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مبانی هستیشناختی امام خمینی در رتبه
بندی موجودات عالم ناسوت
علی کریمیان صیقالنی
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چکیده
امام خمینی ضمن نگاه انتقادی به هرم رتبه بندی موجودات در فلسفه کالسیک،
معتقد استتتع معیار برتری موجودات بر یکدیگر ،میزان توستتتعهیافتگی علمی در
کشتتتو عواهس هستتتتی استتتع ه نه تنما موجودات دیگر نیز در برخورداری از این
صتفع با نو انستان مشتره هستند ،بلکه ه بسا برخی موجودات عاهس ناسوت،
شتتعور ه خرد توستتعهیافتهتری نستتبع به برخی افراد انستتان داشتتته ه باید آن
موجودات ختا را از برخی انستتتانهتا برتر بدانیس .نتیجه تبعی این دیدگاه ،این
استع که ایشان قضیه مشمور «[نو ] انسان مطلقا اشرف موجودات امکانی اسع»
را محل تأمل میداند .پرستتتص اصتتتلی این پژههص این استتتع که امام رابل بر
استا ه مبانی فکری ،نین نظری دادهاند؟ به نظر میرسد اصلیترین بنمایه
فکری این ایده ،مبنای هبدت ه بستاتع هستتی ،ه نیز ستریان صفات ه کماالت
هجودی در همه موجودات عاهس ناستوت ه به هیژه ،ستریان علس به عواهس هستی به
عنوان اصلیترین معیار توسعهیافتگی موجودات امکانی اسع.
واژههای کلیدی :ستتابعهای هستتتی ،امام خمینی ،مبانی هستتتیشتتناختی،
سریان ذات ه صفات ،رتبهبندی موجودات.

 .1استادیار دانشگاه گیالنa.karimiyan110@yahoo.com .

شماره  ،108صفحه51 – 33 :

مقدمه
امام خمینی ،به عنوان یکی از شتناختهشتدهترین اندیشتمندان تاریخ اسالم ،در ده
بوزه مبانی هستتیشتناختی ( )Ontological Principlesه مبانی گیتیشناختی یا
کیمانشناختی ( ،)Cosmological Principlesضمن ند سابتی دانستن هستی،
معتقد به رابطه تکوینی ت عینی میان عاهس تبیعع ه دیگر سابعهای هستی بوده ه بر
استتا قاعده هبدت ه بستتاتع هجود ،صتتفات خداهند را در همه موجودات ستتابع
ناستوت ،ستاری دانستته استع .این در باهی استتع که بر استتا مشمورات در فلسفه
رستمی متأثر از آراء ارستطو ه مشا یان ،انسان یگانه موجود ناسوتی دارای عقل شمرده
شتده (پارسانیا )31 ،3131 ،ه موجودات در عاهس ناسوت ،تنما ابزارهایی در دسع انسان
بوده ه هیچ شتأنی جز در انتفا ه خدمع انسان قرار گرفتن ندارند (باربور61 ،3131 ،ت
)63
امام رابل ضتتمن ملاهفع با این نگاه ،آن را ناشتتی از بجابهای ظلمانی بر خرد
اشتتلا دانستتته ،بر این باهر استتع که با ده باو هبی ه عرفان ،میتوان افق هاقعبینانه
تری را در برابر عقتل گشتتتود .محور اصتتتلی ه کانون مرکزی دیدگاه هی ،اثبات امکان
توستعه شتعور ه کشو سابعهای هستی برای همه موجودات در عاهس ناسوت اسع ه
معتقد استع ه بستا موجوداتی در عاهس ماده ،بتوانند به کشتتو سابعهای ملکوتی ه
قدسی عاهس نا ل آیند ،اما برخی از انسانها از فمس بقایق آن ،عاجز باشند.
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رهش تحقیق در این مقتاهته بنیتادی ه تحلیتل محتوایی بوده ه رهش مطتاهعه آن،
کتابلانه ه مبتنی بر بررسی مستقیس آثار امام رابل اسع.
پیشینه تحقیق
در خصتتتو رتبه بندی موجودات امکانی ه به هیژه موجودات عاهس ناستتتوت ،آثار
نستتبتام متنوعی برای ما به میراث گذاشتتته شتتده استتع .از یونان باستتتان تاکنون ،این
مستأهه یکی از اصتلیترین دغدغههای شماری از فالسفه بوده اسع .اصلیترین ایده که
مبتنی بر بیوان ناتق بودن انستان استع ،هر ند م ایر با اصوو متعدد فلسفی اسع،
اما توانستتع از مابقی ایدهها پیشتتی گرفته ه پارادایسهای رقیب را به باشتیه بکشتتد .در
این مجاو ،نمیتوان به همه این پارادایسها اشتتاره کرد اما می توان از برخی آثار که این
ایدهها را جمعآهری کرده ،نام برد .برای نمونه در کتاب هستتتی ه هبوط ،تالش شتتده تا

با توجه به پویصهای نگارنده ،گمان بر این رفته که نه تنما به تور مستتتتقل ،بلکه
در ضتمن هیچ پژههشی که برای رتبهبندی یا تشلیص معیار شأنیع موجودات تدهین
شتتده ،به آرای امام از منظر این مقاهه توجه نشتتده استتع ه از این جمع ،این نوشتتتار
دارای نوآهری اسع.

 .1امام خمینی و جایگاه طبیعت در عوالم هستی
امام رابل نه تنما هستی را دارای سابعهای متعدد میداند ،بلکه بر اسا قاعده
هبدت ه بستاتع هجود ،به بس بقیقع هابد هجود که همان ذات ه صفات االهی در
همه ستابعهای هستتی استع ،معتقد شتده ،از این رهیافع ،به نتایج ارزشمندی نا ل
آمده اسع .برخی از این یافتهها عبارتند از:
 .1 -1چند ساحتی بودن هستی

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

ایشتان ضتمن اعتقاد به مار ستابتی بودن هستی (خمینی )31 ، 3133 ،معتقد
استتتع عواهس ملتک ،ملکوت ه جبرهت ،یزی جز عاهس خلق ه به تعبیر عارفان ،عواهس
تجلی بضرت بق نیستند .به عقیده ایشان هاژه «عاهَس» قابل اتالق بر خداهند نیسع؛
زیرا این هاژه ،اسس اسع براى «هِما یُعلس به» یعنى آنهه به هسیله آن ،به بق علس پیدا
شتده ه بق شناخته مى شود ه عاهَس ،عالمع بر موجِد آن اسع ه در زبان اهل معرفع،
از آنها به عاهَس با قیدهاى ملتلو یاد مى شود ،مانند :عاهَس جبرهت ،عاهَس ملکوت ،عاهَس
مُلک ،عاهَس خیاو ،عاهَس بیوانات ،ه( ..همان.)311 ،

