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 مقدمه 
، فإنّهما بداًلّوا أضَن تَهما لَم بِسکتُمما إن تَ. تیترَع اهللا و تابالثّقلین، ک مك فیکُنّی تارِإ«
نـوار،   بحار(».وضی الحلَدا عرِی یتّقا حرِفتَن یلَ در مقایسـۀ میـان وجـود    ) 108 /23ا

 قـرآن کـریم  بعضی قائل به برتري مطلـق   ،کریم قرآنو ) ص(حضرت ختمی مرتبت
نظـر غالبـاً    این) 122 /4العظیم،  القرآن؛ تفسیر 1043صحیح مسلم، ص: ك.ر.(اند هشد

را امري مستقل و جدا از وجـود  قرآن کریم ن و اهل ظاهر است که مربوط به متکلما
به عنوان اخبـار از غیبـی کـه    (اند که از سوي خداي متعال دانسته) ص(حضرت پیامبر

عی نیست همواره قرآن کریم  ،طبق این نظر. نازل شده استبر او ) پیامبر را از آن اط
که پیداسـت صـاحبان ایـن     چنان. است» ثقل اصغر«) ص(و حضرت پیامبر» ثقل اکبر«

 )56الهدایه، ص مصباح :ك.ر)(ص(حضرت» مقامی«دیدگاه از منزلت حقیقی و مقام 
  . اند دهغفلت کر

ً متفاوتی ارائه داده وجود احدي احمدي  ،اه ایشاناز دیدگ. اند اما عرفا دیدگاه کام
به عنوان اولـین و آخـرین تعـین    ) حقیقت محمدیه)(ص(صمدي حضرت حبیب خدا

داراي سمت مبدئیت و مرجعیت براي تمـام  ) 125شرح دعاي سحر، ص :ك.ر(هستی
بر تمام کائنات و کثرات از جمله بـر  » ثقل اکبر«ماسوي اهللا است، از این رو به عنوان 

یت تکوینی داردبرتري، احقرآن کریم  بر ایشان نازل شده است، ولی از  قرآن .اطه و و
از  که بعضی علما چنان ، آن)250 /17 و 252 /14نور،  صحیفۀ  :ك.ر(سوي خود ایشان،

  )149 /1مقربان،  ادب فناي  :ك.ر.(کنند تعبیر می» از آنان به آنان«این نزول به 
ي حضرت مربو ،آید آنچه در این مقاله می شایان ذکر است ط به برتري وجود وا

و بررسی مقام و  استقرآن کریم نسبت به ) ع(و اهل بیت مطهرش) ص(ختمی مرتبت
  . طلبد ها مقال و مجال دیگري می مرتبۀ سایر پیامبران الهی و کتب آسمانی آن

 قرآن کریمبر ) ص(دالیل برتري حضرت پیامبر. 1
 الصـلوة،  آداب (».معنا یکی اسـت در حضرت غیب و ] قرآنپیامبر و [حقیقت این دو «

ممکن است در بدو امر از چنین عباراتی برداشت شود که دیدگاه امام ) 321ـ320ص
است، اما باید توجـه  قرآن کریم و ) ص(همسانی و برابري حضرت پیامبر) ره(خمینی

در . که این همسانی تنها ناظر به مرتبۀ وجودي ایشان در علم ذاتـی الهـی اسـت    کرد
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گونه  ند، بلکه در حقیقت از آنجا که هیچا رتبه هم قرآنالهی، نه فقط پیامبر و  مرتبۀ ذات ي

تفصیل، کثرت، دوئیت و این و آنی در آن مرتبه متصور نیست، امکـان سنجشـی نیـز    
  . یا برتري یکی بر دیگري برسدرتبه بودن  گاه نوبت به هم وجود ندارد، تا آن

تجلی تمام اسـماء الهـی و   ) ص(پیامبر که حضرت چنان هم) ره(به بیان امام خمینی
نیز جلوۀ تام خداي متعال و تجلی قرآن کریم اسم اعظم و بلکه خود اسم اعظم است، 

 ،در واقع) 165ـ164تفسیر سورۀ حمد، ص :ك.ر.(است) ص(اسم اعظم بر قلب پیامبر
تعالی با همۀ شـئون   صورت غیبی و کتبی تمام اسماء و صفات الهی است و حق قرآن
لی خود در آن ظهور کرده استذاتی آداب  :ك.ر.(، صفاتی و تمام اسماء جمالی و ج

ل خـود    همان) 183ـ182، صالصلوة  گونه که حضرت حق با دو دست جمال و جـ
شاید . با همین خصوصیت نازل فرموده استرا نیز  قرآنطینت انسان را سرشته است، 

. یت جمع وحدت و کثـرت اسـت  گویند، زیرا مقام احد می قرآنآن را  به همین سبب
و ) به ظهـور رحمانیـت و رحیمیـت   (مقام ظهور اسم اعظم اهللا قرآنحقیقت  ،بنابراین

و هـم فرقـان    قـرآن این کتاب شریف هـم   ،از این جهت. استجامع جمع و تفصیل 
یت حضرت ختمی مرتبت چنان هم است؛ نیز جامع جمع ) ص(که مقام روحانیت و و

  ) 332 و 320همان، ص :ك.ر.(و فرقان است قرآنو تفصیل، وحدت و کثرت و 
چنان که ذکر شد، این همسانی مربوط به مرتبـۀ غیبـی ذات مجمـل و فـارغ از      هم

شود، مقایسۀ مرتبـۀ وجـودي    تفصیل است، ولی آنچه در این نوشتار بدان پرداخته می
وجـود   ،در ایـن مقـام  . در مقام کثرت و تعین استقرآن کریم و ) ص(حضرت پیامبر

ي آن حضرت ثقل اکبري است که هیچ امري در مقایسه با او، نه فقط کبیر و ) ص(وا
اي است که ثانی و  او یگانه. نیست یدنیو سنج پذیر قیاسبر نیست، بلکه اساساً با او اک

یـل  ) 484و 52؛ تحریر تمهید القواعد، ص75مصباح الهدایه، ص  :ك.ر(.ثالث ندارد د
  : این امر از این قرار است

  اولین و آخرین ظهور ذات نهان الهی) ص(حقیقت حضرت پیامبر. 1ـ1
تـرین   تـرین و نهـان   بـاطن . هر باطنی را ظهوري و هر ظهوري را بطون و نهانی است

کنـز  «آن بـه   حـدیث قدسـی از  وجود، غیب ذات و غیب الغیوب است، همان که در 
مصباح الهدایه،   :ك.ر.(نگنجد تعبیر شده است که در هیچ حد، اسم و رسمی در» مخفی
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نـوار،   بحار(»ت أن أُعرَف فَخَلَقت الخَلقَ لکَی أُعرَفبأحبخفیاً فَکُنت کنزاً م« )13ص  ا

دوست داشتم که شناخته شوم، پس خلق را آفریدم . من گنجی پنهان بودم  ):199 /84
ً و ابداً، کنز مخفی و غیب«آن . تا شناخته شوم بـه   الغیوب و متصـف  حقیقت ذات از

احدیت ذاتیه است که نه کسی زو نام دارد، نه نشان و عین ممکن در عـدمیت بطـون   
تابد و از این رو غیب بودن  این ذات نهان که هیچ اسم و وصفی را برنمی ».باقی است

، به تعـابیر مختلفـی یـاد شـده     )25، صتحریر تمهید القواعد  :ك.ر(نیز وصفش نیست
، »غیب هویت مطلق«، »غیب غیب ذات«، »ب مغیبغی«، »الغیوب  غیب«است، از جمله 

  ) 24ـ11مصباح الهدایه، ص :ك.ر.(»هویت غیبی«

اسـم نـدارد و   ) ع(ذات حق تعالی به تصریح ارباب کشف و یقین و عترت طاهره
ق عنا ، »مطلـق «، »موجود«وینی همچون وضع اسم نیز براي آن محال است، حتی اط

تحریـر    :ك.ر(جع به آن ذات نهان نیسـت رگز رانیز ه» باطن«و » ظاهر«، »آخر«، »لاو«
 مصـباح   :ك.ر.(اند و نه اسم او ، بلکه تنها عناوینی از باب تفهیم)25تمهید القواعد، ص

  )50ص رسائل قیصري،؛ 14ص الهدایه،
ــی  ــارت م ــه اش ــان  ن ــه بی ــذیرد، ن   پ

              
ــان     ــه نش ــم دارد، ن ــی زو عل ــه کس   ن

  )14منطق الطیر، ص(   
از ) 1/ توحید(»دحاَ اهللاُ وه لْقُ«در آیۀ » هو«) ع(نقل از حضرت امام صادق به ،همچنین

آید تا قابل اشاره  گاه به ظهور و تعین درنمی آن غیب نهان هیچزیرا  باب اشاره نیست،
موجب تنـزّل از مقـام وجـود    ... و» صمد«، »حدأ«، »اهللا« اي مانند هر اشاره چون باشد، 

پرسیده شـد کـه   ) ع(طبق نقل از امام رضا) 14الهدایه، صمصباح   :ك.ر.(محض است
خداوند داراي چه کیفیت و یا چه حیثیتی است؟ حضـرت   ؟»وه یثَح«یا » وه یفکَ«

او کیفیت و اینونیتی نیست، زیرا  او را حیثیت، ،»له یثَحیث فَالح یثُح«: پاسخ دادند
توان  راك کرد و با هیچ چیز نمیاداو را با حواس ظاهري نتوان . هاست خود خالق آن
  )78 /1اصول کافی، .(مقایسه نمود

  .شود ماند، بلکه ظاهر می نشانی نمی اسم و رسم، در پس پردۀ ابهام و بی این بطون بی
ــو ــدارد  نکـ ــتوري نـ ــاب مسـ    رو تـ

               
  ببنــــدي در ز روزن ســــر بــــرآرد  

  )592هفت اورنگ، ص(   
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مقدمـۀ کتـاب     :ك.ر.(مجمل نهـان الهـی اسـت    آفرینش کثرات، ظهور و تفصیل ذات ي

آن ذات گنج نهان بود، به قصد آشکار کردن خود، خلق ) 422ـ395ص النصوص، نص
پس حـب ذاتـی حـق بـه رؤیـت      . را آفرید که نمود، ظهور و تعین وجود وي باشند

ت خود، سبب ظهور کثرت شد رسـالۀ نقـد النقـود فـی معرفـإل        :ك.ر.(تفصیلی کما
هرچند تمام خلق ظهور روي نهان اویند، ولی براي ظهور تام و تمام ) 133الوجود، ص

نمایی است که با ظهورش درهاي خیرات، برکات و کثرات گشوده  آن، نیاز به آینۀ تمام
او . است) ص(وار اولین جلوه و تعین ذات اله، حقیقت محمدیه شود و آن خلیفۀ آیینه

