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 يانگار زنده يبررس
جمادات در 
و نطق 
  ينيامام خم يهنظر

ای دشـوار و قابـل تأمـل اسـت كـه از  منـدی و نطـق جمـادات مسـئله نگاری يا جانا مسئله زنده  مقدمه   سـويى  ايـن مسـئله از مـواردی اسـت كـه هـم. توان به آن نگريسـت اندازهای مختلف مى چشم سـاز تبيـين ابعـاد بحـث  توانـد زمينـه های كالمى، فلسفى و عرفانى از آيات قرآنـى مـى استنباط هـای عرفـانى و  در تأويل. ای مبتنى باشد بر روش و اصول ويژه همچنين اين استنباط بايد. گردد هـای  های عرفـانى و مكاشـفه كم و بيش با ذوق و تجربهاند كه  فلسفى، عارفان و فيلسوفان متهم رو،  و از همـين انـد های فلسفى خود به تأويل قرآن پرداختـه های مكتب فرض شخصى يا با پيش انـد و آيـات را بـا  ق و تحميل نظريات خود بر قرآن افتـادهگاهى به ورطه عدول از ظاهر و تطبي نادر فيلسوفان و عارفـانى اسـت كـه در  حضرت امام از. اند سو كرده مشرب عرفانى خويش هم هـای  اسـت كـه مبتنـى بـر آن انديشـه ای را برگزيده  تأويالت و روش تفسيری خود مبانى ويژه آورد و بـدون آنكـه از ظـاهر آيـات  در مـى را به استخدام فهـم قـرآن فلسفى و عرفانى خويش عنـوان شـواهدی وحيـانى بـرای آرای ايشـان  پردازد كه به قرآن عدول كند، به تأويل آياتى مى ارائـه » در مبحـث وضـع الفـاظ«ای كـه  حضرت امام بـر اسـاس قاعـده ويـژه. شود محسوب مى انجامـد، يكـى از مسـائل  انگاری جمادات مى به زنده ث حيات عمومى موجودات كهبح  .بخشند ای مى دهند، در معانى الفاظ مفردات قرآن توسعه ويژه مى چگـونگى و ابعـاد  نظرهـايى دربـاره مهم قرآنى، فلسفى و عرفانى است كه از ديرباز اختالف ى جمادات ثابت گرديده و نشان داده شود كه چگونه آرای تفسـيری و حيات و زندگ  نظريه 1شود با تكيه بر تحليل مفهوم حيـات در ديـدگاه حضـرت امـام در اين مقاله تالش مى  .آن وجود دارد انگـاری  تواند به نظريه زنـده سو با مبانى و آرای فلسفى و عرفانى ايشان مى هم 1تأويلى امام هـای  ات در ديـدگاهانگاری ذرات كائن سويۀ حضرت امام درباره زنده برخى از ابعاد نظريه چند  پيشينه نظريه امام خمينى     . جمادات بينجامد البتـه در مباحـث . صاحبان مكاتب فلسفى و عرفانى و شارحان آنها مسبوق به سابقه بـوده اسـت هـايى هسـت، ولـى  های طرح بحث در اين حوزه، تفاوت انداز انگاری جمادات و چشم مند جان



گويى، دارای شعور و در نتيجه دارای حيات عنوان نمونه وی همه اجـزای . كند كه جمادات دارای حيات هستند، زيرا هرچه وجود داشته باشد، حيات هـم دارد» حيـات«و » وجـود
انگاری جمـادات زبـان «ويژه آنكه مالصدرا در بحث نطق موجودات نيز نطق و تسبيح آنها را نطق با انگاری جمادات در حكمت متعاليـه را بـه مخـاطره ترديد درباره علم  راحتـى قابـل تبيـينولى از آنجايى كه مبنای مالصدرا در تعريف علم اين است كه علم را حضور مجرد در 
كه اين معيت از معيت نفـس بـا جسـد گرداند، معيـت روح االرواح نيـز با رب االرباب نيز معيت دارنـد و دارد؛ از جمله آنكه وجود عين شعور، اراده، قدرت و امثال اينهاسـت و از سـوی ديگـر، ذرات اثبات حيات و شعور بـرای موجـودات چنـد وجـه انگاری جمـادات را رغم آنكه شارح بـه   مندی همه ذرات هستى را توجيه كنند، زيرا حتى جواهر غاسقه در اين مكتـبداننـد، ايـن اقتضـا وجـود در نگرش اشراقيان نيز از آنجا كه آنان همـه عـالم هسـتى را بـر اسـاس نظـام نـوری تفسـير 
همه » وجوب ذاتىای اسـت كـه بـر  تـرين  يكـى از مهـم

گويى، دارای شعور و در نتيجه دارای حيات عنوان نمونه وی همه اجـزای  بهكند كه جمادات دارای حيات هستند، زيرا هرچه وجود داشته باشد، حيات هـم دارد» وجـود«، »وحـدت  .رسد بودن جمادات به اثبات مى
انگاری جمـادات  در هر حال، اگر بپذيريم كه مالصدرا نظريه زندهويژه آنكه مالصدرا در بحث نطق موجودات نيز نطق و تسبيح آنها را نطق با انگاری جمادات در حكمت متعاليـه را بـه مخـاطره ترديد درباره علم . هايى حتى در آرای صدرا درباره علم جمادات وجود داردراحتـى قابـل تبيـين انـداز بـه رو، شعور و علم جمادات در اين چشمولى از آنجايى كه مبنای مالصدرا در تعريف علم اين است كه علم را حضور مجرد در  رغم آنكه شارح  حكيم سبزواری بهمندی همه ذرات هستى را توجيه كنند، زيرا حتى جواهر غاسقه در اين مكتـبداننـد، ايـن اقتضـا وجـود  حيـات و ادراك مـىدر نگرش اشراقيان نيز از آنجا كه آنان همـه عـالم هسـتى را بـر اسـاس نظـام نـوری تفسـير   .)283:  كه اين معيت از معيت نفـس بـا جسـد گرداند، معيـت روح االرواح نيـز با رب االرباب نيز معيت دارنـد و دارد؛ از جمله آنكه وجود عين شعور، اراده، قدرت و امثال اينهاسـت و از سـوی ديگـر، ذرات اثبات حيات و شعور بـرای موجـودات چنـد وجـه انگاری جمـادات را  مند نظريه جان

ای اسـت كـه بـر  انگاری جمادات از حقايق متعاليه وجوب ذاتى«يكى از اين مبانى اين است كه بجز  يكـى از مهـم .)53: 1370عربـى،

به. مالصدرا در برخى از آثارش به اين مطلب تصريح كرده استكند كه جمادات دارای حيات هستند، زيرا هرچه وجود داشته باشد، حيات هـم داردوحـدت«وجـود، وحـدت تشـكيكى و تسـاوق بودن جمادات به اثبات مى گويى، دارای شعور و در نتيجه دارای حيات  مندی تسبيح
گرداند، معيـت روح االرواح نيـز  گونه كه معيت نفس با جسم، جسم را صاحب شعور مىبا رب االرباب نيز معيت دارنـد و  تنها با ارباب انواع، بلكهدارد؛ از جمله آنكه وجود عين شعور، اراده، قدرت و امثال اينهاسـت و از سـوی ديگـر، ذرات اثبات حيات و شعور بـرای موجـودات چنـد وجـه نظريه جان مشرب است كهحكيم سبزواری به. باشند های نور، حّظى از فروغ حيات را دارا مىمندی همه ذرات هستى را توجيه كنند، زيرا حتى جواهر غاسقه در اين مكتـبحيـات و ادراك مـى كنند و نور را مساوق وجود و وجود را عيندر نگرش اشراقيان نيز از آنجا كه آنان همـه عـالم هسـتى را بـر اسـاس نظـام نـوری تفسـير : 2همو، ج (پذيرد، اين امر با مبانى وی تضاد آشكاری دارد در هر حال، اگر بپذيريم كه مالصدرا نظريه زندهويژه آنكه مالصدرا در بحث نطق موجودات نيز نطق و تسبيح آنها را نطق با انگاری جمادات در حكمت متعاليـه را بـه مخـاطره هايى حتى در آرای صدرا درباره علم جمادات وجود داردرو، شعور و علم جمادات در اين چشمولى از آنجايى كه مبنای مالصدرا در تعريف علم اين است كه علم را حضور مجرد در  كه اين معيت از معيت نفـس بـا جسـد  كند؛ در حالى عربـى، ابـن(اسماء و صفات خداونـد در همـه كائنـات وجـود دارد يكى از اين مبانى اين است كه بجز انگاری جمادات از حقايق متعاليه  .)119- 118

مندی تسبيح اندليل تو هستى و حتى جمادات را بهمالصدرا در برخى از آثارش به اين مطلب تصريح كرده استكند كه جمادات دارای حيات هستند، زيرا هرچه وجود داشته باشد، حيات هـم داردوجـود، وحـدت تشـكيكى و تسـاوق بودن جمادات به اثبات مى در اين ميان، بنابر مبانى حكمت متعاليه زنده مشرب است كه حكمت متعاليه است، خود فيلسوفى اشراقىهای نور، حّظى از فروغ حيات را دارا مىمندی همه ذرات هستى را توجيه كنند، زيرا حتى جواهر غاسقه در اين مكتـبكنند و نور را مساوق وجود و وجود را عيندر نگرش اشراقيان نيز از آنجا كه آنان همـه عـالم هسـتى را بـر اسـاس نظـام نـوری تفسـير پذيرد، اين امر با مبانى وی تضاد آشكاری دارد در هر حال، اگر بپذيريم كه مالصدرا نظريه زندهويژه آنكه مالصدرا در بحث نطق موجودات نيز نطق و تسبيح آنها را نطق با انگاری جمادات در حكمت متعاليـه را بـه مخـاطره  مند تواند پذيرش نظريه جانهايى حتى در آرای صدرا درباره علم جمادات وجود داردرو، شعور و علم جمادات در اين چشمولى از آنجايى كه مبنای مالصدرا در تعريف علم اين است كه علم را حضور مجرد در   .)119و  118:  كند؛ در حالى مصاحب خود را دارای حيات و شعور مىگونه كه معيت نفس با جسم، جسم را صاحب شعور مىتنها با ارباب انواع، بلكه هستى با ارباب انواع معيت دارند و نهدارد؛ از جمله آنكه وجود عين شعور، اراده، قدرت و امثال اينهاسـت و از سـوی ديگـر، ذرات اثبات حيات و شعور بـرای موجـودات چنـد وجـه «: دهد به اشراقيان نسبت مى 118: 1، ج1366مالصدرا، : نك انگاری جمادات از حقايق متعاليه عرفان اسالمى نيز، زنده اسماء و صفات خداونـد در همـه كائنـات وجـود دارد يكى از اين مبانى اين است كه بجز . اساس مبانى عرفانى قابل دفاع است

رو، شعور و علم جمادات در اين چشم داند، از اين نزد مجرد مىولى از آنجايى كه مبنای مالصدرا در تعريف علم اين است كه علم را حضور مجرد در : 1، ج 1366مالصدرا، : نكهستى و حتى جمادات را بهمالصدرا در برخى از آثارش به اين مطلب تصريح كرده استكند كه جمادات دارای حيات هستند، زيرا هرچه وجود داشته باشد، حيات هـم داردوجـود، وحـدت تشـكيكى و تسـاوق   مانند اصالتاصولى در اين ميان، بنابر مبانى حكمت متعاليه زنده هايى حتى در آرای صدرا درباره علم جمادات وجود دارد نيست و تشتت تواند پذيرش نظريه جان جمادات مى مندی همه ذرات هستى را توجيه كنند، زيرا حتى جواهر غاسقه در اين مكتـب دارد كه جانكنند و نور را مساوق وجود و وجود را عيندر نگرش اشراقيان نيز از آنجا كه آنان همـه عـالم هسـتى را بـر اسـاس نظـام نـوری تفسـير پذيرد، اين امر با مبانى وی تضاد آشكاری دارد در هر حال، اگر بپذيريم كه مالصدرا نظريه زنده. ده استكرمعرفى ويژه آنكه مالصدرا در بحث نطق موجودات نيز نطق و تسبيح آنها را نطق با  اندازد، به نك(» تر است شديدتر و قویمصاحب خود را دارای حيات و شعور مىگونه كه معيت نفس با جسم، جسم را صاحب شعور مىهستى با ارباب انواع معيت دارند و نهدارد؛ از جمله آنكه وجود عين شعور، اراده، قدرت و امثال اينهاسـت و از سـوی ديگـر، ذرات به اشراقيان نسبت مى اسفاردر پاورقى حكمت متعاليه است، خود فيلسوفى اشراقىهای نور، حّظى از فروغ حيات را دارا مى عنوان سايه اسماء و صفات خداونـد در همـه كائنـات وجـود دارد اساس مبانى عرفانى قابل دفاع استعرفان اسالمى نيز، زنده انداز در چشم
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در نگرش اشراقيان نيز از آنجا كه آنان همـه عـالم هسـتى را بـر اسـاس نظـام نـوری تفسـير پذيرد، اين امر با مبانى وی تضاد آشكاری دارد  را نمىمعرفى » حالاندازد، بهجمادات مىنيست و تشتتنزد مجرد مىولى از آنجايى كه مبنای مالصدرا در تعريف علم اين است كه علم را حضور مجرد در نك(داند  مىهستى و حتى جمادات را بهمالصدرا در برخى از آثارش به اين مطلب تصريح كرده استكند كه جمادات دارای حيات هستند، زيرا هرچه وجود داشته باشد، حيات هـم دارد ثابت مىاصولى در اين ميان، بنابر مبانى حكمت متعاليه زنده اسماء و صفات خداونـد در همـه كائنـات وجـود دارد اساس مبانى عرفانى قابل دفاع استدر چشمشديدتر و قویمصاحب خود را دارای حيات و شعور مىگونه كه معيت نفس با جسم، جسم را صاحب شعور مى همانهستى با ارباب انواع معيت دارند و نهدارد؛ از جمله آنكه وجود عين شعور، اراده، قدرت و امثال اينهاسـت و از سـوی ديگـر، ذرات در پاورقى حكمت متعاليه است، خود فيلسوفى اشراقىعنوان سايهدارد كه جانكنند و نور را مساوق وجود و وجود را عين مى
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بیـان صـاحب تفسـير عرفـانى . انـد و قدرت نيز از آثار حياتاسمای الهى حيات است و علم  كنـد  نيز حيات را به همه جمادات نسبت داده، آتش را موجودی باشعور معرفـى مـى السـعاده عــارف نامــدار شــيعى ســيد حيــدر آملــى نيــز تصــريح دارد كــه تســبيح . )55: 3، ج1376گنابــادی، ( پـس همـه . )58: 1368آملـى، (» اسـتمـؤخر از معرفـت و معرفـت مـؤخر از وجـود «ضـرورت  به شـكى نيسـت، ولـى در  انـد در اينكه همه مراتب وجود دارای نوعى علم و قـدرت و حيـات   1انگاری جمادات در ديدگاه حضرت امام شناسى حيات و زنده گونه. 1    .ندا جمادات در ديدگاه عارفان، سرشار از وجود، حيات و معرفت آيد كه آيـا آنهـا دارای  اين ترديد به وجود مى و جمادات تر وجود مانند نباتات مراتب نازل سبب ضعف در مراتـب وجـودی، در ايـن مرتبـه  هستند يا خير؟ پاسخ اين است كه به حيات حيات در اين مراتـب بسـيار ضـعيف يـا مخفـى . داردمندی ابهام وجود  درباره حيات و جان س و تحريك در جمادات با شـعور كه احسا ای گونه ؛ بهاند است و شئونات حياتى نيز ضعيف البتـه طبـق  .خواننـد رو، برخى جمادات را مـرده مـى شود و از اين عادی ظاهری ادراك نمى كنـد حيـات  برخى از مبانى حكمى همچون مبانى حكمت اشراق هرجا كـه نـور سـريان مـى حيات را در بسا بتوان  رو، چه از اين. دانند نفسه نور نمى هست، ولى ايشان جواهر غاسقه را فى ثابـت گرديـد، ولـى  1فلسفى، عرفانى و قرآنـى امـام ديدگاهمعنای وضعى حيات و هم در حيات در همه ذرات كائنات جاری است و اين حقيقت هم بـه لحـاظ  1از ديدگاه امام  .دانست، ولى بدون در نظر گرفتن روحى نباتى، بخش جمادی آن را نيز مرده انگاشتنباتات تعريف كرد و حيات را هم فقـط روح نبـاتى سـاری  جمادات حتى متفاوت از حيات برخى توضيحات نيازمند اسـت كـه در ادامـه به  1شناسى حيات از ديدگاه امام تحليل گونه هيـوال و قابليـت   بل عدم آنهاست و حيـات آنهـا در افقـى قريـب بـه افـقوجود جمادات مقا  حيات جمادات به معنای وجود آنها    :توان در ذيل محورهای زير اشاره داشت های حيات جمادات مى به گونه. پردازيم بدان مى تـوان تمسـك  به ميان آورد و فقط به برهان عدم امكان انفكاك علم و قدرت از حيـات مـىدرباره علم و قدرت آنها هيچ سخنى  توان كه نمى ای گونه ضعف است؛ بهمحض و در شدت    .مندی آنها را اثبات كرد جست و جان