ایشتتان مراتب خلقع را به ستته مرتبه تقستتیس مى کند .3 :مرتبه عقوو :مرتبهای
مجرّد از مادّه ه صتورت بوده ه در هجود ه فعل بى نیاز از مادّه اسع ه از آن به عاهس عقل
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برخی از این رهیکردها با یکدیگر مقایسته شود .در فصل اهو آن ه با محوریع انسان ،به
پنج اهگو ه جریان فکری در این خصتو اشاره شده اسع (پارسانیا ،3131 ،فصل اهو).
اما این اثر ارزشتتمند مانند بس تیاری از آثار دیگر ،بیص از اینکه جنبه پژههش تی ه علمی
داشتته باشتد ،به دا رة اهمعارف ه تأهیو دادههای موجود شباهع دارد .به هیژه اینکه در
خصتو آنهه موضتو این نوشتتتار استع -یعنی اندیشتتههای امام رابل -هیچ مطلب
قابل توجمی در آنها یافع نمیشود .از این ره الزم دانسته شد تا در ضمن یک مطاهعه
یستی ه
نوین ،اندیشتههای امام رابل در این خصتو اصتطیاد شتود .در خصتو
معیار شتتأن موجودات ناستتوتی نیز ،دیدگاههای متعددی مطرح شتتده استتع که به نظر
میرسد تفاهت جدی با آرای امام رابل دارند (ر.ه :پاکپور ،3113 ،کل مقاهه).

43

ه جبرهت نیز تعبیر مى کننتد؛  .6مرتبته خیاو یا مثاو :مرتبهای مجّرد از ماده بوده اما
داراى صتورت ه ابعاد استع ه از آن به ملکوت نیز تعبیر مى شود؛  .1مرتبه مُلک :مرتبه
ای که داراى مادّه بوده ه از آن به عاهس استفل ه ناسوت نیز تعبیر مىشود (همان311 ،ت
.)311
بته عقیتده ایشتتتان هر نتد هستتتتی ه عواهس آن که به تور کلی به ده دستتتته
«شتمادت» ه «غیب» تقستیس میشود اما غیب ه شمادت نسبى بوده ه کشو الیههای
غیبی هستتی ،بستتگی به ظرفیع ه هیاقع ستاهکان دارد .ساهک هقتى از مرابل سلوه
عبور مىکند ه هیاقع محرمیع خود برای استرار االهی را نشان میدهد ،اسرار الیههایی
از غیب هستتی بر اه آشتکار شده ه جمان غیب براى هى ،شمادت مى شود .پس ممکن
استع بقایق عاهمی براى ستاهکی ،غیب ه براى ستاهک دیگرى ،شتتمادت باشد (همان،
313ت .)313
به اعتقاد امام رابل همه ستابعهای هستتی برای ستتاهک ،قابل کشو اسع مگر
ستتتابع الهوت یا «غیب اه یوب»؛ را که مقصتتتود از «غیب اه یوب» ،مقام ذات بق
تعاهى استع که براى هیچکس ظاهر نداشته ه کسى به آن راه ندارد ه هر کس ه در هر
مقامى که باشتد ،تنما تجلّى از استماء ه صفات ذات بضرت بق بر هى آشکار مى شود،
نه خود ذات (همان.)313 ،
 .2-1رابطه تکوینی -عینی میان ساحتهای هستی
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رابطه میان ستابعهای هستتی از سه ابتماو خارج نیسع؛ یا «اعتباری» اسع یا
«تکوینی -علی» یا «تکوینی -عینی» ،اما امام رابل در میان این ستتته ابتماو ،رابطه
میان ستتتابعهای هستتتتی را ،تکوینی -عینی میداند .مقصتتتود از رابطه عینی میان
ستابعهای هستی این اسع که هر سابتی از سابعهای هستی ،با سابعهای دیگر،
رابطه عینی ه «این -همانی» داشتتته ،اختالف آنها تنما در نمود آن برای اشتتلا بر
استتا اختالف مقامات ه مرتبه کشتتو ه شتتمود استتع .از این ره هستتتی در همه
ستتتابتع هتای ملک ،ملکوت ،جبرهت ه الهوت ،یکی استتتع ه عواهس غیبیتر ،در هاقع
باتنهای غیبی ه -در عین باو -عینیِ سابعهای دیگر هستند:
«در مراتب توهى هستتتى نیز هر مرتبه نستتبع به مرتبه پایین تر خود غیب ه آن،
مرتبه شتمادت استتع .ه به عبارت دیگر هر مرتبه پایین ،ظاهر مرتبه برتر ه مرتبه باالتر،
باتن مرتبه پایینتر اسع» (همان.)313 ،

ایشتتان نه تنما بر استتا

قاعده هبدت ه بستتاتع هجود ،بلکه با استتتناد به آیاتی

مانند :هُوَ االوّلُ وَ اآلخِرُ وَ الظّاهِرُ وَ الباطِنُ( بدید ،)1 :اللَّهُ نُورُ السَّمواتِ وَ االرْضِ
(نور ،)11 :هُوَ الََّّى ِِ السَََّّّمَّالِ الَّه وَ ِرِ االرْضِ اله(زخرف ،)38 :هُوَ مَعَکمْ

تجلیگاه صتفات ه استماء االهی نیستع ،بلکه هستتی در ذات نیز مساهق با ذات االهی
بوده ه این آیات ه مانند آنها ،دالهع بر بست ذات خداهند در هستی ه از جمله ،جمان
مادی دارد (خمینی 3133 ،اهو)331 ،؛ ه اینکه ایشتان مقصود از توجه به موجودات
متادی در کریمته اينمَّا تُوَلّوُا َِثَمَ وَجَّْهُ اللََّّه( بقره )331 :را ،توجه به ذات خداهند
دانسته اسع (خمینی.)301 ،3133 ،
ایشتتتان در تقریرات فلستتتفه خود ه در ذیل آیه َِأَيْنَما تُوَلُّوا َِثَمَ وَجْهُ اللَّهِ ه با
استتناد به رهایع «ه ما رأیعُ شیئام إهّا ه رأیعُ اهلّه قبله ه بعده ه معه» (تبرسی،3801 ،
 )611 :3با صترابع کامل نین مینویسد« :سلب اهوجه از ذى اهوجه محاو ه انفکاه
اهوجه از ذى اهوجه مستتتحیل استتع» (خمینی ،)83 :3 ،3131 ،عاهس پردهاى استتع که
تار ه پود آن ظمور استماء استع ،پشتع پرده یزى جز صابب اسس نیسع (همان:3 ،
)30؛ ه اینکه بضرت امیر مؤمنان علی فرمود:
«داخل فی األشتیاء ال باهممازج ه خارج عن األشیاء ال باهمباین »« ،1ه هه بینون ال
بینون عزه بل بینون صتتف ٍ» (تبرستتی )831 :3 ،3801 ،عارف باهلَّه بقّ را در جمیع
امکنه ه ابیازْ مشتتتاهده ،ه همه را کعبه آماو ه هجمه جماو محبوب بیند ه از تقیید به
مرآتى دهن مرآتى خارج (خمینی 3133 ،ت.)11 ،