عینات وجودي است و از آن به عناوینی که مطلع کتاب عالم وجود و مقدم بر جمیع ت
مفـاتیح  «، »افـق اعلـی  «، »أو أدنی«، مقام »حقیقإل الحقایق«، »جمع الجمع«چون مقام  هم

ــب ــاتیح اول«، »غی ــئون اول«، »مف ــی«، »ش ــماء ذات ــات«و » اس ــروف عالی ــر » ح تعبی
یر تمهید ؛ تحر250؛ شرح مقدمۀ قیصري، ص32و16مصباح الهدایه، ص: ك.ر.(اند کرده

) ص(از ایـن روسـت کـه حضـرت پیـامبر     ) 97؛ رسائل قیصري، ص481واعد، صالق
نـوار،  (»أولُ ما خَلَقَ اهللاُ روحی« : فرمود  »أولُ مـا خَلَـقَ اهللاُ نُـوري   «، )309 /57بحار ا

 .»أولُ مـا خَلَـقَ اهللاُ القَلَـم   «، )97 /1همـان،  (»أولُ ما خَلَقَ اهللاُ العقل«، )22 /25همان، (
نـور مـن    .او، روح من اسـت  اولین خلق. اولین تعین خداوند، منم) 309 /54همان، (

  . همان که موسوم به عقل و یا قلم است ؛است
) ص(د بن عبداهللامراد از حقیقت محمدیه، حضرت محم البته باید توجه داشت که

ق آن، مجالی براي اشـخاص بـاقی    و نیز هیچ شخص خاصی نیست، زیرا سعه و اط
و اهل بیـت  ) ص(حضرت حبیب خدا) 25تحریر تمهیدالقواعد، ص  :ك.ر.(گذارد نمی

نوار،  بحار(»ما للّه آیإل أکبر منّی«هر یک به مصداق ) ع(او ۀبطی آینه و آیتی ) 206 /23ا
ي اوسـت ) ص(آن حضرت. اند کامل از آن حقیقت . ظهور تام خداي یگانه و مثل اع

 /61همان،  :ك.ر(، رؤیت خداسترؤیت او. درخشد نمی» هو«در شمس وجود او جز 
یی چون هو، اهللا، ) 235 ـ م یلَ د ولم ید، لَمحد، صأاو نه فقط مظهر اسماء وا ـ ولَ م د، لَ

الق، بارئ، غفور، رحمان، رحیم و أحد، خأفواً ه کُن لَکُیاسـت، بلکـه    احمینم الـرّ رح
اي جوشن کبیر آمده ست که در دعا اي اش مظهر تمام آن اسماء هزارگانه کرانه وجود بی

  )71 /2مقربان،  ؛ ادب فناي14 /21نور،  صحیفۀ: ك.ر.(است
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اوست که درجات و . گر آفتاب است، خود اوست و گر سایه است، جز او نیستا 

و هر آن به رنگی دگر ) 78ـ77تحریر تمهید القواعد، ص  :ك.ر(شمار دارد ظهورات بی
  ) 29/ نالرحم(».کُلَّ یومٍ هو فی شَأْنٍ«. برآید

  هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد دل برد و نهان شد 
   

    
  هر دم به لباس دگر آن یار برآمد، گـه پیـر و جـوان شـد        

                     )573گزیده غزلیات شمس، ص(   
اولین و آخـرین  ) ص(حقیقت حضرت پیامبر یعنی حقیقت محمدیه ،بدین ترتیب

ت،   ،قـرآن کـریم  ما سوي اهللا از جمله  ذات الهی است که» کنز مخفی«ظهور  از تنـز
یتناهی وجود اوست شئونات و تطورات بی   .کران وجود 

  )ص(حقیقت نبوت حضرت پیامبر. 2ـ1
آمده و به معناي کسی است که از حقـایق  » نبأ«از ریشۀ » نبی« طبق دیدگاهی مشهور،

آشنا ساختن مردم با  اگر فعل نبی، صرف. دهد ها خبر می غیبی الهی آگاه است و از آن
وه بر این موضوع» ت تعریفینبو«خداوند باشد به آن  ، حامل شریعتی الهـی  و اگر ع

ق می» نبوت تشریعی«به آن  ،نیز باشد نبوت تشریعی با نبوت حضرت ختمی . شود اط
به اوج کمال خویش رسیده و پایان یافته است، اما اکتساب مقـام نبـوت   ) ص(مرتبت

یت،  )56 /14المیزان،  :ك.ر.(پذیر است ران امکانتعریفی براي دیگ حقیقت نبوت و و
کشف و بسط حقایق است، بدین معنا که نبی حقایقی را که از عالم غیب و وحـدت  
مشاهده کرده و دریافت نموده است، در عالم شهود و کثرت بسط داده و به دیگران نیز 

تـر   تـر رود، نبـوتش کامـل    پیشاي که هر که در این کشف و بسط  رساند، به گونه می
   )351 /3تقریرات فلسفه امام خمینی، : ك.ر.(است

  مراتب نبوت. 1ـ2ـ1
بـه پـنج   ) نشئات عـالم (مراتب نبوت را به لحاظ مراتب عالم) ره(حضرت امام خمینی

إنباء و تعلیم بر حسب نشئات  )39ـ38مصباح الهدایه، ص: ك.ر.(کنند مرتبه تقسیم می
. اي است مراتب متفاوتی دارد که هر قومی را زبان ویژه ،شهود وجود و مقامات غیب و

»همسانِ قَوولٍ إِإلَّ بِلسنْ رلْنا مسما أَر و ما هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر ): 4 /ابراهیم(».و
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پس إنباء و آموزش مراتب مختلفـی دارد کـه    .زبان بوده است آنکه با قوم خودش هم ي

  :اند از آن مراتب عبارت.اند مشتركهمگی در حقیقت تعلیم 
  ؛نبوت براي زندانیان اهل گورستان تاریک عالم طبیعت. 1
 ؛مرتبۀ مخصوص اهل سرّ و روحانیون و فرشتگان مقرب. 2
3. قی از حضرت اسم اعظم و رب  ؛انسان کامل مرتبۀ تعلیم و نبوت حقیقت اط
 ؛)ص(نبوت اعیان ثابت از حضرت عین ثابت محمدي. 4
تبۀ نبوت و إنباء حضرت اسماء در مقام واحدیت و نشـئۀ علمـی جمعـی از    مر. 5

تر از این مقام، تعلیم و ظهوري نیست، . حضرت اسم اهللا اعظم در مقام ظهورش با
 )39ـ38مصباح الهدایه، ص :ك.ر.(بلکه سراسر بطون است

  نبوت در مقام واحدیت. 1ـ1ـ2ـ1
. عی اخبار و انباء از مقام احدیت استنو) مقام اسماء و صفات(نبوت در مقام واحدیت

ترین مرتبۀ نبوت عبارت است از انباء و تعلیم در حضرت اسماء در مقام واحدیت  عالی
که فراتر از این مرتبه، انباء ) در مقام ظهور(و نشئۀ علمی جمعی از حضرت اسم اعظم

 .یسـت و ظهوري نیست، بلکه بطون و نهانی است، چون ذات الهی را نـام و نشـانی ن  
اولین کتاب حق تعالی که جامع تمام کتب الهی و مطلع وجودي  ،در واقع )همان :ك.ر(

بـه   ،همۀ تعینات و کائنات زمینی و آسمانی است، مقام احدیت وجود است که از آن
عقـل بسـیط   «، »طامۀ کبـري «، »تعین اول«، مرتبۀ »جمع الجمع«عناوینی همچون مقام 

» )ص(حقیقـت محمدیـه  «، »افق أعلی«، »أو أدنی«، »تیعلم احدي ذا«، »قرآنیاجمالی 
  ) 456قیصري، ص شرح مقدمۀ: ك.ر.(اند دهتعبیر کر

شود، این مقام، مقام  شروع می) مقام اسماء و صفات(نبوت حقیقی از مقام واحدیت
پــس حقیقــت . دهــد اســت کــه از مقــام احــدیت خبــر مــی) ص(حقیقــت محمدیــه

یقی مطلقه عبارت اسـت از  نبوت حق. است اولین نبی در عالم ممکنات) ص(محمدیه
در حضرت واحدیت، متناسـب بـا اسـتعداد     ،دن آنچه در غیب الغیوب استاظهار کر

فـت و      ،بنـابراین . مظاهر به حسب تعلیم حقیقی و انباء ذاتی نبـوت، مقـام ظهـور خ
یت و این دو مقام بطون نبوت است پس اولین مرتبۀ نبوت عبارت است از خبـر  . و

 ا حقیقت جمعی و اسم اعظم که مقام احدیت جمع اسماء است از لسان غیـب دادن ب
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  )56 و 38ص الهدایه، مصباح :ك.ر.(الغیوب به حضرات اسماء در مقام واحدیت  
  ) ص(نبوت حقیقت محمدیه. 2ـ1ـ2ـ1

که همان عین ثابت حضـرت   است) ص(پس از مقام واحدیت، مقام حقیقت محمدیه
اولین ظهور در ) ص(حقیقت محمدیه) 87 /48نوار، ا بحار.(است )ص(ختمی مرتبت

نبوت در این مرتبـه عبـارت   . دیگر خزائن الهی است نشئۀ اعیان ثابته و مفتاح مفاتیح
 مصـباح  :ك.ر(.براي دیگر اعیـان ثابتـه   )ص(است از انباء و اخبار عین ثابت محمدي

نی و ظاهر ساختن این مقام یعنی ظهور به مقام نبوت در نشئۀ عی )39 و 30ص الهدایه،
همـان  ) مطابق با صور اسماء در نشئۀ علمی و اعیـان ثابتـه  (و اسماء الهی یحقایق غیب

بلکه در حضرت  ،در نشئۀ دوم) ص(نبوت انسان کامل محمدي یعنی حقیقت محمدیه
قی که هـیچ   ویژه بهزیرا ظاهر و مظهر با هم اتحاد دارند و  ؛سوم است مظهر اسم اط

ي . اردن وجودي ندنوع تعی پس این مقام عبارت است از خبر دادن با مظهر اتم و مج
اعظم، یعنی عین ثابت انسانی از زبان حقیقت جمعی یعنی اسم اعظم، بلکه خبر دادن 
از لسان غیب است، زیرا میان ذات اقدس اله و صور اسماء الهی یا اعیـان ثابتـه هـیچ    

  )56همان، ص :ك.ر.(حجابی نیست
  »اهللا«اعظم نبوت اسم . 3ـ1ـ2ـ1

دن حقایق و اسماء و صفات اسم اعظم عبارت است از اظهار کر نبوت در مقام تجلی
به واسطۀ ایـن مقـام   .(ربوبی در نشئۀ عینی مطابق با انباء حقیقت غیبی در نشئۀ علمی

یق خویش می است که افراد مستعد و قابل، ت    ).رسند به کما
ند که همان مقـام  ا تجلی اسم اعظم مرتبط ا مقامب »رحیم«و » رحمن«، مقام بنابراین

