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محكمات

دين و انديشه
سهشنبه
9خردادماه 1391
 7رجب 1433
 29مه 2012

در راستاي ترويج فرهنگ مهدويت با استفاده از زبان هنر

آيتاهلل مكارم شيرازي:

هشتمين همايش بينالمللي
دكترين مهدويت برگزار ميشود

معرفي بيشتر
امام هادي(ع) ،راه
مقابله با هتاكان است

آيتاهلل ناصر مكارم ش��يرازي تأكيد
كرد :ما براي مقابله با هتاكان به امام
هادي(ع) به معرفي بيشتر شخصيت
و جمالت ايشان ميپردازيم.
وي در مراسم توديع و معارفه رئيس
مركز آم��وزش تخصصي تفس��ير و
عل��وم قرآني ح��وزه علمي��ه قم در
سخناني با اش��اره به اهانت اخير به
ام��ام هادي(ع) به قرائ��ت روايتي از
ايش��ان پرداخت و بيان داش��ت :ما
در مقابل چني��ن اهانتهايي مصمم
هستيم تا با بيان جمالت آن امام به
مقابله بپردازيم.
وي اضافه كرد :طالب و س��خنرانان
نيز با معرفي بيش��تر آن امام و بيان
جمالت نوراني ايش��ان ب��ه مقابله با
هتاكان بپردازند.

افتتاح سازه جديد يادمان
شهداي چزابه

فرمانده قرارگاه ارتش در جنوب
غرب كش��ور از افتتاح سازه جديد
يادمان شهداي چزابه خبر داد.
امي��ر س��يدعلي مهراب��ي اظهار
كرد :يادمان چزاب��ه از يادمانهاي
معروف اس��ت كه در مس��ير زائران
عتبات عاليات قرار دارد .اين يادمان
پي��ش از اين به صورت س��نتي و با
سازههاي حصيري و ني ايجاد شده
بود.

کاروان شهدای
دفاع مقدس در اراک

کاروان ش��هدای دفاعمق��دس
تحت عنوان «فرزن��دان روحاهلل در
آغوش روحاهلل» عصر ديروز به اراک
وارد شد.
اي��ن کاروان ام��روز به س��مت
خمین حرک��ت کرده و پس از یک
شب توقف در جوار بیت امام راحل
و برگزاری مراسم شبی با شهدا در
این شهر ،شب یازدهم خردادماه را
در محالت با برگزاری مراس��می در
جوار حرم شهدای گمنام این شهر
خواهند گذراند.

توقع انقالب از هنر و هنرمند ،مبتني بر نگاه زيباشناختي در زمينه هنر است ،كه توقع زيادي هم نيست .ملتي در
يك دفاع هشت ساله با همه وجود به ميدان آمد .جوانان به جبهه رفتند و از فداكاري در راه ارزشي كه براي آنها وجود
داشت ،استقبال كردند ،مادران و پدران و همسران و فرزندان و كساني كه پشت جبهه تالش ميكردند نيز طور ديگري
حماسه آفريدند .شما خاطرات هشت سال دفاع مقدس را مرور كنيد ،ببينيد براي يك نگاه هنرمندانه به حالت و كيفيت
يك جامعه ،چيزي از اين زيباتر پيدا ميكنيد؟
(بيانات(۱۳۸۰/۰۵/۰۱

هنر در مدرسه عشق نشاندهنده نقاط كور و مبهم معضالت اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي ،نظامي است .هنر در عرفان
اسالمي ترسيم روشن عدالت و شرافت و انصاف و تجسيم تلخكامي گرسنگان مغضوب قدرت و پول است .هنرمندان ما
تنها زماني ميتوانند بيدغدغه كوله بار مسئوليت و امانتشان را زمين بگذارند كه مطمئن باشند مردمشان بدون اتكا به
غير ،تنها و تنها در چارچوب مكتبشان ،به حيات جاويدان رسيدهاند .و هنرمندان ما در جبهههاي دفاع مقدسمان اينگونه
بودند ،تا به مأل اعلي شتافتند.
(بيانات(۱۳67/۰6/30

سال هجدهم
شماره 5090

اخبار پايداري

ميزان

گروه دين و انديشه هش�تمین همایش بین
مرضيه محتشمي
المللی دکترین مهدویت
ب�ا موض�وع «هن�ر زمین�ه س�از ،راهبردها و
راهكاره�ا»  ۱۵و  ۱۶تیر ماه امس�ال ،مصادف