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

 .3 -1سریان صفات و اسماء االهی در عالم طبیعت

در نگاه امام رابل نه تنما همه هستتتی ،تجلی ذات ه استتماء االهی استتع ،بلکه از آنجا
که خداهند صترف هجود استع ،صرف تمام کماالت نیز هسع ه هیچ یک از کماالت ه
صفات هجودی ثبوتی را فاقد نمیباشد:
«بدان که در محل خود مقرر استتتع که بقیقع هجود عین تمام کماالت ه استتتماء ه
صتفات استع ،نانهه صترف هجود صرف کماو اسع .ه از این جمع بق تعاهى جلّ
 .1این تعبیر را در کتب روایى نیافتیم؛ گرچه مضممم ن آن در روایات فراوان اسمممر .ر.ش مممیخ صممم،و 39 8931
ح73؛ کلینى .81 1 8931
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(بدید )8 :ه اينما تُوَلّوُا َِثَمَ وَجْهُ اللَّه( بقره )331 :معتقد استتتع عاهس تبیعع ،تنما
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شأنه که صرف هجود اسع صرف تمام کماالت اسع» (خمینی3133 ،پ.)831 ،
همهنین از آنجا که هجود بستی ه صرف ،بعضپذیر نیسع ،پس نه تنما همه سابع
های هستتی امتداد هجودی همان هجود هابد استع ،بلکه امتداد صفات ه اسماء همو
نیز بوده ،از این ره در هر نمودی از نمودهای ستتابعهای ملتلو هستتتی ،بستتته به
ظرفیع خود ،تجلیگاه صفات خداهند اسع:
«به برهان پیوستتتته استتتع که بقیقع هجود در مرا ى عین همه کماالت استتتع ،ه
هیچ یک از کماالت امکان انسالخ از آن ندارد ،منتما ظمور آن کماالت به مقدار سعه ه
ضتیق هجود ه جال ه کدهرت مرآت اسع ه از این جمع تمام سلسله هجود ،آیات ذات
ه مرآت اسماء ه صفاتاند» (همان).
امام رابل از یک ستو همه هستتی را تجلی استس «اهلل» دانستته ،از ستوی دیگر اسس
«اهلل» را جامع همه صتفات ه استماء شمرده ،نین نتیجه میگیرد که همه هستی ه
صفاتص ،یزی جز «اهلل» نیسع ه فنای در ذات ه صفات االهی هستند:
« ...همه یز استس اهلَّه استع؛ یعنى بق استع ه استماء اهلَّه همه یز اهسع .اسس در
مستمّاى خود فانى اسع ....اگر آنى ،آن شعا هجود که موجودات را با آن شعا  ،با آن
اراده ،با آن تجلّى موجود فرموده ،اگر آنى آن تجلّى برداشتتتته بشتتتود ،تمام موجودات
الشى ءاند ،برمى گردند به باهع اههشان .براى آنکه ادامه موجودیع هس به همان تجلّى
اهستتع .با تجلّى بق تعاهى همه عاهس هجود پیدا کرده استتع ،ه آن تجلّى ه نور ،اصتتل
بقیقع هجود استع؛ یعنى اسس اهلَّه اسع :اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ نور سماهات
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ه ارض خداستتع ،یعنى جلوه خداستتع .هر یز که یک تحقّقى دارد این نور استتع؛
ظمورى دارد ،این نور استتتع .متا به این نور مى گوییس ،براى اینکه یک ظمورى دارد؛
انسان هس ظاهر اسع؛ نور اسع .بیوانات هس همین تور ،نورند .همه موجودات نورند،
ه همه هس نور «اهلَّه» هستتند :اللَّهُ نُورُ السََّّماواتِ وَ الْأَرْضِ یعنى هجود سماهات ه
ارض که عبارت از نور استتتع ،از خداستتتع؛ ه آن قدر فانى در اهستتتع که «اهلَّهُ نُورُ
اهستمماهاتِ» نه اینکه «اهلَّهُ یُنَوّرُ اهسمماهاتِ» این یک نحوه جدایى مى فمماند .اللَّهُ نُورُ
السَََّّّماواتِ وَ الْأَرْضِ یعنى هیچ موجودى در عتاهس نداریس که یک نحوه استتتتقالهى
داشته باشد( »...خمینی3133 ،ب300 ،ت .)306
ایشتان سر شمه جمیع کماالت ه سر هوبه همه مقامات ه سرمنشأ تمام انوار معنویّه
در عاهس مُلک ه ملکوت ه مبدأ جمله اضتتواء منیره در بضتترت جبرهت ه الهوت را نورِ
مقد بق جلّ جالهه دانسته ،معتقد اسع اگر براى موجودى از موجودات نور ه ضیاء

ه کماو ه بما ى اسع ،ظلّ نور ازو ه پرتو جماو جمیل اهّو در آن جلوه گر شده اسع؛
نانهه آیه اللَّهُ نُورُ السَََّّّماواتِ وَ الْأَرْضِ اشتتتاره جلیّه ه بکایع جمیله از همین

