیاهی ،در بحیث تنیاظر عیاة و آدم درجیا و مراتیب
انسانها را ناشی از به فعلیّت رسیدن يا نرسیدن استعدادهای آنها دانستهاند:
«همة جهاتی که در عاة هست ،در انسان هست ،منتها بیه طیور قیوّه و اسیتعداد ،و
اين استعدادها بايستی با فعلیّت يافتن تحیّیق پییدا کننید»(امیام خمینیی ،8503 ،ج:88
.)783

ل عیاة  ،ورای عیاة نییز
هرچند ،ايشان در جايی ديگر ،انسان را عالوه بیر تطیابق بیا کی ّ
معرّفی کردهاند (همان ،ج .)61 :87میتوان با نظر داشتن مبانی عرفانی ايشان ،چنیین انسیانی را
دارای صور فعلیّت يافته تمامی اين قوّهها دانست.
از نگاه امام خمینی اين میام با نظر به «حیییت محمّديه» در انحصیار پییامبر ختمیی(ص)
و به تب ايشان ،سايرين از حضرا معصومین( ) است .چنین رويکیردی کیه بحیث قیوس
صعود را شامل میشود ،مربوط به نگاه دوم به انسیان و بیهعبیارتی انسیان فیردی اسیت .در
راستای چنین نگرشی ،در عرف عرفای اسالمی از کلّ هستی با عنیوان انسیان کبییر نییز يیاد
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میشود (جامی ،)38 :8507،که در آن انسان به عنوان روح هستی و اصیل آن و علّیت غیايی و
علّت بیای آن مطرح میباشد.
انسان کامل اگرچه به اعتبار حاصله از تجلّیا در مرتبة نازةه از وجود قیرار گرفتیه وةیی
به اعتبار سیر صعودی و نیل به میام تجلّیی ذاتیی و مییام أو أدنیی مشیتمل اسیت بیر کلّییه
حضرا به انضمام شلنی جام تر و کاملتر و به ةحیاع احاطیة آن بیر عیاة اعییان ،جمیی
حضرا از اجزاء و ابعاضِ وجود کلّی انسان کامل محسوب میشود؛ ةذا از آن به عاة اکبیر
تعبیر نمودهاند (قیصری.)881-880 :8518،
نتیجة بحث اينکه با تیرير مذکور در فوق ،چنانچه انسان را عاة صغیر و ساير مخلوقیا
را عاة کبیر در نظر بگیري  ،محمل اصل «کلّ شئ فیه کلّ شئ» آشکار شده و چنین میتیوان
گفت که مصداق «شیء» در قاعدة فوق عاة کبیر و عاة صغیر است؛ ةیذا «هرچییزی کیه در
مخلوقا عاة است ناگزير در انسان خواهد بود و باةعک ».
«اةعاة اةکبیر فیه اةعاة اةصغیر» و «اةعاة اةصغیر فیه اةعاة اةکبیر»= (کیلّ شییء فییه کیلّ
شیء)
از آنجا که انسان مطابق کلّ اشیاء عاة است پ میتوان در تعبیر «االنسیان فییه اةعیاة »،
«کلّ شیء» را جايگزين «االنسان» کرد و گفت «کلّ شیء فیه اةعاة » يعنی تمام عیاة در هیر
چیزی هست .از سوی ديگر گذاشتن «کلّ شیء» بیه جیای «اةعیاة » در عبیار «اةعیاة فییه
االنسان» به تعبیر «کلّ شیء فیه االنسان» منتج خواهد شید ،کیه برآينید آن چییزی جیز (کیلّ
شیء فیه کلّ شیء) نخواهد بود.
آقا محمدرضا قمشهای نیز در شرح رسائل قیصری با تلکیید بیر اينکیه بنیابر اصیل «کیلّ
شیء فیه کلّ شیء» هر موجودی جام کلّیة حضرا خم است ،به صراحت تفسیر اصیل
فوق را بر اساس قرائت سوم اين میاةه موجّه دانسته و میگويند:
«از آنجا که بین حیايق عنصريّه و انوا مستیر در رح طبیعیت ،صیور عنصیری
انسان به اعتبار آخرين تنیزّل وجیود و اسیتیرار در رحی میادر ،قابلیّیت و اسیتعداد
تکامل و سیر تدريجی جهیت رجیو بیدايا وجیود را واجید اسیت و از جهیت
استعداد الزم غیرمعلّل و ذاتی عین ثابت غیرمجعول ،به نحو اعتدال مبرّا از انحیراف،
مظهر جمعیّت احکام حیايق مذکوره و جام کلّییة حضیرا بیه تفصییل وجیودی
است ،اهل عرفان انسان کامل را يکی از حضرا خمی دانسیتهانید ،واگرنیه هیر
موجیودی جیام کلّییة حضیرا خمی اسیت و ةیذا قییل «کیلّ شییء فییه کیلّ
شیء»(قیصری.)883 :8518 ،
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نتیجه
اصل «کلّ شیء فیه کلّ شیء» يا « کلّ شیء فی کلّ شییء» بیه عنیوان قاعیدهای کلیی و بیا
اهمّیت ،در عرفان مکتب ابنعربی مورد پذيرش است.
از آنجا که بنا بر نظريه وحد شخصییه وجیود ،تمیام هسیتی تجلّیی واحید و سیريان
حیییت وجود است و اين حیییت با احديّت جمعی ،بیا تمیام شیئون و نسیب و صیفا و
اعتبارا اش در حیییت هر موجودی ساری است ،ايین اصیل را مییتیوان از ةیوازم نظريّیة
وحد وجود عرفانی بهشمار آورد و با رويکردهای مختلف تیريرهای متفیاوتی از آن ارائیه
داد.
با نگاهی تحلیلی به آراء و نظرا امام خمینی به اين نتیجه میرسی که اين اصیل میورد
پذيرش ايشان نیز بوده است .اصل «کلّ شیء فیه کلّ شیء» کیه در آثیار عرفیانی ايشیان ،بیه
شکل غیرمستیی  ،در آموزة نَفَ رحمانی و تنیاظر انسیان و عیاة  ،جلیوه نمیوده اسیت ،در
مبحث اسماء به شکل مصرّح و با تعبیر «االسماء کلّها فی اةکل» بیان شده است.
قاعدة فوق حکايت از اين دارد که تنوّ و تعدّد صور عاة در کنه خود حیییتی واحید را
به همراه دارند که تکثّر ،چیزی جز صور ظاهری آن حیییت نیست.
پینوشتها