ب�ا اي�ام والدت ام�ام زمان(عج) و ب�ا حضور
اندیشمندان ایرانی و خارجی برگزار میشود.
حجت االس�لام س��يد محمدعلي موس��وي نسب،
مسئول دبیرخانه دایمی همایش بینالمللی دکترین
با اعالم اين
مهدویت در گفتوگو ب��ا خبرنگار
خبر گفت :این دوره از همایش با توجه به تأكيدات
مق��ام معظم رهب��ري در خص��وص ترویج فرهنگ
مهدوی��ت با اس��تفاده از زبان هن��ر و نقش هنر در
معارف ديني و اسالمي ،با موضوع «هنر زمینه ساز،
راهبردها و راهكارها» و در چهار محور «زمینهسازی
فرهنگی»« ،هنر زمینهس��از»« ،هن��ر موعودگرا» و
«راهبرده��ا و راهکارهای نهاده��ای هنری» برگزار
می شود.
موس��وي نس��ب ادامه داد :همچني��ن اين همايش
در بخشهاي��ي چ��ون «ش��اخص ه��ای فرهنگی
در جامع��ه زمین��ه س��از»« ،نهاده��ای فرهنگی و
زمینه س��ازی»« ،مبانی و اهداف هنر زمینه ساز»،
«ش��اخص های هنر زمینه س��از»« ،مبانی و اهداف

هنر موعودگرای غرب»« ،هنرهای نمایش��ی (تئاتر
و س��ینما) و موعودگرایی»« ،شعر ،ادبیات داستانی
و موعودگرای��ی»« ،راهبرده��ا و راهکاره��ای ایجاد
جامعه زمینهس��از»« ،راهبردهای دستیابی به هنر
زمینهساز» و «راهبردها و راهکارهای حفظ فرهنگ
انقالب» برگزار میشود.
معاون بینالملل مؤسس��ه آینده روشن (پژوهشکده
مهدوی��ت) همچنين از برگزاري نشس��ت «بیداری
اس�لامی ،خیزش جهانی و زمینهسازی» در حاشيه
این همایش خبر داد و اظهار داش��ت :اين نشس��ت
با توج��ه به تحوالت اخي��ر در منطق��ه و با حضور
اندیشمندان ایرانی و غیرایرانی برگزار مي شود.
موسوي نسب كه در  4دوره قبلي همايش دكترين
مهدويت نيز دبير اجرايي همايش بوده است ،افزود:
مهلت ارسال مقاالت به اين دوره از همايش تا دهم
خرداد ماه تمديد شده است كه با توجه به تقاضاهاي
بس��يار ،پيشبيني ميشود كه مهلت ارسال مقاالت
بازه��م تمديد ش��ود .وی ادام��ه داد :این همایش با

مش��اركت وزارت علوم ،وزارت ام��ور خارجه ،وزارت
ارش��اد ،جامعه المصطفی العالمیه ،معاونت آموزش
حوزه ،مجم��ع جهانی تقریب مذاهب ،حوزه هنری،
مجم��ع جهانی اهل بیت(س) و س��ازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمی برگزار مي شود .مسئول دبیرخانه
دایمی همایش دکترین مهدویت با اشاره به حضور
مهمان��ان خارجي در اين همايش گفت 70 :مهمان
خارجي در اين همايش حضور خواهند داش��ت كه
اين انديش��مندان از  ۱۷کش��ور امریکا ،انگلس��تان،
کانادا ،لیتوانی ،ایتالیا ،یونان ،فرانسه ،مالزی ،مغرب،
اندونزی ،هند ،عراق ،لبنان ،پاکستان ،کنیا ،آرژانتین
و مصر هستند.
موس��وي نس��ب بيان داش��ت :دیدار با علما
در دستور کار مس��ئوالن برگزاري همایش قرار
دارد و تاکنون ب��ا حضرات آیات نوری همدانی،
علوی گرگانی و جوادي آملي دیدار داش��تهايم
و از توصيهه��اي اين علم��اي معظم درخصوص
برگزاري همايش بهره خواهيم برد.