 .1-3 -1استدالل عام مبتنی بر سریان مطلق صفات االهی در عالم طبیعت

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

ایشان با تکیه بر اصل هبدت ه بساتع هجود ،عاهس تبیعع را تجلی ذات ه صفات
االهی دانستتته ه معتقد شتتده بر استتا این اصتتل ،هر مظمری از مظاهر االهی در عاهس
ناسوت بسته به سعه هجودی خود ،نمایانگر صفات ه کماالت االهی اسع:
«بقیقع هجود عین شتتعور ه علس ه اراده ه قدرت ه بیات ه ستتایر شتتئون بیاتیه
استع ،به تورى که اگر شتیئى از اشیاء را علس ه بیات مطلقا نباشد ،هجود نباشد .ه هر
کس بقیقع اصتاهع هجود ه اشتراه معنوى آن را با ذهق عرفانى ادراه کند ،مى تواند
ذهقام یا علمام تصتدیق کند بیات ستاریه در همه موجودات را با جمیع شئون بیاتیه ،از
قبیل علس ه اراده ه تکلس ه غیر آن .ه اگر به ریاضتات معنوى داراى مقام مشاهده ه عیان
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مقصد أعلى ه منظور اسنى اسع (خمینی.)11 ،3133 ،
باصتتل آنکه ایشتتتان عاهس مُلْک ه تبیعع را یکى از جلوه هاى خدا میداند (خمینی،
[بیتا] ب )33 :38 ،ه با صرابع تمام به سریان صفات ه اسماء االهی در عاهس تبیعع
ه در سابعهای دیگر هجود اشاره کرده ،نین مینویسد:
«ستریان بقیقع هستی ه هویع هجودی االهی که مستجمع جمیع صفات کماهی در
موجودات استتتع ،اقتضتتتاء میکند تا همه موجودات ،به تور باهفعل برخوردار از همه
صفات باشند؛ هر ند که فاهمه برخی اشلا از دره آن محرهم باشد .بلکه در نزد
انستانهای کامل ،هر موجودی استمی از اسماء اعظس االهی اسع .بر این اسا اسع
که از امامان معصوم رهایع شده که « :یزی را ندیدم مگر اینکه قبل از اه ،پس از اه ه
با اه ،خدا را دیدم» .استس «اهلل» اسمی جامع برای همه اسماء ه صفات اسع ه در این
مقام فرقی بین موجودات نیسع» (خمینی[ ،بیتا] اهو.)310 ،
به اعتقاد ایشتان از آنجا که استالم در همه یز ،مقصتد اعلى را خواسته اسع ،اگر به
عاهس تبیعع نظر داشتته ه ابترام ه مراعات آن را الزم میشمرد ،به علع آن اسع که
معتقد استع محی زیستع ،جنبه قدستی ه غیبی داشته ه متوجه مرتبه عاهیه اسع:
«اگر نظر به تبیعع بکند ،به عنوان اینکه تبیعع یک صتتورتى استتع از اهمیع؛ یک
موجى اسع از عاهس غیب» (خمینی[ ،بیتا] ب.)811 :3 ،
در ادامه به برخی استتدالوهای امام رابل در خصو سریان علس ه شعور در هستی،
اشاره میشود:
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شتتد ،آن گاه غل له تستتبیت ه تقدیس موجودات را عیانام مشتتاهده مىکند .ه اکنون این
ستتکر تبیعع ،که شتتس ه گوش ه ستتایر مداره ما را تلدیر کرده ،نمى گذارد ما از
بقتایق هجودیته ه هویتات عینیته اتالعى بتاصتتتل کنیس ،ه نانهه ما بین ما ه بق
بجبى ظلمانى ه نورانى فاصتتتله استتتع ،ما بین ما ه دیگر موجودات ،بتى نفس خود،
بجبى فاصتله اسع که ما را از بیات ه علس ه سایر شئون آنها محجوب نموده .ههى از
تمام بجابها ستتلعتر بجاب انکار از رهى افکار محجوبه استتع که انستتان را از همه
یز باز مى دارد .ه بمتر هستایل براى امثاو ما محجوبین تستلیس ه تصدیق آیات ه اخبار
اههیاى خداستع ه بستتن باب تفستیر به آرا ه تطبیق با عقوو ضتعیفه اسع» (خمینی،
 3133پ.)111 ،
 .2-3-1استدالل خاص بر سریان علم در همه طبقات هستی

امام رابل برای اثبات ستتریان علس ه شتتعور در محی زیستتع ه موجودات آن ،از
استدالوهای متفاهتی استفاده کرده اسع که برخی از آنها به شرح زیر اسع:
اهو) تمسک به ادهه درهن دینی مبتنی بر شعور موجودات غیر انسانی:
بته عقیده ایشتتتان همه موجودات به تور باهفعل دارای شتتتعور بلکه قوه تعقل در
ستتطت انستتان ،بلکه بتی توستتعهیافتهتر هستتتند ه این هاقعیع ه بقیقتی استتع که
فالسفه االهی به آن اذعان ،ه فلسفه رسمی به علع محرهمیع از هبی ه عرفان ،از فمس
آن محجوب مانده استع .باو آنکه در آیات فراهان االهی در قرآن ه رهایات ه مکاشفات
ه از جمله در ستوره نمل ،عجز ه ناتوانی بشر ه بتی پیامبری همهون سلیمان نبی
را در مقام گفتگو با سلطان مور گان ه نیز نمل به تصویر درآهرده اسع (همان):
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«ه در اخبار شتریفه به تورى این مطلب شتریو را با صرابع همجه بیان فرمودند
کته بته هیچ هجه قابل توجیه ه تأهیل نیستتتع ،ههى اهل بجاب ه محجوبین از معارف
اهمیه ،از اهل فلستتفه رستتمیه ه مجادالت کالمیه ،تأهیل کالم خداهند کردند به تأهیالت
بارده اى که عالهه بر ملاهفع با ظواهر آیات ه نصتو آن ،در بعضتى موارد ،مثل قضیه
تکلس نمل در سوره مبارکه «نمل» ،ه ملاهفع با نصو کثیره هارده از ا مه اتمار ،
ملاهو با برهان متین بکمى نیز مىباشد...
فرمودند که هقتى قبل از بعثع شتتبانى
ه در بدیث استتع که رستتوو اکرم
مى کردم ،گاهى مى دیدم که گوستفندان بى جمع رم مى کنند ه هبشتعزده مى شوند.
پس از آمدن جبر یل ستبب را ستؤاو کردم .گفع این هبشتتع از صداى ضربتى اسع

کته بته کتافر مى زنند که همه موجودات آن را مى شتتتنوند ه از آن رم مى کنند غیر از
ثقلین (کلینی.)611 :1 ،3111 ،
...ه نیز از براى تمام موجودات هجمه ملکوتى استتع که به آن هجمه بیات ه علس ه
سایر شئون بیاتیه را دارند :وَ کىلِک نُري إبْراهيمَ مَلَکوتَ السَّمواتِ وَ األرْضِ( انعام:

از این عبتارات نین برمیآیتد که ایشتتتان نه تنما برای همه موجودات تبیعی ه
بتی جمادات ،قا ل به علس استع ،بلکه معتقد استع موجودات دیگر شعور توسعهیافته
تری نستبع به برخی انستانها داشته ،ه بسا بیوان ،گیاه یا جمادی بتواند بقا ق در
عاهس ملک یا ملکوت را دریابد ،اما برخی انستتانها از نین دریافتی عاجزند .همهنین از
مطاهب ایشتان میتوان به این نکته هس رستید که دره باالترین درجه از هستی ،یعنی
دره ستابع الهوت ،منحصتر به انسان کامل اسع .مجمو این استنتاجات را میتوان
در نمودار زیر نشان داد:

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

ب) تمسک به آیاتی که به تسبیت شعوری موجودات غیر انسانی اشاره دارد:
امام رابل در برخی آثار خود ،همانند آنهه مالصتتدرا در استتفار آهرده (مالصتتدرا،
3133م333 :1 ،تتت ت  ،)333از رابطه میان برخی صتتفات با برخی دیگر پرده برداشتتته
استع .برای نمونه ایشان معتقد اسع با پذیرش تسبیت قاهی در همه موجودات ناسوتی
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 )31ه این نیز هجته دیگر استتتع از براى ستتترایتع علس ه بیتات در موجودات ....تمام
موجودات را علس ه معرفع استع ه تمام داراى هجمه ملکوتى هستتند ،ههى انسان ون
در عرض اینها نیستتع ه از ملکوت نیز محجوب استتع ،علس به بیات ه شتتئون بیاتیه
آنها پیدا نمىکند( »...خمینی 3133 ،پ.)833 ،
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(شفیعی مازندرانی ،)30 ،3111 ،علس ه معرفع نسبع به معبود نیز برای آنها به اثبات
خواهد رستید؛ زیرا تسبیت یعنی از صمیس قلب یزی را پرستیدن ه نین باهی بدهن
شناخع معبود ،میسر نلواهد بود:
«[خداهند] در ندین موضتتتع از کتاب اهمى تستتتبیت کافّه موجودات را گوشتتتزد
فرموده :يُسََّبح ُ للّه ما ِِر السََّّمواتِ وَ ما ِِر األرْضِ( جمعه ،)3 :و إن من شَرْلٍ إالّ