 .8چنانکه در جهانبینی امام خمینی نیز وحد عییل و کشیف دارای جايگیاه ويیژهای اسیت« :حاشةا
املشاهدات الذ قیه َان ختالف الربهان ،الربهان العقویه َان تقام عوی خالف شه د اصحاب العرفةان»
(امام خمینی.)63 :8507 ،
« .7ذاته تعاىل اقتضت بذاته حسب مراتب األل هی الرب بی صفات متعدِّ دة متقابو كالوطف القهر
الرمح الغض ب الرضا السخط غريها ،جتمعها النع ت اجلاملی اجلاللی إذ كل ما يتعوق
بالوطف ه اجلامل ما يتعوق بالقهر ه اجلالل .لکل مجال ايض ًا جالل»(قیصری.)25 :8503 ،
دائك منك التشعةر
د ائك فیك التبصةر
.5
فیك انط ي العاملاالكرب
اتزعم انك جرم صغیةر
بةاحةةرفه تظهر املضمةر
انت الکتاب املبني الذي
خيبةةر عنك بةةام يسطةةر
فةالحاجه لك يف خةاه
(میبدی8288 ،ق)803 :
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فناری ،محمد بن حمزه ،مصباحاالنی بیه همیراه مفتیاحاةغییب قونیوی ،تصیحیح محمید
خواجوی ،چاپ اوّل ،انتشارا موةی ،تهران.8502 ،
قونوی ،صدراةدين ،اعجازاةبیان فی تفسیر ام اةیرآن ،تصیحیح سیید جیاللاةیدين آشیتیانی،
چاپ اوّل ،بوستان کتاب ،ق .8518 ،

 -یییییییییییییی  ،النفحاتاالهلی  ،تصحیح محمید خواجیوی ،چیاپ اوّل ،انتشیارا

میوةی،

تهران.8503 ،
 یییییییییییییی  ،اةنصوص ،تصحیح سیید جیالل اةیدين آشیتیانی ،چیاپ اوّل ،مرکیز نشیردانشگاهی ،تهران.8508 ،
 قیصری ،داود بنمحمود ،شرح فصوصاةحک  ،به کوشش سید جاللاةدين آشیتیانی ،چیاپاوّل ،انتشارا علمی و فرهنگی ،تهران.8503 ،
 قیصرى ،محمد داود ،رسائل قیصرى ،چاپ دوم ،مؤسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ايیران،تهران.8518 ،

 -کاشانی ،عبداةرزاق ،ةطائف االعالم فی اشارا

اهل االةهیام7 ،جلید ،مکتبة الثقافة الدينیة ،

قاهره.8276 ،
 میبدی ،حسین بن معیناةدين ،ديوان أمیراةمؤمنین( ) ،تصحیح مصطفی زمیانی ،چیاپ اوّل،دار نداء اإلسالم ةلنشر ،ق 8288 ،ق
 يزدانپناه ،سیّد يداهلل ،مبانی و اصول عرفان نظری ،چاپ پنج  ،مؤسسة آموزشی و پژوهشیامام خمینی ،ق .8535 ،