رئيس مركز قرآن و عترت سازمان بسيج دانشجويي كشور در گفت و گو با

 13هزار دانشجو امسال آموزش قرآن ميبينند
گروه دين و انديشه رئي�س مركز
زهره سعيدي
و
ق�رآن
عترت سازمان بسيج دانشجويي
كشور از برنامهريزي براي تربيت
 13ه�زار دانش�جوي حافظ قرآن
خب�ر داد و گف�ت :مرك�ز قرآن و
عترت بس�يج دانش�جويي س�ال
جاري در راس�تاي تحقق منويات
مق�ام معظ�م رهب�ري  10ه�زار
دانشجوي بسيجي و 3هزار نفر از
مس�ئوالن واعضاي شوراي بسيج
دانشجويي سراسر كشور راتربيت
قرآني خواهد كرد.
دكتر رحي��م قرباني در گفتوگو با
خبرن��گار ايران عنوان كرد :براس��اس
اي��ن طرح در وهله نخس��ت ،حافظان
بسيجي دانش��جو شناسايي و ثبت نام
شده و براساس سهميه هاي دانشگاهها
و اس��تان ه��ا حداقل هر دانش��جو در

طول يك س��ال دو جزء از قرآن كريم
را حفظ خواهد كرد.
وي در ادام��ه از آغ��از ط��رح
س��ازماندهي و آم��وزش  313گ��روه
دانش��جويي مهدي ياور بس��يجي در
كشور خبر داد و گفت :ترويج مباحث
مهدويت محور فعاليت اين گروه ها در
دانشگاه ها خواهد بود.
قربان��ي با اش��اره به اينك��ه برنامه
آم��وزش س��رگروه هاي دانش��جويان
بس��يجي مهدي ي��اور ب��زودي اعالم
خواهد ش��د ،افزود :اين گروه ها داراي
جلس��ات هفتگي با رويك��رد مهدويت
در راستاي خودس��ازي و ترويج افكار
مه��دوي در دانش��گاه ه��ا هس��تند.
براس��اس برنام��ه ريزي ه��اي صورت
گرفته مقرر شده تا آموزش مكاتباتي و
غيرحضوري اعضا در سالروز به امامت
رس��يدن ام��ام عصر(عج) در مس��جد

احيا گر انديشه و تمدن اسالمي
گروه دين و انديشه آرمانهایاسالميتنها
رضا قسيمي
به تعالی روحی انسان
و س�عادت اخ�روی او محدود نیس�ت بلکه
تأمین نیازهای مادی بش�ر و مدیریت امور
دنیوی او نی�ز از جمله اه�داف مهم آموزه
ه�ای اسالميش�مرده ميش�وند.از جمل�ه
راهکاره�ای تطبی�ق ایدههای اسلاميدر
جامع�ه مس�لمین تعری�ف و س�اخت نظام
سیاس�ی اس�ت .نظاميکه متکفل رساندن
جامعه به اهداف دنیوی و اخروی است.
در دوره اخیر نبود توجه به مباحث نظری در
مورد نظام س��ازی سیاسی بیشترین تأثیرها را در
گسترش ابهامات مربوط به چگونگی حکومت در
اسالم داشته است.گس��تره این گونه ابهامات به
حدی اس��ت که برخی اندیشمندان مسلمان که
متأث��ر از دیدمان غربی بودن��د و با مبانی دیدمان
حکومت در اسالم ناآشنا بودند آمیختگی اسالم و
سیاست را انکار کردهاند.
ام��ا ام��ام خمین��ی (ره) رهب��ر و بنیانگ��ذار
جمهوری اس�لاميایران فقیه و فیلسوف و عارف
برجس��ته روزگار خ��ود با این که ی��ک روحانی
بود هرگز دیانت را از سیاس��ت جدا نميدانس��ت
و همین س��بب شد تا در جامعه خود با توجه به
شرایط حاکم بر جهان احساس مسئولیت کند و
در پی همین احساس مسئولیت انقالب عظیمي
را ایجاد نماید.
امام در باره امت اس�لام و تمدن اسالمينیز
هرگز سکوت نکرد و همواره در البهالی نوشتهها
و س��خنان ایش��ان ميتوان به رهنمودهايی برای
امت اس�لام دس��ت یافت تا جایی که به اعتراف
دوس��تان و دش��منان در دوران معاصر ایشان از
بزرگترین احیاگران اندیش��ه و تمدن اس�لاميدر
دنیای اسالم بودهاند و موجب پیدایش بسیاری از
اندیشهها و جنبشهای فکری و عملی اسالميدر
سرزمینهای اسالميو غیراسالميشدند.
امام خمین��ی (ره) در صحیف��ه نور حکومت
دین��ی را ب��ه معنی حکوم��ت قان��ون ميداند و
ميفرمای��د که مقصود این اس��ت ک��ه در جامعه
اس�لاميباید اس�لام و قانون اسالم حکومت کند
و چنی��ن بیان م��يدارد که در اس�لام حکومت،
حکومت قانون اس��ت حتی حکومت رسول اهلل و
حکومت امیرالمؤمنین حکومت قانون است یعنی
قانون خدا آنها را تعیین کرده است و آنها به حکم
قانون واجباالطاعه هستند پس حکم از آن قانون
خدا است و قانون خدا حکومت ميکند( .صحیفه
نور-ج-7صص1و)2
حکومت دین��ی از منظر امام خمینی معنایی
ج��ز حاکمیت دین ب��ه عنوان قانون خ��دا ندارد
چ��ه این که دین از نظر ایش��ان قانون بزرگ خدا
اس��ت که برای اداره کش��ورهای جه��ان از منبع
فیض الهی منتش��ر ش��ده اس��ت( .مجموعه آثار