حمن بسم اهللا الرّ«احدیت جمع رحمانیت و رحیمیت است و از همین روست که در 
همان مقام بسـط  » رحمانیت«مقام  .هستند» اهللا«تابع اسم » رحیم«و » رحمن«، »حیمالرّ

مقام » اهللا«مقام اسم اعظم . مقام بسط کمال وجود است» رحیمیت«اصل وجود و مقام 
ن عوالم غیب و شهادت و ملک و ااست که بر تمام ساکن) ص(حضرت ختمی مرتبت
که رب انسان کامل است، إنباء و تعلـیم نفـس   » اهللا«اسم اعظم . ملکوت، رسول است

بسـم اهللا  «عـالم بـا   تمام «: گوید می فتوحاتدر عربی  ابن. عهده دارد قدسی نبوي را بر
 )55 و 38همان، ص: ك.ر(».یافته است ظهور »الرّحمن الرّحیم



             
         با) ص(نسبت محمد خاتم          

  قرآن کریم از منظر امام خمینی          75            
  نبوت در عالم عقول. 4ـ1ـ2ـ1 ي

این مرتبه . عقول مافوق نسبت به عقول مادون سمت تعلیم و انباء دارند ،در این مرتبه
ئک مقرب اسـت مربوط به اهل سرّ، اعم از روحانیا از انباء تعلـیم اسـماء بـه    . ن و م

عیون أخبار الرضا،  :ك.ر(طبق برخی از روایات. حضرت آدم مربوط به این مرتبه است
هاي وصول  حقیقت عبودیت و راه )ع(و اهل بیت) ص(حضرت پیامبر) 263ـ262 /1

ئک تعلیم دادند و همین تعلیم، حقیقت نبوت و امامت در  ۀبه آن را در نشئ غیبی به م
  ) 81 و 38مصباح الهدایه، ص :ك.ر.(عالم عقلی غیبی است

  نبوت تشریعی. 5ـ1ـ2ـ1
عبارت است از نبوت پیامبران در عـالم   ،عنوان آخرین مرتبۀ انباء و تعلیماین مرتبه به 

نبـوت در ایـن مقـام    . طبیعت و تعلیم و تربیت بشر و اخبار از حقایق الهی عوالم با
یعنـی نبـی    ،عبارت است از آنکه از حقیقـت علمـی الهـی بـه وسـیلۀ مظهـر اتـم آن       

یشان از اسم اعظم و حتی از مقام غیب در نشئۀ عینی خبر داده شود، بلکه ا) ص(خاتم
 )56 و 38همان، ص :ك.ر.(الغیوب هیچ حجابی نیست إخبار کند، زیرا میان او و غیب

واسـطۀ   نتیجه اینکه نبوت حضرت ختمی مرتبت در عوالم مختلف حاکی از ارتباط بی
 بر تمـام کثـرات   رتباط نیز خود دلیل برتري و احاطهاین ا. او با غیب ذات الهی است

   .کریم قرآناست، از جمله بر 
  بر تمام کائنات) ص(احاطۀ ازلی و ابدي حضرت پیامبر. 3ـ1

به تنهایی دربردارندۀ تمام مراتب غیب و شهادت  ،انسان کامل به سبب بساطت ذاتش
او یگانه کتابی است که تمـام کتـب الهـی در او    ) 30 /2تقریرات فلسفه،  :ك.ر.(است

» أم الکتاب«ح و عقل، کتاب عقلی است که از او به از حیث رو وجود او. جمع است
محـو و  «است و از جهت نفس کتاب » لوح محفوظ«شود و از نظر قلب کتاب  یاد می
  ) 28الحکم قیصري، ص شرح فصوص.(شود نامیده می» اثبات

ک جِــأنّــ و تَحســبـرم غــــیرٌص   
                

  ــک ــ و فیـ ــالَوانطَـ ــرُ مي العـ کبـ   ا
  ــت ــاب و أنـ ــینُ الکتـ ــذي المبـ   الـ

                 
  رضــــــمفــــــه یظــــــهر المبأحرُ  

  )175، ص)ع(دیوان امام علی(                   
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که عالم بزرگی در وجـودت   اي که موجود ناچیزي هستی، در حالی آیا گمان کرده 

تو کتاب روشنگري هستی که با اوصاف وجودي خود، حقایق پنهان . نهان شده است
  .سازي ا عیان میبسیاري ر

ــۀ   اســـرار الهـــی مـــاییم    مجموعـ
             

  لوح و قلــم و حرف سیـاهی ماییــم  
  هر چیز کـه مقصـود تو باشــد اي دل 

  
  از خود بطلب که هرچه خواهی ماییم  

  )178همان، ص(
 :ك.ر(.است) ع(و اهل بیت مطهرش) ص(یگانه انسان کامل، وجود احدي حبیب خدا

 ،آنان که نور وجودشان واحد است و به بیان خودشان) 327ـ325 /1تقریرات فلسفه، 
. د استوسط ما محم. د استآخر ما محم .د استاول ما محم. همۀ ما واحد هستیم«

نوار، بحار( ».دیم، پس ما را از هم جدا مسازیدتمام ما محم جا که  و از آن )26/ 7ـ6 ا
یت تکـوینی دارد، بـه   انسان کامل بر تمام مراتب غیب و شهادت احاط ه، سیطره و و

. زیرا آن اسم چیزي جز وجه غیبی وجود خودش نیست هی دارد؛اسم مستأثر نیز آگا
او به وجه ظاهري خویش نمایان است و به وجه غیبی خود، مستأثر و نهان و بر هر دو 

یت قیومی دارد عنْده و « قرآنبه تعبیر ) 30 /2 تقریرات فلسفه، :ك.ر.(وجه احاطه و و
عقَةٍ إِإلَّ یرنْ وقُطُ مما تَس رِ وحالْب رِّ وی الْبما ف لَمعی و وها إِإلَّ هلَمعبِ إل یالْغَی حفاتإل م ها ولَم

» کتاب مبینی«، )59/ انعام(»کتابٍ مبین  ظُلُمات الْأَرضِ و إل رطْبٍ و إل یابِسٍ إِإلَّ فی  حبةٍ فی
 .اسـت ) ع(و ائمۀ معصومین) ع(، امیرالمؤمنین)ص(ه همان وجود یگانۀ حضرت نبیک
نوار،  بحار :ك.ر(   ) 321 /24ا

بر اسم مستأثر آگاه ) ص(نه فقط ذات مقدس رسول ختمی) ره(به بیان امام خمینی
 .اسـت  ، بلکه تنها ذات پاك اوست که بر آن واقـف )257ـ256 /1اصول کافی، (است

عالم الْغَیبِ فَلَا «که  قرآنبارۀ این آیۀ  در) ع(امام رضا) 338ـ335، صةوآداب الصل :ك.ر(
شـخص  «: فرماینـد  می) 27ـ26/ نج(»...إِلَّا منِ ارتَضَى منْ رسولٍ* یظْهِرُ علَى غَیبِه أَحداً 

ن ایـن رسـول   است، ما نیز وارثـا ) ص(حضرت رسول خدا ،مورد رضاي خدا در آیه
دانـیم   د، پس ما نیز میمطلع کرخداوند، وي را از اسرار غیبی خود هستیم، رسولی که 

نـوار،   بحـار (».ر آینده خواهد بود تا روز قیامـت یا د در گذشته بودهتمام آنچه   /64ا
281(  
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وجـودش  نمـاي الهـی اسـت،     تمام آینۀ) ص(آري از آنجا که حضرت حبیب خدا ي

، )137شرح دعاي سحر، ص :ك.ر(هستنشانگر تمام غیب هستی و اسماء مستأثره نیز 
مقامی  که خاص اوست، خود به وجهی اشـاره بـه مقـام غیـب     » أو أدنی«بلکه مقام 

تنها وجود ) 625ص شرح چهل حدیث،: ك.ر.(احدي، اسماء ذاتی و اسم مستأثر است
ئک مقرب و مهیمن، چرا که وجود محدود  اوست که تمام نماست و نه حتی وجود م

ف وجود و مقام معلوم آنان، تو یتناهی الهی را ندارد، برخ » مقام«ان انعکاس ذات 
آنجا که نـه   .و یثرب انسانیت و شهر نبوت مقیم است» أو أدنی«که در ) ص(محمدي

پایان است که حامل  مقامی است و نه صاحب مقامی و به جهت داشتن همین وجود بی
یت مطلقۀ علویه که جامع تمام شئون الهی است شرح دعاي سحر،  :ك.ر.(باشد می ،و

  )149 و 15ص
یت«اوست که توان پذیرش امانت » ظلوم جهول«تنها وجود  » ظلّ اهللا شدن«و » و

خویش از » ظلوم«او به مقام . انتهاست اي که همچون صاحبش مطلق و بی سایه. را دارد
دي ي اباز هر فنایی فانی شده و به بقا» جهول«تمام حدود و تعینات گذشته و به مقام 

  )56الهدایه، ص  مصباح :ك.ر(.ل گشته استنای
میـان او و  ) ع(چنان است که به بیـان امـام زمـان   ) ص(علو مقام حقیقت محمدیه

نوار،  بحار(.خداوند متعال فرقی نیست جز در عبودیت او و ربوبیت رب  )393 /95ا
ت اهللاِ عنا ملَ«: اند چنان قربی که در وصفش فرموده نُ و هـو  نحـ  حـنُ نَو، و و هه حا

کـه او  اي متعال چنین است کـه در عـین این  وصف معیت ما با خد :»نَحنُ، و نَحنُ هو
 149 /1ابن ترکه، الحکم شرح فصوص (، با این حال او ماست و ما اوییماوست و ما ما

ئک مق)295 و دل را  رب، انبیاء مرسل و مؤمنان آزموده، معیتی ازلی و ابدي که حتی م
نوار،  بحار :ك.ر.(می نیستاز آن سه   )360 /18ا

ــاه   ــرب درگ ــر چــه دارد ق   فرشــته گ
               

ــام     ــد در مقـ ــع اهللا «نگنجـ ــی مـ   »لـ
  )79متن و شرح گلشن راز، ص(  

أو «و ورود به ) ص(حتی جبرئیل امین در شب معراج توان همراهی با حضرت رسول
چرا  )175 /1احتجاج، (شود؛ نی میاي فراتر رود، فا چنان که اگر ذره را ندارد، آن» أدنی

 ور،ـیفۀ نـصح :ك.ر.(است) ص(مرتبت  ، حضرت ختمیقرآنکه تنها مخاطب حقیقی 
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 18/ 262 (»رِفعا ینْ  الْقُرْآنَ  إِنَّمم  ببِه  خُوط .«)نوار،  بحار   )349 /46ا

   اگــر یــک ســر مــو فراتــر پــرم      
              

ــرم    ــوزد پــ ــى بســ ــروغ تجلــ   فــ
  )36ن سعدي، صبوستا(   

در وجود محبوبش فانی شده و به ) ص(حق سخن آن است که وجود حبیب خدا
در ) ره(به بیان امام خمینـی . که او را ذاتی جدا از حق نیست چنان بقاي او بقا یافته، آن