يُسََّبح ُ بََِمِِِِْ وَ لکنْ ال تَََُُْْونَ تَسَّْبيََُُمْ ( استراء )88 :ه پر هاضتت اسع که تسبیت ه
تقدیس ه ثناى بق تعاهى مستتلزم علس ه معرفع به مقام مقد بق ه صفات جالو ه
جماو استتع ه بدهن هیچ گونه معرفتى ه علمى متحقق نشتتود ...پس موجودات ه ثناى
آنها بق را ،از رهى شعور ه ادراه اسع» (خمینی 3133 ،پ.)831 ،
امتا اینکه دامنه موجودات تستتتبیتگوی خداهند ه به تبع ،موجودات دارای علس به
خداهند تا کجاستتتع ،نکته دیگری استتتع .امام رابل جدای از اینکه آیات فوق را عام ه
دامنه شتتتموو آن را همه موجودات میداند ،با استتتتناد به برخی آیات که به تستتتبیت
اصتتناف موجودات در جمان مادی اشتتاره دارد ،نه تنما برای جماد ،گیاه ه بیوان اثبات
تستبیت مقاهی میکند ،بلکه معتقد اسع این موجودات را ذهیاهعقوو ندانستن ،ناشی از
ابتجاب عقلی اسع:
«امتا آیه شتتتریفه اهّو [بدید ]3 :دالهع کند بر تستتتبیت جمیع موجودات ،بتى
نباتات ه جمادات .ه تلصیص آن را به ذهى اهعقوو از ابتجاب عقوو ارباب عقوو اسع.
ه این آیه شتریفه فرضتام قابل تأهیل باشد ،آیات شریفه دیگر قابل این تأهیل نیسع ،مثل
قوهه تعاهى :أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّه يَسْجُُِ لَهُ مَنْ ِِر السَّمواتِ وَ مَنْ ِِر األرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الََْمَرُ

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و هشت
34

وَ النُّجومُ وَ الْجِبَّالُ وَ الشَََّّّجَرُ وَ الََِّّواَ وَ کثيرن مِنَ النَّّا ِ( بج )33 :نانهه تأهیل
«تستتبیت» را به تستتبیت تکوینى یا فطرى از تأهیالت بعیده بارده اى استتع که اخبار ه
آیات شتتتریفه از آن ابا دارد ،با آنکه خالف برهان متین دقیق بِکمى ه مشتتترب ابالى
عرفانى اسع( »...خمینی 3133 ،پ118 ،ت .)111
نکته جاهب دیگر اینکه امام رابل تستتبیت شتتعوری جمادات ،نباتات ه بیوانات را
همانند تسبیت عابدان ه عارفان از گونه انسانی دانسته اسع:
«در مداره ا مّه برهان ه قلوب اصتتتحاب عرفان به ظمور پیوستتتته که تمام دایره
هجود -بِمُلْکما هَ مَلَکوتِما هَ قَضتهما هَ قَضتیضِما -بیات شعورى ادراکى بیوانى بل انسانى

دارنتد ه بتامتد ه مستتتبتِ بق تعاهى از رهى استتتتشتتتعار ه ادراکند ه در فطرت تمام
موجودات -خصتتوصتتام نو انستتانى -خضتتو در پیشتتگاه مقدّ کامل ه جمیل على
االتالق ثبع ،ه ناصتیه آنها در آستتانه قدسص بر خاه اسع ،نانهه در قرآن شریو
فرماید :وَ إِنْ مِنْ شَرْلٍ إِلَّا يُسَبح ُ بََِمِِِِْ وَ لکنْ ال تَََُُْْونَ تَسْبِيََُُمْ ( اسراء )88 :ه دیگر

