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دکتر سیدسلمان صفوی:

امـام خمینی ره به مقـام ظل اللـهی رسیـده بود

با آثاری از: علی احمدی، محمدحسین امیراردوش، نرگس انتظامی بیان، محمدحسین انصاری نژاد، محمدجواد پیرمرادی 
س��عید تاج محمدی، اهلل یارخادمیان، محمد خالق، آمنه دولت آبادی، محمدآصف رحمانی، محمدعلی رمضانی، حسین 
رویوران، فضل اهلل زرکوب، محمدحسن زورق، حسین شیخ االسالم، مهدی طاهریان، علی اصغر فهیمی فر، سیدفضل اهلل 

قدسی، حسین کربالیی، ابراهیم متقی، زهرا محمودی، بهزاد مرتضایی، دارا نجات، سالم نوریان برونی.

خردادماه 1394 : شماره مسلسل 23 / 276 صفحه / 5000 تومان

میزگرد ماه : وضعیت فلسفه در ایران امروز
تجاوز نظامی عربستان به یمن؛ ریشه ها و پیامدها

تأثیرات فرهنگی داعش بر جغرافیای فرهنگی عراق و سوریه
تاجیکستان، ماوراءالنهر و آزمون تاریخی دوران گذار

ب��ا آث��اری از: غالمرض��ا آذری ، هوش��نگ ابته��اج ، قیص��ر امین پ��ور ، نرگس انتظامی بیان ، حس��ن بش��یر
حس��ن بهش��تی پور ، سیدحس��ن حس��ینی ، مرضیه حکیم ج��وادی ، س��یدمحمدعلی دیباج��ی ، منوچهر 
دین پرس��ت ، حس��ین روی��وران ، حس��ن س��بحانی ، محمدرض��ا ش��فیعی کدکنی ، حس��ین شیخ االس��الم
اصغر فهیمی فر ، احمدعلی قانع ، علیرضا قزوه ، سیدس��عید موس��وی ثمرین ، لی��ال واحد ، لقمان یداللهی

260 صفحه / 5000 تومانشماره دوازدهم ، سال دوم ، تیرماه 1393 دفترنشرفرهنگاسالمیمنتشرکردهاست:
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دکتر سید سلمان صفوی نویسنده و اسام شناس معاصر است. وی در فروردین 1338 در خانواده ای شیعی اثنی عشری و 

متدین در اصفهان به دنیا آمد. او از نوادگان شیخ العارفین، سید صفی الدین اردبیلی و حضرت حمزة بن موسی کاظم)ع( 

اس��ت. پس از هنرس��تان، او به تحصیل علوم دینی در حوزه اصفهان، نجف آباد و قم روی آورد. اساتید برجسته حوزوی 

وی مرحوم آیت الله شیخ عباس ایزدی، مرحوم آیت الله العظمی حسینعلی منتظری، آیت الله العظمی عبدالکریم موسوی 

اردبیلی و آیت الله ناصری بوده اند. او پس از فراگیری علوم حوزوی، در رش��ته فلس��فه محض، لیس��انس و فوق لیسانس 

دریافت کرد.

دکتر صفوی در سال 1375 به لندن مهاجرت کرد و مدت هفت سال، معاون پژوهشی و آموزشی نماینده آیت الله العظمی 

سیدعلی خامنه ای در بریتانیا بود. وی همراه با آیت الله محسن اراکی، از بنیان گذاران مرکز اسامی انگلیس است. صفوی  

همراه با آیت الله سیدمحمد خامنه ای و آیت الله محسن اراکی مجله »ترانسندنت فیلوسوفی« را در لندن در سال 2000م. 

بنیان نهادند. این مجله پل گفت وگوهای فلسفی و عرفانی اسام و غرب است و دکتر صفوی دکتر صفوی سردبیری آن 

را به عهده دارد. 

او دکترا و فوق دکترای خود را در زمینه فلسفه و عرفان در سواس دانشگاه لندن سپری کرد. دکتر صفوی از سال 1380 فلوی 

دانشگاه لندن شد. او کاشف ساختار معنایی مثنوی مولوی، برنده جایزه جهانی کتاب سال 1387 جمهوری اسامی ایران و 

عضو علمی کنگره فیلسوفان اسکوالستیک جهان در ایتالیا و پرتغال است. صفوی تاکنون مقاله ها و کتاب های متعددی به 

زبان فارسی، انگلیسی و عربی در ایران، انگلیس، مصر، ترکیه و آمریکا منتشر کرده و او سر ویراستار و سرپرست علمی 

دانشنامه فرهنگ معاصر قرآن کریم است که از سال 1389 در حال تدوین است. برخی از کتاب های او عبارت اند از: 

عرفان و فلسفه  ساختار معنایی مثنوی معنوی  عرفان عملی  اخاق و انسان کامل از منظر مولوی  اهل بیت)ع( از 

دیدگاه مولوی  راه نو، تفسیر نوین مثنوی مولوی  تمنای عشق، تحلیل عرفانی زیارت عاشورا  نقد فلسفه مدرن غرب

 عرفان ثقلین: مبانی نظری و عملی عرفان و طریقت صفویه.

United State and freedom Movements (Tehran,1986)  Mysticism and Philosophy (Tehran, 1997)
 Spiritual Guidance (London, 1998)  Perception according to Mulla Sadra Tehran, (2002)  A 

Comparative Study on Islamic and Western Philosophy (Tehran, 2002)  The Roots of Islamic 
Revolution in Iran, co-editor (London, 2002)  Dialogue Among Civilisations (2003)  Mulla Sadra 
and Comparative Philosophy on Causation (Tehran, 2003)  Rumi’s Thought (Tehran, 2003)  The 
Structure of Rumi’s Mathnawi (London, 2006)  Rumi Teachings (Philadelphia, 2008) Rumi Spiritual 
Shiism (Philadelphia, 2008)  Sufism (Philadelphia, 2009)  Rumi’s Mystical Design, co-author 
(Albany,N.Y, 2009)  New Path, (London, 2010)  Ahl Al Bayt According to Rumi (Qum, 2010)  

Ethics and Perfect Human in Rumi’s Perspective (Qum, 2010).

آشنــایی بـا دکتـر سید سلمان صفوی
رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن
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بس��م الله الرحمن الرحیم. امام)ره( خمینی)ره( ش��خصیت چندبُعدی داش��تند و در 
زورق

عین حال از انس��جام و یگانگی و متانت در شخصیت برخوردار بودند. بعضی از ابعاد 

شخصیت امام)ره( خمینی)ره( برحسب ظاهر با همدیگر به آسانی در یک فرد جمع نمی شوند؛ 

مثالً امام)ره( عابد بودند، عارف بودند، فقیه بودند، فیلسوف بودند، شاعر بودند، سیاستمدار 

بودند، اصول مدار بودند، انقالبی بودند. این ها ابعادی اس��ت که معموالً یکی از آن ها در افراد 

ظاهر می شود. امام به عنوان یک عابد اهل نماز شب بودند؛ یک عمر نماز شبشان ترک نشد و 

مقید به اذکار روزانه بودند. ایشان کامالً به ادعیه مفاتیح مقید بودند، اما از طرف دیگر به عنوان 

یک عارف کامالً با اصطالحات عرفان آشنایی داشتند از می و میخانه و خال لب و چشم بیمار یار 

صحبت می کردند. به عنوان یک فقیه، مجتهد بودند و در مورد احکام اسالم، استنباط شخصی و 

اجتهاد شخصی داشتند. خودشان شخصاً به این استنباط مقید بودند و بر اساس احکام رساله 

عملی خودشان عمل می کردند. 

از طرف دیگر فیلسوف بودند، اهل تعقل و تدبر بودند، در فلسفه نظر شخصی داشتند، در فلسفه 

رویکرد داشتند و به عنوان یک فیلسوف از مباحثی صحبت می کردند که گاهی اوقات حتی شنیدن 

آن هم برای بعضی ها دشوار بود؛ کما اینکه استحضار دارید سوره حمد ایشان یک مقدار با تأمل 

بعضی چهره هایی که بیشتر جنبه رعایت ظواهر دین را دارند روبه رو شد. در عین حال، امام)ره( 

دکتر سید سلمان صفوی: 
امام خمینی ره به مقام ظل اللهی رسیده بود

مصاحبه
مــــاه

گفت وگوی دکتر محمدحسن زورق با دکتر سلمان صفوی 
پیرامون ریشه های فلسفی نهضت امام خمینی
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شدیداً اصول مدار بودند؛ حتی تا حد بسیار زیادی سنتی بودند. در فقه می گفتند فقه جواهری، 

در عزاداری می گفتند عزاداری سنتی. در عین حال یک انقالبی بودند، در حال تغییر جامعه بودند 

و جامعه را هم تغییر دادند و مبانی ای به وجود آوردند که موجب تغییر در معادالت قدرت در 

سراسر منطقه و می توان گفت در پاره ای از موارد، در سطح جهان شد. 

این ابعاد به نظر ما با هم در تعارض می آیند و معموالً یکی از این ها در یک شخصیت به بلوغ 

می رسد نه همه آن ها. چه طور شد که این ابعاِد به ظاهر غیر قابل جمع در امام)ره( نه به توافق 

بلکه به یگانگی رسیدند و یک شخصیت یک پارچه و منسجم و متعادل و معتدل را در ایشان 

به وجود آوردند؟ به نظر شما علت آن چه بود؟

حضرت امام)ره( خمینی)ره( احیاگر اسام پویا و ناب محمدی در دوره معاصر هستند. 
صفوی

برای تبیین ریشه چندوجهی بودن شخصیت حضرت امام)ره(، باید به روند زندگی ایشان 

توجه کنیم. البته این مطالب از باب تمجید و مدح قدرت نیست؛ زیرا امروز امام)ره( در قید حیات 

نیستند که بخواهند پاداش دنیوی به ما بدهند؛ لذا این مطالب را به عنوان فردی که تخصصش 

فلسفه، عرفان و روابط بین الملل است، عرض می کنم. 

ریشه شخصیت چندوجهی حضرت امام خمینی)ره(، مقام شامخ معنوی امام)ره( است. ایشان ظل 

الله بودند و رسیدن به این مقام یک شبه حاصل نشد. افراد نادری به این مقام واصل می شوند. 

زیربنای شخصیتی حضرت امام)ره( اول عقل بود، دوم پیروی و تبعیت از وحی الهی و سوم، قلب 

سلیم. این مطالب به زبان مصطلح فلسفه و عرفان است. بنیاد اصلی شخصیت امام)ره(، جنبه 

عرفانی ایشان بود که به »عقل فعال« وصل شده بودند. امام)ره( وقتی از عقل سخن می گویند 

منظورشان منظور »عقل ربانی« است. عقل ربانی عقلی است که به عقل کُل یا عقل فعال متصل 

شده است. عقل ربانی، عقل جزئی یا Reason نیست، بلکه Intellect است.

مهم ترین بُعد شخصیتی امام خمینی)ره( بنیان گذار جمهوری اسامی ایران عرفان ایشان است که 

زیربنای وجودی شخصیت شامخ آن حضرت به شمار می  رود. عرفان امام)ره( علی العموم کلیه ابعاد 

سیاس��ی � اجتماعی � فکری ایشان را به نور حق منّور گردانده است. زمانی که امام)ره( با صابت 

می فرمایند: »آمریکا هیچ غلطی نمی  تواند بکند«، پش��توانه این موضع، اتصال عرفانی ایش��ان به 

حضرت حق، به عنوان تنها منشأ و سرچشمه قدرت است. اگر امام)ره( در بدو ورود در بهشت زهرا 

در اوج حکومت نظامی طاغوت فرمودند: »من دولت تعیین می کنم«، به پشتوانه حضرت »ملک 
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الناس« چنین کام دوران س��ازی را بیان نمودند؛ وگرنه یک روحانی تازه از تبعید بازگش��ته چگونه 

می تواند در مقابل حکومت تا دندان مس��لح طاغوت و امپریالیس��م آمریکا قد علم کند؟ تفاوت 

معرفت دینی امام خمینی)ره( با دیگران در این بود که معرفت امام)ره( از جنس مشاهده و دیدن 

جمال و جال حضرت حق، جهان و مافیها بود؛ در حالی که معرفت افرادی که به توانایی مقابله با 

طاغوت ایمان نداشتند، از جنس علم حصولی و قیل و قال مدرسه و کتاب خوانی بود.

کام امام)ره( سرشار از حق و خلق است، سرسپردگی به حضرت حق َو خدمت به مردم به عنوان 

عیال الله. عرفان امام)ره(، عرفان ناب علوی و جمع جهاد اکبر و جهاد اصغر اس��ت. همچنان که 

مشی پیامبر عظیم الشأن اسام)ص(، مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی)ع( و عرفای شامخ نظیر شیخ 

صفی الدین اردبیلی � بنیان گذار ایران نوین، شیخ عبدالقادر الجزایری � رهبر مبارزه علیه استعمار 

فرانسه � و شیخ شامل � رهبر مبارزه با استعمار تزارهای روس � بر اساس این سنت صالحه بود.

امام خمینی دو کتاب ارزشمند »والیت فقیه« و »مصباح الهدایة« را در باب والیت به رشته تحریر 

در آوردند. متأسفانه تنها کتاب »والیت فقیه« شهرت عام دارد؛ در حالی که این دو کتاب مکمل 

یکدیگرند و کتاب »مصباح الهدایة« که درباره والیت معنوی اس��ت، سنگ زیربنای والیت است. 

امام)ره( در کتاب »مصباح الهدایة« با تبیین چگونگی دست یابی انسان به عرفان حضرت حق و 

جهان، تحت والیت الهی با تهذیب نفس تأکید می کنند: صفات الهی تحت والیت الهی، مصطفوی 

و علوی. پس از »تخلیه« نفس از رذایل نفس و »تجرید«، در وجود آدمی »تجلی« می یابد و بدین 

ترتیب زبان و گوش و چشم او الهی می شود و به اذن الهی به »تفرید« و والیت معنوی می رسد. 

عرفان به عن��وان دانش معنویت، لّب  اللباب 

دین است َو ثمره و پرچم آن »والیت« است. 

عموم س��الکان طریق حق ب��رای عاقبت به 

خیری باید ذیل پرچم والیت الهی و انس��ان 

کامل حرکت کنند تا به نور و فاح برسند و به 

والیت »نجمیه« دست یابند.

امام خمینی)ره( با زبان غیرفنی و مختصر 

اما گرمابخش خویش راه سلوک عرفانی و 

انس��انی خوب ش��دن را برای عموم مردم 

تبیین نمودن��د؛ چنان که فرمودند: »جهان 

ابعاد مختلف در شخصیت 
امام خمینی)ره( به یگانگی 

و انسجام رسیده بودند.

مص��احب��ه م���اه
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محضر خداس��ت، در محضر خدا معصیت نکنید.« این کام نورانی که اس��اس آن جهان بینی 

عرفانی و وحدت وجود اس��ت، بهترین روش جهت انتباه و مراقبه نفس و دوری گزیدن از 

غفلت و لغرش اس��ت. امام)ره( در باب وحدت وجود فرموده اند: »نظر س��وم وحدت است 

ک��ه در این نظر صوفی و عارف می گویند "لیَس ِف��ی الدار غیره دیار" و جلوه را در متجلی، 

فانی می بینند.«

امام خمینی)ره( عرفان اسامی را به روش سنتی نزد استاد تلمذ نمودند، ذکر گرفتند و زیر نظر 

استاد آیت الله میرزا محمدعلی شاه آبادی و آیت الله میرزا جوادآقا ملکی تبریزی � از بزرگان سلسله 

عرفا � با طی کردن طریقت س��لوک معنوی، به مرتبه برجسته ای در عرفان نظری و عملی نائل 

آمدن��د. امام)ره( كت��ب  عرفانی »فصوص الحكم«، »مفتاح الغیب« و »منازل الس��ائرین« را نزد 

آیت الله شاه آبادی تلمذ نمودند. ایشان در تألیفات عرفانی خود از استاد خود غالباً با عنوان »شیخ 

عارف كامل شاه آبادی روحی فداه« یاد کرده اند: »ایشان حق حیات روحانی بر گردن من دارد كه 

با دست و زبان از عهده شكرش بر نمی آیم.« امام خمینی)ره( در مورد عارف کامل، میرزا جوادآقا 

ملکی تبریزی می فرمایند: »در قبرستان شیخان قم یک مرد خوابیده است و او حاج میرزا جواد آقای 

تبریزی است. بوی آدمیّت از مزار او در آسمان پیچیده است.« 

پروفسور سیدحسین نصر � اسام شناس معاصر و استاد دانشگاه جرج واشنگتن � در مقاله ای به زبان 

انگلیسی در مجله ترانسندنت فیلوسوفی، امام خمینی)ره( را از چهره های شامخ معاصر عرفان اسامی 

و میراث دار سنت صالحه عرفان و طریقت ناب اسامی می خواند. امام)ره( درباره عرفان می فرمایند: 

»عرفان به علمی گفته می شود که به مراتب 

احدی��ت و واحدیت و تجلیات ب��ه گونه ای 

پرداخته که ذوق عرفانی مقتضی آن است و از 

اینکه عالم و موجودات، جمال جمیل مطلق و 

ذات باری است بحث می کند. به کسی که این 

علم را بداند، عارف می گویند و به کس��ی که 

این علم را عملی نماید و آن را از مرتبه عقل 

به مرتبه قلب در آورد و در قلب داخل نماید، 

صوفی گویند« ) اردبیلی، عبدالغنی )آیت الله(، 

تقریرات فلسفه امام خمینی)ره(، 2/ 156(. 