براي متدلّی و وابسته به ذات او حیثیتی به غیر از تدلّی «) 8 /نجم(»ثُم دنی فَتَدلَّی«شرح 
به ) 17شرح دعاي سحر، ص(».نیست تا تدلّی بر او عارض شودبراي او ذاتی  نیست و

با ذات پاك اله و عـدم وجـود   ) ع(ائمه حقیقت ۀواسط دلیل همین پیوند مستقیم و بی
. وصـال الـه تعبیـر شـده اسـت     » صراط مسـتقیم «حجاب است که از وجود ایشان به 

مـا ابـواب   ... ابی نیسـت میان خدا و حجت او حجـ « :فرمودند )ع(حضرت امام سجاد
نوار،  بحار(». ...ما صراط مستقیم هستیم. هستیمخداوند    )12 /24ا

 مظهـر  ن عالم امکان وبه عنوان اولین و آخرین تعی) ص(وجود قدسی حضرت پیامبر
ي او . بر تمام کائنات محیط اسـت  )3/ حدید(»نالباطو رُاهالظّ و اآلخرُ و لُاإلو وه« اع

خبـري از کثـرت مشـاهده     بدون حجاب از وحدت و وحدت را بـدون بـی  کثرت را 
یـت تکـوینی دارد    کند، بلکه بر هر دوي آن می مصـباح   :ك.ر.(ها احاطۀ قیـومی و و

 »نّیم فضلُخَلقاً أ اهللاُ قَلَما خَ«روایاتی همچون  ،با توجه به این امر) 67ـ66الهدایه، ص
نوار،  بحار( از ) ص(آن حضرت. قام تعین خلقی ایشان است، تنها ناظر به م)345 /18ا

ها به اسم اعظم اسـت،   ترین آن ن و نزدیکاین جهت که در عالم کثرات، نخستین تعی
قی ها  اش، بر تمام آن با مخلوقات قابل مقایسه است وگرنه از جهت وجود انبساطی اط

یت تکوینی دارد وجود نـدارد،   از این حیث اساساً قابلیت مقایسه. احاطۀ قیومی و و
اگر هم ) 460ـ459 /3تقریرات فلسفه،  :ك.ر.(ها فانی و مستهلک در اویند زیرا همۀ آن

همـۀ آن  . بتوان نسبتی لحاظ کرد، نسبت خالق و رب نسبت به تمام ماسوي اهللا اسـت 
ت کثیر وجود سعی اوست ـ 72مصباح الهدایه، ص :ك.ر.(کثرات، اشعات و تنز ) 76ـ

. لیت و آخریتی مطرح نیستطرفی براي مقایسه وجود ندارد، او در این مقام از آنجا که
لیت او، عین آخریت او .که ظهور او عین بطون او و بطون او عین ظهور اوست چنان هم

 بحـار (».نَحنُ السـابِقُونَ األولُـونَ  «: فرمودکه  چنان ، عین اولیت اوست؛او و آخریت او
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نوار،  ي   )15 /15ا

ء و صفات به دلیل سنخیت میـان او و رب او یعنـی اسـم    این جامعیت تمام اسما
جـامع   ،اسمی که در نهایت اعتدال بوده و در مقام برزخیـت کبـري   ؛است» اهللا«اعظم 

ل است ي تمـام اسـماء   بدین ترتیب . جمال و ج بـه ظـاهر متناقضـی     او مظهر اعـ
 ؛125شرح دعاي سحر، ص. رك.(جمیل، جلیل، ظاهر، باطن، اول و آخر استهمچون 

یـت داراي دو   )21ـ19ص الهدایه، مصباح اتصاف به این صفات از این روست که و
به این اعتبار که منتسب به عالم غیب مطلق است، بر تمام عـوالم افاضـۀ   . اعتبار است

اما . در همۀ کائنات ساري و جاري است» باطن«نماید و وجودش به وصف  فیض می
وجود طبیعی و خلقی دارد، متصف به وصـف   ،از آن جهت که مانند دیگر موجودات

اولـین ظهـور   ) ص(که حقیقت حضرت ختمی مرتبتهمچنین از آنجا . است» ظاهر«
اند  حق تعالی و همان فیض مقدسی است که تمام هستی از فیض وجود او وجود یافته

و در انتها نیز همه به سوي همان اصل خویش رجوع و معاد دارند، هم اول و هم آخر 
  )759 /2الوسیله،  منبر :ك.ر.(است

تو ! یا علی«: فرمایند می) ع(در خطاب به حضرت امیرالمؤمنین) ص(حضرت پیامبر
تـویی مرجـع و   . تو رکن اعظم من هستی. شارع دین این امت هستی و حسابگر آنان

نوار، (»مآب خلق، صراط، میزان و موقف آنان و به بیان حضرت امام ) 260 /26بحار ا
 /35همان، (».ها با ما بازگشت این خلق به سوي ماست و حساب آن...« ):ع(محمدباقر

59(  
تر  تر باشد، دولت او محیط هر اسمی از اسماء اهللا که داراي احاطه و جامعیت بیش

تر خواهد بود  تر و جامع او نیز محیطسوي و به تبع آن، نبوت، شریعت و کتاب نازل از 
شریف ایشان از ظهورات  قرآنت و شریع ،)ص(و چون نبوت حضرت ختمی مرتبت

ها، شرایع و کتب  ترین نبوت  و تجلیات مقام جامع احدي و اسم اعظم اهللا است، محیط
، اولیا، شرایع و کتب آنان نیز ظهور تفصیلی وجود سعی جمله انبیا تمام خلق از. است

 اي که در طی اعصار و قرون به تدریج آن کتب و است، به گونه )ص(حقیقت محمدیه
و عنْدکُم مـا  «: 374ـ370 /2 من  یحضره الفقیه،(او نزول یافته قرآنیشرایع از وجود 

کَتُهلَائم بِه طَتبه و لُهسر بِه و با گذر از وجود علوي و تفصیلی آن حضرت،  )»نَزَلَت
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تمـام فیوضـات علمـی و    ) 338شرح چهل حدیث، ص :ك.ر.(یابد صورت فرقانی می 

یابد، مگر  ، وجه تفصیلی و خلقی نمی)ص(قی نازله از آسمان سرّ احمديمعارف حقی
از همـین   )76مصباح الهدایه، ص :ك.ر(.)ع(امیرالمؤمنین پس از عبور از وجود علوي

 ».شهر علمم و علی بـاب آن اسـت   من«اند که  فرموده) ص(روست که حضرت پیامبر
  ) 34 /27وسائل الشیعه، (

خلیفۀ دیگر اسـماء   است و دیگر انبیا،» اهللا«اعظم سم خلیفۀ ا) ص(حضرت پیامبر
و غیر او خلیفۀ خود آن حضرت ) ع(اند، بلکه تمام انبیاء اعم از حضرت آدم محیط الهی

مصـباح الهدایـه،   .(دعوت به سوي او و نبوت اوسـت  ،حقیقتدر بوده و دعوت آنان 
و وجود  )ص(هاي تدریجی نبوت آن حضرت ظهورات و جلوه نبوت تمام انبیا )83ص

مقام مشیت الهی که فاتح کتـاب   ،در واقع. آنان اشعات و تجلیات وجود یگانۀ اوست
و ) ص(غیب است، وجـود قدسـی حضـرت ختمـی مرتبـت      تکوین و کلید گشایش

مقام مشیت، ظاهر . ، بلکه مقام ایشان فوق مشیت الهی استاست) ع(خاندان مطهرش
مشـیت و مشـیت رقیقـۀ وجـود      ها حقیقـت مرتبـۀ   هاست و مقام باطنی آن وجود آن

  )925شرح مقدمۀ قیصري، ص :ك.ر.(هاست آن
که فتح عالم هستی و  چنان هم. آید از وجود سعی او دو قوس نزول و صعود برمی

قوس  وجود محمدي اوست، ختم و رجع آنان در القدر إللیلکائنات در قوس نزول از 
 لیلإل القـدر هم ) ص(آن حضرت. وجود احمدي اوست یوم القیامإلصعود نیز به سوي 

الهـی در تعـین    است، زیرا نـور احـدي ذات پنهـان    لیلإل القدر. القیامإلاست و هم یوم 
 :ك.ر(ه و اسم اعظم حق در وجود یگانۀ او در لیل نهانی فرو رفتهاحمدي او مستتر شد

است، زیرا از وجود پرفروغ او شمس حقیقت  یوم القیامإلو ) 78شرح دعاي سحر، ص
 بـدین ترتیـب آن  . اسـم اعظـم از نهـاد جـان وي رخ تافتـه اسـت      سـر بـر آورده و   

مبدأ سایر اسماء است و به تعـین  ) که اسم اعظم است(به باطن حقیقت) ص(حضرت
و  318، صآداب الصلوة :ك.ر(ل شجرۀ طیبه و مبدأ تعینات استعین ثابت خود، اص

غیب ذات و عالم  و واسطۀ میان لیلإل القدر، زیرا اوست آن امر نازل شده در )338ـ335
  )78شرح دعاي سحر، ص :ك.ر.(شهادت و رابط وحدت و کثرت
ـ آد بیـاً و نَ نتکُ«از همین روست که در شرح  م ب ین المـاء ـ  و : فرماینـد  مـی  »ینِالطّ
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مقصود از این نبوت، نبوتی که به اخبار و انباء از احکام باشد نیست، بلکه مراد نبوت « ي

بۀ واسطۀ فیض بودن ایشان در ایصال نور وجود است که همان مرت) ص(نور محمدي
ت آن است چرا که ذات نهان حق را ارتباطی با خلق نیسـت، جـز از طریـق     ؛و کما

وجود  ، تمام انبیا،عربی به بیان ابن) 30مصباح الهدایه، ص.(»)ص(وجود واسط محمدي
ازل او از . اند اخذ کرده) ص(و نبوت خود را از مشکات وجود حضرت ختمی مرتبت

 :ك.ر.(انـد  تنها به هنگام بعثت خویش حامل نبوت بـوده  زمان نبی بوده و دیگر انبیا بی
  ) 64ـ63فصوص الحکم، ص

  قرآننسبت به ) ص(نسبت به مراتب سرّ و جامعیت حضرت قرآنجامعیت . 4ـ1
این سـرّ پنهـان کـه داراي    . سرّ بلکه سرّ سرّ و بلکه سرّ مستتر به سرّ استقرآن کریم 

 :ك.ر.(مقامات متعددي است، براي ظهور یافتن در عالم طبیعت باید تنزل یابدمراتب و 
ي آن مرتبۀ علمی است که در غیـب الغیـوب   ) 165تفسیر سورۀ حمد، ص مرتبۀ اع