کنگره امام خمینی و حکومت اسالمی -شایسته
شریعتمداری -ج -1ص)169
وج��ود حکومت ب��رای هر جامعه ب��ه منظور
برقراری نظام اجتماعی و پاسداری حقوق اعضاي
جامعه و کل آن جامعه ضرورتی تام دارد و جامعه
دینی یا به تعبیری جامعهای که دین در آن نقش
اساس��ی دارد هم از این قاعده مستثنی نیست و
امام خمین��ی نیز قطعاً در این م��ورد نظر خاص
داش��ته اس��ت چنان که حکومت دینی از منظر
ایشان مش��تمل بر دو عنصر اصلی است .نخست
دین به این ترتی��ب که احکام و قوانین جاری در
جامع��ه برگرفته از دین باش��ند و دیگر مجری یا
مجری��ان احکام که باید دین باور و دین ش��ناس
و عادل باش��ند (.حکومت دینی در اندیش��ه امام
خمینی و ابواالعلی مودودی-ص )59به این ترتیب
همچنان که از س��خنان حضرت امام خمینی(ره)
هم برميآید اگر قوانین حکومت برگرفته از دین
باش��ند و در رأس حکومت فقیه جامع الش��رایط
حضور داشته باشد آن حکومت دینی است.
ساختار حکومت در اسالم بر پایه ایمان به خدا
و معنویت و ماوراءالطبیعه ش��کل ميگیرد.اسالم
ح��ق حاکمیت را خاص پ��روردگار ميداند که از
مجرای پیامبران و قوانین الهی به مرحله اجرا در
ميآید .حکومت اسالميگونهای خاص از حکومت
اس��ت ک��ه در آن حکومت کنن��دگان در اجرای
حکوم��ت و اداره جامعه مقی��د به یک مجموعه
شروط هس��تند که در قرآن کریم و سنت رسول
اکرم معین ش��ده اس��ت .مجموعه شروط همان
احکام و قوانین اسالم است که باید رعایت و اجرا
ش��وند و از این جهت حکومت اس�لاميحکومت
قان��ون الهی بر جامع��ه اس��ت(.والیت فقیه-امام
خمینی-ص )33به تعبیری حکومت در اسالم به
معن��ی پیروی از قانون اس��ت و مجری قانون نیز
بای��د دارای علم به قانون الهی و عدالت در اجرای
قانون باشد.
اگر قانون ش��ناس ع��ادل در رأس هرم قدرت
در جامعه اس�لاميقرار بگیرد و به اجرای قوانین
اله��ی در عرصه ه��ای مختلف اهتم��ام بدارد آن
حکومت،حکومت دینی است و با حکومتها و نظام
های سیاسی دیگر جهان تفاوت بنیادین و ارزشی
دارد.در این جامعه همچنان که امام خمینی (ره)
نیز بر آن نظر داش��تهاند کس��انی حق حکومت و
حاکمیت دارند که بر اساس قانون الهی بر سر کار
آمده باش��ند و شرایط الزم برای احراز حکومت را
بدارند (حکومت دینی در اندیشه امام خمینی و
ابواالعل��ی م��ودودی -ص )74و این نقطه تفارق
حکوم��ت و حکومت��داری در جامعه اس�لاميو
جوامع غیراسالمياست.
ن��وع حکومت مورد نظر ام��ام حکومت والیی
اس��ت که بر اس��اس آن خداوند س��بحان والیت
بر امت و تدبیر امور سیاس��ی و اجتماعی جامعه