، حـدوث با زبان حال خود، يعنى زبان فقـر، جوديت خويش، خالق و علت موجد

با صاحبان كشف و مشاهده، نطق گويند و هم در قيامت با نطق و تكلم آنچـه باشـند؛ يعنـى هـم در تنها ايـن حيـات صـرفاً ادراكـى اسـت، كننـد و بـه حسـن و قـبح آن ادراك آنهـا بـه ادراك كليـات 

اّهللاٰ  سرتاسر عالم كار است، همه هستى جنود الهى است و جندهمـه . ها كارگر هستند با هوشياریهمـه ذرات وجـود ماند كه در تمـام موجـودات سـريان ايشـان دربـاره سـريان فلسـفى حركـت جـوهری و در اين نظريه ديگـر سـخن از مسـئله اراده و در نتيجـه سـعادت و شـقاوت ذرات كائنـات حتـى ند كه با ادراك، نطق و حركت مالزمت دارند، ولى 

تنهـا  های حياتى كه بـه آنهـا اشـاره شـد حيـاتى ارادی دارنـد كـه نـه

با زبان حال خود، يعنى زبان فقـر،جوديت خويش، خالق و علت موجد

با صاحبان كشف و مشاهده، نطق گويند و هم در قيامت با نطق و تكلم آنچـه باشـند؛ يعنـى هـم در  توانند در ساحت تسبيح و عبوديـت هـم نطـق داشـتهتنها ايـن حيـات صـرفاً ادراكـى اسـت، كننـد و بـه حسـن و قـبح آن  اختصاص دارد، بلكه حوادث واقع در جوار خود را ادراك مىادراك آنهـا بـه ادراك كليـات 

  .)172: 7، ج 1378امام خمينى، سرتاسر عالم كار است، همه هستى جنود الهى است و جندها كارگر هستند با هوشياریهمـه ذرات وجـود . انـد همه موجودات كار در آنها هسـت و بـا كـار درسـت شـدهماند كه در تمـام موجـودات سـريان ايشـان دربـاره سـريان . انـد كت در وجود جمادات قائلفلسـفى حركـت جـوهری و  با تمسك به مبنایدر اين نظريه ديگـر سـخن از مسـئله اراده و در نتيجـه سـعادت و شـقاوت ذرات كائنـات حتـى ند كه با ادراك، نطق و حركت مالزمت دارند، ولى 
های حياتى كه بـه آنهـا اشـاره شـد حيـاتى ارادی دارنـد كـه نـه

جوديت خويش، خالق و علت موجدتوانند مو حيات ادراكى جمادات ثابت است و آنها مى   .خداوند را تسبيح گويندبا زبان حال خود، يعنى زبان فقـر، و حتى جهان بيرون از خويش را ادراك كنند و
  .اند بازگو كنندبا صاحبان كشف و مشاهده، نطق گويند و هم در قيامت با نطق و تكلم آنچـه توانند در ساحت تسبيح و عبوديـت هـم نطـق داشـتهتنها ايـن حيـات صـرفاً ادراكـى اسـت،  نه نيز. برند و حتى تحمل شهادت آنها را دارنداختصاص دارد، بلكه حوادث واقع در جوار خود را ادراك مىادراك آنهـا بـه ادراك كليـات  و صـاحب ادراك و  اكى و نطقى

امام خمينى، (» همه كارگر است و خدای تبارك و تعالى مبدأ كار استسرتاسر عالم كار است، همه هستى جنود الهى است و جندها كارگر هستند با هوشياریاين. كارگرند، حتى ذرات اتمى كه در اين عالم طبيعت هستهمه موجودات كار در آنها هسـت و بـا كـار درسـت شـدهماند كه در تمـام موجـودات سـريان  تعالى مى كار مثل جلوه حقكت در وجود جمادات قائلبا تمسك به مبنای 1در اين نظريه ديگـر سـخن از مسـئله اراده و در نتيجـه سـعادت و شـقاوت ذرات كائنـات حتـى ند كه با ادراك، نطق و حركت مالزمت دارند، ولى   حيات موجودات به معنای حيات ادراكى، نطقى و حركتى 
های حياتى كه بـه آنهـا اشـاره شـد حيـاتى ارادی دارنـد كـه نـه  حيات وجودی، اداركى، نطقى، حركتى و ارادی

خداوند را تسبيح گويندو حتى جهان بيرون از خويش را ادراك كنند وحيات ادراكى جمادات ثابت است و آنها مى  جمادات به معنای حيات ادراكى
اكى و نطقىحيات جمادات به معنای حيات ادر اند بازگو كنند و شاهد بودهبا صاحبان كشف و مشاهده، نطق گويند و هم در قيامت با نطق و تكلم آنچـه توانند در ساحت تسبيح و عبوديـت هـم نطـق داشـتهبرند و حتى تحمل شهادت آنها را دارنداختصاص دارد، بلكه حوادث واقع در جوار خود را ادراك مىو صـاحب ادراك و انـد تنها حـىّ 

1حضرت امام. آيددر اين نظريه ديگـر سـخن از مسـئله اراده و در نتيجـه سـعادت و شـقاوت ذرات كائنـات حتـى ند كه با ادراك، نطق و حركت مالزمت دارند، ولى ا ای از حيات ت دارای نحوهحيات موجودات به معنای حيات ادراكى، نطقى و حركتى  كت در وجود جمادات قائلمبنای عرفانى حركت حبّى به وجود حر همه كارگر است و خدای تبارك و تعالى مبدأ كار استسرتاسر عالم كار است، همه هستى جنود الهى است و جند... ند و هوشيارند كارگرند، حتى ذرات اتمى كه در اين عالم طبيعت هستهمه موجودات كار در آنها هسـت و بـا كـار درسـت شـدهكار مثل جلوه حق«: فرمايد
های حياتى كه بـه آنهـا اشـاره شـد حيـاتى ارادی دارنـد كـه نـهحيات وجودی، اداركى، نطقى، حركتى و ارادی

خداوند را تسبيح گويند شانوجود امكان و نحوoو حتى جهان بيرون از خويش را ادراك كنند وحيات ادراكى جمادات ثابت است و آنها مىجمادات به معنای حيات ادراكى
توانند در ساحت تسبيح و عبوديـت هـم نطـق داشـته ات مىبلكه جمادبرند و حتى تحمل شهادت آنها را دارنداختصاص دارد، بلكه حوادث واقع در جوار خود را ادراك مىتنها حـىّ  در اين نظريه، جمادات نهحيات جمادات به معنای حيات ادر و شاهد بوده  را كه ادراك كردهبا صاحبان كشف و مشاهده، نطق گويند و هم در قيامت با نطق و تكلم آنچـه  ساحت ارتباط

فرمايد حركت در كائنات مىمبنای عرفانى حركت حبّى به وجود حرآيد جمادات سخن به ميان نمىدر اين نظريه ديگـر سـخن از مسـئله اراده و در نتيجـه سـعادت و شـقاوت ذرات كائنـات حتـى ت دارای نحوههمه ذرات كائناحيات موجودات به معنای حيات ادراكى، نطقى و حركتى  همه كارگر است و خدای تبارك و تعالى مبدأ كار استند و هوشيارند ا ذرات عالم فعالكارگرند، حتى ذرات اتمى كه در اين عالم طبيعت هستهمه موجودات كار در آنها هسـت و بـا كـار درسـت شـده. كرده است
های حياتى كه بـه آنهـا اشـاره شـد حيـاتى ارادی دارنـد كـه نـه گونه بر  جمادات افزونحيات وجودی، اداركى، نطقى، حركتى و ارادی
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جمادات افزونحيات وجودی، اداركى، نطقى، حركتى و ارادی  همه كارگر است و خدای تبارك و تعالى مبدأ كار استذرات عالم فعالكارگرند، حتى ذرات اتمى كه در اين عالم طبيعت هستكرده استحركت در كائنات مىمبنای عرفانى حركت حبّى به وجود حرجمادات سخن به ميان نمىدر اين نظريه ديگـر سـخن از مسـئله اراده و در نتيجـه سـعادت و شـقاوت ذرات كائنـات حتـى همه ذرات كائناحيات موجودات به معنای حيات ادراكى، نطقى و حركتى   را كه ادراك كردهساحت ارتباطبلكه جمادبرند و حتى تحمل شهادت آنها را دارند پى مىاختصاص دارد، بلكه حوادث واقع در جوار خود را ادراك مىدر اين نظريه، جمادات نهحيات جمادات به معنای حيات ادر  امكان و نحوoو حتى جهان بيرون از خويش را ادراك كنند وحيات ادراكى جمادات ثابت است و آنها مىجمادات به معنای حيات ادراكىحيات   

140  
  1392 پاييز، 71شماره  دهم،جسال ه



141  

 

 

 يانگار زنده يبررس
دات در نظر
و نطق جما
  ينيامام خم يه

هرچند جمادات حركت مكانى فيزيكـى . حيثيت حركت، بلكه حيثيت اراده مالزم آن است هـا  هـا و مولكـول خود را در حركت داخـل اتـمكرده و منتقل شوند، اما با حركت جوهری توانند با اراده خـود از جـايى بـه جـايى حركـت  ای از خارج نمى ندارند و بدون قوه محركه . داننـد وجود اراده را افزون بر حركـت نيـز در ايـن نـوع حيـات حتمـى مـى 1ولى امام  . باشند های عرضى مى هم دارای حركت در مقولهدهند و اين امر شاهد صدقى بر اين است كه جمادات هم دارای حركت جوهری و  نشان مى تنها دارای حيات وجودی،  و آنها را نه اند يات در جمادات قائلحضرت امام به اين نوع از ح برخـى از مبـانى، . شـود هـايى ديـده مـى در تعريف اراده ميان فيلسوفان و عارفان تفـاوت  .دانند بلكه دارای حيات ادراكى، نطقى، حركتى و ارادی نيز مى در همـه ذرات كائنـات بـه  توان سريان آن را دهند كه مى ای ارائه مى گونه تعريف اراده را به در اين قسِم پـنجم . تواند ارادی يا غير ارادی باشد حركت و نطق جمادات مى. ثبوت رسانيد هـا  عرفانى و قرآنى ايشان هم راستاست و در بين حكما مخالفانى نسبت به هر يك از اين سـويهسويه و بسيار ويژه است كـه بيشـتر بـا مبـانى  يۀ چندانگاری جمادات، نظر در زنده 1نظريه امام  امام خمينىشواهد تأويلى نظريه  مبانى قرآنى و. 2    .انگاری جمادات، حيات جمادات مالزم اراده نيز هست های زنده از گونه لسان ظـاهری چيـزی  نيا جز هستند، السنه عيجم از غافل آنها چون و ؛یارياخت ليـجم بـه اسـت لسـان به یثنا »حمد« هك اند گفته ظاهر و ادب یعلما هك بدان .)656: 1384همو، (است  ّملك یاياول صيخصا از هك است ىانيع ىشفك علوم از آن ليتفص و است اسماء علم به مربوط هك دارد ىعرفان و ىعلم زانيم آن اجمال دارند، یركذ خود نشئه مناسبت به موجودات ريسا و است انسـان ر جـامعكذ صاحب هكنيا و دارد اختصاص يك هر به هك یا خاصه اركاذ و یموجود هر حيتسب تيفكي ىول داشت، محسوب عرفان و عيشرا ارباب مسلمات و هيـعال فلسفه اتيضرور از ديبا را اياش ىعلم یشعور حيتسب و اتيح انيسر بالجمله،  : ای از ابعاد نظريه ايشان است نمايه 1های زير از حضرت امام عبارت. وجود دارد   .)32: همان(شناسند  نمى



مــا بــا آن  گــوش مــاجرای. معنــايى فراتــر از ايــن دارد ىموجـودات پـردازد كـه تسـبيح موجـودات را بـه تسـبيح ن ال تَْفَقُهـوَن  ... زبان ما، دسـت مـا و  از منظـر امـام،مـا  را زهـايچ م،يمحجـوب چـون مـا. داننـد را فاقـد ادراك مـى چـون وجـود، اسـت، كادرا

كـه از  نحـو با اين نظريه حضور حيات، همان حضور وجود اسـت و جمـادات بـه همـان  .)538: 2، جكنند؛ چنانچـه نـار را حضـرت . تـرين مستمسـك اسـت

همـه وجـود ادراك در موجودات را به تماشا نشست، زيرا حمد ستودن به صفات پسنديده اسـت كـه جـز بـا مرتبـه تـوان حيـات ادراكـى 

گــوش هكــ اســت ىمعنــايى فراتــر از ايــن دارد نهـايا هكـ ميدانـ ىپـردازد كـه تسـبيح موجـودات را بـه تسـبيح ن ال تَْفَقُهـوَن ِكـَسـبُح ِبَحْمـَدِه َولَ  ادرا نطق ما، بلكه يا وجـود، ىعـال مراتـب از چـون و ميمحجـوبرا فاقـد ادراك مـى  چ ىلـيخ .سـتين ار از منظـر امـام،. ها با آنها ناآشـناييم زبان ما، دسـت مـا و  هستند؛
  :گردد مطرح مى

كنند؛ چنانچـه نـار را  ىدر اين آيه آب را مطابق مشرب عرفانى به وجود منبسط تأويل متـرين مستمسـك اسـت با اين نظريه حضور حيات، همان حضور وجود اسـت و جمـادات بـه همـان، ج1381اردبيلى،(برند  به عالم عقل و هوا را به عالم نفس، ارض، مثال و طبيعت تأويل مى

وجـود ادراك در  شود و در اين آيه عموميت اين تسبيح،موجودات را به تماشا نشست، زيرا حمد ستودن به صفات پسنديده اسـت كـه جـز بـا مرتبـه تـوان حيـات ادراكـى  مـى )44: 

ـن َشـ ىْ َوِإن م ُح ِبَحْمـَدِه َولَ يُ ٍء ِإالَسـب پـردازد كـه تسـبيح موجـودات را بـه تسـبيح  ، به نقد ديدگاه كسـانى مـى ىمـ مـا ىنيوكـت حي معنــايى فراتــر از ايــن دارد ح،يتســب دارنــد، در صــورتى كــه ىحيتســب ،9اّهللاٰ  رســول يا لغت به نه اما است، از ىبعضـ گويـا. خـودش محجـوب م،ينـك ىنمـ كرا ادرا گريد موجودات يابند، اركـ در یزيـچ مين ها با آنها ناآشـناييم كنيم كه نيستند، حال آنكه هستند، ولى ما انسان هستند؛ اّهللاٰ  اسم همگان است و مطرح مى 1در ادامه شواهدی قرآنى از برخى ابعاد نظريه امام  . )101
  با اين نظريه حضور حيات، همان حضور وجود اسـت و جمـادات بـه همـانبه عالم عقل و هوا را به عالم نفس، ارض، مثال و طبيعت تأويل مىدر اين آيه آب را مطابق مشرب عرفانى به وجود منبسط تأويل متـرين مستمسـك اسـت مهم )30:انبياء(» ...

شود و در اين آيه عموميت اين تسبيح،موجودات را به تماشا نشست، زيرا حمد ستودن به صفات پسنديده اسـت كـه جـز بـا مرتبـه : اسـراء( »...َسـبُح ِبَحْمـَدهِ 

ـن َشـ«رت امام بـا اسـتناد بـه آيـۀ  رســول دســت در  زهدارنــد، در صــورتى كــهيدر تسب به باور ايشان، به نقد ديدگاه كسـانى مـىَوِإن م است، لغت است، نطق است، حرف خـودش یوجـود ۀ يابند، مى اتكادرا را ادرا موجودات ن است و زنده عالم كنيم كه نيستند، حال آنكه هستند، ولى ما انساننك ىم اليخ م،يستي در ادامه شواهدی قرآنى از برخى ابعاد نظريه امام101-100: 1384امام خمينى، 
  .مندند اند، از حيات نيز بهرهبا اين نظريه حضور حيات، همان حضور وجود اسـت و جمـادات بـه همـانبه عالم عقل و هوا را به عالم نفس، ارض، مثال و طبيعت تأويل مىدر اين آيه آب را مطابق مشرب عرفانى به وجود منبسط تأويل م... ىٍء حَ  ىْ ل شَ كُ مَِن الْماِء   شاهد تأويلى سريان حيات در موجودات

ن َشـ  وداتشاهد تأويلى سريان ادراكى موج ىْ ِإن م ُح ِبَحْمـَدهِ يُ ٍء ِإال153-152: 1همان، جشود و در اين آيه عموميت اين تسبيح، وااليى از ادراك محقق نمىموجودات را به تماشا نشست، زيرا حمد ستودن به صفات پسنديده اسـت كـه جـز بـا مرتبـه َسـب(.  