نیسـت،  است، از شئون ذاتی حق بوده و متحد با اوست و احدي را بـدان دسترسـی   
پس  .یابد تنزل می قرآنعنوان  به) ص(حبیب خدا لیلإل القدريهمین سرّ نهان در وجود 

آداب : ك.ر.(این حقیقت تنزل یافته، ظهور همان سرّ مکنون در نشئۀ علمی غیبی است
مقام ) ص(پس حضرت ختمی مرتبت) 324ـ323، صالصلوة » أو أدنـی «که در مقام 

م حـق تعـالی را    واسطه با غیب ذات متصل است، بی مقیم است و بی هیچ حجابی ک
 :ك.ر.(نمایـد  اخـذ علـم و وحـی مـی    ) 5/ نجـم (»يوالقُ دیدشَ«آن ذات شنود و از  می

قرآن آن حضرت با این وصال، ) 128؛ شرح دعاي سحر، ص353 /3تقریرات فلسفه، 
کنـد و پـس از گذرانـدن از مراتـب      را از مرتبۀ غیب دریافت کرده و متنزل مـی کریم 
صورت الفاظ و کلمـات   گانۀ نزول به مرتبۀ عالم شهادت و طبیعت رسانده و به هفت

  ) 252 /14و  250 /17صحیفۀ نور،  :ك.ر.(دکن زمینی بر زبان مبارکش جاري می
م او و دریافت  این شهود ذات حق و شنود بی از مرتبۀ غیبی الهی تنهـا   قرآنواسطۀ ک

و آل مطهر او میسر است که ظهـور نـور محمـدي و    ) ص(براي ذات پاك احدي احمدي
حقیقـت  . نصیب نیستند اند؛ البته خلّص اولیاء اهللا نیز از این موهبت بی وارثین مقام احمدي

کنـد، بـه    تجلـی مـی  ) ص(به همان نورانیت و کمال که در قلب مبارك آن حضـرت  قرآن
  )790 و 555ص قیصري، مقدمۀ شرح: ك.ر.(شود ها نیز منعکس می قلوب آن
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را درك  قرآنـی  با مشاهدۀ غیبیه، معارف و حقـایق الهـی  ) ص(قلب پاك حضرت نبی 

نشـدنی اسـت، در پوشـش لفـظ و      نموده و سپس آن حقایق وا را که براي دیگران درك
. اي از آن را به گوش جان مـردم برسـاند   کند تا بلکه کمتر از ذره مثال تنزل داده و بیان می

از عالم غیب به عـالم شـهادت و کثـرت بـراي رسـاندن      ) ص(ناطق قرآناساساً تنزل این 
شـرح دعـاي   : ك.ر.(براي هدایت آنـان اسـت   قرآن با به ایشان و ارائۀ تدوین اخبار عالم
هیچ محملـی بـراي پـذیرش ایـن بـار      ) ع(البته جز اهل بیت خویش) 59و  58سحر، ص
از ) ص(بیان تأثر و تألم حضـرت » ما أُوذي نَبی مثل ما أُوذیت«این بیان که . یابد گران نمی

بنابراین، وحـی در حقیقـت همـان    . آن معارف عظیم است نیافتن دل و جان توانا بر درك
حـداکثر  ) ع(است و نقش جبرئیـل ) ص(معارف بسیط موجود در وجود حقیقت محمدیه

است؛ زیـرا در  ) نفس ایشان)(ص(نقش واسطه میان آن حقیقت و عین دنیوي آن حضرت
ئک و مخلوقات از افاضات، تجلیات و ت) ع(حقیقت وجود جبرئیل ت  و نیز دیگر م نـز

  )142ـ136ص حمد، سورۀ تفسیر :ك.ر.(است) ص(وجود سعی نبوي
را به اهل ) ص(نظریۀ تنزیل جبرئیل به امر خدا و سلب آن از پیامبر) ره(امام خمینی

هاي کامل انسان ،به بیان ایشان) 279ـ278 /19صحیفۀ نور،  :ك.ر.(دهد ظاهر نسبت می
بخشند و  م مثالیشان تمثل داده و عینیت می، حقائق را طبق اختیار خود در مقاانبیا مانند

ئک روحانی را در  به عالم طبیعت وارد می سازند، لذا این روحانیت پیامبر است که م
کند و این مطلب منافـاتی بـا اضـطراب و حالـت شـبه       عوالم مثال و طبیعت نازل می

ضـعف  زیـرا بحـث    داد ندارد؛ اي که به هنگام نزول وحی به ایشان دست می بیهوشی
جسم شریف آن حضرت در برابر تحمل ظهور ارواح مجرد در آن، غیر از بحث قوت 

تعلیقات علی شـرح فصـوص    :ك.ر.(مقام روحانیت و جنبۀ الهی و ولوي ایشان است
ئک از جانب نبی به ط ،رو  از این) 37-36الحکم، ص یـا  » تمثل ملکوتی«ریق تنزل م

مین روح«تنزل که خداي متعال در باب  چنان است؛» ملکی«  )س(بر حضرت مـریم » ا
) ص(حقیقت حضرت حبیب خدا ،بنابراین) 17 /مریم(».یاًوِراً سشَها بل لَثَّمتَفَ« :فرماید می

که مبدأ وجود تمام ماسوي اهللا  چنان هم مبدأ وحی است و هم مبدأ وجود جبرئیل، هم
 .یومیت تکـوینی دارد آنان برتري وجودي و ق ، بر همۀاز این رو است؛ قرآناز جمله 

  ) 165ـ164تفسیر سورۀ حمد، ص :ك.ر(
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 کتب تکوینی، حامالن کتب تدوینی. 2 ي

تعالی به جمیع شـئون   که حق) ص(تنها قلب تقی نقی احمدي احدي جمعی محمدي
یت مطلقـه  ، اسمائی و افعالی بر او تجلی کرذاتی، صفاتی ده و داراي ختم نبوت و و

م ذات اقداست، توا او که اکرم بریه، اعظم خلیقه، جـوهرۀ   س اله را دارد؛ن حمل ک
فــت عظمــی اســت  ، الصــلوة آداب . رك.(وجــود و صــاحب برزخیــت کبــري و خ

را دارنـد،   قـرآن تنها کسانی که توان حمـل و درك حقیقـت    ،در واقع) 184ـ183ص
جـامع و   قـرآن ها که باطن ذاتشان  آن هستند؛) ع(و ائمه معصومین) ص(حضرت نبی

شـرح چهـل حـدیث،     :ك.ر.(قاطع بوده و وجودشان آیات عظماي الهی اسـت فرقان 
) ص(کسی جز جانشینان پیامبر«: فرمایند می) ع(باقرحضرت امام محمد) 498ـ497ص
اصول کافی، (».اعم از ظاهر و باطن آن در نزد اوست قرآنتواند ادعا کند که تمام  نمی

وگند که تمام به خداوند س«: یندفرما می) ع(حضرت امام صادق ،نیز طبق نقل) 228 /1
نوار،  بحار(».علم کتاب نزد ماست   ) 171 /26ا

 قرآنـی تواند حامل احکام و معـارف   این حقیقت که غیر از انسان کامل کسی نمی
ي امیر مؤمنان فَاستَنْطقُوه و لَنْ  الْقرآنذَلک «: است که فرمودند) ع(باشد، همان بیان وا

غه، خطبۀ نهج(».أُخْبِرُکُم عنْه و لَکنْ ینْطقَ اسـت، پـس آن را بـه     قـرآن این «) 158 الب
 ».دهم سخن آورید، ولی هرگز با شما سخن نخواهد گفت، اما من از آن به شما خبر می

دلیل این امر آن است که کسی توان حمل امر نامحدود را دارد که خـود، نامحـدود و   
است که چون ظـلّ  ) ص(رانۀ انسان کامل محمديک نامتناهی باشد و آن تنها وجود بی

ت نامتناهی اسـت   /12صـحیفۀ نـور،    :ك.ر.(ذات اقدس الهی است، در وجود و کما
کس را توان و امکان درك و فهم حقیقت آن نیست،  ی که هیچاز جمله نکات )421ـ420

شق و از اسرار و رموز میان عا ،)ره(است که به تعبیر امام خمینی قرآنیحروف مقطعۀ 
شـرح چهـل حـدیث،     :ك.ر.(معشوق است و کسی را به فهم کنـه آن راهـی نیسـت   

  )351ص

  و نقد آن) ص(بر مرتبه جسمانی حضرت پیامبر قرآندیدگاه برتري . 3
م تکوین حق) ص(حقیقت وجود پیامبر ،بر آنچه بیان شد بنا تعالی  به عنوان نخستین ک

م قرآن کریم از جمله بر  و اولین تعین ذات الهی بر تمام ما سوي اهللا و که آخرین ک
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ـ   :ك.ر.(برتري وجودي و احاطـۀ قیـومی دارد   ،تدوین اوست  قیصـري،   ۀشـرح مقدم

. ت، قائم به اوست، همان ستونی است که تمام موجودا)ص(حضرت پیامبر) 250ص
اوست مسجود و مقصود تمام عالم . ها بخش به تمام آن همه و رفعت اوست برپادارندۀ

» احمـد « و ربـش او را پروردگار خویش است ) 7/ اسراء(»محمود«تنها  هستی، او که
او که تنها عارف به وجود او و قدر، منزلت و علو مقام او، حضرت حق تعالی  .خواند

بـه فرمـودۀ حضـرت    . اسـت ) ع(و حضرت ولـی اهللا مطلـق، حضـرت امیرالمـؤمنین    
ز خدا و تو، و خدا مرا ج و ،شناسد کسی جز خدا و من نمی تو را! یا علی«): ص(پیامبر

  )147تأویل اآلیات الظاهره، ص(».را جز من و تو
  کعبه است کامل و همه طائف به گرد وى

            
لـه چیسـت       بنگر مقام مظهر اسم ج

ح، ص(      )33منهاج النجاح فی ترجمإل مفتاح الف
: ك.ر.(انـد  همـان نـور اعظـم و روح اعظـم    ) ع(و آل مکرم و معظـم او ) ص(نبی اکرم

نسبت ایشان با دیگر موجودات مانند نسـبت  ) 273 و 43، صالنصوص مقدمۀ کتاب نص 
شمار اوست، زیرا روح ولـی اهللا کامـل، روح    هاي بی اصل و ریشۀ درخت با شاخ و برگ

أجسادکُم فی األجسـاد، أرواحکُـم،   «: کل، نفس او و نفس کل و جسم او، جسم کل است
از ایـن رهگـذر، عـالم وجـود،     ) 374ـ370 /2 یحضره الفقیه، من (».أنفُسکُم فی النّفُوس

مملکت وجود او و محل سلطنت و فرمانروایی اوست و او به همـه چیـز و همـه کـس،     
اي که هستی همه، قائم به وجود او و او قائم به وجـود حـق    احاطۀ وجودي دارد، به گونه

  )60تعلیقه علی الفوائد الرضویه، ص: ك.ر.(تعالی است
ــات    زیرن ــت کائنـــ ــین علمـــ شـــ