جمكران و پنج استان ديگر به صورت
تجمع ب��زرگ دانش��جويي مهديياور
صورت گيرد.
وي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا
زم��ان و م��كان دقيق برپايي بيس��ت
و هفتمي��ن جش��نواره ملي ق��رآن و
عت��رت دانش��جويان سراس��ر كش��ور
مشخص شده اس��ت ،توضيح داد :اين
جش��نواره نهم تا دوازدهم آبان ماه در
هفت��ه واليت و همزم��ان با عيد غدير
خم و سالروز تس��خير النه جاسوسي
در متجم��ع دانش��جويي ـ فرهنگ��ي
 13آبان با حضور  500نفر از برگزيدگان
هفت جش��نواره و مس��ابقه سراسري
دانش��جويان از وزارت علوم ،تحقيقات
و فناوري ،وزارت بهداش��ت ،درمان و
آموزش پزشكي ،دانشگاه آزاد اسالمي،
دانش��گاه پي��ام ن��ور ،دانش��گاه جامع
علمي  -كاربردي ،دانشكده هاي علوم

را ب��ه معصوم و در زمان غیب��ت معصوم به فقیه
عادل جامعالشرایط واگذار کرده است چه والیت
باالصال��ه از آن خداوند اس��ت و هر اعمال والیتی
ب��دون اذن و ب��ه تعبیری تفویض او نامش��روع و
حرام اس��ت(.مجموعه آث��ار کنگره امام خمینی
(ره) و حکومت اسالمی -محمدعلی برزونی-ج-2
ص)75
اصوالً اس�لام آن چن��ان که از س��خنان امام
خمین��ی (ره) نیز برميآید خود دارای س��امانه و
نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است
و ب��رای همه ش��ئون زندگی ف��ردی و اجتماعی
انسان قوانین خاص دارد و جز آن را برای سعادت
جامعه نميپذیرد.
از نظ��ر امام خمین��ی (ره) تنها مکتبی که در
همه مراح��ل زندگی انس��ان راهنمای او اس��ت
مکتب پیامبران است و مکتب پیامبران که اسالم
باالترین آنها است از آنجا که عملش از راه وحی به
ماوراي طبیعت ميرسد قادر است در همه مراحل
زندگی راهنمای انسان باشد.
ح��ال توجه به یک نکته در روزگار ما ضروری
است و آن این که در شرایط این روزگار که اسالم
و جامعه اس�لامياز جانب یک دش��من قوی به
نام غرب تهدید ميش��وند کدام عناصر این اسالم
ميتوانند تکیهگاه رویارویی مسلمانان با غرب قرار
گیرند.
از دیدگاه امام با تکیه بر عناصر ظلم س��تیزی
و استقاللطلبی و آزادیخواهی اسالم و نیز اصول
مترقی آن ب��رای زندگی مادی و معنوی انس��ان
ميت��وان راهکارهایی را برای رویارویی با غرب به
دس��ت آورد(.رویارویی تمدن اسالميو مدرنیته-
ص ) 155از همین رو اس��ت که ایش��ان همواره
ب��ا تأکید بر نکوهش روحیه س��لطه طلبی غرب،
مس��لمانان را به مقابله با اقدامات س��لطهجویانه
غرب دعوت و زمینه خودباوری و استقالل خواهی
و بیداری عموم��يرا در این جوامع فراهم کرده و
به تعبیری علت العلل بازگشت به تعالیم اسالم در
دوره معاصر شده اند.
اسالميکه امام خمینی(ره) بازگشت به آن را
در دوره معاصر با توجه به ش��رایط موجود ،یگانه
راه مسلمانان برای رویارویی با خوی سلطه جویانه
غرب ميدانستند دینی است که نفیکننده سلطه
بیگانگان بر امور مسلمانان است و برای تحقق آن
راهکارهايی را هم ارائه کردند که به برخی از آنها
اشاره ميکنیم.
-1تلاش در جه�ت بی�داری و رش�د
سیاسی
يو
امام تس��لط غرب بر س��رزمینهای اسالم 
اس��تعمار این سرزمینها را ناشی از غفلت و عدم
رش��د سیاس��ی این جوامع ميدانس��ت و بر این
باور بود که ضروری اس��ت این جوامع در راستای
بیداری و رشد سیاسی خود تالش کنند و خود را
از رخوتی که مدتی است دچار آن شدهاند رهايی
بخشند.
 -2ایستادگی در برابر سلطه استعماری