به باور ايشان. اند تكوينى حمل كرده، به نقد ديدگاه كسـانى مـى)44: اسراء(» َحُهمْ رت امام بـا اسـتناد بـه آيـۀ  ــ و دارنــد، در صــورتى كــه هــم ىعلّت زهيــر ســنگ كــردن نطق است، حرف ناآشناست؛ ۀسـع اندازه به كادرا ادرا همه سرچشمۀ را خودشان نيا قيحقا هكنيا باب ين مطلع چون و ميست در ادامه شواهدی قرآنى از برخى ابعاد نظريه امامامام خمينى، (هستند  اّهللاٰ  همگى اسماء تمام. اهوستياز هكنيم كه نيستند، حال آنكه هستند، ولى ما انسان گمان مى
اند، از حيات نيز بهره وجود بهره بردهبا اين نظريه حضور حيات، همان حضور وجود اسـت و جمـادات بـه همـانبه عالم عقل و هوا را به عالم نفس، ارض، مثال و طبيعت تأويل مىدر اين آيه آب را مطابق مشرب عرفانى به وجود منبسط تأويل ممَِن الْماِء  ...«در اين نظريه، آيه شاهد تأويلى سريان حيات در موجودات

ن َشـ ...«بنابر آيه شـريفه شاهد تأويلى سريان ادراكى موج همان، ج: نك( كند اشيا را ثابت مىوااليى از ادراك محقق نمىموجودات را به تماشا نشست، زيرا حمد ستودن به صفات پسنديده اسـت كـه جـز بـا مرتبـه ِإن م
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رت امام بـا اسـتناد بـه آيـۀ حض و هســتندتكوينى حمل كردهَحُهمْ يتَْسبِ  باب از همخودشانادرا منتهاناآشناست؛كــردن حيتســب اشيا را ثابت مىوااليى از ادراك محقق نمىموجودات را به تماشا نشست، زيرا حمد ستودن به صفات پسنديده اسـت كـه جـز بـا مرتبـه بنابر آيه شـريفه شاهد تأويلى سريان ادراكى موج  وجود بهره بردهبا اين نظريه حضور حيات، همان حضور وجود اسـت و جمـادات بـه همـانبه عالم عقل و هوا را به عالم نفس، ارض، مثال و طبيعت تأويل مىدر اين آيه آب را مطابق مشرب عرفانى به وجود منبسط تأويل م 1امامدر اين نظريه، آيه شاهد تأويلى سريان حيات در موجودات  در ادامه شواهدی قرآنى از برخى ابعاد نظريه امامهمگى اسماءاز ه پر عالمگمان مىستين مطلع

142  
  1392 پاييز، 71شماره  دهم،جسال ه



143  

 

 

 يانگار زنده يبررس
دات در نظر
و نطق جما
  ينيامام خم يه

ترين مستمك اين سويه از حيـات  ، اصلى)41: نـور(» ...َحهُ يل َقْد َعِلَم َصَالتَُه َوتَْسبِ كُ ...«  آيه شريفه  شاهد تأويلى سريان نطق در موجودات   تصـريح مصـباح الهدایـه نيـز در  1حضـرت امـام. دهد ی انسانى نيز نسبت مىبه جوارح و اعضااختصاص داده، ولى اشتباه او در مخالفت با نص قرآن آشكار است، زيرا خداوند تعبير نطـق را چنـد كـه راغـب اصـفهانى نطـق را بـه اصـوات جـاری بـر زبـان انسـان  هر. داند وجودی او مىموجودات در اين تسبيح يكى اسـت، ولـى خداونـد نطـق هـر موجـودی را مخصـوص درجـه بـان حـال همـه فرمايد اگر مراد تسـبيح تكـوينى باشـد، ز جمادات است، زيرا چنانچه صدرا مى باشـد و عقـول نيـز سـرادقات جـالل و اشـراقات جماليـه  هر يك از آنها معشوقى از عقول مـىكه در افالك است حّى و ناطق است، زيرا حتى افالك نيز دارای نفوس ناطقه هسـتند و بـرای هرآنچـه «: فرمايـد فلكى و حيات نطقى آنهـا مـىايشان در جايى ديگر درباره اجسام اثيری  .)145: 1372امام خمينى،(» انواع مختلفه موجودات، نطقى و لسانى مخصوص به خود دارندهر موجودی حّى است ازجهت سريان حيـات در جميـع مراتـب وجـودی و افـراد «: فرمايد مى هرجـا كـه نـور وجـود رفتـه اسـت، «: داين حكيم بزرگـوار معتقدنـ. )549: 2، ج1381اردبيلى،(» اند حق ايشـان بـرای ايـن مـدعا بـه آيـه . )152: 1همـان، ج (» قدرت، علم، اراده و ديگر كماالت رفته اسـت ِ  َسبحَ «شريفه  ماواتِ  ىفِ  ما ِهللاّٰ فرمايد خداوند در اين  كند و مى استدالل مى )1: حديـد(» َواْألَْرض الس در لغت، سخنى است كه مراد را ابالغ كند و نطق هر چيزی همان كالم آن اسـت » نطق«  .)153: 1همان، ج(» تا اين معنا را برساند»  َمنْ «لفظ  ی موصول آورده است، نه»َما«آيه لفظ  برخـى  .)79: 8، ج 1354قريشى، : نك(شود  ىم دهيفهم آنها با ىمعان هك ىوفحر و صوت با ردك لّمكت ىعنـي ،»نُطوقـاً  وَ  َمنطِقـاً  وَ  نُطقاً  نطِقُ يَ  نََطقَ «: آمده است قاموس در. )104: 5، ج1432خليل بن احمد، : نك( را در عـرف، عبـارت از اصـوات » نطـق«راغـب اصـفهانى  .)871: 1، ج 1368تهرانـى، : نـك(دارد  ىم بـاز خطـا دنيشـياند از را چون ذهـن نامند، »زانيالم«را نيز  »المنطق عِلْمُ « .دميشن را پرندگان منطـق: »ريـالط  َمنْطِـقَ  َسـمِعُْت « :رود ىمـ اركـبه  زين انسان ريغ در ىنطق گاه اند محققان گفته وی كاربرد اين مفهـوم را فقـط . رسد داند كه بر زبان جاری شده و به گوش مى ای مى بريده ای دارای تشكيك قلمداد كرده، بر آن اسـت  نيز مانند حيات مقوله نطق را 1حضرت امام  .)130: 1412راغب اصفهانى،(انگارد  در مورد انسان، حقيقت و در مورد غير انسان، مجاز مى بـود، آنهـا شـنيدند كـه چـه  9ای كه در دسـت رسـول اّهللاٰ  ريزه كه در قضيه تسبيح آن سنگ



بـه هـر . شـنوندانگاشـتند،  نباتات را كه در گذشـته مـرده مـىگويد؛ حرف است، لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطـق ماسـت، امـا ادراك اسـت، 
  .)379در قـرآن بـه عالمه طباطبايى نيـز بـا تحليـل بـه ايـن حقيقـت رسـيد كـه نطـق از اند، ولى  به بيان ابعاد و كيفيت نطق نپرداختهگاه لغلغه، تسبيح و تقديس اگـر بـا «: تواند مبدأ تسبيح قـولى و نطقـى آنهـا گـرددبنابراين، از نظر ايشـان نـوعى حيـات فرمايـد تـا اصـوات و را كه معتقدند 

تَُمـر َمـر  ىَ  های گوناگونى كه قبًال برای آن بيان گرديده است، اين صـورت كننـده و در حركـت در  1امام. رسانند

بــا تصــريح بــه وجــود اراده و اختيــار در جمــادات و سعادت و شـقاوت فـرع بـر . منـدی موجـودات را اثبـات كـرد َوُجنـوُدهُ  مانُ 

شـنوند جوش هست صدای هياهو مىنباتات را كه در گذشـته مـرده مـىگويد؛ حرف است، لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطـق ماسـت، امـا ادراك اسـت،  را كه معتقدند ألهين تاين رأی برخى از حكما و عارفان از جمله صدرالم  .)102- 101: 1384 در قـرآن بـه » نطـق«بنـابر نظـر ايشـان، عالمه طباطبايى نيـز بـا تحليـل بـه ايـن حقيقـت رسـيد كـه نطـق از به بيان ابعاد و كيفيت نطق نپرداختهگاه لغلغه، تسبيح و تقديس  ياضات معنوی، كسى بتواند دارای مقام مشاهده و عيان شود آنتواند مبدأ تسبيح قـولى و نطقـى آنهـا گـرددبنابراين، از نظر ايشـان نـوعى حيـات فرمايـد تـا اصـوات و  جمادات نطق ندارند، بلكه نفس مقدس ولّى يا نبى دخل و تصرف مى 379: 17تا، ج طباطبايى، بى(الضمير است و به انسان اختصاص ندارد 
ىَ اْلِجبـاَل تَْحَسـبُها جاِمـَدً- َو ِهـ رسانند انگاری جمادات را به اثبات مى های گوناگونى كه قبًال برای آن بيان گرديده است، اين صـورت كننـده و در حركـت  د ابرهـای مـرور

بــا تصــريح بــه وجــود اراده و اختيــار در جمــادات و سعادت و شـقاوت فـرع بـر  منـدی موجـودات را اثبـات كـردمانُ يْ ُسـلَ  مْ كُ ْحِطَمن يَ  ال

جوش هست صدای هياهو مى های درخت كه در آبنباتات را كه در گذشـته مـرده مـى منتها ادراك به اندازه سعۀ وجودی خويش؛ مثالً گويد؛ حرف است، لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطـق ماسـت، امـا ادراك اسـت،  عالمه طباطبايى نيـز بـا تحليـل . دگاه ايشان همانند حيات دارای نوعى توسعه معنايى استبـه ايـن حقيقـت رسـيد كـه نطـق از  1شناسى امـامبه بيان ابعاد و كيفيت نطق نپرداخته 1امامياضات معنوی، كسى بتواند دارای مقام مشاهده و عيان شود آنتواند مبدأ تسبيح قـولى و نطقـى آنهـا گـرددبنابراين، از نظر ايشـان نـوعى حيـات . دانند الفاظى مطابق احوال ايشان ايجاد شود، مردود مىجمادات نطق ندارند، بلكه نفس مقدس ولّى يا نبى دخل و تصرف مىاين رأی برخى از حكما و عارفان از جمله صدرالم1384امام خمينى، : نك(حال، عالم بر هياهوست و تمام عالم زنده است  الضمير است و به انسان اختصاص ندارد بنـابر نظـر ايشـان، . معنای لغوی نطق در قرآن به اين مطلب اذعان دارنـد
های گوناگونى كه قبًال برای آن بيان گرديده است، اين صـورت د ابرهـای مـرورگرچه صـورت جـوهری ماننـانگاری جمادات را به اثبات مىاْلِجبـاَل تَْحَسـبُها جاِمـَدً- َو ِهـ یَو تَـرَ   

ال مْ كُ نَ كِ َمسا ُخلُواادْ   شاهد تأويلى سريان اراده و اختيار در موجودات بــا تصــريح بــه وجــود اراده و اختيــار در جمــادات  اند به سعادت و شقاوت حيات موجودات قائلمنـدی موجـودات را اثبـات كـرد توان اين سويه از نظريه جـان

امام. )همان( نمايد موجودات را عيناً مشاهده مىياضات معنوی، كسى بتواند دارای مقام مشاهده و عيان شود آنتواند مبدأ تسبيح قـولى و نطقـى آنهـا گـردد نطقى در جمادات وجود دارد كه مىالفاظى مطابق احوال ايشان ايجاد شود، مردود مىجمادات نطق ندارند، بلكه نفس مقدس ولّى يا نبى دخل و تصرف مىاين رأی برخى از حكما و عارفان از جمله صدرالمحال، عالم بر هياهوست و تمام عالم زنده است های درخت كه در آبمنتها ادراك به اندازه سعۀ وجودی خويش؛ مثالً گويد؛ حرف است، لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطـق ماسـت، امـا ادراك اسـت،  الضمير است و به انسان اختصاص ندارد معنای لغوی نطق در قرآن به اين مطلب اذعان دارنـددگاه ايشان همانند حيات دارای نوعى توسعه معنايى استشناسى امـام بسا بتوان باز هم با تكيه بر الگوی معنا
  .)505: 2، ج 1381اردبيلى،های گوناگونى كه قبًال برای آن بيان گرديده است، اين صـورت  واسطه بيانگرچه صـورت جـوهری ماننـانگاری جمادات را به اثبات مى ، اين سويه از نظريه زندهَو تَـرَ «حضرت امام با تمسك به آيـه شـريفه   ويلى سريان حركت در موجودات 

ادْ  النْملَ  َهاي أَ  اي نَْملَۀٌ شاهد تأويلى سريان اراده و اختيار در موجودات بــا تصــريح بــه وجــود اراده و اختيــار در جمــادات  حضــرت امــام. به سعادت و شقاوت حيات موجودات قائلتوان اين سويه از نظريه جـان مى

الضمير است و به انسان اختصاص ندارد  معنای مطلق اظهار مافىمعنای لغوی نطق در قرآن به اين مطلب اذعان دارنـددگاه ايشان همانند حيات دارای نوعى توسعه معنايى استبسا بتوان باز هم با تكيه بر الگوی معناموجودات را عيناً مشاهده مىياضات معنوی، كسى بتواند دارای مقام مشاهده و عيان شود آننطقى در جمادات وجود دارد كه مىالفاظى مطابق احوال ايشان ايجاد شود، مردود مىجمادات نطق ندارند، بلكه نفس مقدس ولّى يا نبى دخل و تصرف مىاين رأی برخى از حكما و عارفان از جمله صدرالم 1حضرت امامحال، عالم بر هياهوست و تمام عالم زنده است های درخت كه در آب گويند از ريشه امروزه مىمنتها ادراك به اندازه سعۀ وجودی خويش؛ مثالً گويد؛ حرف است، لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطـق ماسـت، امـا ادراك اسـت، 
، اين سويه از نظريه زنده)88: نمل(» حضرت امام با تمسك به آيـه شـريفه ويلى سريان حركت در موجودات  گرچه صـورت جـوهری ماننـ«: فرمايد ذيل اين آيه مى های گوناگونى كه قبًال برای آن بيان گرديده است، اين صـورت  واسطه بيان است، وليكن به اردبيلى،(» جوهری باقى است

نَْملَۀٌ  قالَْت « فهيشـر هشاهد تأويلى سريان اراده و اختيار در موجودات مى )18: نمل( »ْشُعرون . امــر اراده و اختيــار اســتبه سعادت و شقاوت حيات موجودات قائل 1حضرت امام
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بسا بتوان باز هم با تكيه بر الگوی معنا چهموجودات را عيناً مشاهده مىياضات معنوی، كسى بتواند دارای مقام مشاهده و عيان شود آنرنطقى در جمادات وجود دارد كه مىالفاظى مطابق احوال ايشان ايجاد شود، مردود مىجمادات نطق ندارند، بلكه نفس مقدس ولّى يا نبى دخل و تصرف مىحضرت امامحال، عالم بر هياهوست و تمام عالم زنده است امروزه مىمنتها ادراك به اندازه سعۀ وجودی خويش؛ مثالً گويد؛ حرف است، لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطـق ماسـت، امـا ادراك اسـت،  مى حاِب حضرت امام با تمسك به آيـه شـريفه ويلى سريان حركت در موجودات شاهد تأ  معنای مطلق اظهار مافىمعنای لغوی نطق در قرآن به اين مطلب اذعان دارنـددگاه ايشان همانند حيات دارای نوعى توسعه معنايى استدي هيبنا بر آشاهد تأويلى سريان اراده و اختيار در موجودات  جوهری باقى استاست، وليكن بهذيل اين آيه مى» الس امــر اراده و اختيــار اســتحضرت امامْشُعرونيَ  ال َوُهمْ 
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ها و ادله مخالفان همت گمارده، از آنها انتقـاد  ثار خود به رد برخى نظريههمچنين امام در آ  . )96: 1384امام خمينى، (» دارند معرفت -عظمته جلّـت - یبـار مقـام بـه دارنـد، وجـود از هكـ ىحّظـ حسـب به آنها تمام و نديگو محجوبان هكـ ىذاتـ ىنيوكـت نـه اسـت، یاراد و یشـعور ،ىنطق حيتسب موجودات، حيتسب«: فرمايد مى را  مطلـب نيا اثبات ن،يمت ىلمّ  برهان به ما و - ست ين تمام ما شيپ هك ىانيب به -  است تيمعلوم و تيـعالم از ىخـال مـاّده و عـتيطب عـالم هك شود ظاهر »معقول و عاقل اتحاد« باب در فالسفه ابركـا بعـض از گرچـه«: انـد امام در مخالفت با نظريه تسبيح تكوينى و فطری فرمـوده. اند كرده   .)33: 1384همو، (است  هيتشب و ديتحد عاّمه هاتيتنز غالـب چنانچـه اسـت؛ هيـتنز نيا از منزه حق و است ليتعط هكبل ديتحد نيا هكآن بـا كردنـد، گمـان مقدس ذات هيتنز را نيا و نندك گمان اخرس - باّهللاٰ  نعوذ - هكبل نـاطق ريـغ را موجـودات گريد و - الع و جلّ  - حّق  مقّدس ذات و دانند خود نوع بـه منحصـر را نطـق قـتيحق در نهايا. دانند ىنيوكت ىذات را ديتحم و حيتسب گريد موجـودات در و المكـ جـاديا از عبـارت را لّـمكت ىتعـال حـق در پس. نندك مجاز بـه حمـل را موجـودات ديـتحم و حيتسـب و المك زين نند وك ىم مجاز از نوع يك بـه حمـل ار مقـدس ذات المكـ مطلـق هكبل ،ىتعال حق ديتحم و حيتسب جهت نيا  : فرمايد بهانه تنزيه، مى با حمل نظريه تسبيح بر مجاز بهدر مخالفت امام همچنين   .)261: 1377همو، (» است محجوب امًال ك زين خود از هكبل است، افتهين را خود دون و خود فوق عوالم است، محجوب خود عتيطب ريغ از عتيطب در انغمار واسطه به زين و است یمحدود حـدّ  يـك در وجـودش افـق چون انسان بالجمله .اند افتهيدر ن هم را  ىتعال حق علم و اّهللاٰ  ةكمالئ علـم آنهـا هكـآن بـا انـد، گرفته وجود عدم بر ليدل را وجدان عدم ران،كمن نوعاً  بالجمله، .ستين ىنيوكـت ركـذ ايـ ىنيوكـت حيتسـب بر حمل قابل هك باب نيا در است ىصراحات فهيشر اتيروا در و انـد افتـهيدر را قـتيحق نيـا یحضـور مشـاهده بـه معرفت اهل ىاست، ول واضح چنانچه سـت؛ين حيتسـب ن،يوكـت حيتسـب هكـآن اند؛ با ردهك حمل ىنيوكت حيتسب به را حيتسب اند، افتهيدرن برهــان ايــ وجــدان بــه را مطلــب نيــا چــون محجوبــان، و فرمــوده اســت حــق مقــّدس ذات از را آنها حِ يتسب و موجودات علمِ  اعالن صراحت به ات،يآ یاريبس در و فرموده اعتنا اريبس مطلب نيـا به فيشر قرآن در تعالى حق و ميرساند ثبوت به قه،يالحق ىف - است ديتوح شئون از هك - 