زیربنای شخصیتی 
حضرت امام)ره( عقل بود 
و قلب و پیروی از وحی.
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امام در آثار خود از عرفا و متصوفه حقیقی نظیر محی الدین، به عنوان اصحاب معرفت، اصحاب 

قلوب، ارباب قلوب، اهل الله، اولیا و عرفای شامخین یاد می کنند. ایشان همچون دیگر عرفای 

حقیقی معتقدند: طریقت و حقیقت جز از راه ش��ریعت حاصل نخواهد شد. امام خمینی)ره( 

مشرب عرفان را از دیگر مسلک ها توحیدی تر و محکم تر می دانند: »آنچه در بین تمام مذاهب، 

اتقن و اسلم از مناقشات و با مسلک توحید مطابق تر است، مشرب عرفای شامخین و اصحاب 

قلوب است« )چهل حدیث: 646(. از نظر امام)ره( حکومت اسامی، مقدمه عرفانی شدن انسان 

و جامعه است. جامعیت امام خمینی)ره( منبعث از مقام شامخ معنوی است. در تفکر ِحکمی 

و عرفانی امام خمینی)ره( حکیم کل، حضرت حق جل و جاله است و حکمت راستین، حکمت 

خالده اس��ت. حکمت خالده از آدم تا رس��ول خدا، خاتم االنبیاء)ص( و از خاتم االنبیاء)ص( تا 

بقیة الله االعظم حضرت حجت بن الحسن عسکری)عج( ادامه دارد. آن ها حکیم هستند. پس از 

حکیم کل، حکیم جامع و انبیای الهی و ائمه اطهارند. 

در عصر ما حکیم جامع، امام زمان حضرت حجت بن الحسن)عج( است. ارزش ها و اصول و مبانی 

این حکمت خالده، تغییرناپذیر است. حکمت خالده از طریق انبیای الهی در فرهنگ و تمدن 

بشری رواج یافت؛ برای مثال در ایران که مهد فرهنگ و تمدن های گذشته است یا در چین، مصر 

، هند و یونان، حکمت خالده از طریق انبیا بروز و ظهور یافت. نزد دانشمندان علوم اسامی نظیر 

سیوطی، مسعودی، سید بن طاووس، مجلسی و محدث نوری معروف است که هرمس حکیم 

همان ادریس نبی است. )مجلسی، بحاراالنوار: 60/ 240، چاپ ایران، اسامیه(.

در ای��ران، حکم��ت فهلویون تح��ت تأثیر 

تعالیم زرتش��ت نبی و رسوالن ماقبل بود و 

س��هروردی و ماصدرا به حکمت فهلویون 

ارجاع داده اند. این حکمت از ایران به یونان 

رفت. س��قراط و افاطون و ارس��طو تحت 

تأثیر حکمت خالده بودند. قبل از س��قراط 

نیز جنبش فلس��فی بزرگی در یونان وجود 

داشت. »اوپانیش��ادها« یا »ودانتا« بخشی 

از تاریخ حکمای ماقبل اس��ام است که در 

خصوص وحدت، آزادى، صلح و آرامش روح 

امام)ره( حکمت را 
در وجــود خود به فعلیت 

رساند.
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است؛ همچنین آثار افاطون که درس های سقراط حکیم است و آثار ارسطو و فلوطین. افاطون 

در منظومه فلسفی خود معتقد است انسان برجسته، انسانی است که جامع خصوصیات برجسته 

است؛ یعنی هم عامل است و فضایل اخاقی در او ملکه شده است و هم عقلی دارد که هستی 

را به خوبی درک می کند و در زندگی ش��خصی خود فضایل اخاق��ی را بروز می دهد، جامعه را 

می شناسد َو سیاست مدار، مدیر و مهّذب است. افاطون به تربیت کادر چند بُعدی اعتقاد داشت. 

امام)ره( نظریه فیلس��وف حاکم افاطون و فارابی را در وجود خود بالفعل کردند. صرفاً مسئله 

اطاعات نبود. در حال حاضر برخی اهل فلسفه یا اهل عرفان یا فقه هستند، اما اطاعات پایه 

)Data base( دارند و دانش فلسفی و معنوی در وجود آن ها تجلی نیافته است. 

خدا و وحی را در قرآن حکیم، حکمت اسامی و احادیث )اصول کافی: کتاب العقل و الجهل( ابتدا 

با عقل می شناسیم. نزد حکما و شیعه، عقل در حکم رهبر است. با چراغ عقل تشخیص می دهیم 

قرآن حکیم، کام خداوند است و چون کام الهی و از جانب حکیم کل است، باید از آن تبعیت 

شود. با چراغ عقل، مبدأ و معاد و نبوت را درک می کنیم و حقانیت آن را درمی یابیم. پس از اینکه 

مبرهن شد این پیام، وحی است، عقل به تبعیت از آن دستور می دهد. اگر کسی بگوید وحی بر 
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عقل مقدم اس��ت، حرف خافی زده. از کجا بفهمیم این پیام، وحی است؟ ادعا و مدعی بسیار 

اس��ت. عرفان های کاذب و پیغمبرهای دروغین در طول تاریخ را با چه ماکی تشخیص دهیم؟ 

وحی را با چراغ عقل و برهان می توان تشخیص داد. عقل ما را به تبعیت از دستورات حکیم کل 

)مبدأ اعلی( ارجاع می دهد که به صورت وحی، به انبیای الهی اباغ شده است. انبیای الهی حکیم 

هستند؛ منتها حکمایی که وحی بر آن ها نازل شده است. برخی از حکما نبی هستند و برخی نبی 

نیستند. وحی تنها بر انبیای الهی نازل شده است. بر حکمای غیرنبی و عرفا، الهام می شود تا با چراغ 

عقل و اتصال به عقل ربانی، حقیقت جهان را دریابند.

امام)ره( با این نوع تفکر که بر مبنای عقل و وحی و قلب است، جامعیت یافتند. بر اساس عقل 

ربانی و وحی، اصل این اس��ت که انسان نشانه و تجلی برجسته برخی از صفات عالی حضرت 

حق شود. انسان تا حّد مشخصی را می تواند با چراغ عقل دریابد؛ مابقی را باید با چراغ قلب درک 

کند و ببیند. بحث عرفان از این نقطه آغاز می شود. چشمه دل سالک با اجرای فرامین معنوی 

الهی شروع به جوشش می کند: »َمن اَخلََص لله اَربَعیَن َصباحاً ظََهرَت یَنابیَع الِحکَمة ِمن قَلِبِه َعلى 

لِسانِِه«. چون سالک فانی شود، دلش به حضرت حق صفا یابد و ملکات الهی در وجودش تجلی 

یابد، جلوه الهی است و دلش از طریق اتصال به مبدأ کل، حقایق جهان را می بیند. با مرتبه عقل 

آن ها را می فهمد، اما نمی بیند. وقتی می خواهد به مرحله »دیدن« برسد، این حقایق را می بیند 

و تجلی حدیث قدسی قرب نوافل می شود )این مطالب را حکیم ابوعلی سینا در نمط نهم کتاب 

شریف »اشارات« بیان کرده است(. 

در حدیث قرب نوافل که در منابع حدیثى 

شیعه و اهل سنت روایت شده، آمده است: 

“قال رسول الله)ص(: »قال الله: ما تحبّب إلّی 

عبدی بشیء أحب إلّی مما افترضه علیه و أنه 

لیتحبّب إلّی بالنافلة حتی أحبه، فإذا أحببته 

کنت سمعه الذی یس��مع به و بصره الذی 

یبصر به و لسانه الذی ینطق به، و یده التی 

یبطش بها و رجله التی یمشی بها إذا دعانی 

أجبته و إذا س��ألنی أعطیته« )= پیامبر)ص( 

روای��ت کرده اند که خداون��د فرمود: اظهار 

افالطون و ارســطو تحت 
تأثیــر حکمــت مشــرق 

زمین بوده اند.

مص��احب��ه م���اه

232



فرهنگ اسالمی/ شماره23/ خرداد94

دوستی نکرد بنده من به چیزی دوست داشتنی تر از آنچه واجب کردم بر او. او با نوافل به سوی 

محبت من می آید تا من نیز او را دوس��ت بدارم. پس هنگامی که او را دوس��ت بدارم، گوش او 

می شوم آنگاه که می شنود، چشم او می شوم آنگاه که می بیند، زبان او می شوم آنگاه که سخن 

می گوید، دست او می شوم آنگاه که ضربه می زند، پای او می شوم آنگاه که راه می رود؛ هنگامی 

که به درگاه من دعا کند اجابت می کنم و اگر از من درخواست کند به او می دهم« )محاسن برقی: 

1/ 291؛ کافی، 2/ 352(. چون دل سالک بر اثر تهذیب نفس به حضرت حق واصل شود، چشم و 

گوش و زبان و دست و قدم او الهی می شود. او دیگر یک انسان عادی نیست، همه تاش او برای 

خداوند است. انسانی الهی می شود که در این عالم تجلی یافته است. برخی تا این مرحله می رسند، 

اما نمی توانند جلوتر بروند. آنکه به نحو برجسته نورالله می شود، به مرور صفات حضرت حق 

در وجودش بیش��تر تجلی می یابد و مواردی همچون تدبیر، بصیرت و امثال آن به اذن الهی و 

مجاهدات شخصی در وجودش به ظهور می رسد. البته همه افراد چنین ظرفیتی ندارند. برخاف 

حدیث ابوهریره )السلطان ظل الله فی األرض(، سلطان دنیوی ظل الله نیست؛ بلکه سلطاِن الهی 

که عارِف بالله است، ظل الله است. 

از بین 124 هزار پیامبر، تنها پنج پیامبر اولوالعزم هستند. از بین آن ها حضرت محمد مصطفی)ص( 

خاتم االنبیا و سرور همه انبیاست. جمیع انبیای الهی برانگیخته شدند تا مقدمه ظهور حضرت محمد 

مصطفی)ص( را فراهم سازند. همه انبیا، تجلیات نور محمدی بودند. حضرت محمد مصطفی)ص( 

یک وجود خاص بودند. جانشینان پیامبر)ص( یعنی امامان اسام)ع( نیز چنین هستند. در مورد 

حکما هم وضع به همین گونه است؛ همگی 

نورند، لیکن این نور مشّکک است. جامعیت 

حض��رت امام)ره( نی��ز حاصل تجلی صفات 

کمال انسانی و ملکات الهی در وجود ایشان 

بود. ای��ن ویژگی ها، ظل ن��ور حضرت حق 

است که در وجود ایشان بروز و ظهور یافت. 

بعضی از صفات خداوند سرچشمه 
زورق

آغاز تمدن در تاریخ بشر شد؛ مثل 

ق��درت و علم و زیبایی و عدالت و لطف و 

انسان وقتی فنای نفسانی 
و بقــای ملکات الهی پیدا 
کرد، جلوه ای از جلوه های 

الهی می شود.
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خالقیت. همه انسان ها چه خداپرست باشند و چه حتی منکر وجود خدا باشند، به صفات خدا 

عشق می ورزند؛ یعنی همه عاشق قدرت و علم و زیبایی و عدالت و لطف و خالقیت هستند. اگر 

به کسی بگوییم »ضعیف« ناراحت می شود، اگر بگوییم »زشت« ناراحت می شود � دوست دارد 

بگویی زیباست، اگر بگوییم »جاهل« ناراحت می شود � دوست دارد بگویی داناست، اگر بگوییم 

»ظالم« ناراحت می شود � ولو اینکه ظالم هم باشد، دوست دارد به او بگوییم عادل، اگر بگوییم 

»بی رحم« نارحت می شود � اگر بی رحم هم باشد دوست دارد بگوییم تو خیلی لطیفی، اگر بگوییم 

»تو خیلی منجمدی« ناراحت می شود � یعنی دوست دارد بگوییم تو نوآور و خالق هستی. 

همه صفات خدا را دوست دارند و ناخودآگاه دوست دارند خود را به آن برسانند، ولو اینکه خدا 

را قبول نداشته باشند. میل به صفات خدا ناشی از میل به خداست و همین میْل تمدن را ایجاد 

می کند. میل به قدرت مطلق انواع قدرت های سیاسی، نظامی، اقتصادی و... را به وجود می آورد، 

میل به زیبایی مطلق هنر را به وجود می آورد، میل به علم مطلق علوم را ایجاد می کند، میل به 

عدالت مطلق حقوق را به وجود می آورد، میل به لطف مطلق نهادها و روابط لطیف را ایجاد 

می کند، میل به خالقیت مطلق هم تکنولوژی را ایجاد می کند. بنابراین میل به خدا که قدرت و 

علم و زیبایی و عدالت و لطف و خالقیت مطلق است، تمدن را ایجاد می کند.

در ذات اقدس الهی این صفات عین هم اند، غیرقابل تفکیک اند؛ یعنی همان قدرت مطلق، علم 

مطلق اس��ت؛ نمی تواند با علم محدود قدرت مطلق باشد. همان قدرت و علم مطلق، عدالت 

مطلق اس��ت؛ نمی تواند با قدرت محدود، عدالت مطلق باش��د؛ همان قدرت و علم و عدالت 

مطل��ق، زیبایی مطل��ق اس��ت؛ نمی تواند 

ب��ا عدالت مح��دود زیبایی مطلق باش��د؛ 

همین ط��ور لطف و همین ط��ور خالقیت؛ 

یعنی خدا مرکب نیست، بسیط است، اما در 

عالم ناس��وت که م��ا در آنیم و عالم کثرت 

اس��ت، یک نفر ممکن است فقط به دنبال 

قدرت برود ولی دیگر علم نداش��ته باش��د، 

عدالت نداشته باشد، لطف نداشته باشد و 

خالقیت نداشته باشد، یک نفر ممکن فقط 

به دنبال علم برود ولی قدرت نداشته باشد 

مقــام  ظرفیــت  همــه، 
ظل اللهی را ندارند.
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یا به دنبال زیبایی برود ولی عدالت نداشته باشد. کسانی که در قفس ناسوت و طبیعت و عالم 

کثرت گرفتارند معموالً به یکی از این صفات چنگ می زنند؛ آن هم به صورت ناخودآگاه. اصالً 

منکر خداست ولی قدرت مطلق را دوست دارد و برای آن می کوشد. مگر جهانگشایان از چنگیز 

در شرق تا چرچیل در غرب به دنبال قدرت مطلق نبوده اند؟ مگر ممکن است کسی دنبال زیبایی 

مطلق برود و زنی را زیبایی مطلق بپندارد � مگر داستان مجنون و فرهاد غیر از این است؟ 

این ها انسان های ناخودآگاه و ناخداآگاه اند، ولی انسان ها خدا آگاه به تمام صفات الهی متوسل 

می شوند. در امام)ره( خودآگاهی و خدا آگاهی وجود داشت و می بینیم که این صفات الهی هم 

در ایشان به یگانگی می رسد که مهم ترین صفت در جامعه انسانی صفت عدالت است. سوال 

این است که آیا امام)ره( اول به خدا متصل شدند بعد عابد و عارف و فقیه و فیلسوف و شاعر 

و سیاستمدار و اصول مدار و انقالبی شدند یا اینکه از عبادت و عرفان و فقه و فلسفه و شعر و 

سیاست و اصول و انقالب شروع کردند و به خدا رسیدند؟ خالصه این حرکت از کدام طرف آغاز 

شد؟ شاید پاسخ یک حرکت تعاملی دو سویه باشد؟

ام��ام خمین��ی هم از جه��ت نظری و ه��م از جهت س��یره، حکیم متأل���ه بودند. 
صفوی

امام خمینی)ره( اس��تاد برجس��ته حکمت متعالیه بودند و عاقه ویژه ای به حکمت 

اشراق داشتند. ایشان هم زمان با فراگیری فقه و اصول، به فراگیری ریاضیات، هیئت و فلسفه 

ن��زد مرحوم س��ید ابوالحس��ن رفیعی قزوینی، می��رزا على اکب��ر حکمى یزدى و آقا ش��یخ 

پرداختن��د.  ش��اهی  محمدرضا مس��جد 

امام)ره( قبل از تبعید شرح منظومه حاج 

ماهادی س��بزواری و اسفار ماصدرا را در 

ح��وزه علمی��ه ق��م تدری��س می کردند. 

تقریرات تدریس ش��رح منظومه امام)ره( 

توسط آیت الله سیدعبدالغنی اردبیلی در 

دو جلد تنظیم و از سوی مؤسسه تنظیم و 

نشر آثار امام خمینی)ره( انتشار یافته است. 