امروز با ...
هنرموسيقيدرتمدناسالمي-ايراني

ياسرموحدفر

گروه دين و انديشه ياس�ر موحدف�ر دبيركل
مونا  امير محمدي
بنياد فردوسي سالهاست
ك�ه در اي�ن مرك�ز ب�راي پاسداش�ت درفش
برافراش�ته فرهنگ و تمدن اسالمي ـ ايراني و
نگاهباني از شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي
تالش كرده است.
وي از جمل��ه اعضاي مؤس��س و عضو هيأت
مديره بنياد فردوس��ي از س��ال  84تاكنون محسوب ميشود و در اين مسير
آثاري نيز به رش��ته تحرير درآورده اس��ت .كتاب «رازهاي شاهنامه» از نشر
پازينه و «دفتر دوم فردوس��ي پژوهي» با همكاري نش��ر خانه كتاب ،س��ال
گذشته از سوي اين شاهنامهپژوه منتشر شده است.
وي پيش��تر به فعاليتهايي چ��ون مديريت كانونهاي فرهنگي ـ هنري دانش��گاه
خواجه نصير ،دبير نشس��تهاي ش��اهنامهپژوهي سراي اهل قلم و دبير علمي دهه
گراميداش��ت هزاره سرايش شاهنامه در دانش��گاههاي مختلف نيز پرداخته است و
از جمل��ه فعاليتهاي برون مرزي او نيز ميتوان به پيش��نهاد ثبت هزاره س��رايش
شاهنامه به يونسكو و ثبت خواجه نصيرالدين طوسي و هنر نقالي با همكاري سازمان
ميراث فرهنگي و گردش��گري اشاره كرد .موحدفر بسيار خرسند است كه شاهنامه
فردوس��ي اين روزها در فهرس��ت رويدادهاي فرهنگي ،هنري و علمي يونسكو قرار
گرفته است.
ياس��ر موحدفر اين روزها سرگرم آمادهسازي محتواي دو كتاب «آموزههاي اخالقي
در ش��اهنامه فردوسي» و «پيش��ينه هنر موس��يقي در فرهنگ و تمدن اسالمي ـ
ايراني» اس��ت .وي درباره اين دو عن��وان كتاب توضيح ميدهد :كتاب «آموزههاي
اخالقي در شاهنامه فردوسي» با توجه به اهميت مباحث اسالمي و قرآني فردوسي
در ش��اهنامه و بر مبناي آموزههاي روايي و انديش��ههاي حكمي اين ش��اعر بزرگ
حماس��ي نوشته شده و كتاب «پيشينه هنر موسيقي در فرهنگ و تمدن اسالمي ـ
ايراني» درباره نگرههاي حكمي ،ادبي و فقهي موس��يقي در تمدن اسالمي و ايراني
است .اين دو كتاب با همكاري بنياد فردوسي و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
منتشر خواهد شد.
پروفسور سید حسین نصر:

فلسفه اسالمی از رهگذر عرفان اسالمی درك میشود

قرآن��ي وزارت آم��وزش و پرورش برپا
مي شود.
وي در پايان از انتش��ار يازدهمين
شماره نش��ريه قرآني س��ازمان بسيج
دانش��جويي تح��ت عنوان «نوس��ازي
معنوي» خبر داد و گفت :اين نش��ريه
رويكرد خبري ،آموزش��ي ،پژوهش��ي