              
  ما به تو قائم چـو تـو قـائم بـه ذات      

سرار، ص ۀگزید(     )3مخزن ا
ند، حتی آنان که به نظـر  ا از این حقیقت عیان هستی، همۀ هستان عالَم، عالم و آگاه

  .آیند و خلق آنان را حیوان، نبات و جماد خوانند) 18/ بقره(»صم بکم عمی«
ــمیعیم   ــا س ــیم م ــیریم و خوش   و بص

             
  بــا شــما نامحرمــان مــا خامشــیم      

  )1019 مثنوي معنوي، دفتر سوم، بیت(  
ولی و رب مطلق تمام کائنات بوده ) ص(حقیقت وجود حضرت پیامبر ،بدین شرح
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یت و ربوبیت ازلی و ابدي دارد، از جمله بر  ي اما آنچه ذکـر   .کریم قرآنو بر ایشان و

وجود جسمانی ایشان بدون  بود،مربوط ) ص(یی و قیومی نبی خاتمبه مرتبۀ و ،شد
و عتـرت را   قـرآن از  هریـک شرح مطلب اینکـه  . لحاظ این مرتبه حکم متفاوتی دارد

... مرتبۀ طبیعت، نفس، روح، سرّ و) ع(نمونه، اهل بیتاما براي  .قاماتی استمراتب و م
میان تمام . دارد... کوتی، جبروتی وی، لفظی، ذهنی، ملنیز مرتبۀ کتبقرآن کریم دارند و 

بـر  . مراتب یاد شده نسبت مساوي وجود ندارد، بلکه برخی بر برخی دیگر تقدم دارد
ثقـل  ) ع(ثقل اکبر است و برخی از مراتب اهل بیت قرآناین اساس، برخی از مراتب 

) ع(ثقل اصغر است و برخی از مراتب اهل بیت قرآنبرعکس، برخی از مراتب . اصغر
  ) 524ـ522 /1الوسیله،  منبر :ك.ر.(اکبر ثقل

الـدفتین و حـادث    یعنی مرتبۀ نوشتاري آن کـه مـابین  (قرآندر مقایسۀ مرتبۀ کتبی 
م اهللا بودن ) است به صورت الفاظی  قرآنیعنی مرتبۀ تعین معانی (کریم قرآنو مرتبۀ ک

ت ، نسبت به مقام بشـریت عتـر  )رسیده) ص(به گوش حضرت نبی) ع(که از جبرئیل
ت امکانی  ظ مقام جامعیت ایشان که جامع همۀبا لحا) ع(مطهر مراتب وجودي و کما

در ایـن  ) ع(عتـرت . شوند محسوب می» ثقل اکبر«برتر بوده و ) ع(است، مسلماً عترت
 و هـر حکـم   ،رو  از این صامت است؛ قرآنناطقی است که مبین و مفسر  قرآنلحاظ، 

م  رآنقتفسیر و تأویل او مقدم و حاکم بر  اهللا  صامت است، زیرا عظمت و حرمت کـ
اي است که در آن تجلی یافته است و اصل، منبع و مخزن آن علم،  به عظمت علم الهی

اصول کافی، (».ما اولیاي امر خدا هستیم و مخزن علم او« .است) ع(وجود قدسی ائمه
1/192(  

ـ  ،)ص(همچون اصل وجودشان، حضرت پیامبر) ع(وجود مطهر معصومین اتیح مف
وجود، مخازن کبریا، معادن وحی و حکمت، اصول معارف و عوارف و صاحبان مقام 

و وجود ایشان منبع علـم کامـل   ) 184ـ183، صالصلوة  آداب :ك.ر(اند جمع و تفصیل
و ما ینْطقُ «لدنی، وحی الهی و علم ربانی است و همان عصمت و طهارتی که به حکم 

) ص(در وجود مطهر حضرت پیـامبر   ،)4ـ3 /نجم(،» وحی یوحى إِنْ هو إِإلَّ* عنِ الْهوى 
شرح حدیث جنود عقل و  :ك.ر.(ساري استنیز جاري است، در وجود طهور ایشان 

   )5ـ4جهل، ص
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م  بـه   قـرآن یعنی مرتبۀ تعین معانی  ،قرآن کریماهللا بودن   در مقایسۀ میان مرتبۀ ک

با مقـام بشـریت    ،رسیده) ص(نبیبه گوش حضرت ) ع(صورت الفاظی که از جبرئیل
برتر بوده و  قرآنیعنی صرف بدن مبارکش بدون لحاظ مقام نورانیت و علم، البته  ،امام

در عالم ملک و  ،بنابراین) 524ـ522 /1الوسیله،  منبر :ك.ر.(شود ثقل اکبر محسوب می
میم ش :ك.ر.(است قرآننشئۀ تکلیف، مراحل نازل انسان ملکوتی و کامل، تابع حقیقت 

یت، ص احترام به جسم امام به واسطۀ آن . اند البته در این مقام هر دو محترم) 483و
به این دلیل است که حاکی  قرآنکه محل تعلق نفس ملکوتی اوست و احترام به  است 

م خداست ولی این ثقل اصـغر بـودن   ) 524ـ522 /1الوسیله،  منبر :ك.ر.(از علم و ک
، در صـورتی  کریم قرآندر مقایسه با ) ع(ل بیتو اه) ص(جسم حضرت حبیب خدا

ف  است که جسم شریف ایشان همانند جسم سایر خلق انگاشته شود، اما حقیقت، خ
به صورت منقطـع و منفصـل از وجـود    ) ع(اساساً لحاظ جسم آن حضرات. این است

یی، قیومی و جمع الجمعی ایشان ممکن نیست با توجه به روایات خاندان . روحانی، و
برخی بزرگان بحر پر گهـر عرفـان کـه متخـذ از      هاي و دیدگاه) ع(عصمت و طهارت

یشان متفاوت با دیگران استاستهمین روایات  با . ، جسم ایشان نیز همچون روح وا
  :این توضیح که

اولین ظهـور ذات  ) حقیقت محمدیه)(ص(حقیقت وجود حضرت ختمی مرتبت -
 :ك.ر.(سم اهللا و بلکه خـود اسـم اعظـم اسـت    او مظهر ا. ن اوستترین تعی الهی و تام

  )165ـ164تفسیر سورۀ حمد، ص
لی است و بر تمـام   ،اسم اعظم، جامع تمام اسماء و صفات کمالی - جمالی و ج

یت دارد   )21ـ19مصباح الهدایه، ص :ك.ر.(آنها عظمت و و
ظهور تام و تمام آن وجـود نـوري واحـد در جهـان طبیعـت، یعنـی حضـرت         -
ـ  مجمع تمام اسماء و صفات الهی نیز) ع(و آل مطهر ایشان )ص(پیامبر د و بـر تمـام   ان

، تعلیقإل علی الفوائـد الرضـویه  : ك.ر.(مظاهر و کائنات عظمت، علیت و قیومیت دارند
  ) 60ص

برتـر از همـه بـوده و بلکـه ذاتـاً      ) ع(پس همچنان که وجود باطنی و نوري ایشان
میزان ؛ »شَتّی شَجرةٍ واحدةٍ و النّاس من أشجارٍمن  أنا و علی«(متفاوت با دیگران است
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 هاست آنوجود جسمانی ایشان نیز که تجسد و تجسم وجود نوري ، )140/ 1الحکمه،  ي

ت فلسفیمجموعه ؛ 58رجعت و معراج، ص :ك.ر( ـ 124، صرسائل و مقا و  )125ـ
و ابدان  وجودي جدا و مستقل از آن نور نیست، اعظم، برتر و متفاوت با دیگر اجسام

بـه بیـان امـام    . واحد و یگانـه اسـت  ) ع(بلکه روح و جسم آن حضرات ،خواهد بود
جسم، ظل و . روح، باطن جسم است. روح و جسم با هم وحدت دارند« :)ره(خمینی

انسـان   ،در حقیقـت  )344 /6نور،  ۀصحیف: ك.ر(».اینها یکی هستند. ظاهر روح است
فشان به لحـاظ  ) و بدننفس (کامل مجموع نفس و بدن است و آن دو با وصف اخت

لکوتی و بـدن  م ، گرچه نفس جنبۀبه همین دلیل .درجه، به یک وجود، موجود هستند
نفس و بدن یک و نفس، اصل و بدن، فرع است،  دهد طبیعی انسان را تشکیل می جنبۀ

سخن از یگانگی و  ،بنابراین )98 /9، الحکمإل المتعالیه: ك.ر(.شوند حقیقت محسوب می
کـه   )و نـه اعتبـاري  (واقعـی  ، وحدتی)286 /5همان،  :ك.ر(دت روح و بدن استوح

پس ) 638صتحریر تمهید القواعد،  :ك.ر.(رقیقه و ظلّ وحدت حقیقی وجود اوست
ت   اگرچه ) ص(انسان کامل محمدي بشري همانند دیگران است، ولی در واقـع کمـا

ت او همسان و همگون نیست دیدگاه سید حیدر آملی  ازشناسی  انسان.(دیگران با کما
  )130، صو افلوطین

ي معصـومین     :ك.ر.(اسـت ) ع(مبناي این تفکرات عرفانی، روایـات و بیانـات وا
نـوار،   ؛ بحار 234ـ231 /2اصول کافی،   )14 /1بصـائر الـدرجات،   مختصـر  ؛ 8 /25ا

را وجودي نوري دانسته که هیچ ) ع(برخی از این روایات وجود جسمی خاندان پیامبر
نَحنُ خَلْقاً و بشَراً نُورانیینَ لَم یجعلْ لأَحـد فـی   « .کس جز آنان را از آن نصیبی نیست

ي ، )234ـ231 /2اصول کافی، (»ذي خَلَقَنَا منْه نَصیباًمثْلِ الَّ جسمی که همچون روح وا
 بحار :ك.ر(تاي نیس گونه که هرگز او را سایه او سراسر نور و تشعشع نور خداست، آن

نوار،  ؛ 272ص، مـرآة العقـول   :ك.ر(.درخشد و ظاهر و باطنش از نور می) 116 /25ا
در بعضـی دیگـر از روایـات، از خلقـت بـدن حضـرات       ) 395 /6شرح اصول کافی، 

إِنَّ اللَّه خلقنا مـنْ  «: حکایت شده است» اعلی علّیین«از  و ارواح شیعیان) ع(معصومین
اصـول  (».بدانَهم منْ دونِ ذَلکشیعتنَا مما خَلَقَنَا و خَلَقَ أَ و خَلَقَ قُلُوب أَعـْلَى عـِلِّییـنَ

به خلقت ارواح شیعیان از  ،در روایات دیگري نیز به طور صریح )234ـ231 /2کافی، 
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 /1 الکـافی،  (»شیعتنَا منْ طینَتنَـا   أَرواح  خَلَقَ« :اشاره شده است) ص(بدن خاندان پیامبر 