برخی از ش��اگردان برجسته دروس فلسفه 

ایش��ان عبارت ان��د از: آیت الل��ه منتظری، 

صفات خداوند سرچشمه 
ابعاد مختلف تمدن بشری 

است.
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آیت الله مطهری، آیت الله دکتر مهدی حائری، آیت الله دکتر بهشتی، آیت الله جوادی آملی، 

آیت الله امینی و آیت الله گرامی. عاقه امام خمینی)ره( به صدرالمتألهین ش��یرازی به حدی 

بود که به گفته آیت الله منتظری، امام)ره( تأکید می کردند نام بنیان گذار حکمت متعالیه با 

احترام برده ش��ود: »یک بار خدمت امام خمینی)ره( بودم. به مناسبت گفتم: ماصدرا. ایشان 

ناراحت ش��دند که: چرا می گویید ماصدرا؟ آیا ش��ما به آیت الله آخوند خراس��انی )صاحب 

کفایه( می گویید ماکاظم؟ اسم بزرگان را با احترام ببرید.«

امام قبل و پس از انقاب اس��امی، در معرفی اس��ام بر اساس مبانی عقلی همواره با مخالفت 

گروهی از علمای مخالف فلسفه مواجه بودند. این گروه با مدرسه های فلسفه اسامی و عرفان 

اس��امی مخالف اند. برخی در حوزه علمیه مشهد بر این گرایش اند. برخی از علمای قم نیز که 

از دیرباز مخالف فلسفه و عرفان بودند با نگرش ایشان مخالفت کردند. در ماجرای ارسال نامه 

ایشان به میخائیل گورباچف و دعوت او به اسام و خواندن کتب مربوط به اسام نظیر آرای ابن 

عربی و صدرالمتألهین نیز برخی شدیداً از مواضع فلسفی � عرفانی ایشان انتقاد کردند. در جریان 

تفسیر سوره حمد نیز مخالفان با جوسازی علیه تعالیم عرفانی � فلسفی موجب توقف درس ایشان 

شدند و جامعه را از تعالیم عمیق ایشان محروم کردند. امام)ره( همچنین قائل به حرمت مطلق 

موسیقی نبودند و حرمت غنا را به تشخیص سامع وانهادند؛ از شطرنج نیز از آن جهت که تغییر 

کارکرد یافته و در زمان حاضر به یک ورزش فکری تبدیل شده، رفع حرمت نمودند. به هر حال 

ظاهرگرایان و اخباریان از مخالفان دیدگاه های ایشان در حوزه فقه اجتماعی � سیاسی، فلسفه و 

عرفان بوده و هستند. 

امام)ره( با رویکرد عقلی، اس��تقال ملی را 

به عنوان یکی از شاخص های تفکر اسامی 

می دانستند: »بنیاد دیگر اسام، اصل استقال 

ملی است. قوانین اس��ام تصریح دارند که 

هیچ ملت و هیچ شخصی حق مداخله در 

امور کشور ما را ندارد.« امام)ره( ارزش حیات 

اجتماع��ی را به دو اصل آزادی و اس��تقال 

می دانس��تند و این دو اصل را حقوق اولیه 

بشر می خواندند. 

جهان گشــایان جهــان از 
چنگیز تا چرچیل، همه 
بــه دنبــال قــدرت مطلق 

بوده اند.
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امام)ره( از طریق عقل متوجه حضرت حق، ربوبیت، قدرت حق و انواع تجلیات ذات الهی شدند 

و توحید ذاتی، افعالی، صفاتی و عبادی را از طریق عقل دریافتند. با برهان عقلی دریافتند که 

یک حقیقت مستقل از ذهن ما در این جهان وجود دارد که آن حقیقت مطلق و حضرت حق 

است و راه نجات و رستگاری انسان و جامعه تنها از طریق اتصال به مبدأ اعلی است که منشأ 

اصلی و مدیر و فرمانده اصلی جهان است. مباحث بسیار ظریفی در تفاوت های تفکر ما و تفکر 

ارسطویی وجود دارد. ارسطو می گوید: خدا محّرک اول و علت العلل است. او جهان را ایجاد کرد 

و تمام شد. اینکه بعد از آن چه می شود، خدا در آن دخالتی ندارد. در تفکر اسامی گفته می شود 

این آغاز کار است؛ خدا در هر آْن در حال آفرینش است و هیچ حرکتی در جهان روی نمی دهد 

اال به اذن و تدبیر الهی. امام)ره( از طریق عقل متوجه این حقیقت مطلق شدند و دریافتند این 

حقیقت مطلق منشأ همه خیرات و برکات برای انسان، جامعه، فرهنگ و تمدن است. پس از این 

مرحله تاش کردند از طریق اتصال به خدا و اجرای دستورات الهی، صفات برجسته الهی را در 

وجود خویش تقویت کنند. 

امام)ره( برای تهذیب نفس خویش مجاهدت کردند و پس از اینکه در سیر و سلوک الهی عارف 

شدند، با چشم دل نیز وحدت جهان را دیدند. در چشم ظاهر، جهاْن متکثر و جهاِن کثرات است. 

با چشم ظاهر نمی توان وحدت جهان را دید. جهان و بخصوص عالم ناسوت، متکثر است. بین 

فیلسوفان بحث مهمی تحت عنوان »رابطه واحد کثیر« مطرح است. فیلسوفان در این باب آرای 

مختلف دارند. صدرالمتألهین شیرازی می گوید: »وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت«. 

این یک نظریه اس��ت. اما دیدن با دانستن 

تفاوت دارد. امام)ره( از طریق سیر و سلوک 

عرفانی این حقیقت جهان را دیدند که وراِی 

این کثرات، یک حقیقت واحد است: )قل هو 

الل��ه احد، الله الصمد؛ ال إل��ه إال الله؛ ال إله 

إال هو الحی القیوم؛ الم، الَ إِلََه إاِلَّ ُهَو الَْعِزیُز 

الَْحِكیُم(. 

تنها یک »بود« اس��ت و بقیه »نمود« است 

با درجات مختلف که آن را مش��ّکک بودن 

گویند. ام��ام)ره( از طریق این مجاهدات و 

خداوند در هر آْن در حال 
آفرینش است.
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سیر و س��لوک عرفانی متوجه این حقیقت 

شدند. سفرهای چهارگانه عرفا برای تکامل 

معنوی چنین اس��ت: ِمَن الَخلِق اِلَی الَحق؛ 

ِمَن الَحّق اِلَی الَحقِّ َمَع الَحّق؛ ِمَن الَحقِّ اِلَی 

الَخلِق َم��َع الَحّق؛ ِمَن الَخلِق اِلَی الَخلِق َمَع 

الَحّق. در سفر چهارم با تدبیر و تربیت الهی، 

اطاع��ات کاملی از امور مرب��وط به تدبیر 

کار ملت به دست می آید. امام خمینی)ره( 

پس از مشاهده حقیقت دریافتند که قدرت 

اصلی و مبدأ تمدن ها، فرهنگ ها، خاقیت ها 

و هنرها، جال و جمال حضرت حق اس��ت و »الناس عیال الله« )= مردم خانواده حضرت حق 

�ًة واِحَدًة(.  هستند( و )کاَن الّناس اُمَّ

جنگ و فقر و غنا امور َعرَضی هستند، ن�ه ذاتی َو جهان بر مبنای عقل استوار شده و اراده خدا بر 

استقرار عقل در جهان قرار گرفته است: )لََقد أَرَسلنا رُُسلَنا ِبالبَیِّناِت َو أَنزَلنا َمَعُهُم الِكتاَب َو المیزاَن 

لِیَقوَم الّناُس ِبالِقس��ِط(. خداوند انبیا را برانگیخت تا عدالت و قسط را بر روی زمین بر پا کنند، 

تمدن بسازند و حیات طیبه را در عالم ناسوت برای انسان فراهم آورند؛ سپس در سیر ملکوتی 

»ِمَن الَحقِّ اِلَی الَخلق« آمدند. این تفاوت عرفان اجتماعی با عرفان انزواگراست. عارف بالله باال 

می رود و عوالم جبروت و ملکوت را می بیند. هزاران عارف، ملکوِت اعلی را مشاهده کرده اند. 

امروزه هم در این عالم عرفایی هستند که با چشم دل ملکوت اعلی را مشاهده می کنند. پس از 

این مشاهده، یک عده در عالم ملکوت باقی می مانند و یک عده به عالم ناسوت باز می گردند 

تا دست خایق را بگیرند. امام خمینی)ره( پس از این مشاهدات، با سفر »ِمَن الَحقِّ اِلَی الَخلق« 

آمدند تا اراده الهی را در جامعه تحقق بخشند و با ساختن یک جامعه توحیدی، حیات طیبه برای 

انسان فراهم کنند. 

امام)ره( از این مرحله وارد عالم سیاست شدند و به اقتضای این هدف مقدس، شروع به تدریس 

فقه کردند. امام)ره( به تنهایی و با تکیه به قدرت الهی، برای اجرای دس��تورات الهی، در مقابل 

طاغوت زمان قد علم کردند. در شرایطی که برخی می گفتند: »مبارزه با شاه امکان ندارد، با ارتش 

تا دندان مسلح شاه که به ساح پیشرفته آمریکایی مجهز شده نمی توان جنگید، با پشتوانه چه 

امام)ره( بــا تکیه به خدا 
مســئولیت  وارد صحنــه 

اجتماعی شدند.
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نیرویی می خواهید با این ارتش مقتدر بجنگید؟« امام)ره( فرمودند: »به پشتوانه خدا و نیروی 

مردم که مخلوق خدا هستند.« خلق با اتصال به خالق مفهوم و اهمیت می یابد. امام)ره( از این 

مرحله برای اجرای فرامین الهی و بهبود و ترقی و رشد زندگی ملت وارد صحنه مسئولیت اجتماعی 

شدند تا با طاغوت زمان بجنگند. 

پرسش مهم این است که »دین برای مردم است، یا مردم برای دین؟« امام)ره( در عمل پاسخ دادند 

که دین برای مردم است. انبیای الهی مبعوث شدند تا زندگی مردم را بهبود ببخشند، ن�ه اینکه 

برای آن ها مشکل ایجاد کنند. امام خمینی)ره( انقاب کردند تا شرایط زندگی مادی و معنوی مردم 

را بهبود ببخشند. بنابراین مسیری که امام)ره( طی کردند سیری از عقل و دل و سفر »ِمَن الَخلِق 

اِلَی الَحّق« و »ِمَن الَحقِّ اِلَی الَخلق« برای ساختن تمدنی براساس دستورات الهی با هدف ارتقای 

سطح زندگی مردم بود.

تفاوت راه امام خمینی)ره( با تفکر طالبانی و سلفی این است که راه امام)ره( می خواهد زندگی 

م��ردم در دنیا هم خوب و به صاح باش��د، همه چیز را به آخرت ارجاع نمی ده��د. راه امام)ره( 

می خواهد این تمدن را در همین دنیا بسازد. وقتی دنیای مردم بر اساس قرآن حکیم ساخته و آباد 

ش��ود، آخرت آن ها هم آباد می شود؛ در عین حال که این دنیا را می سازند، با اعمال صالح بهشت 

و آخرت را هم می س��ازند. اگر اینجا موفق به عمل به خیر نش��ویم، در آخرت نیز خیری نخواهد 

بود. بنابراین، در تفکر امام)ره( که تفکر صدرایی و در نتیجه تفکری فلسفی و عرفانی است، دنیا 

و آخرت مقابل هم نیستند، دنیا و آخرت به هم پیوسته اند، جهاْن واحد است؛ اگرچه چهار عالم 
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هست، اما همگی مراتب مختلف یک حقیقت اند، یک واحد است.  مهم تر اینکه این جهان ها به 

هم پیوسته اند. وقتی از خیر سخن می گوییم، خیر همین جاست. استکمال در این دنیا کماِل آن 

دنیا را فراهم می سازد.

دو مسئله مهم در کنار هم مطرح هستند: عقل و عشق. عقل عبارت است از قدرت 
زورق

تمیز صفات خدا. عقل است که به ما می گوید که چه چیزی علم است و چه چیزی جهل 

است، چه چیزی قدرت است و چه چیزی ضعف است، چه چیزی عدالت است و چه چیزی ظلم 

است، چه چیزی زیبایی و چه چیزی زشتی است، چه چیزی لطف و چه چیزی کین است، چه 

چیزی خالقیت است و چه چیزی رکود است. این کار عقل است. 

عقل به ما این ها را نشان می دهد، ولی اگر ما فقط عقل را داشتیم و عشق را نداشتیم � مثالً 

قدرت را تشخیص می دادیم و می دانستیم قدرت چیست اما قدرت را دوست نمی داشتیم، علم 

را تشخیص می دادیم اما علم را دوست نمی داشتیم، همین طور زیبایی، همین طور عدالت و 

لطف و خالقیت را می توانستیم صفات الهی تشخیص دهیم و نیروی تمیزی داشتیم که تشخیص 

می داد اما این صفات را دوس��ت نمی داش��تیم و در جه��ت آن حرکت نمی کردیم، قدرتمند و 

دانشمند و عادل و لطیف و زیبا و خالق نمی شدیم. 

پس آنچه ما را از بین تمام موجودات برکش��یده، عقل به تنهایی نیست؛ عشق نیز هست. اگر 

این عشق نبود ما می دانستیم که قدرت، قدرت است و... اما نمی خواستیم آن گونه باشیم و در 

جهت این صفات ربوبی حرکت نمی کردیم؛ 

نمی توانس��تیم خودمان را براساس الگوی 

صفات الهی بسازیم. منظورم این بخش از 

سخن شماست که اشاره کردید که امام)ره( 

از طریق عقل متوج��ه آن حقیقت مطلق 

شد. ممکن اس��ت خیلی ها از طریق عقل 

متوج��ه آن حقیقت ش��وند، خیلی ها هم 

عقل داشته باشند ولی به سوی آن حقیقت 

متوجه نشوند؛ یعنی توجه نظری به حقیقت 

هستی داشته باش��ند ولی توجه عملی به 

»بود« ذات احدیت است و 
بقیه، همه »نمود« است.
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آن نداشته باشند. از این روست که خیلی ها متوجه آن حقیقت می شوند، اما امام خمینی)ره( 

نمی ش��وند. من فکر می کنم امام)ره( وقتی متوجه آن حقیقت شد عشق به آن حقیقت تمام 

وجودش را گرفت و آن عشق را به هیچ چیز دیگر نفروخت و به آن عشق پاک خیانت نکرد و 

به آن معشوق ازل و ابد مکر نورزید و به او وفاداری کرد تا بتواند عقل خود را آزاد کند. آن عقل 

آزاد است که می تواند خدا را بهتر نشان دهد. قضیه در اینجا دو طرفه می شود؛ یک طرف، طرف 

دیگر را تشدید می کند، آن این را تشدید می کند و این آن را. قطب نما اگر آزاد باشد، قطب را 

نشان می دهد، اما اگر کنار آن را یک آهن بگذارید به سمت آهن منحرف می شود. قطب نمای 

دل امام)ره( خدا را نشان می داد و گرفتار آهن پاره های دیگر نشده بود که از آن مسیر جدا شود؛ 

در حالی که قطب نمای دل ما گرفتار آهن پاره های دنیاست. 

نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد و شما به درستی به آن اشاره کردید این حقیقت است 

که ما با ساختن دنیا آخرت را می سازیم. با دنیای خراب نمی توان آخرت آباد داشت. من به ذهنم 

می رسد که امام)ره( با ساختن خودش در این دنیا � با همین ویژگی هایی که عرض کردم )عابد 

بود، عارف بود، فقیه بود، فیلس��وف بود، شاعر بود، سیاست مدار بود، اصول مدار بود، انقالبی 

بود، خیلی خودش را خوب س��اخته بود( وقتی خودش را در این دنیا س��اخت، خودش را در آن 

دنیا نیز ساخت.  

ش��ما اش��اره کردید به آن »بود مطلق« که حقیقت وجود و وجود مطلق اس��ت و گفتید که از 

آن »بود مطلق« که بگذریم باقی هرچه هست »نمود« است. می خواهم در اینجا اضافه کنم 

یک مس��ئله س��وم هم وجود دارد. »بود« 

هست، »نمود« هست، »نبود« هم هست! 

ضعف نبوِد قدرت است، ظلم نبوِد عدالت 

است، زش��تی نبوِد زیبایی است کین نبوِد 

لطف است، رکود نبوِد خالقیت است. ما در 

عالم »نمود« وقتی ک��ه به آن »بود« توجه 

نمی کنیم، گرفتار »نبود« ها می شویم. اصالً 

دنی��ای ما از »بودها« و »نبودها« س��اخته 

شده اس��ت، در زندگ��ی ما جز ب��ود و نبود 

چیزی نیست. 

ما بــا ســاختن دنیایمان، 
آخرتمان را نیز می سازیم.
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اینجا یک نکته وجود دارد و آن نکته این است که امام)ره( پایه گذار یک حرکت جدید در تاریخ بشر 

است. این حرکت جدید می خواهد جانشین حرکت موجود شود. حرکتی که اآلن وجود دارد حرکتی 

مبتنی بر نوعی عقالنیت ناخودآگاه و نا � خداآگاه است که ما ریشه آن را در تحوالت مالزم تاریخ 

اسالم می بینیم، نه در یونان باستان. این کسانی که از طریق شبه جزیره ایبری اروپای غربی را گرفتند 

و تمدن سکوالر غرب را پایه گذاری کردند، از قبایل عرب و یهود بودند. آن دسته از عرب ها که با 

پیغمبر اکرم)ص( جنگیدند و از بت پرستی خارج اما وارد خداپرستی نشدند، این ها تبدیل به آدمی 

شدند که امروز به آن »انسان مدرن« می گویند و معتقد به اصالت طبیعت، لذت و قدرت است. 

این ها براساس این سه اصل یک تمدن ساختند. تمدن غرب فقط سه پایه دارد، سه پایه آن هم 

همین سه اصل است: اصالت طبیعت، اصالت لذت و اصالت قدرت و دیگر هیچ. حتی بر اساس 

این سه اصل آمدند »آزادی« را تعریف کردند و گفتند انسان آزاد است هر کاری که می خواهد 

بکند و به هر شیوه که می خواهد لذت ببرد؛ مشروط بر آنکه به آزادی دیگران زیانی نزند. برای 

آن ها لذت وسیله نیست، هدف است؛ ولو اینکه به وسیله همجنس بازی باشد. حاال یک قید هم 

گذاشتند که انسان آزاد است مشروط بر اینکه به آزادی دیگران لطمه ای وارد نکند. 