داند و  كند كه عدول از ظاهر آن را جايز نمىمندی ساری در ذرات كائنـات 
و  اتيـبالجملـه، دار وجـود اصـل ح ليـتأو در دست ندارنـد؛ پـسكننـد، بـه مجـرد  نيـكتاب خدا كنند به حسـب عقـل خـود، در ااند و عجب آن است كه اهـل ظـاهر كـه بـه و اهـل ظـاهر كـه نطـق موجـودات را داللت تـاّم و تمـام بـر  انيـبا برهان و نزد اصحاب قلـوب و معرفـت بـه مشـاهده و عمطلـب نـزد  ن اتيـكـه ح ب

هـای   تـوان شـواهدی را بـرای اثبـات سـويه شان هرگز به صورت مستقيم خود به اثبات تمامى جوانب نظريههای مختلف قابل بررسى و 

. ای موافق ظاهر لفظ به انجام رسانيدحقيقـت وضـع را تـوان از آن ديـدگاه در ايـن مباحـث  هـای زبـانى ديگـر از مسـتعمٌل «بـا 

كند كه عدول از ظاهر آن را جايز نمىمندی ساری در ذرات كائنـات 
كننـد، بـه مجـرد  حهيصـح ثيـكتاب خدا كنند به حسـب عقـل خـود، در ااند و عجب آن است كه اهـل ظـاهر كـه بـه و اهـل ظـاهر كـه نطـق موجـودات را داللت تـاّم و تمـام بـر  :ىوحبا برهان و نزد اصحاب قلـوب و معرفـت بـه مشـاهده و عنيدر تمام دار وجود است و ابياز عالم غ ىموجودات حّظ، بلكه حظوظ بالجملـه، دار وجـود اصـل حدر دست ندارنـد؛ پـس 

تـوان شـواهدی را بـرای اثبـات سـويههرگز به صورت مستقيم خود به اثبات تمامى جوانب نظريههای مختلف قابل بررسى و  در مورد نحوه حيات موجودات از ديدگاه

بـا » موضوٌع لـه«صطالح ای موافق ظاهر لفظ به انجام رسانيدحقيقـت وضـع را  1معنای وضعى همان معنای لغوی اسـت، ولـى حضـرت امـامتـوان از آن ديـدگاه در ايـن مباحـث  هـای زبـانى ديگـر از  مجاز، كنايه، استعاره و بسياری ديگر از گونـه

مندی ساری در ذرات كائنـات  ت بر حيات و جان كند كه عدول از ظاهر آن را جايز نمى كند تا آنجا كامل و محكم تلقى مى
وح یايو اخبار اول هبا برهان و نزد اصحاب قلـوب و معرفـت بـه مشـاهده و عدر تمام دار وجود است و ا یسار موجودات حّظ، بلكه حظوظ و اهـل ظـاهر كـه نطـق موجـودات را  هيّـاز اهل فلسفه عام اند و عجب آن است كه اهـل ظـاهر كـه بـه  پرداخته يـو احاد حهيصر اتكتاب خدا كنند به حسـب عقـل خـود، در ا ل بالجملـه، دار وجـود اصـل ح. و به مجرد استبعاد كننـد ىبا آنكه برهان اند،   .)34: 1384همان، 

تـوان شـواهدی را بـرای اثبـات سـويه اند، اما با بررسى مبانى و آرای ايشان مىهرگز به صورت مستقيم خود به اثبات تمامى جوانب نظريهدر مورد نحوه حيات موجودات از ديدگاه  بر اساس مبانى اصولى 
ای موافق ظاهر لفظ به انجام رسانيد كنند كه بتوان در معنای لغوی توسعهمعنای وضعى همان معنای لغوی اسـت، ولـى حضـرت امـامتـوان از آن ديـدگاه در ايـن مباحـث  ، مـىضع الفاظ  درباره نحوه حيات موجودات  مجاز، كنايه، استعاره و بسياری ديگر از گونـهصطالح ا گيرد و به گاهى معنای وضعى از معنای استعمالى فاصله مى

موجودات حّظ، بلكه حظوظ عيجم یكه از برا  : فرمايد مى ها گونه نظريهكند تا آنجا كامل و محكم تلقى مىت بر حيات و جانصراح ايشان آيات و نصوصى را كه به با برهان و نزد اصحاب قلـوب و معرفـت بـه مشـاهده و ع هيارباب فلسفه عال اتيو ح باشد ىمحض است م ّ اله فهيشر اتيثابت است و آ هي از اهل فلسفه عام نيآن دارد و محجوب لياهل فلسفه طعن زنند كه تأوپرداخته هيو توج ليبه تأو اتيهمه آ نيا ليموارد خود تأو اند، افتهيآنكه نطق موجودات را ن همان، (است  علم و شعورو به مجرد استبعاد كننـد برهان ى
  .مختلف ديدگاه ايشان پيدا كرداند، اما با بررسى مبانى و آرای ايشان مىهرگز به صورت مستقيم خود به اثبات تمامى جوانب نظريه 1در مورد نحوه حيات موجودات از ديدگاهبر اساس مبانى اصولى  1آرای تأويلى امام

مجاز، كنايه، استعاره و بسياری ديگر از گونـه. گاهى معنای وضعى از معنای استعمالى فاصله مىكنند كه بتوان در معنای لغوی توسعهمعنای وضعى همان معنای لغوی اسـت، ولـى حضـرت امـامضع الفاظوبر اساس ديدگاه ايشان درباره چگونگى درباره نحوه حيات موجودات 

برهانىقرآن را بآنكه نطق موجودات را نموارد خود تأواهل فلسفه طعن زنند كه تأوبه تأو د،ان افتهينآن دارد و محجوبثابت است و آارباب فلسفه عالمحض است مكه از برا  بدانگونه نظريه در مخالفت با اينكند تا آنجا كامل و محكم تلقى مى داللت مىايشان آيات و نصوصى را كه به علم و شعور قتيحق
در مورد نحوه حيات موجودات از ديدگاه 1نظريه حضرت امامآرای تأويلى امامتحليل  مختلف ديدگاه ايشان پيدا كرداند، اما با بررسى مبانى و آرای ايشان مى1امام حضرت. اثبات است

مجاز، كنايه، استعاره و بسياری ديگر از گونـه. يابد تفاوت معنايى مىگاهى معنای وضعى از معنای استعمالى فاصله مىكنند كه بتوان در معنای لغوی توسعه ای تعريف مىمعنای وضعى همان معنای لغوی اسـت، ولـى حضـرت امـام. سود جستبر اساس ديدگاه ايشان درباره چگونگى درباره نحوه حيات موجودات  اثبات نظريه امام
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در مخالفت با اينداللت مىايشان آيات و نصوصى را كه به

تفاوت معنايى مى» فيهگاهى معنای وضعى از معنای استعمالى فاصله مىای تعريف مى گونه بهسود جستبر اساس ديدگاه ايشان درباره چگونگى اثبات نظريه امام  مختلف ديدگاه ايشان پيدا كرداند، اما با بررسى مبانى و آرای ايشان مى نپرداختهاثبات استنظريه حضرت امامتحليل . 3  
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 يانگار زنده يبررس
دات در نظر
و نطق جما
  ينيامام خم يه

است و همان معنايى است كه مدلول لفـظ » معنای حقيقى«همان » معنای وضعى«اند و  اين زمره پـى بـرد، نخسـت بايـد  1مينىبرای آنكه بتوان به معنای وضعى حيات از ديدگاه امام خ. است در بيـان معنـای  لسـان العـرب. معنای لغوی اين واژه را در معاجم لغوی مـورد مالحظـه قـرار داد موجـود «و » ةذی حيـا«را به » حى«نقيض موت است و » حيات«آورده است كه » أحيى«، »حىّ « درباره  شناسان دهد كه لغت نشان مى» حيات«های لغت با واژه  در مجموع، مواجهه كتاب   .)1: 1432؛ فراهيدی، 105: 1389زبيدی، : ؛ نيز نك211: 14تا، ج  منظور، بى ابن(معنا كرده است » زنده بررسـى . انـد های معنايى آن بدون اتكا به قرآن به خطاهايى گرفتار شـده تبيين وتحليل مؤلفه روشـن و  دهد يـك مفهـوم وضـعىِ  لغوی نشان مى های موارد استعمال واژه حيات در معجم قـرار گيـرد و دارای اركـان و » حيـات«لفـظ » موضوٌع له«يك قدر جامع مشترك كه بتواند  آن درقرآن بيش از هفتادبار به كار رفتـه و بيشـترين وجـه كـاربرد  های واژه حيات و مشتق   .های لغت وجود ندارد های معنايى مشخص باشد، در كتاب مؤلفه ، مرجعيت قرآن را در »حيات«های لغت با واژه  كتاب مواجهه. آمده است» أحيى«آن در هيئت  » ةحيـو«تفصـيل بـه بيـان ابعـاد مفهـومى  های لغتـى كـه بـه دهد، زيرا دركتاب اين ميان نشان مى البتـه دربـاره ايـن . در متن قرآنى استناد گرديده است» ةحيو«اند، به نحوه استعمال واژه  پرداخته های لغت به كـار بـرده، يـا آنكـه  در كتاب» وضعى«ای معن مطلب كه آيا قرآن لفظ حيات را به نحـوه ارتبـاط » وضـع«كـه معتقدنـد  عالمان مشهور علم اصول از جمله آخوند خراسانى  .گردد ها در قرآن باز مى نحوه وضع الفاظ برای معانى و چگونگى كاربرد واژهنحو متفاوتى مطرح كرده است، تأمالتى وجود دارد كه برخى از آنها به  گستر� معنايى آن را به يـا كثـرت اسـتعمال لفظـى در » معنا«لفظ به «است كه از تخصيص » معنا«و » لفظ«خاص بين  تـرين نقـش را در  كنـد، مهـم بين لفظ و معنا تعريف مـى 1اين ويژگى كه حضرت امام  .)58-57: 1، ج 1373امام خمينى، ( »شود نحوه اختصاص و ارتباط ويژه بين لفظ و معنا مىوضع است، نه حقيقت وضع و تعريف آن، زيرا وضع سـببى اسـت كـه موجـب ايجـاد يـك حاصـل انـد،  آنچه را كه آخوند خراسانى درباره تعريف وضع بيان كرده«: فرمايد باره مى اين ضـمن نقـد رأی آخونـد در 1ولى حضرت امام، )1412آخوند خراسـانى، (شود  يك معنا ناشى مى توان مطابق اين ديدگاه بـر  را مى» معنای حيات«تا آنجا كه دارد » حيات«توسعه معنای لغوی  از معنـای لفظـى و مطابق ايـن قاعـده حضـرت امـام بـدون آنكـه . نيز اطالق كرد» جمادات« افزايد و با اين توسعه مفهـومى در ايـن  حيات مى  مفهومى واژه  د بر گسترهوضعى فاصله بگير



؛ ]اسـت[حقيقت لغويه الزم آيد، بلكه صحت اطالق و حقيقت عقليه ميزان در ايـن مباحـث در اين حقايق الهيه، صـدق لغـوی يـا شدن الفاظ را از برای معـانى عامـه مطلقـه ذكـر ) حتـى ذات مقـدس خـدااعم از انسان، حيوان، گياه، جمـاد و 

فلسفى امام، به شرح و . بودن او بسيار قريب االفـق اسـتاز  1عربـى مبتنـى اسـت و امـام
كنيم، مثل جمادات و نباتات، اينها نيـز چيز حّى و ناطق است، منتها برخى از موجـوات كـه عربـى را  امام حاصل سـخن ابـنعربى در همه ذرات عالم قائل بـه ادراك و م فرزانه معتقدند كه ميان مسلك حكما درباره مفهوم حيات و وسـعت آن در عـالم 
حكيمان و عارفان است، ولى تصريح به سعادت و شقاوت ذرات موجودات امری است كـه های ديگـر، نظريـه مشـهوری بـين اين سخن بسـيار نـادری اسـت، كننـد، پـس همـه بنــابر مــذاق عرفــانى، چــون ادراك و نــور درك در همــه مذاق عرفانى حتى سعادت و شـقاوت را نيـز بـه همـه موجـودات 
رسـد  بنـابراين، بـه نظـر مـىد و تمام موجودات دارای 

  .)33: 1384حقيقت لغويه الزم آيد، بلكه صحت اطالق و حقيقت عقليه ميزان در ايـن مباحـث در اين حقايق الهيه، صـدق لغـوی يـا شدن الفاظ را از برای معـانى عامـه مطلقـه ذكـر حتـى ذات مقـدس خـدا موجودات باالتر از انسان مانند ملكوتيـان، جبروتيـان، الهوتيـان واعم از انسان، حيوان، گياه، جمـاد و 
فلسفى امام، به شرح و  و زبان بودن او بسيار قريب االفـق اسـتعربـى مبتنـى اسـت و امـام  

حكيمان و عارفان است، ولى تصريح به سعادت و شقاوت ذرات موجودات امری است كـه های ديگـر، نظريـه مشـهوری بـين اين سخن بسـيار نـادری اسـت، كننـد، پـس همـه  رو، ماليم طبع و ناماليم طبـع را ادراك مـىبنــابر مــذاق عرفــانى، چــون ادراك و نــور درك در همــه مذاق عرفانى حتى سعادت و شـقاوت را نيـز بـه همـه موجـودات   .)450: 3، جكنيم، مثل جمادات و نباتات، اينها نيـز چيز حّى و ناطق است، منتها برخى از موجـوات كـه امام حاصل سـخن ابـنعربى در همه ذرات عالم قائل بـه ادراك و م فرزانه معتقدند كه ميان مسلك حكما درباره مفهوم حيات و وسـعت آن در عـالم 
د و تمام موجودات دارای ان همه ذرات هستى دارای حيات بنـابراين، بـه نظـر مـى. )283

1384همو، ( »گرچه حقيقت لغويه نيز به حسب بيان سابق ثابت شدحقيقت لغويه الزم آيد، بلكه صحت اطالق و حقيقت عقليه ميزان در ايـن مباحـث در اين حقايق الهيه، صـدق لغـوی يـا  قدر در بند آن نيستيم كهشدن الفاظ را از برای معـانى عامـه مطلقـه ذكـر موجودات باالتر از انسان مانند ملكوتيـان، جبروتيـان، الهوتيـان واعم از انسان، حيوان، گياه، جمـاد و (م موجودات 
عربـى مبتنـى اسـت و امـام الودo عرفـان ابـن  بر اساس مبانى عرفانى ايشان بودن او بسيار قريب االفـق اسـت بودن و عارف كنيم، مثل جمادات و نباتات، اينها نيـز  آنها را درك نمىچيز حّى و ناطق است، منتها برخى از موجـوات كـه امام حاصل سـخن ابـن. »حيات است، حتى غير انسان را نيز به نام حّى ناطق ناميده استعربى در همه ذرات عالم قائل بـه ادراك و  ابن«: هايى وجود داردم فرزانه معتقدند كه ميان مسلك حكما درباره مفهوم حيات و وسـعت آن در عـالم   .پردازيم در دستگاه فكری»  اين سخن بسـيار نـادری اسـت،  البته .)451: همـان(» رو، ماليم طبع و ناماليم طبـع را ادراك مـىبنــابر مــذاق عرفــانى، چــون ادراك و نــور درك در همــه مذاق عرفانى حتى سعادت و شـقاوت را نيـز بـه همـه موجـودات ، ج1381اردبيلى، : نك(كنند  حكيمان و عارفان است، ولى تصريح به سعادت و شقاوت ذرات موجودات امری است كـه های ديگـر، نظريـه مشـهوری بـين  شدن بر معاد و رجعت موجودات به جهان

