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جامعي�ت ش�خصيت ام�ام خمين�ي)ره( از ايش�ان 
ش�خصيتي ذواالبعاد س�اخته اس�ت كه بررسي هر 
يك از وج�وه نظري و عملي س�يره ايش�ان نيازمند 
سلسله اي از مقاالت است. در بعد معرفتي، مي توان 
منظومه فكري ايشان را متشكل از سه مؤلفه فلسفه، 
عرفان و فقه دانست كه در هر يك نيز سرآمد دوران 
خود بودن�د. از جمله در فلس�فه كه ب�ه تعبير مقام 
معظم رهب�ري »حضرت ام�ام - رض�وان اهلل تعالي 
عليه - چكيده و زبده مكتب مالصدراس�ت.« فرزند 
و يادگار امام راح�ل مرحوم س�يداحمد خميني هم 
معتق�د بودند هيچ كس در فلس�فه اس�المي به پاي 
امام نمي رس�د و البته اين قول، اعتراف بس�ياري از 
اهل فن و فلسفه است. در ادامه با خاستگاه و مبناي 
انديش�ه فلس�في امام بيش�تر آش�نا خواهيم شد. 

  
  آموختن و آموزش فلسفه توسط امام

امام خميني)ره( در دوران تحصيل خود در حوزه علميه 
قم، همگام ب��ا آموختن فقه و اصول، ب��ه يادگيري علوم 
ديگر نيز عالقه نشان دادند و از آن جمله آموختن علوم 
ادبي، رياضيات، هيئت و فلسفه بود. از جمله آموخته هاي 
فلسفي ايشان »شرح منظومه« مالهادي سبزواري بود 
كه آن را در محضر حاج سيدابوالحسن رفيعي فراگرفتند. 
چهار سال مطالعه و آموزش شرح منظومه –كه درآمدي 
بر اسفار مالصدراس��ت- ايش��ان را به ابعاد اسفار اربعه 
مالصدرا مسلط س��اخت به گونه اي كه به مباحثه درس 
اس��فار با ديگر اس��اتيد مي پرداختن��د. همچنين امام 
فلسفه اسالمي و فلس��فه غرب را نزد ش��يخ محمدرضا 
مسجدش��اهي فراگرفتند و رفته رفته با تسلط به ابواب 
فلسفه، به تدريس آن مشغول ش��دند. ايشان سال هاي 
بسيار زيادي به تدريس فلسفه اشتغال داشتند و اين در 
حالي بود كه در آن ايام نگرش نامطلوبي نسبت به فلسفه 
وجود داش��ت و حتي اس��اتيد و متعلماني در حوزه قم، 
تدريس آن را گناه مي شمردند و خود ايشان چنين نقل 
مي كنند كه در مدرسه فيضيه، فرزند كوچكشان وقتي از 
كوزه اي آب مي نوشيد، كوزه را آب مي كشيدند، چراكه 

پدرش درس فلسفه مي گفت. 
از تدريس��ات فلس��في ايش��ان مي توان به دوره اس��فار 
مالصدرا و ش��رح منظومه مالهادي س��بزواري اش��اره 
كرد كه تقري��رات برخي ش��اگردان از مباحث ايش��ان 
در حال حاضر موجود اس��ت. تربيت ش��اگرداني چون 
عالمه طباطبايي و ش��هيدمطهري كه س��رآمد فلسفه 
اس��المي معاصرند، نتيجه تدريس هاي حضرت آيت اهلل 

خميني)ره( است. 
  تجلي فلسفه سياسي در انقالب خميني)ره(

اگر قائل به اين باشيم كه هر تحرك و تغيير بنيادين در 
يك جامعه پشتوانه اي فكري و بستري فلسفي دارد، بايد 
به دنبال زمينه اي مناس��ب در ميان نگرش هاي فلسفي 
براي انقالب اس��المي بگرديم. اينجاست كه پيش از هر 
تأملي به تأثي��ر غيرقابل انكار حكم��ت متعاليه بر روند 

انقالب اسالمي پي مي بريم. 
بس��ياري بر اين باورند كه حكم��ت صدرايي و ظرفيت 
»حركت آفرين« آن در پيدايش انقالب اس��المي تأثير 
چش��مگير داش��ته اس��ت و به علت نوع ويژه نگاهي كه 
به انس��ان دارد و حرك��ت جوهري كه تم��ام پديده ها و 
اش��يا را در صيرورت به س��مت وحدت تعريف مي كند، 
نزديك تري��ن نظرگاه به مقوله انقالبي توحيدي اس��ت. 
برخي نيز انقالب را مسيري همتراز با اسفار اربعه دانسته 
و مرحله وقوع آن و تأس��يس نظام انقالبي را همس��نگ 
سفر چهارم از آن مي دانند كه س��ياحت از سوي خلق و 