من شخصاً فکر می کنم این تعریفی که غرب از آزادی می کند، به این ترتیب که هرکس هر کار 

می خواهد بکند، مشروط بر اینکه به آزادی دیگران و به آزادی جامعه لطمه نزند، 100 درصد 

غلط است؛ چون براساس این تعریف، اگرچه من آزادم هر کاری که می خواهم بکنم � مثالً آزادم 

که خودم را بکشم � ولی من بخشی از جامعه هستم و جامعه از من و من های دیگر تشکیل 

شده است. وقتی من خودم را می کُشم، یک 

نقش پدری از بین می رود، یک نقش برادری 

از بین م��ی رود، یک نقش همکاری از بین 

می رود. همه این نقش ها که من در جامعه 

دارم � و دیگرانی در جامعه وابس��ته به این 

نقش ها هس��تند � فرو می ری��زد و عده ای 

متضرر می ش��وند. پس م��ن نمی توانم هر 

تصمیمی را در مورد خودم بگیرم؛ چون من 

خودم بخشی از جامعه هستم. 

اما آزادی در مکتب امام)ره( بر اساس مبانی 

کار عقل شناختن ]صفات[ 
خدا و کار عشــق، دوست 

داشتن خداست.

مص��احب��ه م���اه
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فلسفی امام)ره( است که در حقیقت حرکت ما چه به شکل فردی در طول عمر حرکت از عالم 

کثرت به س��وی عالم وحدت و آْن وحید اس��ت و به س��وی ذات اقدس الهی است )انا لله و انا 

الیه راجعون(. در تاریخ هم همین طور است. حرکت تاریخ به سمت خودآگاهی و خدا آگاهی 

اس��ت. معنی آزادی در مکتب امام)ره( این می ش��ود که بین ما که »نمود« او هستیم و او که 

»بود« مطلق است، هیچ مانعی نباید وجود داشته باشد. اگر این مانع یک حکومت سلطنتی 

جبار و ظالم و خون خوار است، باید برداشته شود تا مردم بتوانند رو به خدا حرکت کنند؛ اگر 

این مانع یک نظام اقتصادی ظالمانه و مبتنی بر تبعیض و رانت است، این نظام اقتصادی باید 

تغییر کند تا مردم بتوانند به خدا برسند؛ اگر این مانع یک ساختار فرهنگی منحط است که مردم 

را به جای اینکه متوجه به امیال سرشتی شان بکند متوجه به امیال کورکورانه غریزی می کند، آن 

ساختار فرهنگی باید عوض شود. اساساً مبارزه با استکبار جهانی برای گشایش راه خدا به روی 

بشریت است. 

بنابراین وقتی که امام)ره( وارد سیاست می شود، از عبادت فاصله نمی گیرد؛ بلکه وارد عبادت 

می ش��ود. او با ورود به سیاست وارد دنیاپرستی نمی شود، وارد خداپرستی می شود. اصالً برای 

امام)ره( راه خدا و راه عبادت و راه قبله و مسجد و مفاتیح و نماز شب از سیاست می گذرد. 

اینجاست که سیاست عین دیانت می شود. امام)ره( می خواهد موانع راه خداپرستی را از سر 

حرکت مردم بردارد. بنابراین من احس��اس می کنم که ما واقعاً نیازمند این هستیم که دومرتبه 

انقالب را و نظام جمهوری اسالمی را بر اساس مبانی امام)ره( از نو تعریف کنیم. 

ش��نیدم یک آقایی در جای��ی گفتند که در 

اسالم آزادی نیس��ت و اسالم مخالف آزادی 

است. این عزیز نه اسالم را شناخته است نه 

آزادی را. بدون آزادی نمی توان مسلمان شد. 

آزادی یعنی اینکه بین ما و خدا هیچ مانعی 

نباش��د. آیا آن هایی که می گویند در اسالم 

آزادی نیس��ت، طرفدار این هستند که بین 

انسان و خدا مانعی باشد؟ بنابراین، تعریف 

آزادی باید از نو بازشناس��ی ش��ود، تعریف 

سیاست باید از نو شناخته شود. نکته دقیقاً 

عشــق به خدا راز حرکت 
تـاریخ است؛ بدون تـوجه 
به آن، تـاریخ بی تفســیر 

می ماند.
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همین جاست که چگونه می شود از مبانی فلسفی امام)ره(، رهیافت های سیاسی امام)ره( را از نو 

تعریف کرد و به عنوان یک الگو در اختیار انسان امروز قرار داد؟

در مس��ئله عقل و عشق، برخی می گویند بین عقل و عشق تنافر وجود دارد یا نقیض 
صفوی

یکدیگرن��د ی��ا در مقابل هم قرار دارند. برای مثال، فیلس��وفان الهی را مقابل عرفا قرار 

می دهند؛ چنان که با استناد به بیت »پای استداللیان چوبین بود/ پای چوبین سخت بی تمکین 

بود« حضرت موالنا را در مقابل فیلسوف ها قرار می دهند. اما به عنوان یک متخصص عرفان و 

فلسفه اسامی عرض می کنم این گونه نیست. در حدیث قدسی است: »َمن طَلَبَنی َوَجَدنی َو َمن 

َوَجَدنی َعرَفَنی َو َمن َعرَفَنی َعَشَقنی.« در حکمت خالده و عرفان ناب محمدی، عقل و عشق َو 

معرفت و عشق در مقابل یکدیگر نیستند، در کنار همدیگرند. عشق حاصل معرفت است. آدمی 

ابتدا باید معرفت به دس��ت آورد. وقتی رس��ید، دید و فهمید، به مرتبه عاشقی می رسد. هرچه 

معرفت واالتر و اصیل تر باشد، عشق نیز واالتر و جذاب تر می شود. از این رو می گوییم: »عاشقان 

بهترین عارفان جهان اند.« وقتی آدمی به قله معرفت یا به نزدیکی قله معرفت می رسد )چون 

مراتب واالتر هم هست(، عاشق تر می شود. 

ابتدا به دنبال خدا می رویم تا او را پیدا کنیم و نسبت به او معرفت یابیم. پس از کسب معرفت، 

وجود عظیِم نازنین، قدیم و قدیر او را می یابیم و عاشقش می شویم. آنگاه اوست که راه را نشان 

می دهد. یک عده همین جا می مانند. با چنین وجود نازنینی که تنها »ب�وِد« حقیقی است، تمام 

وجود آدمی باید سراپا تصدیق او باشد، تمام 

لحظه  ها و حرکاتش باید در جهت معشوق 

کل باشد، باید عاشقانه تسلیم او شود؛ آنگاه 

این می شود »عشق«! عشق از َعَشَق است. 

عشقه نام گیاهی است که دور گیاه دیگری 

می پیچد و می چرخد و باال می رود. عاشق نیز 

به دوِر قبله وجود معشوق می چرخد. وقتی 

عشق به کماِل خود رسید، دیگر بین عاشق و 

معشوق هیچ جدایی نیست، نمی توان گفت 

کدام عاشق است و کدام معشوق. 

ما در عالم »نمود« وقتی به 
آن »بود« توجه نمی کنیم، 
گرفتار »نبود«ها می شویم.

مص��احب��ه م���اه
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برخی می اندیشند خدا فقط معشوق است؛ در حالی که عکس قضیه هم مطرح است. گاهی خدا 

عاشق است َو بنده پاک باخته ای که عاشق خداست، معشوق او می گردد. این مقام اتصاِل کثرت به 

وحدت است که بین عشق و عاشق و معشوق هیچ فاصله ای نیست. وقتی عشق به کمال برسد، 

دیگر جایی برای جدایی نیست. عشق و عاشق و معشوق یکی می شوند. عشق پرچم بر می افرازد 

و عاش��ق همان معشوق می شود. خدای تبارک و تعالی می فرماید: »اگر مخلوقات می دانستند 

چه قدر دوستشان دارم؛ از خود بی خود می شدند«؛ چنان که در قرآن حکیم می فرماید: )َو یُِحبُُّهم 

َو یُِحبُّونَُه( )= خدا آن ها را دوست دارد و آن ها هم خدا را دوست دارند(. 

عش��ق از خدا آغاز می ش��ود. عاشق هم خداس��ت. ما اگر در مرتبه کمال عاشقی قرار بگیریم، 

معش��وق هستیم، اما این عش��ق در مقابل آنچه برخی می گویند که عشق از سر جهل است و 

گاهی صرفا در امور مادّی و دنیایی خاصه شده، ناشی از ناآگاهی است. برخی در غرب می گویند 

پرستش به خاطر جهل بشر بود. اینک که به دوره علم رسیده ایم، دوره دین و دین داری به پایان 

رسیده است. این سخنان ناشی از جهل و ناآگاهی است. انسان هرچه جلوتر برود و به کشفیات 

بیشتری نائل آید و هرچه جنبه زیباشناسی جهان از طریق علم بیشتر عیان شود، بیشتر متوجه 

حقیقت وجود زیبا و نازنینی می شود که جهان را اداره می کند. 

انسان با عقل آغاز می کند و پس از گذار سیر مقامات به مرتبه عشق می رسد. در عرفان نیز عابد و 

زاهد، ذیِل عارف اند. هر عابدی زاهد نیست، هر زاهدی هم عابد نیست، هر عابدی عارف نیست، 

هر زاهدی هم عارف نیست! اما هر که عارف باشد، هم عابد است و هم زاهد. این موارد را ابن 

سینا در نمط نهم اشارات تبیین کرده است. 

حضرت آیت الله حسن زاده آملی)ره( تفسیر 

شایس��ته ای پیرام��ون ای��ن بخش اش��ارات 

نگاشته اند. استاد شهید مطهری می نویسد: 

»نمط نهم اش��ارات از بهترین آثار در تبیین 

عرفان است.« بخش مهمی از آنچه اب  سینا 

می گوید ُملهم از بیان��ات مولی الموحدین 

حضرت علی)ع( است که انواع عبادت را بر 

می شمرند: عبادت بندگان، تاجران و آزادگان. 

آزادگان خدا را پرستش می کنند، اما ن�ه برای 

تمــدن غــرب بر اســاس 
ســه اصل اصلت طبیعت، 
اصالــت لــذت و اصالــت 
قدرت ساخته شده است.
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رفتن به بهشت یا ترس از جهنم. احرار خدا را پرستش می کنند؛ زیرا خدا را الیق پرستش می دانند 

و چیزی جز او را قابل پرستش نمی دانند. اصوالً جز ذات مقدس او، چیزی وجود ندارد که بتوان 

پرس��تش کرد. بنابراین مقام عابد و زاهد، ذیِل مقام عارف اس��ت و عارف حتماً عابد و زاهد هم 

هست.  وقتی می گوییم امام)ره( عارف بودند، یعنی عابد و زاهد هم بودند. امام)ره( حکیم متأله 

عارف بودند. عده ای حکیم، برخی عارف و شماری نیز متأله هستند. 

از فلسفه ابن سینا دو روایت وجود دارد. روایت معروف این است که فلسفه مشاء یک نوع ارائه 

فلسفه ابن سیناست. روایت دیگر که مورد پذیرش ما نیز هست، این است که ابن سینا خالق فلسفه 

»َمشرقیه« یا »ُمشرقیه« است؛ دلیل اثبات آن هم »اشارات« است. سخن ابن سینا در اشارات در 

نمط هشتم تا دهم، غیر از آرای یک عقل گرای محض است. در صورتی که ابن سینا یک فیلسوف 

عقل گرا معرفی شده است. سپس شیخ شهاب الدین سهروردی گفت عده ای حکیم و برخی متأله 

هستند. حکیم تنها با ابزار عقل به جست وجوی حقیقت رفته است، اما این مراتب را در خودش 

به بروز عملی نرسانده است. برخی نیز متأله اند، اما به زبان برهان مجهز نیستند. حکیم برین، 

حکیم متأله است که هم الهی است و هم می تواند مکاشفات خود را را به زبان برهان تبیین کند. 

در تاریخ اندیش��ه اس��امی، ابن عربی مؤلف »فتوحات مکیه« و »فصوص الحکم« ش��خصیت 

تأثیرگذاری بود. محی الدین بر عرفان و کشف و قلب و مشاهده تکیه داشت. پس از سهروردی، 

صدرالمتألهی��ن ش��یرازی بین عقل و قلب و وحی جمع کرد. آیت الل��ه جوادی آملی می گویند: 

»صدرالمتألهین عقل و قلب و وحی و نقل را با هم جمع کرد.« امروز مس��ئله مهم این اس��ت 

که عارف باالترین درجه معرفت را داراست. 

معرف��ْت ذومراتب اس��ت: معرفت تجربی 

مانن��د علوم تجربی، معرف��ت عقلی مانند 

منطق، فلسفه و ریاضیات و معرفت قلبی. 

عارفی که به درجات باال رس��یده، حقیقت 

جهان دیده، حق و صفات حق را هم دیده 

و پس از »ِسی�ِر اِلَی الله« برای هدایت خلق 

به سوی آن ها بازگش��ته است )البته برخی 

در همان عالم ملکوت مستغرق می مانند( 

چگونه این مکاش��فات را بی��ان کند؟ چون 

از مبانی فلســفی امام)ره( 
باید رهیافت های سیاسی 

امام را تعریف کرد.
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نمی تواند به زبان این دنیایی بیان کند، شطحیات می گوید. او حق و حقیقت را بی واسطه مشاهده 

« حاج  کرده، اما همچون حسین منصور حاج بر دار می شود؛ چرا که  گفت: »انا الحّق.« »انا الحقِّ

او را بر دار کرد. منظور حاج از گفتن »انا الحّق« این نبود که »من خدا هستم.« »اناالحّق« حاج، 

شبیه انا الحّق گفتن درخت بود. درخت که نمی گوید من خدا هستم، این خداست که می گوید 

أنا الحّق. حاج از زبان خدا سخن می گوید. »أنا الحّق« حاْج نهایت فناست؛ یعنی من چنان در 

حبِّ او فانی شده ام که دیگر خودم نیستم؛ هرچه هست، اوست؛ عدم انگاشتن خویشتِن خویش 

اس��ت. »انا الحّق« و عدم انگاشتن خوِد حاج با أنا الحّق” گفتن طاغوت متفاوت است. فرعون 

وقتی می گفت )اَنَا َربُُّکُم االَعلی(، همْه نفسانیت بود؛ در حالی که »أنا الحّق« حاج همه نفی 

نفس��انیت اس��ت. در وجود فرعون، نفس محور بود، اما در وجود حاج، نفس محو شده است. 

فرعون گفت: »أناَ َربُُّکم«؛ گفت: »من محور هستم.« »أنا الحّق« حاج؛ عیِن انکاِر خود و اثبات 

خدا با زبان سمبلیک است؛ البته اگر بتوان در سفر »ِمن الَحقِّ اِلَی الَخلق« مکاشفات را به زبان 

برهان بیان کرد. 

نهضت تمدن سازی و جامعه سازی از مرحله ای آغاز می شود که عارف بالله تعالی بازگشته و با 

زبان اس��تدالل که آدمیان می فهمند سخن می گوید. او در مقام حّب خدا مکاشفاتی داشته که 

آن ها را به زبان عقل بیان می کند. ابزار زبان محدودیت هایی دارد، عقل بشری محدودیت هایی 

دارد، چارچ��وب عقلی نیز محدودیت هایی ایجاد می کند، زبان نیز محدودیت های کامی دارد؛ 

لذا چند کاهش ایجاد می شود، اما زبان وسیله Communication یعنی ارتباط با جامعه و مردم 

است و چاره ای جز اس��تفاده از این وسیله 

ارتباطی نیس��ت. عارفی که موفق ش��ود با 

زبان اس��تداللی س��خن بگوید، می تواند بر 

اساس سخن خود جامعه را بسازد . بنابراین، 

عقل و عش��ق حضرت امام)ره( دوشادوش 

همدیگرن��د، ن���ه در مقاب��ل ه��م. پس از 

معرفت، نوبت عشق اس��ت. امام)ره( ابتدا 

به معرفت دست یافتند و پس از آن عاشق 

شدند و به عنوان یک عاشق بالله، با هدف 

الهی کردن جامعه نهضت کردند. ما از جهت 

آزادی بــه این معناســت 
که بیــن ما و خــدا هیچ 
مانع سیاســی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی نباید 

وجود داشته باشد.
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فلس��فی معتقدیم »عدم« وجود ندارد؛ هرچه هس��ت »بود« و »نمود« است. در زبان عرفانی 

می گویند: »بود و نمود«، زبان فلس��فه صدرایی می گوید: »وجود مشّکک« و در زبان ابن عربی 

»تجلی اس��مای الهی« است. در تفکر عرفانی یک »بود« هست و بقیه »نمود« است. در تفکر 

حکمت متعالیه؛ یک »وجود مشّکک« هست که مرتبه اعای آن »وجود مقدس حضرت حق« و 

ادنی مرتبه آن »مرتبه هیولی« است که از عدم تنها عدمیت را ندارد؛ یعنی در مرز است؛ عدمیت 

به معنای فقدان وجود. 

در کام فلسفی، این عدم ها، فقدان است؛ مثل ش�ر. ش�ر وجود ندارد و یک امر نسبی است. وجود 

به وجود خارجی و وجود ذهنی تقسیم می شود. وجود عدم و نیستی به صورت وجود خارجی 

محال است؛ زیرا مستلزم اجتماع نقیضین است، اما عدم به صورت وجود ذهنی امری ممکن است؛ 

چنان که وجود »شریک الباری« ذهنی است و محال است در خارج، بهره ای از وجود داشته باشد.