283: 1372امـام خمينـى، (» باشندهمه ذرات هستى دارای حيات

شدن الفاظ را از برای معـانى عامـه مطلقـه ذكـر  ما پيش از اين كيفيت وضعموجودات باالتر از انسان مانند ملكوتيـان، جبروتيـان، الهوتيـان وم موجودات را بر همه اقسا  لفظ، امكان اطالق اين واژه گرچه حقيقت لغويه نيز به حسب بيان سابق ثابت شدحقيقت لغويه الزم آيد، بلكه صحت اطالق و حقيقت عقليه ميزان در ايـن مباحـث قدر در بند آن نيستيم كه كرديم و اكنون گوييم ما اين
بودن و عارف شارحان فلسفه صدرايى است، شأن فيلسوفالودo عرفـان ابـنهرچند كه حكمت متعاليه صدرايى بـر شـبر اساس مبانى عرفانى ايشان 1 » حيات«در ادامه پس از شرح و بسط معنای  چيز حّى و ناطق است، منتها برخى از موجـوات كـه  فرمايد كه از نظر او، همهحيات است، حتى غير انسان را نيز به نام حّى ناطق ناميده استهايى وجود دارد هستى با مشرب عرفانى تفاوتم فرزانه معتقدند كه ميان مسلك حكما درباره مفهوم حيات و وسـعت آن در عـالم پردازيم تبيين اين معنا در نگرش عرفانى ايشان مى كنند  حيات و قوه ناطقه و ادراك دارند و نطق مىآنها را درك نمى» نطق«و » حيات بنــابر مــذاق عرفــانى، چــون ادراك و نــور درك در همــه «: فرمايــدمذاق عرفانى حتى سعادت و شـقاوت را نيـز بـه همـه موجـودات مطابق  حكيمان و عارفان است، ولى تصريح به سعادت و شقاوت ذرات موجودات امری است كـه شدن بر معاد و رجعت موجودات به جهان» موجودات صاحب سعادت و شقاوت هستندرو، ماليم طبع و ناماليم طبـع را ادراك مـى موجودات سريان دارد، از اين

باشند معرفت به مقام مقدس حق جل و على مىهمه ذرات هستى دارای حيات«: فرمايد ايشان در جايى ديگر مى

گرچه حقيقت لغويه نيز به حسب بيان سابق ثابت شدحقيقت لغويه الزم آيد، بلكه صحت اطالق و حقيقت عقليه ميزان در ايـن مباحـث كرديم و اكنون گوييم ما اينما پيش از اين كيفيت وضع«: دساز فراهم مىموجودات باالتر از انسان مانند ملكوتيـان، جبروتيـان، الهوتيـان ولفظ، امكان اطالق اين واژه
فرمايد كه از نظر او، همه مىگونه مطرح حيات است، حتى غير انسان را نيز به نام حّى ناطق ناميده استهستى با مشرب عرفانى تفاوتم فرزانه معتقدند كه ميان مسلك حكما درباره مفهوم حيات و وسـعت آن در عـالم اين حكيتبيين اين معنا در نگرش عرفانى ايشان مىدر ادامه پس از شرح و بسط معنای شارحان فلسفه صدرايى است، شأن فيلسوفهرچند كه حكمت متعاليه صدرايى بـر شـ1بررسى نظريه امام مطابق  1حضرت امامحيات و قوه ناطقه و ادراك دارند و نطق مىحيات«افق نيستيم و  با آنها هم معرفت به مقام مقدس حق جل و على مىايشان در جايى ديگر مى  .كمتر بيان گرديده استحكيمان و عارفان است، ولى تصريح به سعادت و شقاوت ذرات موجودات امری است كـه شدن بر معاد و رجعت موجودات به جهان چند كه قائلموجودات صاحب سعادت و شقاوت هستندموجودات سريان دارد، از اينفرمايــد دهــد و مــى نســبت مــى
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معرفت به مقام مقدس حق جل و على مىايشان در جايى ديگر مىكمتر بيان گرديده استحكيمان و عارفان است، ولى تصريح به سعادت و شقاوت ذرات موجودات امری است كـه چند كه قائل هرموجودات صاحب سعادت و شقاوت هستندموجودات سريان دارد، از ايننســبت مــىحضرت امامحيات و قوه ناطقه و ادراك دارند و نطق مىبا آنها همگونه مطرح  اينحيات است، حتى غير انسان را نيز به نام حّى ناطق ناميده استهستى با مشرب عرفانى تفاوتاين حكيتبيين اين معنا در نگرش عرفانى ايشان مىدر ادامه پس از شرح و بسط معنای شارحان فلسفه صدرايى است، شأن فيلسوفهرچند كه حكمت متعاليه صدرايى بـر شـبررسى نظريه امام. 4  گرچه حقيقت لغويه نيز به حسب بيان سابق ثابت شدحقيقت لغويه الزم آيد، بلكه صحت اطالق و حقيقت عقليه ميزان در ايـن مباحـث كرديم و اكنون گوييم ما اينفراهم مىموجودات باالتر از انسان مانند ملكوتيـان، جبروتيـان، الهوتيـان ولفظ، امكان اطالق اين واژه
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  ينيامام خم يه

انگاری موجودات را در سطح نباتات و جمادات در برخى ديگـر از آثارشـان  حضرت امام زنده اور ايشان اين نظريه حقيقتى به ب. دانند بينى عرفانى يا حكمت اشراقى منحصر مى نيز فقط به جهان كنند  های گوناگون مطرح مى به صورت 1گونه مطالبى كه حضرت امام از مجموعه اين  .)همان: نك(ذوق اصحاب عرفان و مشاهدات ارباب سلوك و رياضت موافق است بدان اشاره دارند و با برهان حكمای اشراق و  :است كه قرآن كريم و احاديث ائمه معصومين تـوان  شناسى عرفانى مى شناسى و معرفت جه به برخى از مبانى فكری و بنيادهای هستىو با تو در » حيات«اوالً،  :به اين نكات دست يافت 1بينى عرفانى امام درباره معنای حيات در جهان بينى و زبان عرفانى امام قابل تعريف نبوده، بلكه بديهى تلقى شده است، زيرا به نـوعى  جهان اهد صـدقى بـر ايـن عقيـده عرفـانى شـ 1امـام های اين عبارت. هستى را سرشار كرده استدل همه ذرات كائنات حقيقت وجود حضور دارد، حيات مفهومى گسـترده اسـت كـه همـه وجود را عين شعور، علم، قدرت و حيات و ديگر شئون حياتى تلقى كنيم و از آنجـا كـه در د است؛ ثانياً، وحدت شخصى وجـود در عرفـان مقتضـى آن اسـت كـه حقيقـت مثابه وجو به هركس حقيقت اصالت وجود و اشتراك معنوی آن را با ذوق عرفانى ادراك نمايد، «: است ده و عيـان شـد، ات معنـوی دارای مقـام مشـاهضـ، اگر بـا ريا...آن مانند علم، اراده، تكلم و تواند ذوقاً يا علماً تصديق كند حيات ساری در همه موجودات را با جميع شئونات حياتى  مى كنـد و اكنـون ايـن سـكر  گاه غلغلۀ تسبيح و تقديس موجودات را آشـكارا مشـاهده مـى آن گذارد مـا از حقـايق وجـودی و  طبيعت كه چشم و گوش و مدارك ما را تخدير كرده، نمى هايى فاصـله اسـت كـه مـا را از  و ديگر موجودات حتى نفس خود نيز حجاب است، ميان ماعينى آگاهى يابيم و اگر چنانچه ميان ما و حق، حجبى ظلمـانى و نـورانى فاصـله  های هويت دهنـد  را به حكما نسـبت مـى انگاری نباتات و جمادات مرده 1علت اينكه حضرت امام  . )655: 1372امام خمينى، : نك(» حيات، علم و ديگر شئون آنها محجوب ساخته است بنابر مـذاق عرفـانى، ادراك و نـور درك در همـه «: فرمايد در اين زمينه مى 1امام. شود مىتصريحاتى بـه ظلمـت، محجوبيـت و نبـود روح و حيـات در مـاده در آثـار ايشـان مشـاهده ايـن زمينـه وجـود دارد و حتـى گـاهى  فيلسوفان در های هايى در عبارت اين است كه تشتت نيسـتند،  موجـودات قائـل ، اما حكما به اين نحـو� ادراك در همـه...موجودات سريان دارد  ند تا مرتبه حيوانيـت، موجـودات ادراك دارنـد، ولـى نباتـات و جمـادات ادراك ا بلكه قائل   .)451: 3، ج1381اردبيلى، (» رو، آنها بهانه سعادت دارند، نه شقاوت از اين. ندارند



بارهـا  1همانند ديگر شارحان صدرايى از جمله عالمـه طباطبـايىاگر حيات مرادف وجـود باشـد، حقيقـت مراتـب حيـات بـا حقيقـت مراتـب صدرايى امام، اصالت وجود و اشتراك معنـوی آن بـه وسـيله اصـل تشـكيك وجـود تبيـين شناسـى  در هستىاز نظرگـاه . تشـكيك آن اسـت گـردد و  بـاز مـى
متن واقعيت محقق است وجود است و چون وجود، عين حيات است، اين مراتب تشـكيك، بنابراين، چون وجود دارای مراتب است، شدت و ضعف و تقدم و تأخر دارد و آنچه كه در  .)418-419: 2همــان، جموجودات هرچه به أفق وحدت نزديك باشند، تجزی در آن كمتر و هرچه بـه افـق امكان اشرف را در سلسله قوس نزولى ميان عوالم أعلى و أسفل ثابـت قاعـده بنـابر  

» در دار هستى، غيـر از وجـود چيـزی نيسـتبينى عرفانى، تشكيك را به تشكيك در تشـكيك خاصـى  تنگى  1امامی محقـق دل حيات باشد، در اين عالم بجز حيات امر ديگـر رو،  از ايـن. كننـد و تشـكيك در ظهـور در تشـكيك خاصـى اظـالل ايـن حقـايق تر حيات  مبتنى است، مراتب پايين  

بـاز مـى» مابه االمتياز در وجـود بـه مابـه االشـتراكهمانند ديگر شارحان صدرايى از جمله عالمـه طباطبـايىاگر حيات مرادف وجـود باشـد، حقيقـت مراتـب حيـات بـا حقيقـت مراتـب صدرايى امام، اصالت وجود و اشتراك معنـوی آن بـه وسـيله اصـل تشـكيك وجـود تبيـين در هستى. تر باشد، علم، قدرت و حيات در آن بيشتر استتشـكيك آن اسـت متن واقعيت محقق است وجود است و چون وجود، عين حيات است، اين مراتب تشـكيك، بنابراين، چون وجود دارای مراتب است، شدت و ضعف و تقدم و تأخر دارد و آنچه كه در همــان، ج: نــك( تــر باشـند، تفــرق و تجــزی بيشــتری دارنـدموجودات هرچه به أفق وحدت نزديك باشند، تجزی در آن كمتر و هرچه بـه افـق امكان اشرف را در سلسله قوس نزولى ميان عوالم أعلى و أسفل ثابـت بنـابر  امـام. داردمرتبـه از حيـات   .)71: 2همان، ج(پذيرد 
امام .گردد شود و شدت و ضعف حيات به شدت و ضعف ظهور حيات باز مىدل حيات باشد، در اين عالم بجز حيات امر ديگـردر دار هستى، غيـر از وجـود چيـزی نيسـتبينى عرفانى، تشكيك را به تشكيك در تشـكيك خاصـى «ه نحـوo البته اين نوع تقرير، تقريری فلسفى اسـت كـه تشـكيك را بـ كننـد و ضيق اين عالم را ذاتى آن دانسته، آن را از ضعف ظهور وجود تلقى مـى تشـكيك خاصـى «مثال تشكيك در مراتب نور هرچند كه در بحـث ايـن حقـايق «: فرمايـد در ايـن بـاره مـىمبتنى است، مراتب پايين  .دانند شدت و ضعف برخى از عالئم حيات را نيز ناشى از اين تنگى و ضيق مى و تشـكيك در ظهـور در » خاصـى

پذيرد  واسطه امری خارج از وجود تشكيك نمىمابه االمتياز در وجـود بـه مابـه االشـتراكهمانند ديگر شارحان صدرايى از جمله عالمـه طباطبـايىاگر حيات مرادف وجـود باشـد، حقيقـت مراتـب حيـات بـا حقيقـت مراتـب صدرايى امام، اصالت وجود و اشتراك معنـوی آن بـه وسـيله اصـل تشـكيك وجـود تبيـين تر باشد، علم، قدرت و حيات در آن بيشتر استتشـكيك آن اسـت يكى از مسائل بسيار مهم مربوط به مسئله حيـات، اصـالت و  1 متن واقعيت محقق است وجود است و چون وجود، عين حيات است، اين مراتب تشـكيك، بنابراين، چون وجود دارای مراتب است، شدت و ضعف و تقدم و تأخر دارد و آنچه كه در تــر باشـند، تفــرق و تجــزی بيشــتری دارنـدموجودات هرچه به أفق وحدت نزديك باشند، تجزی در آن كمتر و هرچه بـه افـق امكان اشرف را در سلسله قوس نزولى ميان عوالم أعلى و أسفل ثابـت مرتبـه از حيـات  يـك» حىّ 
بينى عرفانى، تشكيك را به تشكيك در  گرداند، ولى در جهانالبته اين نوع تقرير، تقريری فلسفى اسـت كـه تشـكيك را بـ مبتنى است، مراتب پايين» تشكيك خاص الخاصىشدت و ضعف برخى از عالئم حيات را نيز ناشى از اين تنگى و ضيق مىو ضيق اين عالم را ذاتى آن دانسته، آن را از ضعف ظهور وجود تلقى مـىشود و شدت و ضعف حيات به شدت و ضعف ظهور حيات باز مىدل حيات باشد، در اين عالم بجز حيات امر ديگـردر دار هستى، غيـر از وجـود چيـزی نيسـت«در ديدگاه عرفانى امام  خاصـىتشـكيك خـاص المثال تشكيك در مراتب نور هرچند كه در بحـث در ايـن بـاره مـى 1

تشـكيك خـاص ال«گيرد، بـه  مورد استناد قرار مىمثال تشكيك در مراتب نور هرچند كه در بحـث 1امام. اند نسبت به مراتب باالتر همانند سايهتشكيك خاص الخاصى«بينى عرفانى كه بر شدت و ضعف برخى از عالئم حيات را نيز ناشى از اين تنگى و ضيق مىو ضيق اين عالم را ذاتى آن دانسته، آن را از ضعف ظهور وجود تلقى مـىشود و شدت و ضعف حيات به شدت و ضعف ظهور حيات باز مىدل حيات باشد، در اين عالم بجز حيات امر ديگـرو اگر وجود عِ در ديدگاه عرفانى امام گرداند، ولى در جهان به متن وجود بر مىالبته اين نوع تقرير، تقريری فلسفى اسـت كـه تشـكيك را بـ  . گردد در گستره حيات محقق مىمتن واقعيت محقق است وجود است و چون وجود، عين حيات است، اين مراتب تشـكيك، بنابراين، چون وجود دارای مراتب است، شدت و ضعف و تقدم و تأخر دارد و آنچه كه در تــر باشـند، تفــرق و تجــزی بيشــتری دارنـد طبيعـت و كثــرت نزديــكموجودات هرچه به أفق وحدت نزديك باشند، تجزی در آن كمتر و هرچه بـه افـق امكان اشرف را در سلسله قوس نزولى ميان عوالم أعلى و أسفل ثابـت حىّ « امام هر موجودِ واسطه امری خارج از وجود تشكيك نمىمابه االمتياز در وجـود بـه مابـه االشـتراك«اند كه همانند ديگر شارحان صدرايى از جمله عالمـه طباطبـايىاگر حيات مرادف وجـود باشـد، حقيقـت مراتـب حيـات بـا حقيقـت مراتـب صدرايى امام، اصالت وجود و اشتراك معنـوی آن بـه وسـيله اصـل تشـكيك وجـود تبيـين تر باشد، علم، قدرت و حيات در آن بيشتر استيكى از مسائل بسيار مهم مربوط به مسئله حيـات، اصـالت و1تشكيك در حيات در ديدگاه اشراقى امام

اگر حيات مرادف وجـود باشـد، حقيقـت مراتـب حيـات بـا حقيقـت مراتـب . گرديده استصدرايى امام، اصالت وجود و اشتراك معنـوی آن بـه وسـيله اصـل تشـكيك وجـود تبيـين تر باشد، علم، قدرت و حيات در آن بيشتر است هرچه وجود كامليكى از مسائل بسيار مهم مربوط به مسئله حيـات، اصـالت وتشكيك در حيات در ديدگاه اشراقى امام همانند ديگر شارحان صدرايى از جمله عالمـه طباطبـايى 1امام .داردوجود اتحاد  اند كه  تأكيد كرده بر اين اصل واسطه امری خارج از وجود تشكيك نمى حقيقت وجود به امام هر موجودِ  بينى عرفانىِ  در جهان در ديدگاه عرفانى امام . گردانند مى بربه متن وجود بر مى» البته اين نوع تقرير، تقريری فلسفى اسـت كـه تشـكيك را بـدر گستره حيات محقق مىمتن واقعيت محقق است وجود است و چون وجود، عين حيات است، اين مراتب تشـكيك، بنابراين، چون وجود دارای مراتب است، شدت و ضعف و تقدم و تأخر دارد و آنچه كه در طبيعـت و كثــرت نزديــكموجودات هرچه به أفق وحدت نزديك باشند، تجزی در آن كمتر و هرچه بـه افـق امكان اشرف را در سلسله قوس نزولى ميان عوالم أعلى و أسفل ثابـت ، فلسفى امكان اشرف مورد استناد قرار مىمثال تشكيك در مراتب نور هرچند كه در بحـث  .)همـان(» مراتب باالستنسبت به مراتب باالتر همانند سايهبينى عرفانى كه بر  در جهانشدت و ضعف برخى از عالئم حيات را نيز ناشى از اين تنگى و ضيق مىو ضيق اين عالم را ذاتى آن دانسته، آن را از ضعف ظهور وجود تلقى مـىشود و شدت و ضعف حيات به شدت و ضعف ظهور حيات باز مىو اگر وجود عِ  )558: 3همـان، ج
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» صدرايىالبته اين نوع تقرير، تقريری فلسفى اسـت كـه تشـكيك را بـدر گستره حيات محقق مىمتن واقعيت محقق است وجود است و چون وجود، عين حيات است، اين مراتب تشـكيك، بنابراين، چون وجود دارای مراتب است، شدت و ضعف و تقدم و تأخر دارد و آنچه كه در طبيعـت و كثــرت نزديــكموجودات هرچه به أفق وحدت نزديك باشند، تجزی در آن كمتر و هرچه بـه افـق . كند مىفلسفى امكان اشرفدر جهانحقيقت وجود بهبر اين اصلوجود اتحاد گرديده استصدرايى امام، اصالت وجود و اشتراك معنـوی آن بـه وسـيله اصـل تشـكيك وجـود تبيـين هرچه وجود كامل 1اماميكى از مسائل بسيار مهم مربوط به مسئله حيـات، اصـالت وتشكيك در حيات در ديدگاه اشراقى امام   بر» ظهور« همـان، ج: نك( مورد استناد قرار مى» وجودمراتب باالستنسبت به مراتب باالتر همانند سايهدر جهانشدت و ضعف برخى از عالئم حيات را نيز ناشى از اين تنگى و ضيق مىو ضيق اين عالم را ذاتى آن دانسته، آن را از ضعف ظهور وجود تلقى مـىشود و شدت و ضعف حيات به شدت و ضعف ظهور حيات باز مى نمى
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 يانگار زنده يبررس
دات در نظر
و نطق جما
  ينيامام خم هي