غرب
ام��ام خمینی همچنین بر این عقیده
بود که جوامع اس�لاميبرای رهايی از
سلطه استعماری مدرنیسم باید در
برابر سلطه جويی غرب ایستادگی
کنند و یکی از راهکارهای برگرفته
از آم��وزه های دین��ی را رویارویی
با س��لطه جويی غرب ميدانستند
و معتقد بودند ک��ه در این زمینه
ت��ا زمان��ی درنگ جایز اس��ت که
اس��تقالل مملکت به خطر نیفتاده
باشد.
 -3همبستگی در برابر سلطه
جويی تمدن غرب
به اعتقاد امام از عوامل مهم و اساسی
تس��لط اس��تعمارگران بر کش��ورهای
اس�لاميفقدان اتح��اد و انس��جام و
همبس��تگی در میان مسلمانان است
و پ��س از بیداری و ع��زم و اراده بر
ایستادگی در برابر سلطه جوییهای
غرب گام بعدی اتحاد و همبستگی
جوامع اسالمياست.
 -4تالش برای ایجاد دولت
اسالمی
ب��رای مقابل��ه ب��ا سیاس��تهای
اس��تعماری غرب در جوامع اسالمياز دید
امامخمینی(ره) ضروری است که مسلمانان
برای اس��تقرار حکومت اس�لاميو اجرای
قوانین اسالميدر جوامع خود بکوشند زیرا
کاهلی آنان در همین زمینه به غربیان اجازه
داده اس��ت که ب��ا روی کار آوردن چهرههای
متمایل به خود اهداف استعماری خود را پیش
ببرند.
امام خمینی(ره) با آگاهی از تاریخ تحوالت
سیاسی و اجتماعی ایران و اعتقاد به جامعیت
دینی اسالم و پاسخ گویی آن به همه نیازهای
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مسلمانان در
هم��ه اعصار یگان��ه راه رهايی مس��لمانان از
س��لطه غرب و عقب ماندگی ناش��ی از آن را
بازگش��ت به خود اسالميو احیای اسالم یافت
و در ای��ن جه��ت تالش فک��ری و عملی خود را
آغاز کرد.
آن چه که در زمینه تمدن اس�لاميمورد نظر
حضرت امام خمینی(ره) بوده است و ایشان همواره
بر آن پای ميفش��ردند اصل بازگشت به اسالم و
دعوت مسلمانان به بازگشت به اسالم اصیل بوده
اس��ت اصلی که اهتمام ب��ه آن راهی برای احیاي
ارزشهای معنوی اس�لام در هر روزگاری است و
این مهم خود قادر اس��ت مس��لمانان را از شرایط
نابس��امان کنونی چون سلطه غرب نجات دهد و
آنچنان که در ایران ش��اهد آن ب��وده ایم زندگی
پیشرفته و پیشرو را برای آنان فراهم ميکند و از
این رو ایش��ان بارها با تأکید بر اسالم ترقی خواه
فریاد مقابله با سلطه غرب را سر دادند.

داش��ته و سال گذش��ته در نمايشگاه
بي��ن المللي ق��رآن كريم حاي��ز رتبه
نخس��ت ش��د .برخ��ي از عناوين اين
شماره شامل توليد ملي از ديدگاه مقام
معظم رهبري ،دشمن شناسي ،اعتقاد
به مهدويت ،مهارت هاي زندگي قرآني
و دعاشناسي كاربردي است.

پروفس��ور سید حسین نصر متأله و فیلسوف اسالمی
و اس��تاد علوم اس�لامی در دانش��گاه جرج واش��نگتن
درخصوص ارتباط و همبس��تگی میان فلس��فه اسالمی
و عرفان اس�لامی گفت :بس��یاری از فیلسوفان اسالمی
متعلق به مکتب مش��اء هستند که اگر رد آنها را بگیریم
به فارابی و ابن سینا میرسیم .باید توجه داشت که این
فیلس��وفان عالقهمند و متأثر از عرفان اسالمی یا به طور
مشخصتر عالقهمند و متأثر از صوفیسم هستند.
وی افزود :بعد از این باید در مورد مکتب اش��راق س��خن راند .این مکتب
توس��ط سهروردی بنیان گذاش��ته ش��د .همچنین مکتب حکمت متعالیه به
وسیله مالصدرا بنیان گذاشته شد .این دو مکتب به دنبال این بودند که میان
فلسفه و صوفیسم و عرفان پیوند و ارتباطی برقرار کنند.
نصر تصریح کرد :تأثیر عرفان اس�لامی همچنین در فلس��فه ش��یعی و در
مکتب مشاء در اسپانیای اسالمی قابل مشاهده است.
وی در خصوص این دیدگاه هانری کربن شیعه شناس و فیلسوف برجسته
اس�لامی که معتقد است ما نمیتوانیم فلسفه اسالمی را بدون عرفان اسالمی
بشناسیم ،نیز گفت :من فکر میکنم که حق با «کربن» است .فلسفه اسالمی
را نمیتوان بدون عرفان اسالمی درک و فهم کرد.

دکتر صانعي درهبيدي:

مسئوليت اجتماعي واجب کفايي است

دکتر منوچهر صانعي درهبيدي ،اس��تاد گروه فلسفه دانشگاه
ش��هيد بهش��تي بيان کرد :انس��ان موجودي اجتماعي است و
ش��خصيت هريک از ما مجموعهاي از ارتباطات اجتماعي است
ارتباط با خان��واده و فاميل و همس��ايگان و همکاران .مجموعه
شخصيت بيروني و عيني انسان مجموعه اين ارتباطات است .در
اين ارتباطات چند نوع مسئوليت اخالقي داريم .اين نويسنده و
مترجم افزود :آن مقدار که هر انساني از روابط اجتماعي بهره ميبرد بايد فعال و مؤثر
باشد تا ديگران از او بهره ببرند.
صانعي ادامه داد :مس��ئوليت انس��اني و اخالقي نوعي رابطه جمعي است .يعني
آدميزاد فقط مس��ئول خودش نيست هر انساني مسئول ديگران هم است .در قرآن
آمده اگر کسي را نجات دهي گويي همه بشريت را نجات دادهاي و اگر جان يک نفر
را بگيري گويي جان همه بشر را گرفتهاي؛ خدمات اجتماعي هم ذيل همين مطلب
ميآيد .يعني هر کسي که کار ميکند و خدمت به جامعه ميکند به مسئوليتهاي
اجتماعياش که واجب کفايي است عمل ميکند.
دكتر اعوانی مطرح كرد