ش�ّر نبوِد خیر است. هرجا خیر نیست، شر هست. زورق

ش�ر عدمی است و وجود ندارد. وجودْ ِخی�ر است. اگر ِخی�ر در این عالم ناسوت در مرتبه 
صفوی

قّوه باقی بماند و به فعلیت نرسد و بروز و ظهور نیابد، در این صورت می شود فقدان و 

عدِم وجوِد ِخی�ر. بنابراین بحث قّوه و فعل هم مطرح است. در جهان، انسان، جامعه و طبیعت، 

قوایی وجود دارد که اگر به فعلیت برس��ند برکات خود را ب��روز می دهند، اما تا در مرحله قّوه 

محض اند، بالقّوه اند. استکمال حاصل حرکت 

از قّوه به فعل اس��ت. از این رو در مباحث 

اجتماعی گفته می شود باید از این نقطه به 

آن نقطه حرکت شود تا استعدادها و کماالت 

انسان، جامعه و طبیعت در چارچوب برنامه 

الهی به فعلیت برسد. 

 در بررس��ی مبانی فلسفی حرکت حضرت 

امام)ره( باید گف��ت ما می خواهیم جامعه 

را بسازیم. هدف بعثت انبیا تنها نماز شب 

و دعا خواندن بشر نبود؛ هرچند این موارد 

هرقدر معرفت باالتر باشد، 
عشق واالتر می شود.
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زیربنای حرکت و التزام به آن ها ضروری است، اما نباید در این موارد متوقف شد. عالم ناسوت 

را هم باید ساخت. تمدن سازی یک ضرورت است. چرا؟ تمدن و جامعه را باید برای تولید انبوه 

انسان برین � که انسان الهی است � ساخت؛ بدین معنا که حکومت باید زندگی مردم را تأمین کند. 

هدف حکومت اسامی باید ساختن تمدن الهی باشد؛ تمدنی براساس مبانی توحیدی تا انسان در 

این جامعه توحیدی امکان »سیر الی الله« را داشته باشد. باید جامعه توحیدی ایجاد شود َو روابط 

براساس عدل و فیض باشد تا تولید انبوه انسان برین الهی صورت گیرد؛ انسانی که همه وجودش 

در خدمت حرکت به سوی حق باشد. این چنین است که جامعه طراز قرآن حکیم ساخته می شود. 

احیای انسانیت و بنیاد مدنیت نوین این چنین صورت می پذیرد و این کمال جامعه توحیدی است 

که در آن گرگ و میش از یک چشمه آب می خورند. 

هدْف ساختن جامعه توحیدی و انسان توحیدی است؛ این دو رابطه متکامل دارند. انسان های 

توحیدی پیشتاز می شوند و همچون انبیا به اصاح و ساخت جامعه قیام می کنند. در بطن چنین 

جامعه ای، انسان الهی ساخته می شود. ماک ارزیابی اینکه حرکت به همان سمت است یا ن�ه، 

این است که آیا جامعه به اهداف خود رسیده یا ن�ه! خروجی جامعه دینی باید رصد و ارزیابی 

شود. آیا خروجی این جامعه دینی که ساخته شد یک انسان الهی است یا این جامعه دچار ارتجاع 

ش��ده و به ارزش های عصر جاهلی گرایش یافته اس��ت؟ کمیت گرایی، منصب، پول، زرق و برق، 

همدیگر را به خاطر دنیا پاره پاره کردن و برچسب زدن و امثال آن مجدداً رواج یافته است؟ ارزیابی 

جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار و یک ضرورت است. اگر حاصل جامعه توحیدی، بروز انبوه 

انسان های الهی باش��د، نمایانگر موفقیت 

این جامعه است و هرچه از این امر فاصله 

گرفته شود و خروجی جامعه دینی، انحطاط 

فرهنگی بیشتر و تجددگرایی بیشتر باشد، 

به معنای فاصله گرفتن از ارزش های الهی و 

راهی است که انبیا در تاریخ گشودند. 

اینکه چگونه از مبانی فلس��فی ام��ام)ره(، 

رهیافت های سیاسی را بازتولید کنیم بحث 

بسیار مفصلی اس��ت. نهضت امام)ره( باید 

بازخوانی شود. متأسفانه عده ای امام زدایی 

شهید مطهری)ره(: نمط 
نهم تــا یازدهم اشــارات 
ابن سینا از بهترین آثار در 

تبیین عرفان است.
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می کنند. طالبانی ها مسئله »میزان رأی مردم است« را انکار می کنند. اخیراً یک نوسواد مطالبی 

علیه فلسفه صدرالمتألهین نوشته است. امام)ره( با ماصدرا آغاز کردند، اما این افراد ماصدرا را 

هجو می کنند و می گویند امام خمینی)ره( با ماصدرا کاری نداشتند. در مخالفت با مشرب ِحکمی 

آیت الله جوادی آملی و آیت الله حسن زاده، یعنی علیه عرفان و فلسفه اسامی سخن می گویند و 

می نویسند و در حقیقت ریشه ها را می زنند. 

سیره امام)ره( نشان می دهد که ایشان با فلسفه و عرفان آغاز کردند و بعد به سیاست رسیدند. 

امام)ره( مقابله با طاغوت را به عنوان یک وظیفه عقلی، شرعی و الهی انجام دادند. همان طور 

که نماز می خواندند علیه طاغوت نیز مبارزه می کردند. دیانت امام)ره( عین سیاستشان و سیاست 

ایشان عین دیانتشان بود. در وجود امام، فلسفه و عرفان و عقل و عشق و سیاست و فقه به هم 

رسیده بودند؛ یعنی فقهی که با عرفان و حکمت هماهنگ است، منازل و مراتب مختلف یک 

حقیقت اند، نه آن فقهی که از عقل و دل فاصله گرفته است.

 هدف مجلس تشخیص مصلحتی که امام)ره( تشکیل دادند چه بود؟ یک عده سکوالر بی اطاع 

از دین می گویند دین را دنیایی کردید؛ در حالی که به اقتضای عقل فقهی امام)ره( عمل شد؛ زیرا 

فقه برای استنباط قوانین کلی دین است و این احکام جنبه طریقیت دارد، اما اگر در مواردی مانع 

اداره امور کشور شود، اقتضای دین و عقل ایجاب می کند برای مصالح ُملک و ملت اقدام شود. 

امام)ره( دستور دادند مجلس تشخیص مصلحت تشکیل شود تا قانونی که گفته شده خاف فقه 

است، برای مصالح کشور و ملت در آنجا تصویب شود. فقیه اگر حکیم نباشد می گوید به ظواهر 

اکتفا می کنیم، اما فقیه حکیم به دنبال بسط 

مصالح و رفع مفاس��د است؛ می گوید همه 

احکام فلس��فه ای دارند، ما متوجه فلس��فه 

احکام هس��تیم. دی��ن عقل عمل��ی اقتضا 

می کند مجلس تشخیص مصلحت تشکیل 

شود. این امر دنیایی کردن دین نیست؛ بلکه 

دینی کردن دنیاست. ظاهرگرایان عرفان گریز 

می گویند: امام)ره( کاری با ماصدرا و عرفان 

و ابن عربی نداشتند. ما هم با این ها )فلسفه 

و عرفان( کاری نداری��م. این گونه مواضع و 

مالصدرا بین عقل و قلب 
و وحی و نقل، جمع بسته 

است.
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سخنان امام زدایی است. به چه دلیل؟ امام)ره( چه زمانی از ماصدرا فاصله گرفتند؟ در مهم ترین 

نامه ای که امام)ره( در روابط بین الملل برای میخائیل گورباچف � رهبر یکی از ابرقدرت های جهان 

� ارسال داشتند، مفهوم نامه و سفیر نامه بسیار مهم بود. اوالً سفیر، آیت الله جوادی آملی � یک 

حکیم عارف، استاد برجسته حکمت متعالیه صدرالمتألهین � بود؛ ثانیاً، امام)ره( در این نامه طرف 

مورد خطاب را به مطالعه فان رساله عملیه یا کتاب کام یا حدیث دعوت نکردند؛ بلکه توصیه 

کردند کتب صدرالمتألهین و محی الدین عربی را مطالعه کنید تا از طریق برهان فلسفی و عرفانی 

بفهمید حقیقت چیست، آب چیست، سراب چیست.

امام)ره( برای فهم حقیقت هستی، بر مطالعه کتب فارابی، ابن سینا، سهروردی، صدرالمتألهین 

و محی الدین عربی تأکید کردند. نص نامه حکیمانه امام)ره( به گورباچف چنین است: »انسان 

هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم دیگری هم هست، فطرتاً مایل است آن علوم را هم 

بیاموزد. قدرت مطلق و علم مطلق باید باشد تا آدمی به آن دل ببندد و آن خداوند متعال است 

كه همه به آن متوجه ایم؛ اگرچه خود ندانیم. انسان می خواهد به حق مطلق برسد تا فانی در 

خدا شود. اصوالً اشتیاق به زندگی ابدی در نهاد هر انسان، نشانه وجود جهان جاوید و مصون از 

مرگ است. 

جناب عالی اگر میل داشته باشید در این زمینه ها تحقیق كنید، می توانید دستور دهید صاحبان 

این گونه علوم عاوه بر كتب فاسفه غرب، در این زمینه ها به نوشته های فارابی و بوعلی سینا 

)رحمةالله علیهما( در حكمت مشاء مراجعه كنند تا روشن شود قانون علیت و معلولیت كه هرگونه 

شناختی بر آن استوار است، معقول است ن�ه 

محسوس و ادراک معانی كلی و قوانین كلی 

كه هرگونه استدالل بر آن تكیه دارد، معقول 

است ن�ه محسوس. به كتاب های سهروردی 

)رحمةالله علیه( در حكمت اشراق مراجعه 

نمایید ت��ا برای جناب عالی مش��خص كنند 

جسم هر موجود مادی دیگر، به نوِر ِصرف 

كه منزه از حس است، نیازمند است و ادراك 

ش��هودی ذات انس��ان از حقیق��ت خویش 

مبرا از پدیده حس��ی است. از اساتید بزرگ 

از سفر من الحق الی الخلق 
وظیفه نهضت تمدن سازی 
و جامعه سازی برای عارف 

بااهلل آغاز می شود.
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بخواهید به حكمت متعالیه صدرالمتألهین )رضوان الله تعالی علیه و حشره الله مع النبیین و 

الصالحین( مراجعه نمایند تا معلوم گردد حقیقت علم همانا وجودی اس��ت مجرد از ماده و از 

هرگونه اندیشه از ماده، منزه است و به احكام ماده محكوم نخواهد شد. از كتب عرفا و بخصوص 

محی الدین بن عربی نام نمی برم. اگر خواستید از مباحث این بزرگ مرد مطلع گردید، تنی چند از 

خبرگان تیزهوش خود را كه در این گونه مسائل قویاً دست دارند، راهی قم گردانید تا پس از چند 

سال با توكل به خدا از عمق لطیف باریک تر از موی منازل معرفت آگاه گردند كه بدون این سفر 

آگاهی از آن امكان ندارد.«

امام)ره( تا پایان عمر شریفش��ان به فلس��فه صدرایی و عرفان وفادار بودند. در دیوان اش��عار 

امام)ره( عرفان موج می زند. امام)ره( تا سال های پایانی عمر خویش اشعار عرفانی عالیةالمضامین 

می سرودند. این ها عرفان است، حکمت است. امام)ره( ترکیب دلپذیری از عقل و عشق و همواره 

به حکمت و عرفان وفادار بودند. در حال حاضر عده ای امام زدایی می کنند و در نظر دارند مبانی 

نظری فلسفی حرکت امام)ره( را از بین ببرند؛ می خواهند حرکت های طالبانی بنیاد کنند تا با تکیه 

بر ظاهر دین و ظاهر نقل، دین را پوستین وارونه کنند؛ البته با زوائد بسیار و ریشه و فهم ناچیز. 

احادیث جعلی بسیاری به پیامبر)ص( نس��بت داده شده که احادیث ابوهریره در صحاح سته 

بخشی از آن هاست. چگونه این احادیث را ارزیابی  کنیم؟ قرآن حکیم آیات قابل تفسیر و تأویل 

بسیار دارد. با چه چراغی آن ها را تحلیل و تفسیر کنیم؟ این مهم تنها با چراغ عقل میسر است. 

اگر عقل را تعطیل کنیم و تنها به نقل تکیه کنیم، ش��رایطی حاکم می ش��ود که اخباریون ایجاد 

کردند و جامعه اسامی را صد سال به قهقهرا 

کشیدند. 

تفکر فقهی ما مبتنی بر علم اصول اس��ت. 

علم اصول یعنی تفکر عقلی. در علم اصول 

فق��ه در بخش الف��اظ، از  مدل��ول و ظاهر 

الفاظ مانند ظهور صیغ��ه امر در وجوب و 

ظهور صیغه نهی در حرمت )مباحث فلسفه 

زبان( و در مازمات عقلی )که به مستقّات 

عقلی و غیرمستقّات عقلی تقسیم می شود( 

از ل��وازم ذات��ی اح��کام مانن��د مازمه بین 

تمدن سازی اسالمی برای 
ساختن انســان های برین 

است.
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حکم عقل و ش��رع بحث می شود )فلسفه 

دین(. همچنین در بخش حّجت )به عنوان 

مهم ترین مبحث علم اصول( از حجیّت مانند 

حجیّت خبر واحد و در بخش اصول عملی 

از اصولی که مجتهد به هنگام نداشتن دلیل 

اجتهادی به آن رج��وع می کند � مانند اصل 

برائت و استصحاب � بحث می شود )به قول 

صاحب کفایه، »حکم عق��ل«(. اصوالً تفکر 

اجتهاد شیعه مبتنی بر تفکر عقلی است. در 

مناظره بین بحرانی و بهبهانی نیز اخباریون 

شکست خوردند و اصولیون پیروز شدند. برخی می خواهند به مباحث دوره صفویه بازگردند. این 

حرکت اوالً امام زدایی است و ثانیاً طبق تجربه تاریخی اثبات شده، شکست می خورد. مسئله مهم 

مبارزه با این جریان خزنده است که در حال حاضر محدود است. 

با تأکید بر استمراه راه امام)ره(، باید همچنان به مبانی فلسفی نهضت امام)ره( وفادار باشیم. این 

انقاب را امام)ره( ایجاد کردند و بنیان نهادند؛ لذا هرکس بخواهد در چارچوب انقاب حرکت کند، 

باید به این چارچوب فکری وفادار و پای بند باشد. بنیان گذار این نهضت امام خمینی)ره( بودند. 

این افراد آزادند تفکر دیگری داش��ته باش��ند، اما دیگر در خط امام)ره( نیستند. پیروزی انقاب 

اسامی و سرنگونی طاغوت با تفکر و فتواهای امام)ره( صورت گرفت. اداره و استمرار این راه نیز 

تنها با تفکر امام)ره( امکان پذیر است. 

با انکار تفکر امام)ره(، نمی توان خود را پیرو امام خمینی)ره( معرفی کرد. این تفکر پس از دوره 

صفویه نیز نتوانس��ت کاری صورت دهد. این نهضت با جامعیت شخصیت امام)ره( به پیروزی 

رسید. مبانی فکری امام)ره( را باید حفظ کنیم و از این حریم دفاع کنیم. ایستادگی مقام معظم 

رهبری در مقابل استکبار جهانی نیز بر اساس مبانی فلسفی حرکت امام خمینی)ره( است. البته 

دفاع عقلی می شود، اما می گوییم هرکه می خواهد به انقاب اسامی خدمت کند و مناصب عالی 

در جمهوری اسامی بر عهده بگیرد، می بایست به مبانی فلسفی حرکت امام خمینی)ره( معتقد 

و وفادار باشد. اگر هم در این مسیر نیست، می تواند حرف خودش را بزند، اما نمی تواند خود را 

پیرو امام)ره( معرفی کند.
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بیست و چند سال از رحلت امام)ره( گذشته 

اس��ت. باید تفکرات ام��ام)ره( را به خاطر 

آوری��م و بررس��ی کنیم براس��اس چارچوب 

فک��ری ام��ام)ره( )اعم از نظ��ری و عملی( 

چگونه حرکت کرده ایم؟ برخی از ابعاد مهم 

حکمت عملی و فقه سیاسی، در دوره رهبری 

امام)ره( ظهور یافت. با تبیین این موارد باید 

بررسی ش��ود در شرایط کنونی براساس این 

چارچوب ه��ا، چگونه می توان کش��ور را بر 

اساس خط امام)ره( ساخت؟ آزادی، عدالت، 

شورا و اصاح معیشت مردم ارکان تفکر سیاسی امام خمینی)ره( است. 

امام خمینی)ره( وظایف جمهوری اسامی را برش��مرده اند: »اساس کار جمهوری اسامی تأمین 

اس��تقال مملکت و آزادی ملت، مبارزه با فس��اد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است که در 

زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای اسامی، اصاحات الزم را 

به عمل آورَد. این اصاحات با مشارکت کامل همه مردم خواهد بود و هدفش قبل از هر چیز 

از بین بردن فقر و اصاح ش��رایط زندگی برای اکثریت قاطع مردم است )صحیفه امام، 5/ 155، 

پاراگراف4(. آزادی بیان، آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، آزادی رادیو � تلویزیون و تبلیغات از 

ابتدایی ترین حقوق بشر است )4/ 400(. اسام خدایش عادل است، پیامبرش هم عادل و معصوم 

است، امامش هم عادل و معصوم است، قاضی اش هم معتبر است که عادل باشد، فقیهش هم 

معتبر است عادل باشد، شاهد طاقش هم معتبر است عادل باشد، امام)ره( جماعت هم معتبر 

اس��ت عادل باشد، امام)ره( جمعه هم باید عادل باش��د؛ از ذات مقدس کبریا گرفته تا آن آخر. 

زمامدار باید عادل باشد، والیان هم باید عادل باشند )3/ 304، پاراگراف آخر(.