اگر حقيقتى مانند نور بسيط باشـد  1حضرت امامبه باور . تر است بينى عرفانى نزديك جهان در و بـا عـدم اخـتالف  نيسـتحقيقت ايـن نـور ورای حقيقـت نـور خورشـيد . صادق است ان بـر هـر دويكسـ بـهاين مرتبه با سرچشمه نور در نوريت هيچ اختالفى ندارد و مفهـوم نـور نازله از نور را خلـق كـرده اسـت،  های كند و مرتبه مى ض كنيم خورشيد ايجاد نوراگر فر و مرتبه ضـعيف اسـت و  ، در مراتب با هم اختالف دارند، آن مرتبه شديد و اينحقيقت نوری » جعـل بسـيط«مرتبه اعلى، مرتبـه نازلـه را بـه . خود ارتباط دارد بااليىمرتبه  مرتبه ضعيف به آن كمـال  ولىباشد،  از حقيقت جاعل خود مىناشى نازله وجودی است كه از نظر حقيقت، مرتبه نازله از همان حقيقت مرتبه اعلى است و در عين حال كـه وجـود، مرتبـه جعل كرده و  خودش ايجاد نور  فرض نور بودن، تر است؛ مانند خورشيدی كه به ناقص، بلكه از او را ندارد محتـاج اسـت و در جهـت  آنبـه » تعليليـه«ا در جعل و در جهت نور تنه ؛ در اينجاهم بنمايد ــه« ــاج نيســت » تقييدي ــابراين،  .)20-21: 2همــان، ج: نــك(محت ــدگاه فلســفى و هــم در بن هــم در دي طت كمـاالت مراتـب نحو بسـا بينى عرفانى امام، هر مرتبه باالتر و شديدتر از حيات، به جهان ، بيـانى ديگـر از »رحمت اطالقى وجـود«به » ماء«حضرت امام مبتنى بر تأويل عرفانى مفهوم   مندانگاری موجودات  ر از جانتأويلى ديگ    .)همان: نك( نازله را داراست بـر اسـاس انديشـه  1بيشترين آرای تأويلى كه حضرت امام .انگاری جمادات دارند مند جان ايـن آيـه . سـتام سـوره انبيـاء ا انـد در ذيـل آيـه سـى عرفانى درباره مفهوم حيات بيان كرده َماَواِت َواْألَْرَض كَ َن يَر الذِ يَ َأَولَْم «: فرمايد مى الس انَتَا َرْتًقا َفَفتَْقنَاُهَما َوَجَعْلنَـا ِمـَن كَ َفُروا َأن بسته بود، ما آنهـا   ها و زمين آيا كافران نديدند كه آسمان: »ْؤِمنُونَ يُ َأَفَال  ى ٍء حَ ىْ ل شَ كُ اْلَماء  فرمايـد و بـه ايـن حـديث از امـام  آب را به رحمت اطالقى وجود تفسير و تأويل مـى 1 امام آورند؟ ايم؟ پس چرا باز هم به خدا ايمان نمى ای را آفريده و از آن هر چيز زنده را بشكافتيم م إلَى الماءِ «: كنند كه استناد مى 7صادق مَِك إلى  تَقَد به آب نزديـك شـو، : »رحمة اّهللاٰ تقد و آن اصـل تجلـى ذاتـى « )339: 7، ج   1403مجلسـى،( شـوی به رحمت خدا نزديك مى د آنكههمانن در  1مشـرب صدراسـت و امـام مـزاج و عرفـانى حكيم سبزواری كه از شارحان اشراقى  .)41: 1378امام خمينى، (» تعلق به مرأت و تعين در مجالى آيات است بى تأويـل در ايـن زمينـه بـر آن اسـت كـه سو اسـت،  ها در اين زمينه با وی هم بسياری از نظريه



و » الـدراك الفعـالاست و شـايد آن است كه از آب حيـات وجـود كـه سـاری اسـت، هـر  » فـيض مقـدسای است و هر معنايى را صورتى و هر حقيقتـى را  .باشـد ادراك اعم از بسيط و مركب است و فعل مبدئيت اثر است كـه در هـر وجـودی مـى » خسـايس«و 
در هر مشهدی از مشاهد غيب و شهود، نزول و ظهور كند، تطهير ذنوب عباداّهللاٰ موافق با آن ای از نشـئات وجـود و قرب و مناجات خود مقرر فرمود و آن را راهنمای بساط خدمت خـويش كـه بـاب األبـواب تعالى آن را برای طهـارت از قـذرات صـوريه قـرار داد و آن را مفتـاح بـاب ند، چون در آب ملكى ظاهری، بُعد رحمت واسعه الهيـه از ديگـر موجـودات دنيـايى تعبيـر » آب«اسماء و صفات نازل و اراضى تعينات أعيان به آن زنده گرديده، اهل معرفت به ای را كـه از اسـماء رفيـع الـدرجات حضـرت بــزرگ رحمــت حــق اســت كــه در عــالم طبيعــت آن را نــازل فرمــوده و آن را مايــه حيــات ت كـه آب يكـى از مظـاهر ام سـوره انبيـاء 
هر موجودی از جهت سريان حيات در جميـع موجـودات حـّى مراد از رحمت اطالقـى وجـود نيـز رحمتـى اسـت كـه سراسـر عـالم هسـتى و ذرات يات در آنهـا نيـز سـاری گرديـده ابراين، چـون عـالم جمـادات و نباتـات نيـز دهـد كـه  نشـان مـى  شود وحدت وجود منبسط و فـيض مقـدس اسـت  مصــباح الهدایــة الــ� الخالفــة والوالیــه

است و شـايد » شىء«صفت كاشفه برای آن است كه از آب حيـات وجـود كـه سـاری اسـت، هـر  فـيض مقـدس«و » وجود منبسـطای است و هر معنايى را صورتى و هر حقيقتـى را ادراك اعم از بسيط و مركب است و فعل مبدئيت اثر است كـه در هـر وجـودی مـىالـدراك الفعـال الحى هـو« و » نقـايص«از لوس  ام سـوره انبيـاء  در آيـه سـى» مـاء  .)579- در هر مشهدی از مشاهد غيب و شهود، نزول و ظهور كند، تطهير ذنوب عباداّهللاٰ موافق با آن ای از نشـئات وجـود و  در هر نشئهقرب و مناجات خود مقرر فرمود و آن را راهنمای بساط خدمت خـويش كـه بـاب األبـواب تعالى آن را برای طهـارت از قـذرات صـوريه قـرار داد و آن را مفتـاح بـاب ند، چون در آب ملكى ظاهری، بُعد رحمت واسعه الهيـه از ديگـر موجـودات دنيـايى اسماء و صفات نازل و اراضى تعينات أعيان به آن زنده گرديده، اهل معرفت به ای را كـه از اسـماء رفيـع الـدرجات حضـرت بــزرگ رحمــت حــق اســت كــه در عــالم طبيعــت آن را نــازل فرمــوده و آن را مايــه حيــات ت كـه آب يكـى از مظـاهر اينكه آب به رحمت حق تأويل شده، سببش اين اسـ
هر موجودی از جهت سريان حيات در جميـع موجـودات حـّى مراد از رحمت اطالقـى وجـود نيـز رحمتـى اسـت كـه سراسـر عـالم هسـتى و ذرات يات در آنهـا نيـز سـاری گرديـده ابراين، چـون عـالم جمـادات و نباتـات نيـز نشـان مـى 1در ديـدگاه امـام  .)145: 1372امام خمينى، شود وحدت وجود منبسط و فـيض مقـدس اسـت مصــباح الهدایــة الــ� الخالفــة والوالیــه

وجود منبسـط«آن را رقيقتى است و حيات ساری، وجود مطلق است كه ای است و هر معنايى را صورتى و هر حقيقتـى را ادراك اعم از بسيط و مركب است و فعل مبدئيت اثر است كـه در هـر وجـودی مـى«ساری بگيريم كه صفت كاشفه برای » حىّ «چيزی مخلوق است و هر چيز زنده است كه آن است كه از آب حيـات وجـود كـه سـاری اسـت، هـر  از لوس مردگان مواد  برای 543: 1383سبزواری، ( است امام خمينى، (كه در هرجا كه دايره وجود گسترده شده است حضور دارد شود وحدت وجود منبسط و فـيض مقـدس اسـت مصــباح الهدایــة الــ� الخالفــة والوالیــهوجــود منبســط و فــيض مقــدس را در   .)64-63: در هر مشهدی از مشاهد غيب و شهود، نزول و ظهور كند، تطهير ذنوب عباداّهللاٰ موافق با آن در هر نشئه» رحمت حق«قرب و مناجات خود مقرر فرمود و آن را راهنمای بساط خدمت خـويش كـه بـاب األبـواب تعالى آن را برای طهـارت از قـذرات صـوريه قـرار داد و آن را مفتـاح بـاب ند، چون در آب ملكى ظاهری، بُعد رحمت واسعه الهيـه از ديگـر موجـودات دنيـايى اسماء و صفات نازل و اراضى تعينات أعيان به آن زنده گرديده، اهل معرفت به ای را كـه از اسـماء رفيـع الـدرجات حضـرت  موجودات قرار داده، بلكه رحمت واسعه الهيهبــزرگ رحمــت حــق اســت كــه در عــالم طبيعــت آن را نــازل فرمــوده و آن را مايــه حيــات اينكه آب به رحمت حق تأويل شده، سببش اين اسـمـاء«نيـز در اسـرار تأويـل  در ديـدگاه امـام »وجود منبسـط هر موجودی از جهت سريان حيات در جميـع موجـودات حـّى مراد از رحمت اطالقـى وجـود نيـز رحمتـى اسـت كـه سراسـر عـالم هسـتى و ذرات يات در آنهـا نيـز سـاری گرديـده ظهوری از ظهورات وجود منبسط است، به همين جهت حابراين، چـون عـالم جمـادات و نباتـات نيـز گستره وجود منبسط است و بنـ

برایوعى حيات ساری مطهر رقيقتى است و حيات ساری، وجود مطلق است كه ای است و هر معنايى را صورتى و هر حقيقتـى را  پس آب صورت حيات ساری در هر رقيقهادراك اعم از بسيط و مركب است و فعل مبدئيت اثر است كـه در هـر وجـودی مـىساری بگيريم كه  را» مبدأ ادراك و فعلچيزی مخلوق است و هر چيز زنده است كه آن است كه از آب حيـات وجـود كـه سـاری اسـت، هـر  »ى ٍء حَ  استماهيات برای  سلوب و ناداری هر موجودی از جهت سريان حيات در جميـع موجـودات حـّى . كائنات را در برگرفته استمراد از رحمت اطالقـى وجـود نيـز رحمتـى اسـت كـه سراسـر عـالم هسـتى و ذرات ظهوری از ظهورات وجود منبسط است، به همين جهت حگستره وجود منبسط است و بنـوجود منبسـط«و مفهوم كه در هرجا كه دايره وجود گسترده شده است حضور دارد شود وحدت وجود منبسط و فـيض مقـدس اسـت  فرمايد كه مشخص مىوجــود منبســط و فــيض مقــدس را در : 1370همو،(» نمايد نشئه و مناسب با آن عالم مىدر هر مشهدی از مشاهد غيب و شهود، نزول و ظهور كند، تطهير ذنوب عباداّهللاٰ موافق با آن «كه آب های باطنيه است قرار داد، بلقرب و مناجات خود مقرر فرمود و آن را راهنمای بساط خدمت خـويش كـه بـاب األبـواب تعالى آن را برای طهـارت از قـذرات صـوريه قـرار داد و آن را مفتـاح بـاب ند، چون در آب ملكى ظاهری، بُعد رحمت واسعه الهيـه از ديگـر موجـودات دنيـايى اسماء و صفات نازل و اراضى تعينات أعيان به آن زنده گرديده، اهل معرفت به موجودات قرار داده، بلكه رحمت واسعه الهيهبــزرگ رحمــت حــق اســت كــه در عــالم طبيعــت آن را نــازل فرمــوده و آن را مايــه حيــات اينكه آب به رحمت حق تأويل شده، سببش اين اسـنيـز در اسـرار تأويـل  ةآداب الصـلو

وعى حيات ساری مطهر گويند و آن نرقيقتى است و حيات ساری، وجود مطلق است كه پس آب صورت حيات ساری در هر رقيقهادراك اعم از بسيط و مركب است و فعل مبدئيت اثر است كـه در هـر وجـودی مـىمبدأ ادراك و فعل«ی اكه حيات به معنچيزی مخلوق است و هر چيز زنده است كه ٍء حَ ىْ ل شَ كُ َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماء  آداب الصـلودر  1حضرت امامسلوب و نادارینقص  و مفهوم » حيات«تحليل مفهوم كه در هرجا كه دايره وجود گسترده شده است حضور دارد فرمايد كه مشخص مى ای تبيين مىوجــود منبســط و فــيض مقــدس را در  حضــرت امــامنشئه و مناسب با آن عالم مىدر هر مشهدی از مشاهد غيب و شهود، نزول و ظهور كند، تطهير ذنوب عباداّهللاٰ موافق با آن های باطنيه است قرار داد، بلقرب و مناجات خود مقرر فرمود و آن را راهنمای بساط خدمت خـويش كـه بـاب األبـواب تعالى آن را برای طهـارت از قـذرات صـوريه قـرار داد و آن را مفتـاح بـاب  بيشتر است، حقند، چون در آب ملكى ظاهری، بُعد رحمت واسعه الهيـه از ديگـر موجـودات دنيـايى اسماء و صفات نازل و اراضى تعينات أعيان به آن زنده گرديده، اهل معرفت به موجودات قرار داده، بلكه رحمت واسعه الهيهبــزرگ رحمــت حــق اســت كــه در عــالم طبيعــت آن را نــازل فرمــوده و آن را مايــه حيــات اينكه آب به رحمت حق تأويل شده، سببش اين اسـ«: فرمايد كائنات را در برگرفته استمراد از رحمت اطالقـى وجـود نيـز رحمتـى اسـت كـه سراسـر عـالم هسـتى و ذرات ظهوری از ظهورات وجود منبسط است، به همين جهت حگستره وجود منبسط است و بنـ گستره حيات هم
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حضرت امامنقص و از گويند و آن ن مىرقيقتى است و حيات ساری، وجود مطلق است كه پس آب صورت حيات ساری در هر رقيقهادراك اعم از بسيط و مركب است و فعل مبدئيت اثر است كـه در هـر وجـودی مـىكه حيات به معنچيزی مخلوق است و هر چيز زنده است كه َوَجَعْلنَا ِمَن اْلَماء « حضــرت امــامنشئه و مناسب با آن عالم مىدر هر مشهدی از مشاهد غيب و شهود، نزول و ظهور كند، تطهير ذنوب عباداّهللاٰ موافق با آن های باطنيه است قرار داد، بل رحمتقرب و مناجات خود مقرر فرمود و آن را راهنمای بساط خدمت خـويش كـه بـاب األبـواب بيشتر است، حقند، چون در آب ملكى ظاهری، بُعد رحمت واسعه الهيـه از ديگـر موجـودات دنيـايى ا كردهاسماء و صفات نازل و اراضى تعينات أعيان به آن زنده گرديده، اهل معرفت به موجودات قرار داده، بلكه رحمت واسعه الهيهبــزرگ رحمــت حــق اســت كــه در عــالم طبيعــت آن را نــازل فرمــوده و آن را مايــه حيــات فرمايد مى كائنات را در برگرفته استمراد از رحمت اطالقـى وجـود نيـز رحمتـى اسـت كـه سراسـر عـالم هسـتى و ذرات «: استظهوری از ظهورات وجود منبسط است، به همين جهت حگستره حيات همتحليل مفهوم كه در هرجا كه دايره وجود گسترده شده است حضور دارد ای تبيين مى گونه به
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 يانگار زنده يبررس
دات در نظر
و نطق جما
  ينيامام خم يه