  شیعتنَا مـنْ   فَقُلُوب«و ) 20 /1 بصائر الدرجات، (»شیعتنَا منْ أَبداننَا  أَرواح  خَلَقَ« ،)389
نوار،  بحار(»...آلِ محمد  أَبدانِ   )8 /25ا

  :از جمله یز شواهدي در این باره وجود دارد؛در دیگر روایات ن
ل خـود    )ص(الی نور محمدهمانا خداوند تبارك و تع« - را از نور عظمت و جـ

هوتی طهرالکوثر فی احوال (»...اي است که آفرید و آن نور   /1 ،)ع(فاطمإل بنت النبی ا
 1)79ـ78

خداوند من و تو ! یا علی: فرمود) ع(به حضرت علی) ص(حضرت رسول خدا« -
ـ   ن ۀاعظم خود آفرید، سپس از نور ما بر همـ  را از نور س از آن آفریـد  ورهـایی کـه پ

نوار،  بحار(».پاشید  2)44 /65ا
  که را آفرید  و عترتش) ص(دآفرید، محم  را که  مخلوقی  لینخداوند او! اي جابر« -

:  گفتم  من. نور بودند در برابر خداوند  اشباح  ند و آنانهست  شده و هدایت  کننده هدایت
 /1کافی،   اصول( »...ارواح  بدون  رانینو  دنهايسایۀ نور، ب: فرمود چیست؟  مراد از اشباح

442(3 
آنگاه که هیچ نبود، سپس کون و مکان را خلق نمـود و نـور    همانا خداوند بود« -

نوار را آفرید که از آن تمام انوار نور  یافتند و جاري کرد در آن از نوري که ] وجود[ا
را از آن خلـق  ] ع[و علـی ] ص[اند و آن همان نوري است کـه محمـد   از آن نور یافته

 4)جا همان(». ...نمود
نواري حبیب خـدا  وجود نور ،بدین ترتیب از نـور  کـه  ) ع(و علـی اعلـی  ) ص(ا

هوت به عالم ) 652 /2المعارف،  بحر :ك.ر(خداست واسطۀ بی منزل به منزل از عالم 
و طبیعت متنزل شد و ذات نهان الهی  جبروت و سپس ملکوت و از آنجا به عالم ملک

اي از مراتـب   دیگر هیچ مرتبه ،با این دیدگاه. وجه عیان خویش به ظهور رساند را در
 قرآنفروتر از ) به تبعیت) ع(به اصالت و اهل بیت)(ص(وجودي حضرت حبیب خدا

یی اش به حکم  خواهد بود که حتی جسم ملکی) 27/ روم(نبوده، بلکه او همان مثَل اع
کـه  ) 344 /6صـحیفۀ نـور،    :ك.ر(شا یاتصال پیوسته و بلکه وحدت با نفس ملکـوت 

بر تمام  »أنٍن شَع أنٌشَ هلُشغَ ی«متصل به حضرت احدیت است و به حکم مظهریت 
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یت تکوینی داردقرآن کریم ما سوي اهللا از جمله بر  ي  :ك.ر.(علو، برتري، قیومیت و و

؛ شرح پاورقی، 90ـ88/ 9، الحکمإل المتعالیه؛ 155 /1؛ الوافی، 63ـ61مصباح الهدایه، ص
صدرا، ص عتقاد145ـ133بر زاد المسافر م با شرح [ ؛ کشف المراد فی شرح تجرید ا

  )151، پاورقی ص]حسن زاده آملی اهللا آیت
شود که با وجود برتـري حضـرت    با وجود این امر ممکن است این سؤال مطرح 

 قـرآن  دلیل تکریم، تعظیم و تواضع ایشان نسـبت بـه   ،قرآن کریمبر ) ص(رسول خدا
م تمام انبیاء، اولیـاء قرآن کریم به بیان یکی از بزرگان، چیست؟  و دیگـر کتـب    از ک

 فضـیلت نـدارد؛  ) ع(و اوصـیاء معصـوم او  ) ص(آسمانی برتر است، اما بر خود پیامبر
ایـن مثـل آن   . نیز واجب اسـت ) ع(و ائمه) ص(بر پیامبر قرآنگرچه تعظیم و احترام 

ي خود، عزیز باشد و نزدیکاست که عبد هر اندازه در پیش ترین فـرد نـزد او    گاه مو
یش احتـرام         محسوب شود، با این حال آن عبد بـه رسـم عبودیـت بـه سـخنان مـو

سـود و  ) ع(تواضع پیامبر و اهل بیت ،بنابراین .گذارد می به کعبه و تبرکشان به حجرا
و اهل ) ص(امبرها بر پی بدین وجه است و این هرگز دلیل بر فضیلت و برتري آن قرآن
جسمشـان را فـداي   ) ع(ائمه ،از سویی) 298الغطاء، ص کشف  :ك.ر.(نیست) ع(بیت

حق است و تا ابد باقی به بقاي جانشان فانی در بقاي . کردند نه جانشان راقرآن کریم 
به معنـاي تغافـل و عـدم توجـه بـه نفـس و       » فنا«داشته باشیم که این  البته توجهاو؛ 

زوال  بـه تعبیـري فنـاي   . ل و جمال حـق اسـت  شدن در ج هاي آن و غرق خواسته
ترین   ،بنـابراین . ست، نه نابودي و خروج از کمالها ها، قیود و محدودیت تعین از بـا

شوند، بدان معنا  می قرآنفداي ) ع(اگر ائمه ،بنابراین. شود درجات کمال محسوب می
تر از ایشان است، زیرا آنان حقیقت خود قرآننیست که  نکرده، بلکه  قرآنرا فداي  با

 قرآنتفسیر موضوعی  :ك.ر.(جسمی عاریتی را فدا کرده تا جان ابدیشان شکوفاتر گردد
اکمل و افضل بر ) ص(پس به هر رو انسان کامل ختمی محمدي) 147ـ146 /8کریم، 

  .تمام حقایق است
بـه  مربـوط  ) ع(و اهل بیـت  قرآناز سویی نیز این امکان وجود دارد که ثقل بودن 

ت   از آن. ب باشد، نه مربوط به واقعمخاط جا که مردم باید براي حل مسـائل و مشـک
ند و ممکن است در فهم آن دچار انحـراف شـوند، بایـد بـه     مراجعه کن قرآنخود به 
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الوصـول    سـهل ) ع(پس باید ائمه. ندکنمراجعه  ،هستند) ع(که اهل بیت قرآنمفسران  

مشان براي مخاطب قابل فه نتیجـه  . تر باشد ها آسان م آنم باشد یا فهم کباشند و ک
تـر از سـخنان اهـل     آسـان  ،ها براي اکثر مخاطبان و شاید همۀ آن قرآنکه باید فهم این

. انجامد باشد وگرنه کسی باید سخنان ایشان را تفسیر کند و این به تسلسل می) ع(بیت
داد مراتب هسـتی،  سبب داشتن مراتب متعدد به تع و حدیث به  قرآنپس اگرچه فهم 

در عین حال کـه  ) ع(و سخنان ائمه قرآنپس فهم  .اند مفسر وحی) ع(ائمه ثقیل است،
تر اسـت وگرنـه نیـازي بـه مفسـر نداشـت، از        تر و ثقیل سخت قرآنثقیل است، فهم 

  )524ـ522 /1الوسیله،  منبر :ك.ر.(ثقل اکبر است قرآنجهت  این

 گیري نتیجه
) ص(یقت وجود حضرت ختمی مرتبت، حقیقت محمدیهحق ،)ره(به نظر امام خمینی

کران الهی بر تمام عوالم غیب و شهود و تمـام   ن ذات بیبه عنوان اولین و آخرین تعی
یـت تکـوینی دارد   نـات و  تمـام تعی . اسماء مستأثر، نهان و عیان او احاطۀ قیومی و و
یتناهی است از جملـه ملـک    ؛کثرات عالم هستی از ظهورات و تجلیات این حقیقت 

م الهی و   و اهللاُ حتَم فَکُبِ«آن حضرت به حکم . کریم قرآنوحی و حتی خود وحی، ک
مبدأ و مصدر تمام کائنات بوده،  »نالباط و رُاهوالظّ رُاآلخ و لُاألو وه«و نیز » مختم یکُبِ

جسمانی  وجود ،اتیالبته طبق برخی نظرو مرجع و منتهاي همۀ آنان نیز هست؛  مقصد
یی، قیومی و جمع الجمعی فروتر از  است، اما با قرآن کریم ایشان بدون لحاظ وجه و

حضـرت حبیـب    ،توجه به روایات مربوط بـه وحـدت وجـود جسـمانی و روحـانی     
دیت این نظر قابل نقد و اتصال پیوستۀ ایشان به حضرت اح) ع(و اهل بیت) ص(خدا

ي ایشان فروتر از اي از مراتب و هیچ مرتبه ،بنابراین .است   .نخواهد بود قرآنجود وا
  

  :ها نوشت پی
إنّ اهللاَ تَبارك و تَعالی خَلَقَ نُور «: قال) ع(روي الشیخُ أبو جعفَر طوسی بِاسناده عن موسی بنِ جعفَر. 1

هوتیه الّذي له و هو نُور  ج ه وتظَمن نُورِ عراعه مد من إختمحم ...داًفَلَممحخلق مأن ی ص(ا أراد (
داً    : منه قسم ذلک النّور شَطرین مـحل مطر األو ن الشـَّ بـن      ) ص(فَخَلَـقَ مـ لـین شَـطرِ األخـر ع مـ و
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د  ... و لَم یخلق من ذلک النّور غَیرهما) ع(طالب أبی ي مـحن نُـورِ مم ساقتَب ه   (ثُم آلـ لَیـه ولّى اهللاُ ع صـ (

معلَیه(فاطمإل ا الس (مإلن نُورِ فاطم ساقتَب ن نُورِه، ونُوره م سابنَتَه کما اقتَب)م لَیها السع (  ن و سـالح
م(الحسین لَیهما السلب ) عص ن ظَهر إلى ظَهر وانتَقَلُوا م ن األنوارِ وقوا مم خُلصابیح، هباس المکاقت

لطّبقَإل العلیا من غَیرِ نجاسإل بل نَقَ بعد نقل  من ماء مهینٍ و  إلى صلب و من رحم إلى رحم فى ا
أ  ) خشرة(نُطفَإل خثیرة رات، لـ طَهـرین إلى أرحام المبِ الطّاه نهم کَسایِرِ خَلقه بل أنوار انتَقَلوا من أص

م لة اصطَفاهفوة الصفوو بلغاء ص هلمم خُزّان علَهعج ه ونَفس  أنّهقام نَفسه، لهم مه، أقامنه إلى خَلقع
طهر.(یرى و  یدرك و  تعرف کیفیته و  انیته   )79ـ78 /1، )ع(الکوثر فی احوال فاطمإل بنت النبی ا