جدايي فلسفه جديد غرب از حكمت الهي

ب��ا ر ی
ب��ه اعتق��اد
امام (ره) جوامع
غیرغربی و در رأس همه،
جوامع اسالميتوانايی مقابله با غرب و سلطه آن
را دارند زیرا ای��ن جوامع از همه امکانات مادی و
معنوی بهرهمند ميباشند ولی آن چه که در این
یکی دو س��ده اخیر رخ داده این است که غربیان
ای��ن جوامع را از هوی��ت و توانايیهای خود تهی
کردهاند و از این رو همواره به مس��لمانان توصیه
ميکنن��د که بای��د خود را پیدا کنن��د و بفهمند
که خود ،دارای فرهنگ و ش��خصیت میباشند و
مکتب��ی دارند که اگر بتوانن��د آن را بازیابند همه
آرزوهای نیک بش��ر را در دس��ترس آنها خواهد
گذاشت.

دکتر غالمرضا اعوانی ،اس��تاد فلس��فه با بیان اینکه راهی که
فلسفه در جهان اس�لام پیمود برخالف فلسفه غرب بود ،گفت:
فلس��فه اس�لامی در پیوند با حکمت الهی است در حالی که در
غرب از حکمت الهی جدا شد .رئیس هیأت مدیره انجمن حکمت
و فلس��فه ایران درباره رابطه میان حکمت و فلسفه گفت :دانش
و دانایی و در نهایت عالیترین مرتبه دانش و دانایی که از آن به
حکمت تعبیر میکنند ،برترین و باالترین چیزی است که انسان را از سایر موجودات
ممتاز میکند.
رئیس انجمن بینالمللی فلسفه اس�لامی اظهار داشت :اسالم ،همیشه دانایی و
حکمت را ترویج میکرد و مش��وق آن بود .تنه��ا ایرانیها بودند که حکمت الهی را
گرفتند و ادامه دادند .یعنی حکمت ب ه عنوان گرایش��ی مهم در فرهنگ در ایرانیها
دیده میشود و دیگر کشورهای اسالمی نتوانستند این کار را انجام دهند .وی با بیان
اینکه فلس��فه در غرب ،راهی برخالف شرق (اسالم) پیمود و حکمت از مبادی الهی
جدا و به فلسفه جدید تبدیل شد ،تصریح کرد :این جدایی باعث شد که دین هم از
مبنای حکمی جدا ش��ود چون ممکن است دین هم جنبه حکمی خود را از دست
دهد ،چنانچه در بعضی از مکتبهای اس�لامی این اتفاق افتاد و دین جنبه حکمت
را از دست داد.
دکتر صابری:

شرط عرفان حقیقی شریعت و دینداری است

دکتر علی محمد صابری استاد گروه فلسفه و عرفان اسالمی
مجتم��ع تربیت دبیر پیامبر اعظم(ص) با بیان اینکه متأس��فانه
جامع��ه ما به عرفان اهمیت نمیدهد ،درمورد تفاوت عرفانهای
کاذب با عرفان واقعی گفت :به این تقس��یم بندی معتقد نیستم
زیرا اگر یک منظومه فکری ،عرفانی باشد یعنی شریعت را قبول
داشته باشد مراتب عرفانی را سیر کرده باشد و تلقین و ذکر الهی
در اثر نفخه الهی و مذکر الهی داش��ته باش��د آن منظومه فکری عرفان است و دیگر
هیچ چیزی جز آن نیس��ت .وی افزود :این کالسهای عرفاننماها یا انرژی درمانی
یا محفلی از گروهی از جوانان اس��ت که دور هم جمع شدهاند دیگر عرفان نیستند.
ش��رط عرفان حقیقی شریعت و دینداری است اما شریعت برای عارف کافی نیست
بلکه باید دائم در ذکر باشد .مدعیان عرفان هیچ وقت ادعا نمیکنند که عارف هستند
و کالس تشکیل نمیدهند.