المـواد حقـايق امكانيـه اسـت، همـين  ةست و وجود مطلق ساری در اعيان امكانيـه كـه مـادا علم و قدرت نيـز بخشيده است و هرجا كه حيات ساری گرديده است شئونات حياتيه، يعنى المواد حقايق امكانيه است، به همه اشياء حيات  ةكه ماد» ماء« 1بنابراين، از ديدگاه امام  .)همان: نك(» رحمت اطالقى وجود است توان آن  مايد كه مىفر ای تييين مى شان معنای حيات را به گونه در تفكر فلسفى 1حضرت امام  بيان فلسفى سريان حيات در ذرات وجود   بر نحوه حيات موجودات مبتنى بر مبانى فلسفى ايشان 1تحليل و بررسى نظريه امام. 5    .بنابراين، علم و قدرت در ذرات كائنات وجود دارد. بايد يافت شود و » قـدرت«، »علـم«دانست، زيرا ايشان حيثيـت » وجود«معنای » معادل«يا » مساوق«را از جهاتى  را بـا حقيقـت حقـه خـود و بـه حمـل شـايع » علـم«ايشان . اند بازگردانده» وجود«را به » حيات« عـين «شـان   را نيز با حقيقـت خـارجى» حيات«و » قدرت«تلقى فرموده و » وجود«صناعى، همان  معرفـى » حقيقت علـم«و » حقيقت وجود«، آن را »حقيقت حيات«دانند و در تعريف  مى» وجود همان حقيقت است كه هست، پس موجود است، همان حقيقت است كـه . اوست صادق استالعلم بتحققه وخارجيته البعنوانه ومفهومه، بـر موجـودی كـه كشـف اشـيا بـا  حقيقة«: فرمايد مى دانند و تحقق آنها  حيثيت تحقق وجود و تحقق حيات را از هم جدا نمى 1حضرت امام   .)47: 2، ج 1381اردبيلى، (» و همان حقيقت است كه حقيقت حيات است علم و نور است ماهيت، تحققى جـدا «: كند فرمايد و در تقريرات خود تصريح مى را عين يكديگر معرفى مى . چنانچه بيان شد حقيقت حيات عين حقيقت وجود است و وجود حقيقتـى بسـيط اسـت  .)258: 2همان، ج(» خارج دو تحقق نيست، حيات، قدرت و علم نيز چنين استيك وجودی دارد و يك تعين و حّدی كه آن ماهيت و نحوه وجود است، خالصه آنكه در باشند؛ منتهى موجود  به يك تحقق محقق مى از تحقق وجود ندارد و ماهيت وجود در خارج رو، بساطت دارد و اين بساطت به جهت صرافت  از اين. ای از هستى است سنخ وجود و نحوهن، مفهوم حيات نيز دارای جنس و فصل نيست، زيرا از سـنخ ماهيـت نيسـت، بلكـه از بنابراي . بنابراين، حيات حقيقت بسيطى است كه مركّب از جزء خارجى يا عقلى نيست. وجود است كماليه او منطوی است و همه مصاديق اوصاف و مفـاهيم كمـال از لـوازم تجليـات اسـماء و همـه صـفات كماليـه در صـفات ... «: تى كمـالى اسـتحيات صف 1از ديدگاه حضرت امام



براين، متحقـق اصـيل  اصـالتحكـم 

شـود، چـون حيات يا وصفى است كه عنوان دو وصـفى خـوبى قابـل تبيـين باشـد و صـفات كماليـه نيـز بايـد از رابطـه بسـيار نزديكـى در يك نظام فلسفى، رابطه يك مفهوم با ديگر مفاهيم همگن و غير بسياری از متكلمان و فيلسوفان برای تبيين معنا و مفهوم حيـات از دو وصـف كمـالى علـم و 
ات نـه بنابراين، حيـشوند، حيات بـه  در اينجـا . نـه دو جـزء آنعلم و قدرت و شود، مرادشان اين نيست كه رابطه حيـات بـا علـم و فرمايـد بـه  به بيان ديگر، اگر امام مـى پذير نيسـت و هرجـا كـه حيـات هسـت، علـم و بدون يكـى » 

بر خالف مفاهيمى كه با يكـديگر متوافـق دو مفهوم كه با يكديگر متقابل هستند، از يك شىء انتزاع شـوند، در صـورتى كـه مصـداق اگـر «: فرمايـدمانند لوازم مفارق و غير مفارق يا لوازم عقلى و غيـر عقلـى و لـوازم بـيّن و غيـر بـيّن، لـوازم های مختلفـى برخـى . د، پس چه رابطه وجودی با حيات دارند

حكـم   بـه انـد كـه گونه استدالل كـرده براين، متحقـق اصـيل بنـا. اسـت

عنوان دو وصـفى  برخوردار باشند و در ميان همه صفات كمالى، حكيمان علم و قدرت را بهخـوبى قابـل تبيـين باشـد و صـفات كماليـه نيـز بايـد از رابطـه بسـيار نزديكـى در يك نظام فلسفى، رابطه يك مفهوم با ديگر مفاهيم همگن و غير بسياری از متكلمان و فيلسوفان برای تبيين معنا و مفهوم حيـات از دو وصـف كمـالى علـم و  شـود، چـون  است و يا به مجموع علم و قدرت، حيات اطـالق مـىحيات يا وصفى است كه «: فرمايد
شوند، حيات بـه  البته مراد ايشان اين نيست كه علم و قدرت وقتى با يكديگر تركيب مى علم و قدرت و . قدرت، رابطه كل با دو جزء خويش است، بلكه اين تسامحى در تعبير استشود، مرادشان اين نيست كه رابطه حيـات بـا علـم و به بيان ديگر، اگر امام مـىبنابراين، حيـ. فرمايد كه حيات امری بسيط است پذير نيسـت و هرجـا كـه حيـات هسـت، علـم و » حيات«نمايد؛ يعنى آنكه نـه دو جـزء آن انـد،

بر خالف مفاهيمى كه با يكـديگر متوافـق دو مفهوم كه با يكديگر متقابل هستند، از يك شىء انتزاع شـوند، در صـورتى كـه مصـداق فرمايـد در اين زمينه مىمانند لوازم مفارق و غير مفارق يا لوازم عقلى و غيـر عقلـى و لـوازم بـيّن و غيـر بـيّن، لـوازم های مختلفـى  ند، ولى لوازم يك وجود نيز دارای گونهد، پس چه رابطه وجودی با حيات دارند

اسـت و وجود عين حيـاتگونه استدالل كـرده اين
انـد، يت دو شاخصه و دو نشانه حياتقدرت، رابطه كل با دو جزء خويش است، بلكه اين تسامحى در تعبير استشود، مرادشان اين نيست كه رابطه حيـات بـا علـم و به بيان ديگر، اگر امام مـى. دارای تركيب عقلى و نه دارای تركيب خارجى استفرمايد كه حيات امری بسيط استالبته مراد ايشان اين نيست كه علم و قدرت وقتى با يكديگر تركيب مى  .)339: هماناست و يا به مجموع علم و قدرت، حيات اطـالق مـىفرمايد دراين زمينه مىبرخوردار باشند و در ميان همه صفات كمالى، حكيمان علم و قدرت را بهخـوبى قابـل تبيـين باشـد و صـفات كماليـه نيـز بايـد از رابطـه بسـيار نزديكـى در يك نظام فلسفى، رابطه يك مفهوم با ديگر مفاهيم همگن و غير بسياری از متكلمان و فيلسوفان برای تبيين معنا و مفهوم حيـات از دو وصـف كمـالى علـم و   سريان ادراك و قدرت نطق بر سريان وجود پذير نيسـت و هرجـا كـه حيـات هسـت، علـم و نمايد؛ يعنى آنكه  واو عطف نيز دارای مفهوم است و انحصار را نفى مى

بر خالف مفاهيمى كه با يكـديگر متوافـق  ؛گوينددو مفهوم كه با يكديگر متقابل هستند، از يك شىء انتزاع شـوند، در صـورتى كـه مصـداق در اين زمينه مى 1امام .باشد مى... مانند لوازم مفارق و غير مفارق يا لوازم عقلى و غيـر عقلـى و لـوازم بـيّن و غيـر بـيّن، لـوازم ند، ولى لوازم يك وجود نيز دارای گونهد، پس چه رابطه وجودی با حيات دارند

اينايشان در جايى  و وجود عين حيـات وجود، متحقق اصيل همان وجود است   .)48همان، 
پذير نيسـت و هرجـا كـه حيـات هسـت، علـم و  امكان» قدرت«و » واو عطف نيز دارای مفهوم است و انحصار را نفى مىيت دو شاخصه و دو نشانه حياتدراكيت و فعالقدرت، رابطه كل با دو جزء خويش است، بلكه اين تسامحى در تعبير استشود، مرادشان اين نيست كه رابطه حيـات بـا علـم و  مجموع علم و قدرت، حيات اطالق مىدارای تركيب عقلى و نه دارای تركيب خارجى استفرمايد كه حيات امری بسيط است آيد، زيرا ايشان تصريح مىالبته مراد ايشان اين نيست كه علم و قدرت وقتى با يكديگر تركيب مىهمان(» حيات عبارت از دّراكيت و فعاليت استاست و يا به مجموع علم و قدرت، حيات اطـالق مـىدراين زمينه مى 1امام .اند كه نشانه حيات است، برگزيدهبرخوردار باشند و در ميان همه صفات كمالى، حكيمان علم و قدرت را بهخـوبى قابـل تبيـين باشـد و صـفات كماليـه نيـز بايـد از رابطـه بسـيار نزديكـى در يك نظام فلسفى، رابطه يك مفهوم با ديگر مفاهيم همگن و غير بسياری از متكلمان و فيلسوفان برای تبيين معنا و مفهوم حيـات از دو وصـف كمـالى علـم و سريان ادراك و قدرت نطق بر سريان وجود

د، پس چه رابطه وجودی با حيات دارندننباش» حيات«دو جزء  گويند آنها مختلف باشد، آن شىء را مركب مىدو مفهوم كه با يكديگر متقابل هستند، از يك شىء انتزاع شـوند، در صـورتى كـه مصـداق ... ت و ذاتيات وقريب و لوازم بعيد، لوازم ذامانند لوازم مفارق و غير مفارق يا لوازم عقلى و غيـر عقلـى و لـوازم بـيّن و غيـر بـيّن، لـوازم ند، ولى لوازم يك وجود نيز دارای گونها اند علم و قدرت از لوازم حيات

همان، ( نيست» حيات«چيزی جز وجود، متحقق اصيل همان وجود استايشان در جايى . )262: همان(» صفات اوست
در يك نظام فلسفى، رابطه يك مفهوم با ديگر مفاهيم همگن و غير . اند قدرت استفاده كردهبسياری از متكلمان و فيلسوفان برای تبيين معنا و مفهوم حيـات از دو وصـف كمـالى علـم و سريان ادراك و قدرت نطق بر سريان وجود » علم«از دو وصف كمالى واو عطف نيز دارای مفهوم است و انحصار را نفى مىدراكيت و فعالبه بيان ديگر، قدرت، رابطه كل با دو جزء خويش است، بلكه اين تسامحى در تعبير استمجموع علم و قدرت، حيات اطالق مىدارای تركيب عقلى و نه دارای تركيب خارجى استآيد، زيرا ايشان تصريح مى وجود مىالبته مراد ايشان اين نيست كه علم و قدرت وقتى با يكديگر تركيب مىحيات عبارت از دّراكيت و فعاليت استاست و يا به مجموع علم و قدرت، حيات اطـالق مـى علم و قدرت از لوازم آنكه نشانه حيات است، برگزيدهبرخوردار باشند و در ميان همه صفات كمالى، حكيمان علم و قدرت را بهخـوبى قابـل تبيـين باشـد و صـفات كماليـه نيـز بايـد از رابطـه بسـيار نزديكـى  ايد به آنها مختلف باشد، آن شىء را مركب مىدو مفهوم كه با يكديگر متقابل هستند، از يك شىء انتزاع شـوند، در صـورتى كـه مصـداق قريب و لوازم بعيد، لوازم ذامانند لوازم مفارق و غير مفارق يا لوازم عقلى و غيـر عقلـى و لـوازم بـيّن و غيـر بـيّن، لـوازم اند علم و قدرت از لوازم حياتدو جزء اگر علم و قدرت   .قدرت هم وجود دارد
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آنها مختلف باشد، آن شىء را مركب مىدو مفهوم كه با يكديگر متقابل هستند، از يك شىء انتزاع شـوند، در صـورتى كـه مصـداق قريب و لوازم بعيد، لوازم ذامانند لوازم مفارق و غير مفارق يا لوازم عقلى و غيـر عقلـى و لـوازم بـيّن و غيـر بـيّن، لـوازم اند علم و قدرت از لوازم حيات گفتهاگر علم و قدرت قدرت هم وجود دارداز دو وصف كمالى واو عطف نيز دارای مفهوم است و انحصار را نفى مىبه بيان ديگر، قدرت، رابطه كل با دو جزء خويش است، بلكه اين تسامحى در تعبير استمجموع علم و قدرت، حيات اطالق مىدارای تركيب عقلى و نه دارای تركيب خارجى استوجود مىالبته مراد ايشان اين نيست كه علم و قدرت وقتى با يكديگر تركيب مىحيات عبارت از دّراكيت و فعاليت استعلم و قدرت از لوازم آنكه نشانه حيات است، برگزيدهبرخوردار باشند و در ميان همه صفات كمالى، حكيمان علم و قدرت را بهايد بههمگن بقدرت استفاده كردهبسياری از متكلمان و فيلسوفان برای تبيين معنا و مفهوم حيـات از دو وصـف كمـالى علـم و سريان ادراك و قدرت نطق بر سريان وجود  چيزی جز وجود، متحقق اصيل همان وجود استصفات اوست
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 يانگار زنده يبررس
دات در نظر
و نطق جما
  ينيامام خم يه

اختالف دارند، وليكن مصداق آنها مختلـف  باشند و گرچه در عالم مفهوميت با يكديگر مى تنها حيات، بلكه ادراك، نطق، قدرت، فعـل  شود تفكر فلسفى امام نه مىچنانچه مالحظه   .)371: همان(» يا برعكس باشد.... قدرت، حيات، وجود ودارند، ولى محال است كه در مصداق تفاوت داشته باشـند و مصـداق علـم غيـر از مصـداق مثل مفهوم علم، قدرت، حيات و وجود كه اگرچه از نظر مفهوم بـا يكـديگر فـرق  ... نيست ای داشـته  گونه ى بيان ادراك خود را هم بهموجودی هم مدرك و هم قادر است، بايد توانايمالزمت نور با حيات از اين روست كه نطق نوعى قـدرت بـر بيـان ادراكـات اسـت و وقتـى البتـه  .كنـد يعنـى جمـادات اثبـات مـى ،تـرين مرحلـه وجـود و حركت موجودات را تا پايين حقيقـت «ايشـان . فرمايـد تصـريح مـى» وجود و حيات«در برخى آثار خود به عينيت  1امام  نبودن حيات ذرات كائنات بر نظريه مالصدرا درباره نطقى 1نقد امام     . باشد، مگر اينكه مانعى از تحقق اين نطق جلوگيری كند ای كه  گونه دانند؛ به شئون حياتى مى ديگرراده، قدرت، حيات و وجود را عين شعور، علم، ا سريان حيات در همـه ذرات عـالم و تسـبيح و شـعور علمـى اشـياء را از  1حضرت امام  .)655: 1372امام خمينى،(» اگر شيئى از اشياء مطلقاً علم و حيات نداشته باشد، يعنى وجود ندارد انگـاری  زنـده. كننـد شرايع و عرفان محسوب مـىو مسلمات ارباب  روريات فلسفه متعالىض بـه جهـت سـريان حيـات در جميـع مراتـب  1كائنات از ديدگاه حضرت امـام جميع ذرات دانند  المواد حقايق امكانى مى ةوجود مطلق ساری و اعيان امكانى را ماد 1امام. وجود است انگارند  را زنده مى دانند، همه ذرات جهان از سنخ وجود مى امور محقق در خارج راو چون  ناپذير ايـن مبـانى  قطعى و انكار الزمهدارد،  با توجهى كه به مبانى فلسفى مالصدرا ايشان  .)145: 1384همو، : نك( دانـد و از  همۀ موجودات مىهان هستى و در نتيجه تسبيح نطقى انگاری موجودات ج را زنده ، دربـاره تسـبيح نطقـى ای مبـانى كند كه با وجود دارا بـودن چنـين ابراز تعجب مى مالصدرا برخى از آيات شريفه بر تسـبيح جميـع « :در اين زمينه چنين است 1امام ى ازهاي عبارت  . تشكيك كرده، آن را به تسبيح تكوينى حمل كرده است موجودات كنــد و تخصــيص آن بــه ذوی العقــول از  موجــودات، حتــى نباتــات و جمــادات داللــت مــى از » تسـبيح فطـری«يـا » تسبيح تكـوينى«تأويل تسبيح به ... است احتجاب عقول ارباب عقول 