2 .ولُ اللَّهسص(قَالَ ر (یلعل)نْ نُ«): عم اكإِی ی والَى خَلَقَنتَع و كارتَب نْ إِنَّ اللَّهم شر ظَمِ ثُمالْأَع ورِه
نوار، (»...منْ بعد خَلْقه لَها نُورِنَا علَى جمیعِ الْأَنْوارِ   )44 /65بحار ا

. داةَ الْمهتَدیناللَه علَیه و ءاله و عتْرَتَه الْه  إنَّ اللَه أَولُ ما خَلَقَ، خَلَقَ محمدا صلَّی! جابِرُ«): ع(قال الباقر. 3
يِ اللَهدنَ یینُورٍ ب احفکانوا أَشْب !؟: قُلْتاحشْب و کَـانَ  . ظلُّ النُّورِ، أَبدانٌ نُورانیإلٌ بِلَـا أَرواحٍ : قَالَ! و ما ا

  ) 442 /1کافی،   اصول(» ....تُهفَبِه کَانَ یعبد اللَه و عتْرَ. مویدا بِرُوحٍ واحدةٍ و هی روح الْقُدسِ
نْوارِ الَّذي. فَخَلَقَ الْکَانَ و الْمکَانَ. إنّ اهللا کَانَ إذْ لَا کَانَ«. 4 نْوار  و خَلَقَ نُور ا و أَجرَي فیه . نُورت منْه ا

نْوار و هو النُّور الَّذي فَلَم یزَالَا نُورینِ أَولَینِ، إذْ لَا . لَقَ منْه محمدا و علیخَ  منْ نُورِه الَّذي نُورت منْه ا
ملَهنَ قَبکُو ءی. شَینِ فرَیطَهنِ مرَیجریانِ طَاهزا یی تَّی  فَلَمرَۀِ حلَابِ الطَّاهص : أَطْهرِ طَاهرَینِ  افْتَرَقَا فی  ا

  )جا همان(»).ع(طَالبٍ  بِیعبداللَه و أَ  فی
  
  
         منابع

  .تاتهران، بیالقرآن الکریم،  داري، ا مهدي الهی قمشه ۀترجم؛ قرآن کریم -
 .تا جا، بی الدین احمد غفارى مازندرانى، مرتضوي، بی ؛ احمد بن علی طبرسی، ترجمۀ نظاماحتجاج -
  .1387، اسراء، قم 1؛ عبداهللا جوادي آملی، چادب فناي مقربان -
میه، تهران، بیاصول کافی - س   . تا ؛ محمد بن یعقوب کلینی، دار الکتب ا
سید مرتضی حسینی شاهرودي،  ؛)رساله دکتري( شناسی از دیدگاه سید حیدر آملی و افلوطین انسان -

  .1380 دانشگاه قم
  .1370، تهران )ره(، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی1؛ سید روح اهللا خمینی، چآداب الصلوة -
  .ق1404الوفاء، بیروت مؤسسه ؛ محمد باقر مجلسی، بحار األنوار الجامعإل لدرر أخبار األئمإل األطهار -
محسین یوسفی، چ مصلح بن عبداهللا ؛بوستان سعدي - ، شرکت سهامی انتشارات 4سعدي، تصحیح غ

  .1372خوارزمی، تهران 
  .1372، تهران )س(، انتشارات الزهراء1چ، عبداهللا جوادي آملی؛ تحریر تمهید القواعد -
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نس -  م، تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح ا ؛ سید روح اهللا خمینی، مؤسسۀ پاسدار اس

  . ق1410قم 
تهـران   امام خمینی،تنظیم و نشر آثار  سید روح اهللا خمینی، مؤسسۀ؛ التعلیقإل علی الفوائد الرضویإل -

  .ق1417
  .ق1406سماعیل بن عمر ابن کثیر، دار المعرفه، بیروت ؛ اتفسیر القرآن العظیم -
، تهـران  )ره(، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینـی 1؛ سید روح اهللا خمینی، چتفسیر سورۀ حمد -

1375.    
  .1383، اسراء، قم 1چ عبداهللا جوادي آملی،؛ تفسیر موضوعی قرآن کریم -
سید عبدالغنی موسوي اردبیلی، مؤسسه تنظـیم و   ؛ سید روح اهللا خمینی، به اهتمامتقریرات فلسفه -

  .1381، تهران )ره(نشر آثار امام خمینی
ربعه - سفار العقلیإل ا ، دار احیـاء  3؛ محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازي، چالحکمإل المتعالیإل فی ا

  .م1981التراث العربی، بیروت 
م، ؛ با ترجمه مصطفی زمانی، اشعار فارس)ع(ی علدیوان امام  - ی از حسین میبدي، انتشارات پیام اس

  .1362قم 
م ،ابوالحسن رفیعی قزوینی ؛رجعت و معراج -    .تا ، بیتهران ،کتابفروشی اس
یه، اساس الوحدانیه، نهایإل البیان فی درایإل الزمانرسائل قیصري؛  - داود بـن   ؛التوحید و النبوة و الو

ل ۀتصحیح و مقدم با تعلیق و ،اي محمود قیصري، محمد رضا قمشه  دانشگاه مشهد،، آشتیانی الدینج
  .1357  مشهد

 بیـروت  ،دار احیاء التراث العربـی ، تحقیق علی عاشور ،محمد صالح مازندرانی؛ کافی شرح اصول -
  .ق1429

ل الدین آشتیانی(شرح بر زاد المسافر م صدرا - ؛ محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازي، )شرح سیدج
  .1379ران امیرکبیر، ته

  .1374، تهران )ره(؛ سید روح اهللا خمینی، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینیشرح دعاي سحر -
  .1378، تهران امام خمینینشر آثار  تنظیم و سید روح اهللا خمینی، مؤسسۀ ،شرح چهل حدیث -
، تهران مینیامام خنشر آثار  ؛ سید روح اهللا خمینی، مؤسسه تنظیم وعقل و جهل نودشرح حدیث ج -

1377.  
  . 1378، بیدار، قم 1الدین على بن محمد ترکه، چ ؛ صائنشرح فصوص الحکم ابن ترکه -
  . تا بی  ؛ داود قیصري، چاپ سنگی قدیم، بیدار، قمالحکم قیصري شرح فصوص -
ل الدین آشتیانی، قیصري بر فصوص الحکم شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی ۀشرح مقدم - ، سید ج
می، قم ، م3چ   .1372رکز انتشارات دفتر تبلیغات اس
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یت - ي   .1381؛ عبداهللا جوادي آملی، اسراء، قم شمیم و

  .ق1428؛ مسلم بن حجاج نیشابوري، دارالمعرفه، بیروت صحیح مسلم -
  .1378، تهران )ره(؛ سید روح اهللا خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیصحیفۀ نور -
  .تا جا، بی ؛ محمد بن علی ابن بابویه، نشر جهان، بی)ع(عیون أخبار الرضا -
  .ق1392محمد بن علی ابن عربی، تحقیق عثمان یحیی، المکتبه العربیه، قاهره ؛ الفتوحات المکیإل -
  .1370، انتشارات الزهراء، تهران 2چ عربی، ابن علی بن ؛ محمدفصوص الحکم ابن عربى -
  .پ سنگی قدیم، مهدويجعفر کاشف الغطاء، چا ؛الغطاء کشف  -
عتقاد - ؛ محمد بن محمد نصیرالدین طوسی، تحقیق و شرح آیإل اهللا کشف المراد فی شرح تجرید ا

می، قم 7زاده آملی، چ حسن س   .ق1417، مؤسسه نشر ا
طهر -   .1379، نشر حاذق، قم 1سید محمدباقر موسوي، چ ؛)س(الکوثر فی احوال فاطمإل بنت النبی ا
ل؛ ت شمسغزلیا ۀگزید - نا ج شرکت  ی،کدکن یرضا شفیعکوشش محمده ب ی،الدین محمد بلخ مو

  .1352  تهران فرانکلین،: هاي جیبی سهامی کتاب
سرار ۀگزید - سازمان انتشارات و ، 3؛ الیاس بن یوسف نظامی، به کوشش عبدالمحمد آیتی، چمخزن ا

می ب اس   . 1371 ، تهرانآموزش انق
یه، تهران 1؛ به اهتمام کاظم دزفولیان، چزمتن و شرح گلشن را -   .1382، انتشارات ط
نا مثنوي معنوي؛ - ل مو ، انتشـارات  9بلخی، به کوشش قوام الدین خرمشـاهی، چ  محمد الدین ج

  .1386دوستان، تهران 
نی، کتابنورالدین احمد جامی خراسانی؛ مثنوي هفت اورنگ - فروشی ، تصحیح مرتضی مدرس گی

  .1361ان سعدي، تهر
ت فلسفی -   .1367  تهران ،ءالزهراانتشارات  ،ابوالحسن رفیعی قزوینی؛ مجموعه رسائل و مقا
  .ق1370؛ سعد بن عبداهللا اشعري، المطعبإل الحیدریه، نجف مختصر بصائر الدرجات -
  .ق1321 تهران نا،  بی ،محمد باقر مجلسی ؛الرسول  العقول فی شرح اخبار آل ةمرآ - 
  .1373، تهران )ره(، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی1؛ سید روح اهللا خمینی، چهدایهمصباح ال -
حیدر بن علی آملـی،   ؛الدین بن عربی النصوص در شرح فصوص الحکم محیی کتاب نص  ۀمقدم -

  .1375ترجمۀ محمدرضا جوزي، روزنه، 
لی دهکرمنبر الوسیله - می ، دف1دي، چ؛ سید ابوالقاسم دهکردي، به کوشش مجید ج تر تبلیغات اس

  .1379 حوزه علمیه قم
، انتشارات فردوس، تهـران  1؛ محمد بن ابراهیم عطار، به تصحیح عزیز اهللا علیزاده، چمنطق الطیر -

1388.  
ح -   .1366؛ على بن طیفور بسطامی، حکمت، تهران منهاج النجاح فی ترجمإل مفتاح الف
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 94      92بهار و تابستان  
یحضره الفقیه -    .ق1428، نور وحی، قم )شیخ صدوق(ن بابویه محمد بن علی اب؛ من 
می ،شهري ري محمدي محمد؛ میزان الحکمه - س م ا ع   .1362، قم مکتب ا
  .م1998اعلمی، بیروت  مؤسسۀ؛ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن -
  .1368 هنگی، تهرانشارات شرکت علمی و فرحیدر بن علی آملی، انت نقد النقود فی معرفإل الوجود، -
غه -   .1379  قم نشر مشرقین،ی، محمد دشت ؛نهج الب
  .ق1404، آیت اهللا مرعشی نجفی، قم 1مرتضی فیض کاشانی، چ  ؛ محمد بن شاهالوافی -
حیاء التراث سسه آل البیت علیهمؤم ،محمد بن حسن حرعاملی وسائل الشیعه؛ - م    .ق1409 قم  ،الس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