همهنین امام رابل معتقد استتع تستتبیت قاهی در موجودات عاهس ناستتوت ،به یک
اندازه ه کیفیع نیست تع ،بلکه بر استتتا میزان معرفع هر موجودی از خداهند ،دارای
مراتب شده ه در رأ هرم عبادت ،هیچ موجودی به مقام انسان کامل نلواهد رسید:
«باهجمله ،ستریان بیات ه تستبیت شعورى علمى اشیاء را باید از ضرهریات فلسفه
عاهیه ه مستتلمات ارباب شتترایع ه عرفان محستتوب داشتتع ،ههى کیفیع تستتبیت هر
موجودى ه اذکار خاصتته اى که به هر یک اختصتتا دارد ،ه اینکه صتتابب ذکر جامع
انستان استع ه ستایر موجودات به مناستبع نشئه خود ذکرى دارند ،اجماو آن میزان
علمى ه عرفانى دارد که مربوط به علس استماء اسع ،ه تفصیل آن از علوم کشفى عیانى
اسع که از خصایص اههیاى کمّل اسع» (خمینی 3133 ،پ111 ،ت .)111
شاید بتوان گفتار امام را در ضمن نموداری ،نین ترسیس کرد:
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آیات شتتریفه ه اخبار معصتتومین که مشتتحون از این هطیفه اهمیه استتع ،مؤید برهان
بِکمى متین استع ،پس ون ساهک اهى اهلَّه به قدم استدالو برهانى یا ذهق ایمانى یا
مشتاهده عرفانى این بقیقع را دریافع ،در هر مقامى که هسع دریابد که جمیع ذرّات
هجود ه ستتکنه غیب ه شتتمود عابدِ معبودِ على االتالق ه پدیدآهرنده خود را تلبکارند؛
پس با صتتتی ه جمع اظمار کند که جمیع موجودات در همه برکات ه ستتتکنات خود،
عبادت ذات مقد بق تعاهى کنند ه از اه استعانع جویند» (خمینی 3133 ،ب.)16 ،
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 .4 -1سیر استکمالی در عالم ملک و ناسوت
یکی از مبانی هستتتیشتتناختی ه گیتیشتتناختی امام رابل ،باهر ستیر استتتکماهی
برای همه موجودات در ستتابع ماده ه ناستتوتی هستتتی استتع« :عاهس ملک به برکع
جوهریه ذاتیه ،متحرّه استتع ه این برکع ذاتى ،استتتکماهى استتع» (خمینی3133 ،
اهو)616 ،
مقصتود ایشتان از برکع استتکماهی ،صترفام اصتطالح رایج در میان فالسفه یعنی
برکع جوهری جستمانی نیسع ،بلکه مقصود امام رابل از برکع استکماهی ،افزهن بر
برکع جوهری ،برکع ارزشتی نیز هسع بدین معنا که همه موجودات عاهس تبیعع،
افزهن بر برکع جوهری ،همواره در باو توجه به اصتل خود یعنی بضرت بق بوده ه
جز انستتان ه جن ،به ندرت از خداهند فاصتتله میگیرند .هدف خلقع ه تجلی ماستتواهلل،
توستعه هجودی در بوزه علوم استع ه آن هس نه علوم مربوط به عاهس ماده ،بلکه کشو
استرار عواهس ماهراء عاهس تبیعع .به عبارت دیگر ،هر ند علوم رستمی ه بتی بسیاری
از علوم بوزهی ،کماو فلستفی هستند ،اما هیهگاه به ارزش علوم کاشو از اسرار عواهس
ملکوت ،جبرهت ه الهوت نلواهند رسید.
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«ه اگر نفس به هاستتطه توجه به تعمیر خود ه مأکل ه مشتترب خویص ه به أنانّیع
نفستتانیه اشتتت او به علوم پیدا کرد ه غایع غیر اهمى شتتد ،اهقا اتى که به اه شتتود اهقاى
شتیطانى اسع .ه یکى از موازین غیر متللفى ،که گمان مى کنس اهل معارف آن را ذکر
نکردند ،در امتیاز بین اهقا ات ربمانى ه شتتیطانى همین استتع که ذکر شتتد ،که خود
انستتتان در بستتتیتارى اهقات مى تواند بفممد .ه آنهه به این نفس غیر پرهیزناه داراى
کدهرت اهقا گردد از قبیل جماالت مرکبه استتع که درد بیدرمان نفو ه خار تریق آن
هاستع ،زیرا که میزان در علس بصتوو مفمومات کلیه ه اصطالبات علمیه نیسع ،بلکه
میزان آن رفع بجز از شتتس بصتتیرت نفس استتع ه فتت باب معرف اهلّه استتع ،ه علس
بقیقى آن استع که را هدایع ملکوت ه صتراط مستقیس تقرب بق ه دار کرامع اه
بتاشتتتد .ه هر ه جز این استتتع ،گر ه در عاهس ملک ه قبل از رفع بجب تبیعع به
صتورت علوم استع ه اصحاب آن پیص ارباب محاهرات ه مجادالت از علما ه عرفا ه فقما
به شتتمار آیند ،ههى پس از رفع بجاب از شتتس قلب ه برداشتتته شتتدن پرده ملکوت ه
بیدار شتدن از خواب سنگین ملک ه تبیعع ،معلوم شود که غلظع این بجاب از تمام
بجابما بیشتتر بوده ،ه این علوم رسمیه سرتاسر بجب غلیظه ملکوتیه بوده که بین هر

 .5 -1مسأله رتبه بندی موجودات ناسوتی
دانستتته شتتد که بر استتا مبانی پذیرفته شتتده امام رابل ،نباید برای رتبهبندی
موجودات امکانی ه نیز ناستتوتی ،به رهش انوا یا گونهای نگریستتع ،بلکه باید شتتأن هر
فرد از موجودات را بتا فرد دیگر مقایستتته کرد .از این ره در ده ستتتوی بینمایع محور
صعودی -نزههی موجودات امکانی ،میتواند نمایندگانی از انسان هجود داشته باشد:
«انستتان یک موجودى استتع که در ترف ستتعادت به باالترین مقام مىرستتد ،در
ترف کماو به باالترین مقام موجودات مىرستتد؛ ه اگر انحراف داشتتته باشتتد ،از پستتع
ترین موجودات پسعتر اسع (خمینی[ ،بیتا] ب.)116 :3 ،
بته اعتقتاد ایشتتتان هر ند همه موجودات در عاهس تبیعع ،دارای علس ه معرفع
هستتند اما شتعور ه معرفع انسان تا آنگاه که هاصل به مقامات عرفانی نشود ،از معرفع
بیوانات ه گیاهان ه جمادات پا ینتر استتع ه استترار ستتابع ملکوتی هستتتی بر این
موجودات هویدا اسع ،اما بر انسان معموهی پوشیده اسع:

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

«ه پس از آنکه معلوم شتتد که تمام موجودات را علس ه معرفع استتع ه تمام داراى
هجمته ملکوتى هستتتتند ،ههى انستتتان ون در عرض این ها نیستتتع ه از ملکوت نیز
محجوب استتع ،علس به بیات ه شتتئون بیاتیه آنها پیدا نمى کند» (خمینی3133 ،
پ)833 ،؛ ه اینکه همه موجودات عاهس ملک ،جایگاه انستتتان کامل را نیز دره کرده،
ضتمن دعا برای اه ،از آن جلوه تمام نمای بضرت بق برای هصوو به مقامات باالتر در
معرفع ،استمداد میتلبند:
«دری ى نیستع که [تمام موجودات عاهس تبیعع] از براى انسان ساهک تریق علس
ه متوجه به بق ،که سترآمد تمام ستلستله هجود ه ههینعمع دار تحقق اسع ،است فار
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یک تا دیگرى فرستلما راه مسافع داشته ه ما از آن غافل بودیس« .اهنَّا ُ نِیَام فَإِذَا مَاتُوا
انْتَبَمُوا» (هرام بن ابیفرا [ ،بیتا] )310 ،381 :3 ،مردم در خوابند ،ه هقتى که مردند
بیدار شتوند» ه معلوم شود که در ه کاریس همه ه افتضاح ه رسوایى اینجاسع که پس
از پنجاه ستاو تحصتیل ،یا کمتر یا بیشتتر ،خود ما نیز در اشتباه هستیس ه گاهى گمان
مىکنیس که تحصتیالت ما براى خداستع ،ه از مکاید شیطان ه نفس غفلع داریس ،براى
آنکه ببّ نفس پرده ضتتلیس بزرگى استتع که معایب ما را بر ما پوشتتانده» (خمینی،
 3133پ.)131 ،
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کننتد ه از مقام غفاریع ذات مقد بق با هستتتان قاو ه همجه صتتتریحه ملکوتیه ،که
گوش بتاز ملکوتى بشتتتنود ،استتتتدعا کنند که این ههیده کامله ملک ه این فلر مواهید
تبیعع را به بحار غفران مستتت رق فرماید ه ستتتر جمیع نقایص اه کند .ه تواند بود که
ون موجودات دیگر دانند که هصتتتوو به فناى ذات مقد ه استتتت راق در بحر کماو
براى آنها امکانپذیر نیستتع جز به تفیل ه تبع ذات مقد انستتان کامل عاهس باهلّه ه
عارف معارف اهمیه ه جامع علس ه عمل تت نانهه این نیز مقرر اسع در محاوّ خود ت از
این جمع کماو انستتانى را ،که به استتت راق در بحر غفاریع بق باصتتل شتتود ،از بق
تعاهى تلب کنند که خود نیز به هستیله اه به کماالت الیقه خود برسند» (همان833 ،ت
.)833
ایشتتتان نته تنما همه آنهه را در عاهس ماده ه ملک هجود دارد ،دارای برکع ذاتى
استتکماهى میداند (خمینی 3133 ،اهو616 ،؛ همو 3133 ،ب ،)86 ،بلکه معتقد اسع
استتکماو ذاتی در توستعهیافتگی علمی به سابعهای عمیقتر ه سریتر هستی اسع.
اما ستلن این استع که آیا این سیر استکماهی ه کشو عواهس غیبی هستی تا ه بد ه
برای ه موجوداتی میسر اسع؟
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نین برمیآید که ایشتتتان معیار رتبهبندی
از مجمو آراء امام در این خصتتتو
موجودات عاهس تبیعع را هابستتته به ستتطت کشتتو بقایق ستتابعهای غیبی هستتتی
توست هر موجود میداند .یعنی باید تک تک موجودات را جداگانه ه از جمع دستیابی
به بقایق عواهس غیبی هستتتی مورد پایص ه امتیازدهی قرار داد ه ستتپس درجه هاصتتله
هر موجود را با درجه موجود دیگر مقایستتته کرد ،ه نباید گونهای را به تور کل با گونه
ای دیگر مقایستته کرد ه نمیتوان به تور کلی گونه انستتانی را با گونه بیوانی مقایستته
کرد.
به عقیده امام رابل ،هر فردی از جمادات ،گیاهان ،بیوانات ،جنیان ه انستتتانها ه
نیز فرشتتگان ،همگی به تور نستبی به بقایق عاهس ماده میتوانند اشراف بیابند .اما در
خصتتو عاهس ملکوت ،هر انستتان یا جنی به این ستتابع هستتتی ه بقایق در آن آگاه
نمیشتوند ه باو آنکه جمادات ،گیاهان ،بیوانات ه فرشتتگان ه اهبته برخی انسانهای
ستتاهک به معرفع این عواهس راه دارند .اما غیر از انستتان کامل ،موجود دیگری نمیتواند
به ستابعهای جبرهت ه الهوت هستتی ،معرفع بیابد ه شمود بقیقع این ده سابع،
تنما در توانایی انسان کامل اسع.