علمى و عرفانى دارد كه مربوط به علم اسـماء اسـت و تفصـيل آن از علـوم اير موجودات برحسب نشئه خـود ذكـری دارنـد، ای كه به هر يك اختصاص شـعور علمــى اشـياء را بايــد از ضــررويات فلسـفه عاليــه و مســلمات اربـاب شــرايع و عرفــان بالجمله، سريان حيات و تسـبيح   .)655حقيقت وجود عين شعور، علم، اراده، قدرت، حيات و ساير شئون حياتيه اسـت؛ بـه طـوری  ... ای نيسـتاصـول خـود آن بزرگـوار معرفت را كه همه موجودات را دارای حيات نطقـى دانسـته، مخـالف بـا برهـان و مـالزم بـا داند و قـول بعضـى اهـل ريـزه را از قبيـل كه تسبيح را در ای است كه اخبار و آيات شريفه از آن ابا دارد، با آنكـه خـالف برهـان 
شـود  سـبب مـىبرخـى  .كنـدنباتات و جمادات مطابق مبـانى آنهـا امـر ممكـن و آسـانى نيسـت؛ ثانيـاً، در آثـار مالصـدرا از حكما، حكيمان بحثى و مشائى است كه تبيين حيـات نفـى  را از حكمـاو تسـبيح و ادراك در همـه ذرات 

دارای پنج سويۀ اثبات حيات، اثبات ادراك، اثبات حركـت، اثبـات نطـق و نظريـه . شناسـى و پـردازش كـردران دينى اختالف نظرهـايى وجـود 

كه تسبيح را در ] است[متين حكمى و مشرب عرفانى است و عجب از حكيم صدرالمتألهين ای است كه اخبار و آيات شريفه از آن ابا دارد، با آنكـه خـالف برهـان  ريـزه را از قبيـل  ق بعضى جمـادات، مثـل سـنگ علمى و عرفانى دارد كه مربوط به علم اسـماء اسـت و تفصـيل آن از علـوم اير موجودات برحسب نشئه خـود ذكـری دارنـد، ای كه به هر يك اختصاص  محسوب داشت، ولى كيفيت تسبيح هر موجودی و اذكار خاصهشـعور علمــى اشـياء را بايــد از ضــررويات فلسـفه عاليــه و مســلمات اربـاب شــرايع و عرفــان بالجمله، سريان حيات و تسـبيح 655: 1372امام خمينى، (» كه اگر در يك شىء علم و حيات نباشد، وجود در آنجا نيستحقيقت وجود عين شعور، علم، اراده، قدرت، حيات و ساير شئون حياتيه اسـت؛ بـه طـوری ای نيسـت است و ابداً اين قول كه صريح حق و لب لبـاب عرفـان اسـت، مسـتلزم مفسـدهاصـول خـود آن بزرگـوار با آنكه اين كه فرمودند مخـالف بـا معرفت را كه همه موجودات را دارای حيات نطقـى دانسـته، مخـالف بـا برهـان و مـالزم بـا داند و قـول بعضـى اهـل  را بر طبق احوال آنها مى
كنـد انگاری بخشى از موجودات را مطرح مـىنباتات و جمادات مطابق مبـانى آنهـا امـر ممكـن و آسـانى نيسـت؛ ثانيـاً، در آثـار مالصـدرا از حكما، حكيمان بحثى و مشائى است كه تبيين حيـات را از حكمـا ايـن نظريـه نيز اين باور كـهو تسـبيح و ادراك در همـه ذرات  سـبب مـى هايى دارد كه گاه   
دارای پنج سويۀ اثبات حيات، اثبات ادراك، اثبات حركـت، اثبـات نطـق و شناسـى و پـردازش كـردران دينى اختالف نظرهـايى وجـود 

و تسـبيح و ادراك در همـه ذرات » سريان حيات  .)همان( »كه از خصائص اولياء كّمل استعلمى و عرفانى دارد كه مربوط به علم اسـماء اسـت و تفصـيل آن از علـوم اير موجودات برحسب نشئه خـود ذكـری دارنـد، محسوب داشت، ولى كيفيت تسبيح هر موجودی و اذكار خاصهشـعور علمــى اشـياء را بايــد از ضــررويات فلسـفه عاليــه و مســلمات اربـاب شــرايع و عرفــان بالجمله، سريان حيات و تسـبيح « :فرمايد مى در اين زمينهكه اگر در يك شىء علم و حيات نباشد، وجود در آنجا نيستحقيقت وجود عين شعور، علم، اراده، قدرت، حيات و ساير شئون حياتيه اسـت؛ بـه طـوری است و ابداً اين قول كه صريح حق و لب لبـاب عرفـان اسـت، مسـتلزم مفسـدهبا آنكه اين كه فرمودند مخـالف بـا معرفت را كه همه موجودات را دارای حيات نطقـى دانسـته، مخـالف بـا برهـان و مـالزم بـا را بر طبق احوال آنها مىق بعضى جمـادات، مثـل سـنگمتين حكمى و مشرب عرفانى است و عجب از حكيم صدرالمتألهين ای است كه اخبار و آيات شريفه از آن ابا دارد، با آنكـه خـالف برهـان    .انگاری نباتات و جمادات تلقى كنندهايى دارد كه گاه ا يكديگر تفاوتانگاری بخشى از موجودات را مطرح مـىنباتات و جمادات مطابق مبـانى آنهـا امـر ممكـن و آسـانى نيسـت؛ ثانيـاً، در آثـار مالصـدرا از حكما، حكيمان بحثى و مشائى است كه تبيين حيـات نيز اين باور كـهو  
دارای پنج سويۀ اثبات حيات، اثبات ادراك، اثبات حركـت، اثبـات نطـق و شناسـى و پـردازش كـرد تـوان آن را در چنـد نظريـه، رقيـبران دينى اختالف نظرهـايى وجـود انگاری موجودات در انديشۀ متفك

ق بعضى جمـادات، مثـل سـنگدانند و نط نمى» تسبيح نطقىمتين حكمى و مشرب عرفانى است و عجب از حكيم صدرالمتألهين ای است كه اخبار و آيات شريفه از آن ابا دارد، با آنكـه خـالف برهـان  سريان حيات« كه 1امام ميان اين نظركه از خصائص اولياء كّمل استعلمى و عرفانى دارد كه مربوط به علم اسـماء اسـت و تفصـيل آن از علـوم اير موجودات برحسب نشئه خـود ذكـری دارنـد، دارد و صاحب ذكر جامع انسان است و سمحسوب داشت، ولى كيفيت تسبيح هر موجودی و اذكار خاصهشـعور علمــى اشـياء را بايــد از ضــررويات فلسـفه عاليــه و مســلمات اربـاب شــرايع و عرفــان در اين زمينهچهل حـدیث كه اگر در يك شىء علم و حيات نباشد، وجود در آنجا نيستحقيقت وجود عين شعور، علم، اراده، قدرت، حيات و ساير شئون حياتيه اسـت؛ بـه طـوری است و ابداً اين قول كه صريح حق و لب لبـاب عرفـان اسـت، مسـتلزم مفسـدهبا آنكه اين كه فرمودند مخـالف بـا  ؛اندمعرفت را كه همه موجودات را دارای حيات نطقـى دانسـته، مخـالف بـا برهـان و مـالزم بـا را بر طبق احوال آنها مى» اصوات و الفاظ انگاری نباتات و جمادات تلقى كنندا يكديگر تفاوتاز تعبيرهای صدرالمتألهين در اين زمينه بانگاری بخشى از موجودات را مطرح مـى كه شبهۀ مردهنباتات و جمادات مطابق مبـانى آنهـا امـر ممكـن و آسـانى نيسـت؛ ثانيـاً، در آثـار مالصـدرا از حكما، حكيمان بحثى و مشائى است كه تبيين حيـات امام  منظور داند مى» فلسفه عاليه
دارای پنج سويۀ اثبات حيات، اثبات ادراك، اثبات حركـت، اثبـات نطـق و تـوان آن را در چنـد نظريـه، رقيـبانگاری موجودات در انديشۀ متفك

كه از خصائص اولياء كّمل است كشفى عيانى استعلمى و عرفانى دارد كه مربوط به علم اسـماء اسـت و تفصـيل آن از علـوم  اجمال آن ميزاندارد و صاحب ذكر جامع انسان است و سمحسوب داشت، ولى كيفيت تسبيح هر موجودی و اذكار خاصهشـعور علمــى اشـياء را بايــد از ضــررويات فلسـفه عاليــه و مســلمات اربـاب شــرايع و عرفــان چهل حـدیث در   1امام حضرتكه اگر در يك شىء علم و حيات نباشد، وجود در آنجا نيستحقيقت وجود عين شعور، علم، اراده، قدرت، حيات و ساير شئون حياتيه اسـت؛ بـه طـوری است و ابداً اين قول كه صريح حق و لب لبـاب عرفـان اسـت، مسـتلزم مفسـدهاند تعطيل و دوام قسر شمردهمعرفت را كه همه موجودات را دارای حيات نطقـى دانسـته، مخـالف بـا برهـان و مـالزم بـا اصوات و الفاظ«انشاء نفس مقدس، ولى تسبيح نطقى«اين موجودات متين حكمى و مشرب عرفانى است و عجب از حكيم صدرالمتألهين ای است كه اخبار و آيات شريفه از آن ابا دارد، با آنكـه خـالف برهـان  تأويالت بعيده بارده ميان اين نظر بندی در جمع فلسفه عاليه«ضروريات هستى را از  انگاری نباتات و جمادات تلقى كنند او را مخالف نظريه زندهاز تعبيرهای صدرالمتألهين در اين زمينه بكه شبهۀ مردههايى وجود دارد نباتات و جمادات مطابق مبـانى آنهـا امـر ممكـن و آسـانى نيسـت؛ ثانيـاً، در آثـار مالصـدرا منظوربايد گفت اوالً،  
انگاری موجودات در انديشۀ متفك دربارo چگونگى زنده  گيری تـوان آن را در چنـد نظريـه، رقيـب كـم مـى دارد كه دست دارای پنج سويۀ اثبات حيات، اثبات ادراك، اثبات حركـت، اثبـات نطـق و  1حضرت امام
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حضرت امامدارد كه دستدربارo چگونگى زندهگيری نتيجه  او را مخالف نظريه زندهاز تعبيرهای صدرالمتألهين در اين زمينه بهايى وجود دارد  تشتتنباتات و جمادات مطابق مبـانى آنهـا امـر ممكـن و آسـانى نيسـت؛ ثانيـاً، در آثـار مالصـدرا  اند كردههستى را از در جمعكشفى عيانى استاجمال آن ميزاندارد و صاحب ذكر جامع انسان است و سمحسوب داشت، ولى كيفيت تسبيح هر موجودی و اذكار خاصهشـعور علمــى اشـياء را بايــد از ضــررويات فلسـفه عاليــه و مســلمات اربـاب شــرايع و عرفــان حضرتكه اگر در يك شىء علم و حيات نباشد، وجود در آنجا نيستحقيقت وجود عين شعور، علم، اراده، قدرت، حيات و ساير شئون حياتيه اسـت؛ بـه طـوری است و ابداً اين قول كه صريح حق و لب لبـاب عرفـان اسـت، مسـتلزم مفسـدهتعطيل و دوام قسر شمردهمعرفت را كه همه موجودات را دارای حيات نطقـى دانسـته، مخـالف بـا برهـان و مـالزم بـا انشاء نفس مقدس، ولى اين موجودات متين حكمى و مشرب عرفانى است و عجب از حكيم صدرالمتألهين تأويالت بعيده بارده
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 يانگار زنده يبررس
دات در نظر
و نطق جما
  ينيامام خم يه

يالت ايشان با تمسك به قاعد� وضع الفاظ برای روح معنا بـا تفسـير و تـأو. اثبات اراده است توان حيات همۀ موجـودات  فرمايد كه مى ای تقرير مى گونه مايۀ معنای حيات را به ويژه، جان گرايـى قابـل تـوجهى ميـان مبـانى فلسـفى و عرفـانى و  هـم. حتى جمادات را نتيجـه گرفـت هـای  تحليـل مؤلفـه. درباره اين مسـئله وجـود دارد 1شناختى حضرت امام های زبان ديدگاه       .انگاری موجودات است در بحث زنده 1نظريۀ حيات امام لوازمبرخى از مبانى و ... شقاوت همۀ موجودات حتى جمادات، تسبيح نطقى موجودات، تشكيك خاص الخاصـى و چگونگى سريان آن در موجودات، حركت جوهری، اعتقاد به سـعادت و  حيات در فلسفه و



  .انتشارات علمى و فرهنگى  .اإلسالميه
مؤسسه تنظيم و نشر آثـار 

مؤسسه تنظـيم و نشـر آثـار   .1مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى  .1مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى
مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار 

مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام   .1
موسسه تنظيم و نشـر آثـار امـام   .1مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى  .1

: ، بيـروتتاج العروس من جواهر القـاموس

  .انتشارات الزهراءانتشارات علمى و فرهنگىاإلسالميه  المكتب: ، تهران
مؤسسه تنظيم و نشر آثـار : ، تهران

مؤسسه تنظـيم و نشـر آثـار : ، تهرانمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينىمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى  .دارالعلم مشاميه
مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار : ، تهران

مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام 1مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى
موسسه تنظيم و نشـر آثـار امـام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى1مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى

تاج العروس من جواهر القـاموس
  .مطبوعات دينى

، تهران1، جایه االصول انتشارات علمى و فرهنگى: ، تهرانجام� االسرار ومنبع االنوار انتشارات الزهراء: ، تهرانفصوص الح�م ، تهران3و  2، 1، جتقریرات فلسفه  .جا ، بى14ج لسان العرب،
دارالعلم مشاميه: ، بيروت مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى: ، تهران ، تهرانمصباح الهدایة ال. الخالفة والوالیـهمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى: ، تهران

، تهران1، جمنهاج االصول ال. علم اصول
مؤسسـه تنظـيم و نشـر آثـار امـام : ، تهـرانتعلیقـه علـ. افوائـد الرضـویهمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى

موسسه تنظيم و نشـر آثـار امـام : ، تهرانشرح حدیث جنود عقل و جهلمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى: ، تهرانمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى
تاج العروس من جواهر القـاموس.) م1969

مطبوعات دينى: ، قماسرار الح�م

ایه االصولکف، )تا بى(آخوند خراسانى، محمدكاظم  فصوص الح�م، )1370جام� االسرار ومنبع االنوار، ) لسان العرب،، )تا بى(بن مكرم  تقریرات فلسفه، )1381
، بيروتالمفردات، .)ق ، تهرانآداب الصالة، ) مصباح الهدایة ال. الخالفة والوالیـه، تهرانحدیث چهل شرح

منهاج االصول ال. علم اصول
تعلیقـه علـ. افوائـد الرضـویهمؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى: تهران ،صحیفه امام

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى: ، تهرانسر الصاله شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهرانتفسیر سوره حمد
1389/1969(زبيدی مرتضى، محمدبن محمد  اسرار الح�م، )1383  .بى

)1368(آملى، سيد حيدر آخوند خراسانى، محمدكاظم     نامه 1370(عربى، محى الدين  بن مكرم  منظور، محمد 1381(يدعبدالغنى اردبيلى، س ق1412(اصفهانى، راغب   .1امام خمينى )1370(خمينى، روح اّهللاٰ  شرح ،)1372(ــــــــــــــ  مصباح الهدایة ال. الخالفة والوالیـه، )1372(ــــــــــــــ  منهاج االصول ال. علم اصول، )1373(ــــــــــــــ   .1خمينى صحیفه امام، )1378(ـــــــ ـــــــ  .1امام خمينى تعلیقـه علـ. افوائـد الرضـویه، )1378(ــــــــــــــ  سر الصاله، )1378(ــــــــــــــ   .1خمينى تفسیر سوره حمد، )1384(ــــــــــــــ  شرح حدیث جنود عقل و جهل، )1377(ــــــــــــــ  بىدار اإلحياء التراث العرزبيدی مرتضى، محمدبن محمد   .1خمينى 1383(سبزواری، مالهادی 
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نامه كتاب   آخوند خراسانى، محمدكاظم  .2  قرآن .1 آملى، سيد حيدر  .3 عربى، محى الدين  ابن .4 منظور، محمد ابن .5 امام خمينىاردبيلى، س .6 اصفهانى، راغب  .7 خمينى، روح اّهللاٰ  .8 خمينى امامــــــــــــــ  .10ــــــــــــــ  .9 امام خمينىــــــــــــــ  .11 ـــــــ .12 خمينىــــــــــــــ  .13 ــــــــــــــ  .14 ــــــــــــــ  .15 خمينىــــــــــــــ  .16 دار اإلحياء التراث العرزبيدی مرتضى، محمدبن محمد  .17 سبزواری، مالهادی  .18
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ــراهيممالصــدرا .19 ــه : ، قــمالح�مــه المتعالیــه فــ� االســفار االربعــه، )1366(، محمــدبن اب مكتب   .اسالمى انتشارات: تهران ،ابجدی رهنگف ،)1368( رضا تهرانى، مهيار .25 .مؤسسه الوفا: ، بيروت1، جبحار االنوار، )1403(مجلسى، محمدباقر  .24  .انتشارات اميركبير: ، تهرانةف� مقامات العباد ةبیان السعاد ،)1376( محمد گنابادی، سلطان .23  .االسالميه  دارالكتب: ، رضائيه7، جقاموس ،)1354(قريشى، سيد على اكبر  .22  .اسوه: تهران، 5، جالعین، )1432(فراهيدی، خليل بن احمد  .21   .جا ، بى17، جالمیزان ف� تفسیر القرآن، )تا بى(طباطبايى، محمدحسين  .20  المصطفوی، 
 