با اجازه برمی گردیم به بحث عقل و عشق و اینکه بعضی تصور می کنند که عقل و عشق 
زورق

با هم سازگاری ندارند. اتفاقاً بعضی از شاعران به این تعارض افتخار هم کرده اند که من 

مجنونم و پیش من از عقل صحبت نکنید و... به نظر می رس��د که عقل کامل است که عشق 

صادق را ایجاد می کند؛ چون بین عاشق و معشوق باید نسبتی وجود داشته باشد. یک نفر وقتی 

عقل و عشق امام خمینی)ره( 
در کنار هم اند.
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عاشق می شود که در نسبتی با معشوق قرار بگیرد. وقتی علی بن ابی طالب)ع( با آن خرد و عقل 

رها از همه تمنیات مادی و دنیوی، خود را در مقابل سرچشمه وجود که وجود مطلق است در 

می یابد، س��راپا محو او می شود و با سخن گفتن با او از خود بی خود می شود؛ می تواند با خدا 

عشق ورزی کند و وقتی با خدا صحبت می کند دیگر از خود خبردار نیست، ولی وقتی عقل، عقل 

اسیر و عقل گرفتار و ناقص دربند ماده و دنیا باشد، ناخودآگاه احساس می کند که این کوچک، 

این محدود، این جزئی همان مطلوب مطلق است و بعد خودش را فدای آن می کند. 

چنین است که انواع عشق های کاذب به وجود می آید: عشق به مقام، عشق به پول، عشق به 

زن، عشق به شهرت و... این عشق ها همه کاذب اند و همه سرچشمه نارند نه نور. کسانی که 

در عشق به قدرت و در عشق به زیبایی محدود یا عشق به چیزهای دیگر عمر خودشان را فنا 

کردند این ها خودشان را فدای یک معشوق مجازی کردند. این فداکاری واقعاً عاقالنه نیست. 

اینجاست که این »عشق« است که از »عقل« جدا می شود. بنابراین، آن هایی که می گویند عشق 

و عقل جمع نمی شود حق دارند؛ منظور آن ها همین عشق های مجازی است، نه عشق واقعی. 

عشق واقعی نتیجه کمال عقل است. 

اش��اره کردید به تقس��یم بندی ای که اگوست کنت کرده و گفته سه دوره دین و فلسفه و علم 

ادوار تاریخ را تش��کیل می دهد. خوب اس��ت که روی این نظریه کمی متوقف ش��ویم .البته 

اگوس��ت کنت یک مدتی در یک بیمارستان روانی بستری بوده و پرت و پال هم بسیار گفته، 

ولی می گویند ایشان اولین کسی است که اصطالح »جامعه شناسی« را به کار برده است؛ هرچند 

علم جامعه شناس��ی از قبل وجود داشته و 

کسی مثل ابن خلدون هم در زمینه قوانین 

اجتماع��ی بحث کرده اس��ت. ب��ه هرحال 

اگوست کنت تاریخ را به سه مرحله تقسیم 

می کن��د: عصر دین، عصر فلس��فه و عصر 

علم. نکته جالب این اس��ت که بزرگ ترین 

چهره های فلسفی که ارائه می کنند � یعنی 

ارسطو و افالطون � همه صدها سال قبل از 

تولد حضرت عیسی)ع( به دنیا آمده و همه 

صدها س��ال قبل از تولد پیامبر اسالم)ص( 

خروجی جامعه دینی باید 
انسان الهی باشد.
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چشم به جهان گشوده اند. هزاره اول میالدی، هزاره دو پیامبر بزرگ خدا � عیسی)ع( و پیامبر 

اسالم)ص( � است؛ یعنی عصر دین بعد از عصر فلسفه یونان آغاز شده است. عجیب است که 

آقای اگوست کنت متعمداً یا اجباراً چشمش را به روی این حقایق بسته و می گوید دوره فلسفه 

بعد از این دوره است و اآلن دوران علم است. 

مشکل روشنفکران ما این است که وقتی دوران علم را مطرح می کنند بحث پوزیتیویسم را پیش 

می کشند. آن هایی که کمی جنبه افراطی در تبلیغ پوزیتیویسم دارند می خواهند دور عقل را هم 

خط بکشند و می گویند که پوزیتیویسم ناب یعنی هرچه که ما به وسیله حس به دست می آوریم 

اصالت دارد و باقی همه بی معنی است؛ حتی بعضی از آن ها می گویند که عقل را کنار بگذاریم. اگر 

شما به وسیله عقل به یک مبانی رسیدید، ولی به وسیله حس نتوانستید آن مبانی را تجربه کنید و 

لمس کنید یا گوش کنید یا بشنوید یا بچشید، باید آن را کنار بگذارید. می گویند آن معقوالت را قبول 

نداریم، آن چیزی را قبول داریم که شما بتوانید به وسیله حواس پنج گانه تجربه کنید. 

یعنی چه؟ یعنی این ها می خواهند کل اقیانوس هستی را در کوزه حواس پنج گانه خود بریزند؛ در 

حالی که امروز اثبات ش��ده که حواس پنج گانه انسان محدودیت دارد و در مقایسه با بسیاری از 

حیوانات ضعیف تر است. ما شامه سگ را نداریم، چشم خفاش را نداریم؛ کما اینکه عضالت پلنگ 

را نداریم، پوست کرگدن را نداریم ، دندان ببر را نداریم. اگر بنا باشد که شخصیت انسان با حواسش 

اندازه گیری شود، انسان به یک موجود متوسط بین حیوانات تبدیل می شود که به هیچ وجه امتیازی 

بر آن ها ندارد. این یک نکته است. 

ی��ک نکت��ه دردناک دیگ��ر این اس��ت که 

متأس��فانه در جوامع دانشگاهی ما امروز 

دارن��د به پوزیتیویس��م افتخ��ار می کنند. 

پوزیتیویس��م یک روش معقول برای علوم 

کّمی اس��ت. روش های کّمی ممکن است 

در مکانیک و فیزیک ج��واب دهد، اما در 

فلسفه، پوزیتیویس��م نمی تواند یک روش 

قابل قبول باشد. آیا واقعاً ما می توانیم وجود 

را براس��اس حواس پنج گانه انسان تعریف 

کنیم؟ آیا این کامالً امکان پذیر است؟ نکته 

سیـاست امام خمینی)ره( 
عین دیانت او بود.
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دیگری که وجود دارد و ش��ما آن را در ضمن مس��ائل بسیار مهمی که درباره ابن سینا گفتید و 

تجلیلی که بحق از ابن س��ینا کردید مطرح نمودید، این اس��ت که امروز س��ر کالس فلسفه در 

دانش��گاه های ایران می گویند ابن سینا چیزی اضافه بر ارسطو نداشت؛ می گویند اصالً ابن سینا 

شارح فلسفه ارسطوست؛ در حالی که شما وقتی از آن نمط ها صحبت می کنید، بحث بر سر 

این است که ابن سینا از نهج البالغه، از مبانی اسالمی و از سرچشمه هایی الهام گرفته که در زمان 

افالطون و ارسطو وجود نداشته است. 

مس��ئله اینجاست که اگوس��ت کنت می گوید دوران دین و فلسفه و علم، پشت سر هم قرار 

می گیرد، یعنی دوره فلسفه جانشین دوره دین و دوره علم هم جانشین دوره فلسفه شده است. 

]حاال کار نداریم که آخرین انقالب هم که در قرن بیستم رخ داد یک انقالب دینی بود[ این ها 

می گویند دوره دین گذشته است؛ یعنی می خواهند بگویند که دوره پرستش گذشته است. ما باید 

ببینیم که پرستش یعنی چه. 

تمام موجودات زنده در کره زمین یک »بودن« هس��تند؛ مثالً یک گوس��فند که به دنیا می آید 

گوسفند است، وقتی هم که او را به قصاب خانه می برند یا وقتی خودش از دنیا می رود، باز یک 

گوسفند است. تفاوتش از لحظه تولد تا لحظه مرگ به اضافه و منهای چند کیلو گوشت و چربی 

است و چیز دیگری نیست، ولی انسان وقتی به دنیا می آید تا اینکه عمر طبیعی کند و از دنیا 

برود، تفاوتش می تواند فوق العاده مهم باشد؛ می تواند یک دژخیم از دنیا برود یا یک آزادی خواه 

از دنیا برود؛ در حالی که آزادی را در س��یر الی الله می بیند. می تواند یک دیو یا یک فرش��ته 

نجات از دنیا برود، می تواند صدام یا حسین 

فهمیده از دنیا برود، می تواند اگوست کنت 

یا مالصدرا از دنیا برود، می تواند پوریای ولی 

یا یک زورگیر سر چهارراه ها از دنیا برود. 

انس��ان وقتی به دنی��ا می آید گذش��ته از 

تمایالت زیس��تی که در آن ه��ا با حیوانات 

مشترک است، از لحظه ای که به خودشناسی 

و بلوغ عقلی می رس��د، مسئولیت ساخت 

خودش را بر عه��ده می گیرد. هیچ کس در 

سن 14 سالگی متوقف نمی شود، هیچ کس 

امــام  اشــعار  دیــوان  در 
خمینــی)ره( عرفان موج 

می زند.
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در سن 13 سالگی متوقف نمی شود، همه در حال »شدن« هستند. پرستش یعنی انتخاب یک 

الگو برای »شدن«. دین می گوید که من به تو الگو می دهم، ادیان الهی می گویند تو باید بشوی، 

نمی توانی نشوی، محکومی که بشوی! خودت هم باید خودت را بسازی .حاال که بناست بشوی، 

بیا و براساس این الگو بشو. این الگو چیست؟ این الگو حقیقت وجود عالم آفرینش است. بیا 

قدرتمند، دانشمند، عادل، لطیف، زیبا، خالق بشو و این ها صفات آن حقیقت است. 

آن هایی که دور پرس��تش را خط می کش��ند، دور شدن انسان را خط می کشند؛ اصالً نمی آیند 

بگویند که این می خواهد چه بشود. در نتیجه او چیزی می شود که امروز شما می بینید. به او 

مأموری��ت می دهند، به یمن می رود، بم��ب می اندازد و بعد منابع غربی می گویند این بمب 

هسته ای تاکتیکی بود که در صنعا فرو ریخت. اصالً احساس شرمساری هم نمی کند، احساس 

ناراحتی وجدان هم نمی کند. این طور هم می توان شد. گفته اند مرحوم دکتر آیتی برای اینکه با 

یک اسب تصادف نکند، خود را به کشتن داد و ماشینش چپ شد. یکی آیتی می شود که خودش 

را فدای نجات جان یک اسب می کند، یکی هم اینشتین می شود و بمب اتمی می سازد و دو شهر 

با آن خاکستر می شوند. خیلی بین این ها تفاوت است. 

بر می گردیم به آن الگوی ساختن. خود را چگونه و چرا و بر اساس چه الگویی باید ساخت؟ اسالم 

می گوید خود را بر اساس الگوی الهی بسازید. این بهترین الگو برای ساختن خویش به شکل فردی 

و اجتماعی است؛ چون انسان یک موجود اجتماعی است. یک جامعه هم به تنهایی نمی تواند 

خود را بسازد، چون جوامع بشری مثل ظروف مرتبطه با هم در ارتباط و تعامل متقابل هستند. 

اس��الم یک الگوی جهانی ارائه کرده است و 

باید در اندیشه ساختن جهان طراز قرآن بود. 

سرنوشت تمام انسان ها به هم مرتبط است 

و به عبارت بهتر یا جهان طراز قرآن ساخته 

خواهد ش��د یا هیچ جامعه اسالمی ساخته 

نخواهد شد. 

ما بی ارتباط با جهان خود زندگی نمی کنیم. 

هر فرد باید نخست خود را، سپس خانواده 

خود را و بعد محله و ش��هر و کشور خود 

را بس��ازد، ولی در فکر ساختن جهان طراز 

بازگشــت به اخباری گری 
آغاز امام زدایی است.

259



قرآن هم باید بود. اگر شما به فکر تغییر جهان نباشید، جهان در صدد تغییر شما هست. شما 

یک سر به باالی پشت بام تشریف ببرید و نگاه کنید. شما ماهواره ندارید و ممکن است چند 

نفر دیگر هم نداشته باشند، اما چند درصد مردم ایران زیر پوشش امواج ماهواره ها هستند؟ 

چند درصد هستند که به آن ها القائاتی می شود  � حاال نه تنها از طریق ماهواره، بلکه از طرق 

مختلف؟ 

زمام��داران جامعه جهانی دارند روی جامعه ایران اثر می گذارند. ما نیز باید برای خانه کوچک 

خودمان که کره زمین است، اندیشه ورزی کنیم؛ چون در آن زندگی می کنیم و سعادت دنیا و 

آخرت ما در گرو آن است که این خانه چگونه اداره شود. اگر نظام جهانی به گونه ای باشد که 

زمینه های بالفعل شدن استعداد خداجویی انسان ها فراهم شود و جامعه جهانی به خودآگاهی 

و خدا � آگاهی برسد ]که خوش بختانه حرکت انقالب اسالمی به رهبری مقام معظم رهبری در 

همین زمینه و در همین مسیر است[ ما سعادتمند می شویم؛ وگرنه اگر فکر کنیم که می شود 

یک جامعه پاستوریزه و ایزوله داشت که هیچ ارتباطی با جهان نداشته باشد و کامالً هم براساس 

قرآن ساخته شده باشد و همه آدم هایی که در آن جامعه زندگی می کنند نسخه ای باشند از نسخ 

آموزه های قرآنی و دقیقاً مطابق با دستورات قرآن عمل کنند، گرفتار رؤیاپردازی شده ایم. 

من فکر می کنم این امکان پذیر نیست. باید تأثیرات تعامل بین جامعه خودمان و جامعه جهانی را 

در نظر داشته باشیم؛ چون باالخره این ارتباطات وجود دارد. باید جامعه ای بسازیم که همان طور 

که شما گفتید، در آن گرگ و میش از یک ظرف آب بخورند. منظور هم که گرگ بیابان و میش 

کوهس��تان نیس��ت، منظور همین آدم ها 

هستند. بعضی از این آدم ها میش هستند 

و خ��ورده می ش��وند، بعضی ه��ا گرگ اند و 

می خورند. باید یک قدرت و دولتی براساس 

معیارهای قرآن باش��د که به گرگ بگوید ما 

تو را نمی کُشیم، ولی تو که گرگی باید سهم 

خود را داش��ته باشی و تو که میش هستی 

نباید س��هم خودت را از دست بدهی. هر 

لحظه باید در این اندیش��ه باشیم که آیا در 

جهت ساختن چنان جهانی حرکت می کنیم؟ 

پوزیتیویست ها
می خواهنــد کل اقیانوس 
هستی را در کوزه حواس 

پنج گانه انسان بریزند.
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و در یک مقیاس وسیع تر، آیا این حرکت هایی که اآلن در جهان وجود دارد، رو به سمت ایجاد 

یک جامعه جهانی خودآگاه و خدا � آگاه دارد یا ندارد؟ اگر دارد تا چه اندازه ای و اگر ندارد، چرا؟

از مطالبی باید ابهام زدایی کنم. نخست مسئله علم است. غربی ها و غرب زدگان متدینین 
صفوی

را متهم می کنند که مخالف علم هس��تند؛ به یک سری استنادات نظری و تاریخی هم 

اشاره می کنند که کلیسای قرون وسطی در مقابل فرضیه های علوم تجربی و برخی از دانشمندان 

نوگرا ایستاد و برخی افراد به اصطاح مسلمان هم مخالف علوم تجربی سخن می گویند. علم را 

باید تعریف کنیم. منظور ما از علم چیست؟ نسبت ما با علم چیست؟ یک مغالطه زبانی وجود 

دارد. در ایران برخی از غرب گرایان متوجه اصطاحات علوم در غرب نیستند. افرادی هم که در 

غرب بوده اند، چون مطالعات فلسفی ندارند و با اصطاحات فلسفی آشنایی ندارند، در ترجمه 

اصطاحات دچار اشتباه می شوند. 

تف��اوت دو اصط��اح Science و Knowledge چیس��ت؟ Science ب��ه معن��ای علم تجربی و 

 Knowledge و Science به معنای معرفت، یعنی دانش اس��ت. آیا مس��لمانان با Knowledge

مخالف اند؟ مسلمانان به هیچ وجه مخالف Knowledge یا معرفت نیستند، اما با Science هم 

موافق اند، هم مخالف. موافق Science یا علوم تجربی هستند؛ به این معنا که علوم تجربی را 

در چارچوب و مأموریت خودش به رسمیت می شناسند و جایگاه مهمی برای آن قائل اند. حتی 

برخی از حکمای مسلمان تجربه و داده های تجربی را مبنای اولیه و سنگ اولیه سیر کمال عقلی 

قلمداد می کنند؛ بدین معنا که ابتدا تصورات 

صورت می گیرد و بعد با ایجاد نسبت ِحکمی 

بین آن تصورات، تصدی��ق صورت می گیرد 

و معرفت حاصل می  ش��ود. بخش��ی از این 

تصورات تجربی است. 