امام رابل معتقد استع فرشتگان از آنجا که موجوداتی ملکوتی هستند ،نمیتوانند
در عاهس ملک ه ماده ،تجافی داشتتته باشتتند ،بلکه نزهو آنها به عاهس ماده ،از نو تمثل
ملکوتی ه بتی ملکی استتع ه نه اینکه به صتتورت جستتس مادی در عاهس ناستتوت تعیّن
یابند .اما انستتان ،میتواند به قوت یا ضتتعو رهبی ،افزهن بر بضتتور جستتمانی در عاهس
صتتعود علمی ه رهبانی نماید .با این نو تشتتکیک که انستتان معموهی در دهران بیات
ملکی خود ،تنما به عاهس ملک اشتتراف مییابد ،اما کمّل از انستتانها افزهن بر عاهس ملک،
به استتترار عاهس ملکوت ه بتی بقایق عاهس جبرهت نیز آگاه میشتتتوند .اما اشتتتراف به
ستابع الهوت ،یعنی رستیدن به سریترین اسرار عاهس که یزی جز مشاهده بقیقع
هجود هابد ه هجود صتترف ،یعنی ستتریان خداهند در همه هستتتی نیستتع ،تنما برای
انسان کامل یعنی هجود پیامبران

ه ا مه معصوم

میسر اسع:

«بتدان کته رهح اعظس ،که خلقى اعظس از مال ک اهلّه یعنى در مرتبه اهو از مال ک
اهلّه هاقع استع ه اشرف ه اعظس از همه اسع ،ه مال ک اهلّه مجرّده قطّان عاهس جبرهت از
مقام خود تجافى نکنند ،ه از براى آنها نزهو ه صتتعود به آن معنى که از براى اجستتام
استع مستحیل اسع ،زیرا که مجرّد از هوازم اجسام مبرّى اسع ه منزه اسع .پس تنزّو
آنها ،ه در مرتبه قلب یا صتتتدر یا بسّ مشتتتتره ههىّ ،ه ه در بقا ارض ه کعبه ه
بوو قبر رستتتوو خدا

 ،ه ه در بیع اهمعمور باشتتتد ،به تریق تمثّل ملکوتى یا

ملکى استتع ،نانهه خداى تعاهى در باب تنزّو «رهح االمین» بر بضتترت مریس علیما
ستالم فرمایدَِ :تَمَثَّلَ لَُا بَشَرَاً سَوِيّاً( مریس )33 :نانهه براى اههیاء ه کمّل نیز تمثّل

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

ملکوتى ه ترهّح جبرهتى ممکن استع .پس ،مال ک اهلّه را قوّه ه قدرت دخوو در ملک ه
ملکوت استع به تور تمثّل ،ه کمّل اههیاء را قدرت بر دخوو در ملکوت ه جبرهت اسع
به تور ترهّح ه رجو از ظاهر به باتن .ه تصتدیق این معنى ستمل اسع براى کسى که
بقتایق مجرّدات را ،ه مجرّد ملکوتى یا جبرهتى ه ه نفو

ناتقه که نیز از مجرّدات

جبرهتیه یا ملکوتیه هستتند ،فممیده باشد ه مرابل هجود ه مظاهر آنها ه نسبع ظاهر
به باتن ه باتن به ظاهر را تصوّر نموده باشد» (خمینی 3133 ،اهو.)186 ،
مجمو مطاهب فوق را میتوان در نمودار زیر نین نشان داد:
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ملتک ه ظتاهر ،بته عواهس ستتته گتانه ه غیبی دیگر ،یعنی ملکوت ،جبرهت ه الهوت نیز
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به باهر امام رابل ،انستانی که نمایع شتأن باهقوه اه ،کشو بقایق سابع الهوت ه
غرقشتدن در بینمایعاهمی استع ،اگر خودرا مش وو به دنیا ه محجوبیع از عواهس علیا
کند ،نین انسانی محرهمترینموجودات ه پسعترینموجودات خواهد بود:
«اهل معرفع گویند انستتتان محجوبترین موجودات از ملکوت استتتع مادامى [که
اشتتت او] به ملک ه تدبیرات آن ندارد ،زیرا که اشتتت اهص از همه بیشتتتر ه قویتر استتع،
پس ابتجابص از همه بیشتتر استع ه از نیل ملکوت محرهمتر اسع» (خمینی3133 ،
پ.)833 ،
امام رابل در تعبیر دیگری ،ضتمن بیان نشانه جمنمی بودن برخی انسانها ،میان
این اشلا با بیوانات مقایسه کرده ه میگوید:

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و هشت
33

«[اگر] دهى را کته براى تفقّه ه تدبّر در آیات کریمه صتتتحو تکوین ه تدهین خلق
فرموده ،ه شتس ه گوشتى را که براى بصتیرت ه شنوا ى بقایق اهمیه مربمع فرموده،
در آنما صترف نشتود ،ه از افق بیوانیع تجاهز ننماید ،ه به مقام انسانیع ال اقل که مقام
تدبیرات عقلیه استع ،نرسد ،نین انسانى به بقیقع بیوان  -گر ه به صورت دنیاهى
ملکى انستان مى نماید -بلکه گمراه تر از سایر بیوانات اسع ،به هجوهى که یکى از آنما،
آن اسع (خمینی.)633 ،3133 ،

نتیجهگیری
 .3هدف آفرینص انسان ه همه موجودات ،توسعه یافتگی هجودی آنهاسع.
 .6مقصتود از توسعهیافتگی ،توسعهیافتگی علمی ه کشوبقایق سابعهای پنمان

هستی اسع.
 .1باالترین ستتابع هستتتی در آتمستتفر فکری امام ،ستتابع الهوت استتع ه هر
موجودی که به بقیقع سابع الهوت هستی دسع یابد ،اشرف مللوقات اسع.
 .8تنما پیامبران ه ا مه هستند که به معرفع این سابع نا ل میآیند.

 .1انستان در صورتی شریوتر از موجودات دیگر در عاهس ناسوت اسع که بتواند به
کشتو بقایق عاهس جبرهت یا الهوت که اهج مقام تقرب به خداهند اسع ،نا ل شود ،در
غیر این صتورت از آنجا که جمادات ،نباتات ه بیوانات قادر به دره بقایق عاهس ناسوت
ه ملکوت هستتند ه بتی در فمس بقایق عاهس ناستوت ،بسیار توسعهیافتهتر از انسان نیز
هستتند ،اگر انستانی در بد ه اندازه آنها شتعور یابد ،با آنها مستاهی ه در صورتی که
شتعور کمتری نسبع به بقایق عاهس ناسوت یا ملکوت داشته باشد ،از جمادات ،گیاهان
ه بیوانات ،پسعتر خواهد شد.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

ناسوت /
در رتبه بند
ینی
امام خم
شناختی
هستی
هستی
ارزیابی الهیات سلبیمبان
یهودی /
دریحوزه
موجودات عالم
دراندیشهیابن میمون
الهی
صفات
شناسی
عشریه – داوری
اسماعیلی
علی –کریمیان
صیقالنی

 .1موجودات دیگر ،در هصتتتوو به معرفع الیهها ه ستتتابعهای دیگر هستتتتی ،با
انسان شریکند.

33

فهرست منابع
 .3باربور ،ایان ،3131 ،علم و دین ،ترجمه بماء اهدین خرمشتتتاهی ،تمران ،مرکز
نشر دانشگاهی.
 .6پارستتتانیا ،بمید ،3131 ،هستت ی و هبوط (انستتتان در استتتالم) ،قس ،دفتر
نشرمعارف.
 .1پاکپور ،علی ،3113 ،شتن االق ی و بررستی دیدگاههای رایج ،فصتتلنامه
علمی پژههشی پژههصنامه اخالق ،ساو پنجس ،شماره  ،31صص .10 -3

 .8خمینی ،رهح اهلل[ ،بیتا] اهو ،تعلیقات على شتتر «فصتتوا اکم م» و
«مصبا األنس» ،تمران ،مؤسسه تنظیس ه نشر آثار امام خمینى .
 .1خمینی ،رهح اهلل[ ،بیتا] ب ،صتمیه اما  ،تمران ،مؤسسه تنظیس ه نشر آثار
امام خمینى .
 .1خمینی ،رهح اهلل ،3133 ،اک علیقة على اکهوائد اکرضتتویة ،تمران ،مؤستتستته
تنظیس ه نشر آثار امام خمینى .
 .3خمینی ،رهح اهلل ،3131 ،تقریرات فلستته  ،تقریر ستتید عبد اه نى اردبیلى،
تمران ،مؤسسه تنظیس ه نشر آثار امام خمینى .
 .3خمینی ،رهح اهلل ،3133 ،شر حدیث جنود عقل و جهل ،تمران ،مؤستتسه
تنظیس ه نشر آثار امام خمینى .

سال بیست و هفتم ،شماره صـد و هشت
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 .1خمینی ،رهح اهلل 3133 ،اهو ،آداب اکصقة ،تمران ،مؤسسه تنظیس ه نشر آثار
امام خمینى .
 .30خمینی ،رهح اهلل 3133 ،ب ،تهستیر ستوره ح د ،تمران ،مؤسسه تنظیس ه
نشر آثار امام خمینى .
 .33خمینی ،رهح اهلل 3133 ،پ ،چهل حدیث (اربعین بدیث) ،تمران ،مؤستتستته
تنظیس ه نشر آثار امام خمینى .
 .36خمینی ،رهح اهلل 3133 ،ت ،ستر اکصقة (معراج اهساهکین ه صالة اهعارفین)،
تمران ،مؤسسه تنظیس ه نشر آثار امام خمینى .
 .31خمینی ،رهح اهلل3133 ،

 ،شتر دعا اکسمر ،ترجمه سید ابمد فمری،

تمران ،مؤسسه تنظیس ه نشر آثار امام خمینى .

 .38شتفیعی مازندرانی ،ستید محمد ،3111 ،اه ا ب ممیط زیست در فق و
فرهنگ اما ال ینی  ،فصتلنامه علمی پژههشی سپمر سیاسع ،ساو دهم،
شماره ششس ،صص .16 -3
 .31شتیخ صدهق ،محمد بن علی بن بابویه ،3113 ،اک وحید ،قس ،انتشارات جامعه
مدرسین قس.
 .31تبرستتی ،ابمد بن على3801 ،ق ،االح جاج ،مشتتمد ،مشتتمد مقد  ،نشتتر
مرتضى.

 .33مالصتتتدرا ،صتتتدراهتدین محمتد بن ابراهیس3133 ،م ،اکم ة اک عاکیة فی
األسهار األربعة اکعقلیة ،بیرهت ،دار إبیاء اهتراث اهعربی.
 .31هرام بن ابیفرا  ،شیخ ابواهحسین[ ،بیتا] ،مج وعة ورا  ،قس ،مکتب اهفقیه.

 /هادی صادقی -محمد حسین مختاری

مبانی هستیشناختی امام خمینی در رتبه بندی موجودات عالم ناسوت  /علی کریمیان صیقالنی

 .33کلینی ،محمد بن یعقوب ،3111 ،اک افی ،تمران ،دار اهکتب االسالمی .
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