بزرگ تری��ن دانش��مندان مس��لمان عل��وم 

تجربی، حکیم و عارف بودند: ابن س��ینا که 

کتب پزش��کی او س��ال ها در دانشگاه های 

غرب تدریس می ش��د، یک پزشک حکیم و 

بزرگ ترین متخصص علوم تجربی بود. روش 

عشـقی کـه با عقـل جمـع 
نمی شود، عشـق مجــازی 

است.
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ابن س��ینا روش تجربی و بر اس��اس مشاهده، آزمایش، کالبدش��کافی و آناتومی بود و از طریق 

تش��ریح اجساد قوانین جدید را کش��ف کرد. در حوزه داروسازی نیز با آزمایش انواع گیاهان در 

موقعیت های مختلف، خواص دارویی آنها را کشف کرد. فریدالدین عطارنیشابوری عارف و شاعر 

بزرگ ایرانی � چنان که از لقبش پیداست � داروساز بود و داروسازی علمی تجربی است. عطار و 

.)knowledge( داشتند، هم معرفت )Science( ابن سینا هم علم تجربی

مسلمانان علوم تجربی را به عنوان مرحله اول معرفت می پذیرند و جایگاه مهمی برای آن قائل اند. 

قرآن حکیم نیز همگان را به تدبر در آسمان ها و زمین و حرکات زمین و خورشید و ستارگان و 

دریا و کوه ها و باران و امثال آن دعوت می کند: )س��یرُوا ِفی األرض(. قرآن کریم به عنوان منبع 

اصلی شناخت مسلمانان، ما را به این نوع نگاه دعوت می کند. بنابراین ما علوم تجربی را به عنوان 

مرحله ای از مراحل ش��ناخت و بخشی از دانش قبول داریم، چنان که پیشتازان فرهنگ و تمدن 

اس��امی از پیش قراوالن این تفکر بوده اند. اما ما معتقدیم علوم تجربی، کّل معرفت نیست. ما 

عاوه بر معرفت تجربی، معرفت عقلی، معرفت قلبی و معرفت وحیانی داریم. وحی مهم ترین 

منبع معرفت اس��ت. تجربه، عقل، قلب، وحی و همچنین تاریخ. بنابراین مسلمانان مشکلی با 

علوم تجربی ندارند. اما اگر کّل معرفت را به علم تجربی کاهش دهند )سخن پوزیتیویست ها( 

مخالف اند.

کت��اب »Language, Truth and Logic« )1936( )= زب��ان، حقیق��ت و منطق( اثر آلفرد آیر، 

مانیفست پوزیتیویست هاست. این کتاب به دلیل معرفی دیدگاه های فلسفی »حلقه وین« به 

جهان انگلیس��ی زبانان شهرت بسیار یافت. 

ای��ن کتاب با ترجمه منوچه��ر بزرگمهر در 

سال 1362 توسط انتشارات خوارزمی انتشار 

یافت. آی�ر در این کتاب معیار تحقیق  پذیری 

را به عنوان قاعده اساسی شناخت صحت و 

سقم قضایا معرفی کرد. آی�ر در نوشته های 

خود دو هدف اصلی را مدنظر داش��ت: 1( 

اثبات مهمل ب��ودن گزاره های متافیزیکی، 

ش��امل جمیع دانش بش��ری به جز منطق، 

ریاضیات و علوم تجربی )آی��ر، 2001: 13-

برخــی از ابعــاد حکمت 
عملی امــام)ره( در دوران 
رهبــری امام مجــال بروز 

یافت.
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29(؛ 2( جدا کردن فلسفه از مابعدالطبیعه. )آیر، 2001: 30-47(. مبنای استدالالت آیر برای وصول 

به اهداف ذکر شده مبتنی بر دو اصل است: 1( اصل نحوه خاص تقسیم بندی قضایا )آیر، 2001: 

64-68(؛ 2( ارائه اصل تحقیق پذیری که بر اصل الف استوار است )آیر، 2001: 24،125-20،23-16-

 .)149-126،147

آی�ر به پیروی از هی�وم و کانت قضایای معنی دار و واقعی را به دو دس��ته تقس��یم می کند: 1( 

.)Ayer, 2001:64( قضایای تجربی یا ترکیبی )؛ 2)Analytic( قضایای تحلیلی

قضایای پیش��ینی )Apriori(، منطق و ریاضیات محض از ن��وع قضایای تحلیلی اند و از این رو 

ضروری و قطعی هس��تند. »این قضایا را نمی توان در تجربه نف��ی کرد؛ زیرا چیزی درباره عالم 

تجربه ارائه نمی کنند و تنهت قصد ما را از استعمال عائم به نحو معینی ثبت می کنند« )مقدمه 

چاپ اول: L.T.L ،12(. بدین معنا این قضایا دارای ما به ازاء عینی نیستند و صرفا به نسبت بین 

تصورات می پردازند و دارای موضوع تازه ای نیستند و ما را از امور واقع مطلع نمی سازند هرچند 

مهمل هم نیستند. قضایای تحلیلی ذهن ما را روشن می سازند و فهرست ما را از معلومات کامل 

.)L.T.L ،96-94 ( »می کنند
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قضایای ترکیبی قضایایی هستند که صحت آن ها به وسیله امور واقع تجربی مشخص می شود 

)L.T.L ،93(. این قضایا راجع به امور واقع اند و قطعی نیستند؛ بلکه اموری محتمل اند. به نظر 

آی�ر و همفکرانش معرفت جهان تنها از طریق این قضایا ممکن می شود و صرفاً از طریق این 

نوع قضایا بر دانش ما افزوده می ش��ود. بنابراین قضایای غیرتحلیلی یا غیرتجربی بی معنی و 

 Truth and( و فصل حقیقت و احتمال )The A Priori( مهمل اند. آی�ر در فصل پیش��ینی ها

Probability( با ارائه توضیح مفصلی درباره قضایای تحلیلی و ترکیبی، اختاف برداشت خود با 

کانت را مشخص می کند.

آی�ر از طریق اصل اصل تحقیق پذیری )Verifiability principle( ماکی برای آزمون و تشخیص 

قضیه تجربی از غیر آن ارائه و با این روش مشخص کرد »کدام جمله حاوی قضیه حقیقی درباره 

امر واقع اس��ت« )L.T.L ،19(. به اعتقاد آی�ر، اگر قضیه ای دارای این قابلیت باش��د که صدق و 

کذب آن از طریق تجربی مشخص شود، ترکیبی و دارای معنی است. این اصل میل به بازگشت به 

اصالت تجربه هیوم و جان استوارت دارد. آی�ر در تعریف ماک می گوید: »ماکی که برای آزمایش 

اصالت جماتی که ظاهراً اِخبار به واقعیت می کنند، به کار می بریم، ماک قابلیت تحقیق است. 

هر جمله ای فقط وقتی نسبت به شخص معینی دارای معناست که آن شخص بتواند صحت و 

سقم قضیه مندرج در آن جمله را تحقیق و اثبات کند؛ یعنی اثبات کند چه مشاهداتی تحت چه 

شرایطی موجب می شود قضیه مزبور را حقیقت بداند و تصدیق کند یا باطل دانسته، رد کند. 

اگر قضیه مفروض چنان باشد که فرض صدق یا کذب آن با هرگونه فرض درباره ماهیت تجربه 

آینده آن شخص سازگار باشد، در این صورت 

از نظر شخص مزبور اگر جمله مورد بحث 

معلوم متکرر نباشد، صرفاً شبه قضیه یا قضیه 

کاذب خواهد بود... و در واقع دارای معنی 

.)L.T.L ،19( »نیست

آی��ر با تکیه بر نحوه تقس��یم بندی قضایا و 

اصل تحقیق پذیری خفیف معتقد است چون 

گفتارهای مابعدالطبیعی نه معلوم متکررند 

) تحلیلی( نه تجربی، در هیچ یک از دس��ته 

بندی های قضایای با معنی قرار نمی گیرند؛ 

ساختن  یعنی  پرســتش 
خــود بــر اســاس الگوی 

الهی.
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ن�ه از این نظر که کاذب اند، بلکه از آن رو که »مهمل« اند؛ زیرا کاذب بودن وقتی طرح می شود 

که قضیه معنی دار باشد و بعداً درباره صدق یا کذب آن حکمی صادر شود. قضایای متافیزیکی 

چون بی معنی، مهم��ل و فاقد هر نوع معنی محصل اند ، بنابراین طرح صدق و کذب پیرامون 

آن ها سالبه به انتفاع موضوع است. این گزاره که می گوید »خدا هست یا نیست«، چه مارکس که 

می گوید خدا نیست و چه الهیون که می گویند خدا هست، اصآلً گزاره ای مهمل است، گزارشی 

مهمل و بی معنی است. چرا بی معنی است؟ چون قابل ارزیابی تجربی نیست. چه چیزی معنی دار 

است؟ هرچه قابل ارزیابی تجربی باشد. پس قضایا دو نوع است: یک نوع قضایا توتولوژی، یعنی 

این � همانی است که قضایای ریاضی است. منتها قضایای ریاضی بر دانش ما نمی افزاید؛ چون 

این � همانی است. تنها قضایایی موجب افزایش معرفت ما می شود که از طریق علم تجربه قابل 

ارزیابی باشد. بنابراین کل قضایای دینی و متافیزیکی بی معنی است. 

استدالل آی�ر مبتنی بر اصل تحقیق پذیری است. با توجه به نظریه وی در مورد تقسیم بندی قضایا، 

اصل تحقیق پذیری ن�ه تحلیلی است و ن�ه تجربی. لذا براساس آموزه های او این اصل بی معنی 

است و چون مبنای استدالل او بر این اصل استوار است، بدین ترتیب بنیاد اندیشه اش علمی و 

منطقی نیست.

این حرف که هر چیز قابل تجربه نباشد بی معنی است، چون قابل ارزیابی تجربی نیست. زورق

بنده در کتاب »نقد فلس��فه مدرن 
صفوی

غرب« )ص��ص 267-283( به آلفرد 

آی��ر چنی��ن پاس��خ دادم: مبن��ای نظری��ه 

پوزیتیویسم یک اصل فراتجربی است. اصل 

تحقیق پذیری مبتنی بر استقراست و شرط 

توانایی اس��تقرا نیز بر اصل مجوز اس��تقرا 

استوار اس��ت. اصل مجوز استقرا ن�ه صدق 

منطقی دارد، ن�ه از ن��وع همان گویی ها یا 

گزاره های تحلیلی است؛ بلکه ترکیبی است و 

نقیض آن منطقاً امکان پذیر اس��ت و دلیل 

آن هــا که دور پرســتش 
دور  می کشــند،  خــط  را 
انســانیت انســان را خط 

می کشند.
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عقانی نیز بر پذیرش آن وجود ندارد؛ لذا اصل تحقیق پذیری از بنیاد خراب و بی ریشه است و بر 

هیچ اصل استواری قوام نیافته و فاقد اعتبار و حجیت است.

به اصطالح خودشان »مهمل« است! زورق

ما از نظر اپیستمولوژیک با این دیدگاه مشکل داریم. ما علم را به عنوان یکی از منابع، 
صفوی

معرفت قبول داریم، اما با اینکه پوزیتویست ها کل معرفت را به علم تجربی کاهش دهند 

مخالفیم؛ اگرچه برای علوم تجربی احترام قائل ایم و خودمان از پیش قراوالن آن هس��تیم. قرآن 

حکیم نیز ما را تحقیق پیرامون علوم تجربی دعوت می کند.: )أفََا یَنظُرُوَن إِلَی اإلبِل کَیَف ُخلَِقت 

َماء کَیَف رُِفَعت...(. بسیاری از دانشمندان علوم تجربی از الهیون بودند؛ مانند خوارزمی،  َو إلَی السَّ

ابن سینا ، طوسی و عطار؛ حتی در غرب، مثل نیوتن و گالیله. 

تعارض مهم تر و محل اصلی منازعه نظری ما با مدرنیست ها در حوزه تمدن سازی است. مدرنیسم 

غربی، علم را جای خدا نشاند. سیانتیسم و علم پرستی راه نجات انسان و معیار خوبی ها و بدی ها 

و خیر و فضیلت را علوم تجربی می داند و به جای خدا و وحی، علوم تجربی را می نشاند و این 

محل اختاف است. ما معتقدیم بحران جهان و راه خروج انسان از بن بست و ورشکستگی، رجوع 

به وحی و خداوند است؛ یعنی خداوندی که وحی را نازل می کند باید پرستش شود، ن�ه حواس 

محدود انس��ان. آن ها علم را محدود به علوم حسی کرده و آن را جانشین خدا و وحی کرده اند 

و می گویند: ما تنها از طریق پرس��تش علم 

می توانیم به خیر و برکت برسیم. این محل 

منازعه ماست. 

ما معتقدیم با علوم تجربی ِصرف نمی توان 

تمدن انسانی ساخت. ما به وحی نیازمندیم. 

ما با دس��تورات الهی می توانی��م آن تمدن 

واالی آرمانی را بس��ازیم و علم تجربی هم 

در خدمت آن خواهد بود. مشکل این است 

که از بطن سیانیتسم، اومانیسم پدید می آید. 

وقتی علم جای خدا بنشیند و علوم تجربی 

خانــه  بــرای  بایــد  مــا 
کوچکمــان که کره زمین 
داشته  برنامه ریزی  است، 

باشیم.
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جانشین وحی شود، انسان بی خدا می شود یا به تصور برخی، خدا می شود. در این صورت اصالت 

انسان چه می شود؟ هدف علم در فلسفه غرب، کشف حقیقت نیست؛ بلکه تسخیر طبیعت و به 

استخدام در آوردن انسان و ساختن بهشت آن دنیایی در این دنیاست. 

این پروژه مدرنیته است که بهشت را در همین دنیا بسازیم. به باور آن ها علم نیز آن علمی است 

که در تسخیر طبیعت به ما کمک کند. پروژه مدرنیته و ساختن بهشت بر روی زمین از طریق علم 

تجربی و اومانیسم شکست خورده است. حاصل مدرنیته هیروشیما، ناکازاکی و بمب هسته ای، 

میکروبی و شیمیایی بوده است؛ حاصل وضع آشفته ای که مدرنیته در جهان ایجاد کرد. تنها در 

جنگ جهانی دوم بیش از 20 میلیون انسان در روسیه کشته شدند. جنگ جهانی دوم گسترده ترین 

جنگ جهان بود که طی آن بیش از 100 میلیون نفر به اشکال مختلف قربانی شدند. در طول این 

جنگ کشورهای مختلف تمام توان اقتصادی و علمی خود را بر محور ساخت تسلیحات جنگی 

متمرکز کردند. در این جنگ بیش از 70 میلیون نفر کشته شدند. این آمار، خونین ترین درگیری 

انس��ان در طول تاریخ بشریت بوده اس��ت. حتی مغول ها هم وحشیگری غربی ها را نداشتند. 

توحشی که مدرنیته ایجاد کرد و خساراتی که به فرهنگ و تمدن بشر وارد کرد را چنگیز و هاکو 

و آتیا ایجاد نکردند.

مسئله دوم مسئله پرستش است. این افراد نیز اهل پرستش اند. پرستش جزو فطرت انسان است. 

انسان نمی تواند خود را از پرستش جدا کند. اما آن ها کعبه مقصود را اشتباه گرفته اند. به جای 

اینکه کمال مطلق را پرستش کنند، به قول رنه گنون، سیطره کمیت را پرستش می کنند. در مقابل 

کیفیت، کمی��ت را پرس��تش می کنند. این 

مشکل دنیای مدرن است. مدرنیته اکنون نیز 

به پرستش اعتقاد دارد؛ منتها خدای مدرنیته 

ش��ده کمیت است، کمیتی که ذیل کیفیت 

اس��ت. آی��ا کمیت گرایی پاس��خ می دهد؟ 

ف��ارغ از مباحث ه��ای فلس��فی باید گفت 

کمیت گرایی پاسخی نداده است. البته به دو 

دلیل: 1( وضعیت آش��فته جهان امروز؛ 2( 

نهضت پُست مدرن که در اروپا و غرب ایجاد 

شده و خودش مهد مدرنیته است. 

بعضــی از آدم هــا گرگ و 
بعضــی از آدم هــا میــش 
هســتند. باید گرگ ها و 
میش هــا را با ســهم خود 
آشــنا نمــود تــا گرگ ها 

میش ها را نخورند!
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نهضت پُس��ت مدرن چه معنایی دارد؟ یعنی مدرنیته با شکس��ت روبه رو ش��ده، اما اینکه چه 

چیزی جایگزین آن ش��ود هنوز محل سؤال است. غرب در گمراهی است، اما انسان های موحد 

و خداجویی از دل غرب، همچون گنون، ش��وان و لینک�ز اعتراض به تمدن مادی را آغاز کردند. 

غیرمسلمانان در غرب هم دریافتند که این تمدن انسان ها را یک بُعدی کرده است. اساس سخن 

اوژن یونس��کو در کتاب »کرگدن« این اس��ت که تمدن غرب یک بُعدی اس��ت. هربرت مارکوزه 

کتاب »انس��ان تک ساحتی« را نوشت؛ یعنی افراد غیرالهی هم دریافتند پروژه مدرنیته شکست 

خورده است؛ حتی مارکس نیز هنگامی که به سرمایه داری غربی می تازد، وجهی از تمدن مدرن 

غرب را زیر سؤال می برد و »الیناسیون« و »کاپیتالیسم« را به عنوان دستاوردهای هولناک مدرنیته 

نقد می کند. ما به عنوان مسلمان چه می گوییم؟ ما می گوییم شما را به مرتبه واالتری از حیات و 

تمدن دعوت می کنیم. برای کمونیست ها که جانشان را در راه اهدافشان فدا می کردند، این موارد 

را با زبان مادی نمی توان توجیه کرد. آن ها نیز منطقاً نمی توانند توجیه کنند که وقتی معتقدند 

دنیای دیگری نیس��ت و پس از مرگ نابودی است، چرا جان خود را برای هدفی می دهند؟ مگر 

دیوانه اند؟ 
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میل درونی و حّس پرستش که در وجود آدمی نهاده شده، آن ها را به سوی عالم برتر می کشد. 

بشر جز روی آوردن به پرستش مبدأ اعلی چاره ای ندارد. ورشکستگی و بحران مدرنیته به خاطر 

بُن بست فلسفی است که در غرب وجود دارد. ماتریالیسم فلسفی و اجتماعی نمی تواند پاسخ گوی 

خواست ها و نیازهای کمال انسان باشد. به نظر من، جهان به سوی الهی شدن در حال حرکت 

است. بر اساس نظریه ابطال پذیری پوپر، پیروزی نهضت امام خمینی)ره( دلیلی بر شکست راه 

غرب است. نهضت امام خمینی)ره( در اوج غلبه تفکر سکوالریسم توسط یک مرجع دینی از نسل 

خاتم االنبیاء)ص(، انقابی را بر مبنای عقل، وحی و قلب بنیان نهاد. 

پوپر در مقابل اثبات گرایان می گوید: من روش جدیدی ارائه می کنم که کارآمدتر است. راه اثبات 

یک قضیه علمی چیست؟ اگر یک کاغ سفید پیدا شد، معلوم می شود که این گزاره کلی که همه 

کاغ ها سیاه اند باطل می شود. پس راه آن ابطال پذیری است ن�ه اثبات گرایی. ن�ه اینکه ببینید 10 

یا 20 کاغ سیاه هستند و بگویید همه کاغ ها سیاه هستند. این قضیه علمی نیست. با استقرا 

نمی شود یک قضیه را اثبات کرد، اما با روش ابطال پذیری می شود. اگر یک کاغ سفید پیدا شد، 

این گزاره که همه کاغ ها سیاه اند باطل می شود. 

بنده با پوپر موافق نیس��تم، اما به زبان آن ها س��خن می گویم: با این نگاه پوپری، پیروزی انقاب 

اسامی در ایران به رهبری حضرت امام)ره( و ادامه رهبری نهضت توسط حضرت آیت الله خامنه ای 

در شرایطی که شرق و غرب علیه ایران متفق هستند و ما امروز با عنوان جمهوری اسامی با اقتدار 

با قدرتمندان جهان مواجه می شویم، نشان می دهد به رغم ادعاهای جامعه شناسان غربی، دوره دین 

به پایان نرس��یده؛ زیرا ایران در قرن بیستم و 

یکم، خبر اول دنیاست. چرا قدرت های بزرگ 

جهان آرزو می کنند که توانند با ایران مصالحه 

کنند؟ همه متفق شدند با ما مبارزه کنند. اگر 

ما قدرتی نبودیم و اقتداری نداش��تیم همه 

برترهای دنیا متحد نمی شدند تا با ما کُشتی 

بگیرند. این مس��ئله نش��ان می دهد نهضت 

امام خمینی)ره( موفق بوده است. 

نهضت امام خمینی)ره( نش��ان می دهد اوالً 

دوره دین پایان نیافته است؛ ثانیاً، این نهضت 

پــروژه مدرنیتــه در این 
400 ســال فجایع بسیاری 
را رقم زده است که فاجعه 
هیروشــیما و ناکازاکی از 

آن جمله است.
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طلیعه الهی ش��دن آینده تاریخ جهان است. جهان بش��ری پس از سال ها گمراهی مدرنیته، به 

فصل جدیدی از حیات خود رو آورده اس��ت. خاورمیانه منطقه ای است که خاستگاه تمدن ها و 

فرهنگ های مهم جهان و َمبدأ صلح است. در حال حاضر خاورمیانه صحنه این جنگ هاست. این 

منازعات بیانگر این حقیقت اس��ت که نهضت اسامی در حال رشد است. امروز ارتجاع عرب و 

سلفی ها با امپریالیست ها و الئیسیته فرانسوی هم پیمان شده اند. در مقابل، نوری که از انقاب 

اس��امی برخاسته نور اسام ناب محمدی اس��ت. نور اسام خود را تکثیر و توزیع می کند، پیرو 

می یابد و توطئه های پیچیده غرب موجب خاموشی این نور نشده است. آینده از آن ماست. )إن 

تنصروا الله ینصرکم(.

اما مس��ئله مهم دیگر این اس��ت که ایران و جامعه اسامی نمی تواند خود را از دنیا جدا کند. با 

فیلترک��ردن نمی توان تأثیر و تأثرات فرهنگ ه��ا و تمدن ها را خنثی کرد. فرهنگ را نمی توان به 

سادگی پاالیش کرد. ما می گوییم )ال إکراَه ِفی الّدین(، )ما َعلَ�ی الرَّسول إال البَاغ(. وظیفه ما این 

است که حقیقت را به مردم ایران و جهان معرفی کنیم: اوالً خودمان عامل باشیم و در خانواده، 

شهر، اداره ها و سازمان ها این ارزش های الهی را معرفی و به آنها عمل کنیم و از ارزش های انقاب 

اسامی حمایت کنیم، اما اگر خودمان عامل به قسط و عدل نباشیم، نمی توانیم دیگران را به عدل 

و قسط دعوت کنیم. هدف اجتماعی نهضت انبیا برقراری عدل و قسط اجتماعی بوده است. 

ما باید ش��کاف طبقاتی را در ایران از بین ببریم و از مشکات مردم بکاهیم. معیشت مردم 

یکی از موضوعات سیاست است. حکومت باید زندگی دنیوی مردم را اداره کند. اگر گروهی 

فقیر و بدبخت باشند و گروهی سرمست 

از رفاه و ثروت، چنین جامعه ای نمی تواند 

امیرالمؤمنی��ن علی)ع(  باش��د.  اس��امی 

می فرماین��د: »اگر فقر از دری وارد ش��ود، 

ایمان از در دیگر خارج می ش��ود.« اسام 

هم در حل مش��کات اقتص��ادی و دنیوی 

مردم تواناس��ت و هم راه سعادت اخروی 

را نشان می دهد. اگر مشکلی وجود دارد، 

ناشی از فهم ما از دین خدا و مشکل روش 

مدیریتی است. 

انقالب اسالمی ایران ثابت 
کرد که عصــر دین پایان 

نیافته است.
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لذا هرکه دوس��تدار امام خمینی)ره( و این نهضت الهی اس��ت باید تاش کن��د تا با پیاده کردن 

اهداف نورانی اسام و از منظر اجتماعی، حذف شکاف طبقاتی در ایران، یک جامعه نمونه ایجاد 

شود. پس از آن وقتی جهانیان شاهد عدالت، قسط، آزادی، آسایش ،امنیت و مجال گفت وگوی 

اندیش��ه های مختلف و تحمل افکار مخالف باشند، مسلماً مهیای پذیرش آرمان های بلند اسام 

می گردند. به ِصرف شعار کسی جذب نمی  شود؛ چنان که کسی محض شعار جذب پیامبر)ص( 

نشد؛ بلکه عمل پیامبر اکرم)ص( عامل جذب بود. امام علی)ع( همواره در طول تاریخ، اسطوره 

قسط و عدالت و آزادی بوده اند؛ چرا که این اصول را در زندگی عملی و در زمان حاکمیت خود 

به اجرا درآوردند هرچند به زیان آن حضرت بود؛ لیکن امیرالمؤمنین علی)ع( جاودانه شدند. ما 

نیز باید به همان طریق برویم. 

امام خمینی)ره( فرمودند: »ما موظف به تکلیف هستیم.« ما باید به این تکلیف عمل کنیم. ما 

اعتقاد داریم این انقاب مورد تأیید خداوند اس��ت؛ به شرط آنکه به دستورات حق تعالی عمل 

کنیم. ایران مورد توجه خاّص حضرت بقیه الله اعظم)عج( و امام علی بن موسی الرضا)ع( است. 

عنایات حضرت حجت بن الحسن)عج( را در جبهه های نبرد حق علیه باطل شاهد بودیم و در 

اقتدار امروز ایران اس��امی نیز مش��اهده می کنیم. ملت و مسئولین ما باید بدانند ما در مقابل 

قدرت های جهانی تنها نیس��تیم. خدا با ماست، توجهات حضرت حجت بن الحسن)ع( ما را در 

این طریق خطیر هدایت و دستگیری می کند، مملکت ایران تحت امنیت سلطان علی بن موسی 

الرضا)ع( است. 

با انرژی الهی می توانیم طریقی را که امام)ره( 

بنیان نهادند، بپیماییم؛ چنان که امروز رهبری 

معظم انقاب ب��ا اقتدار، عزت و حکمت این 

طریق الهی را ادامه می دهند. اگر به ریسمان 

الهی تمسک جوییم و متحد باشیم: )و اعتَِصمُوا 

ِبَحبِل اللِه َجمیعاً َو ال تََفرَّقُوا( و فریب نویدها و 

بازی های غرب را نخوریم و نخواهیم راه آن ها 

را برویم، می توانیم با استمرار راه امام، انقاب 

اسامی را به دست الهی انسان کامل حضرت 

امام)ره( زمان)عج( بسپاریم، ان شاء الله. 

اســالم در حل مشــکالت 
اقتصادی مردم تواناست.

اگر مشکلی وجود دارد، در 
فهم ما از اسالم است.
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نگاه عقلی امام خمینی)ره( در حوزه فلسفه سیاسی به مرور بروز بیشتری یافت. ایشان در نظریه 

حکومت دینی ابتدا در نجف، در درس خارج خود با تدریس »حکومت اسامی« مفهوم حکومت 

اس��امی را بر اس��اس منابع حدیث ش��یعه و تأیید عقل مطرح کردند. در دوره ورود به فرانسه 

»نظریه جمهوری اسامی« را که ترکیب تجربه عقل جمعی بشری در دوره مدرن )جمهوریت و 

تفکیک قوا( و تعالیم اسامی بود طرح نمودند که این نظریه در قانون اساسی جمهوری اسامی 

ایران به تصویب رسید. ایشان در سال های پایانی عمر خویش نیز »نظریه والیت مطلقه فقیه« را 

طرح کردند که به یادآورنده فیلسوف حاکم افاطون، فلسفه سیاسی فارابی، انسان کامل ابن عربی 

و جیلی و مفهوم والیت در کام و فقه شیعه است.

در دوران حکومت امام)ره(، عقل عملی مجال بروز بیشتری یافت؛ به طوری که ایشان به خاطر 

عدم تطابق فتاوی خود با برخی از مقتضیات زمان، در برخی موارد قانون گذاری را به فتاوی اعلم 

پس از خود ارجاع دادند؛ برای مثال در مس��ئله احتکار، فتوای ایش��ان بر حصر احتکار در موارد 

نُه گانه بود که بر این اساس، در دوره جنگ محتکرین می توانستند نیازهای عمومی جامعه اعم 

از شیر خشک کودکان، دارو و امثال آن را احتکار کنند، اما ایشان با تکیه بر مبانی عقل عملی با 

ارجاع امر به فقیه دیگر )آیت الله متنظری( که قائل به منع احتکار در همه موارد مورد نیاز جامعه 

بودند، این بُن بست را شکستند. در ماجرای پذیرش قطعنامه 598 مربوط به آتش بس بین عراق 

و ایران نیز با وجود اینکه این تصمیم مخالف دیدگاه ایشان مبنی بر پیگیری جنگ تا سرنگونی 

صدام بود، اما براساس نظر کارشناسان عالی رتبه سیاسی � اقتصادی � نظامی کشور مبنی بر عدم 

تطابق توانایی های کش��ور با چنین هدف 

بزرگی و همچنین با در نظر گرفتن شکست 

دشمن و بیرون راندن نیروهای متخاصم از 

خاک ایران، به مقتضای تعالیم عقل عملی، 

قطعنامه آتش بس را پذیرفتند. 

یکی از مهم ترین میراث  آرای علمی امام)ره( 

مطرح نمودن نقش زم��ان و مکان در فهم 

دینی بود. این دیدگاه سبب تحول عظیمی 

در فهم دینی و فتاوا شد. این نظریه براساس 

داده ه��ای عقل ربانی قابل طرح بود که در 

همچنان  علــی)ع(  اگــر 
اســطوره عدالت است، به 
خاطــر آن اســت کــه در 
حاکمیتش عدالت را اجرا 

کرد.

مص��احب��ه م���اه
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مرتبه باالیی در وجود ایش��ان تجلی داشت. قانون اساس��ی جمهوری اسامی مهم ترین میراث 

امام خمینی)ره( در دفاع عقلی از دین اس��ت. بس��یاری از مواد قانون اساس��ی در مورد دفاع از 

حریم آزادی، حقوق زنان، تفکیک قوا، الزام حکومت به پاسخ گویی به ملت، منع استبداد، اقتصاد 

تلفیقی )خصوصی، تعاونی، دولتی( و نهی از انحصار با حمایت ایشان و همت علمای مترقی و 

روشنفکران از سد ظاهرگرایان گذشت.

مسئوالن باید مکتب عرفانی امام خمینی)ره( را زنده نگه دارند و اجازه ندهند به میراث علمی و 

معنوی امام)ره( آسیبی وارد آید. انقاب اسامی با مشرب علمی امام خمینی)ره( به پیروزی رسید 

و رمز استمرار آن نیز ادامه مکتب معرفتی بنیان گذار جمهوری اسامی ایران است. همان گونه که 

انقاب اسامی در هیچ جای جهان بی نام خمینی شناخته شده نیست، استمرار راه امام)ره( و 

انقاب اسامی نیز بدون عرفان او قابل دوام نیست. فتأّمل.

دو نکته دیگر را هم باید نگاه کرد: یکی اینکه تنها بهشت مدرنیته در غرب ساخته نشد، 
زورق

جهنم مدرنیته هم در جهان سوم ساخته شده است! جهنم فقر و عقب ماندگی و استثمار 

و استحمار آفریقا و آمریکای التین و جاهای دیگر. 

نکته دیگر اینکه خروجی تمدن غرب فقط تکنولوژی نیس��ت، داعش هم هست! بخش قابل 

توجهی از تروریس��ت های داع��ش از آمریکا و اروپا آمدند و دس��ت پرورده های تمدن غربی 

بوده اند؛ به طوری که اخیراً این سؤال مطرح شده است که چرا دولت های غربی از ابتدا جلوی 

این پدیده را نگرفتند. بعضی از دولت های 

اروپای��ی ادعا می کنن��د و می گویند جلوی 

بعضی از این انگلیس��ی ها و س��وئدی ها و 

آمریکایی ها را که می خواس��تند به داعش 

بپیوندند، گرفته اند. 

س��ؤال این است که چرا جلوی آن هایی که 

به سوریه و عراق اعزام شده اند تا این همه 

کشتار کنند را نگرفتند و شبکه مالی که دارد 

از این تروریست ها حمایت می کند، چرا در 

غرب فعال است؟ حاال اگر نگوییم که خود 

بحــران مدرنیته به خاطر 
بن بست فلسفی است.
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دولت های غربی دارند این تروریس��ت ها را تأمین می کنند، چرا از طریق سیس��تم های بانکی 

اروپا و آمریکا شبکه هایی وجود دارد که تروریسم جهانی را تغذیه می کنند؟ درست است که 

این تمدن با کرامول آغاز شده، اما با ابوبکر بغدادی دارد پایان پیدا می کند. خط مسیر غرب از 

کرامول آغاز شده و با ابوبکر بغدادی پایان یافته است.

مدرنیته از این منظر نیز اسباب خسارات عظیم به طبیعت شد. کارخانه های غربی محیط  
صفوی

زیست و جنگل ها را نابود كردند، به ج�ّو و آسمان خسارت های شدیدی وارد آمده و نسل 

بسیاری از حیوانات از بین رفته است. به گزارش گاردین و به نقل از یک تحقیق جدید، غربی ها 

منابع موجود بر روی کره زمین را که برای بقای بشر ضروری هستند، با سرعتی از بین  می برند که 

طی ده هزار سال گذشته بی سابقه بوده است. این تحقیق که مدعی احتمال افزایش دمای کره 

زمین تا پنج الی شش درجه در آینده است، بقای نوع بشر تحت این شرایط زیست محیطی را 

سخت و شاید ناممکن پیش بینی می کند. احزاب  سبز نیز در همین راستا و در اعتراض به تعرض 

مدرنیته به محیط زیست تشکل یافتند. 

مدرنیته ساح های عظیم كشتارجمعی و نهادهای عظیم علمی جهت ترویج اباحه  گری، الابالی گری 

و اومانیسم را پدید آورد. اخیراً پروفسور استفان از دانشگاه ملی استرالیا گفته است: »تحقیقات 

نشان داده سیستم نوین اقتصادی در جهان اساساً اشتباه بوده و به خطا رفته است. پیشرفت های 

تمدن بشری، سازگاری با سیستم های پشتیبانی حیات را نادیده گرفته اند. واضح است که سیستم 

اقتصادی نوین ما را به سمت آینده ای ناپایدار می راند و نسل های پس از ما به طور فزاینده ای 

برای زنده ماندن با شرایط سخت تری مواجه خواهند شد.«

مدرنیته نظام های ارزشی � معرفتی، اخاق، خانواده و بنیادهای جامعه را متزلزل نمود؛ از نظر 

معرفت شناختی نیز بشریت را به نیست  انگاری و انكار حقایق ازلی خواند و مجموعه نهادهای 

عظیم رسانه ای خود را برای تبلیغ چنین ارزش هایی بسیج كرد. از این رو، كارنامه مدرنیته از جهات 

مختلِف معرفت شناسی، فلسفی، اخاق، سیاسی و اجتماعی بسیار تاریک است. دوره مدرنیته، 

دوره ظلمت است. راه سعادت دنیوی و اخروی انسان و جامعه، تعالیم اسام ناب محمدی مبتنی 

بر توحید الهی، آزادی، عدالت و اخاق و معنویت الهی است.

275