در ميان خلق است. 
اعتقاد ويژه امام به فلسفه عالوه بر تحقق پديده انقالب، در 

بسياري از بيانات و نامه هاي ايشان نيز مشهود است. شايد 
اگر بخواهيم نمود اعتقادي مباني هستي شناسي فلسفي 
ام��ام)ره( را در دوران حكومت ايش��ان ببينيم، بهترين 
مصداق نامه اي اس��ت كه ايش��ان خطاب به گورباچوف 
نگاشته و وي را به رجوع به مباني شناختي اسالمي توجه 
مي دهند. ايشان در دي ماه سال 67 در نامه تاريخي خود 
خطاب به آخرين رئيس اتحاديه جماهير شوروي ضمن 
نفي تفكر ماترياليستي حاكم بر احزاب كمونيستي، آنان 
را به حقيقتي وراي موهومات مادي گرايانه توجه مي دهد. 
در بخشي از اين نامه ضمن آوردن استدالل هاي تمثيلي 
براي خداشناسي چنين مي نويسند:»مشكل اصلي شما 
مبارزه طوالني و بيهوده با خدا و مبدأ هستي و آفرينش 
است. اصوالً ميل نداشتم ش��ما را در پيچ و تاب مسائل 
فالسفه، قرار دهم... ]اما[ اگر جنابعالي ميل داشته باشيد 
در اين زمينه ها تحقيق كنيد، مي توانيد دستور دهيد كه 
صاحبان اين  گونه علوم عالوه بر كتب فالس��فه غرب در 
اين زمينه به نوشته هاي فارابي و بوعلي سينا � رحمت اهلل 
عليهما� در حكمت مش��اء مراجعه كنند، تا روشن شود 
كه قانون عليت و معلوليت كه هرگونه ش��ناختي بر آن 
استوار است، معقول است نه محسوس؛ و ادراك معاني 
كلي و نيز قوانين كلي كه هرگونه اس��تدالل بر آن تكيه 
دارد، معقول اس��ت نه محس��وس، و نيز ب��ه كتاب هاي 
سهروردي � رحمت اهلل عليه � در حكمت اشراق مراجعه 
نموده و براي جنابعالي شرح كنند كه جسم و هر موجود 
مادي ديگر به نور صرف كه منزه از حس مي باشد نيازمند 
اس��ت و ادراك شهودي ذات انس��ان از حقيقت خويش 
مبرا از پديده حسي است. از اساتيد بزرگ بخواهيد تا به 
حكمت متعاليه صدرالمتألهين � رضوان اهلل تعالي عليه 

و حش��ره اهلل مع النبيين و الصالحين � مراجعه نمايند تا 
معلوم گردد كه حقيقت علم همانا وجودي است مجرد از 
ماده و هرگونه انديشه از ماده منزه است و به احكام ماده 

محكوم نخواهد شد.« 
  فلسفه غرب در نگاه امام

همانطور كه اشاره شد، امام خميني)ره( عالوه بر فلسفه 
اسالمي، فلسفه غرب را نيز در حوزه و نزد شيخ محمدرضا 
مسجدشاهي فراگرفته است. ديدگاه ايشان در خصوص 
فلس��فه غرب حاوي چند نكته اساسي است. اول آن كه 
ايشان فلس��فه يونان باس��تان را از فلس��فه غرب مدرن 
تفكيك نموده و برخالف فلسفه مدرن، اهميت به نسبت 
زيادي براي آن قائل هس��تند. اين س��يره فلسفي البته 
مشابه با مشي فالسفه اس��المي بوده كه چه در فلسفه 
مش��اء و چه در نظرات مالصدرا منعكس ش��ده اس��ت. 
كافي اس��ت به يكي از تعبيرات امام راحل درباره كتاب 
»تئولوگيا« اثر فلوطين كه بس��يار مورد توجه فالس��فه 
مس��لمان قرار گرفته است، اشاره ش��ود:»صحف اعاظم 
فالسفه عالم، با آنكه علومشان نيز از سرچشمه وحي الهي 
است، موجود است كه شايد باالتر و لطيف ترين آنها كتاب 

شريف اثولوجياست.«
با اين وج��ود حضرت امام كه آثار فلس��في يون��ان را از 
نظر گذرانيده بود، با تطبيق آنها با فلس��فه اي كه توسط 
مسلمانان رواج داده شد اين دو را از حيث مباني توحيدي 
غيرقابل قياس مي داند:»وقتي ش��ما فلسفه ارسطو كه 
ش��ايد بهترين فلسفه  ها قبل از اس��الم باشد را مالحظه 
كنيد مي  بينيد كه فلسفه ارس��طو با فلسفه  اي كه بعد از 
اسالم پيدا شده اس��ت فاصله  اش زمين تا آسمان است، 
در عين حالي كه بسيار ارزشمند اس��ت، در عين حالي 
كه ش��يخ الرئيس راجع به منطق ارس��طو مي  گويد كه 
تاكنون كسي نتوانسته در او خدشه  اي كند يا اضافه اي 
كند، در عين حال فلس��فه را وقت��ي مالحظه مي  كنيم 
فلسفه اسالمي با آن فلسفه قبل از اسالم زمين تا آسمان 
فرق دارد.« و اين ادعا كه فلسفه اسالمي كه در حوزه ها 
تدريس مي شد را امتداد همان فلسفه يونان مي دانستند- 
و حكم به مشركانه و غيرتوحيدي بودن آن مي دادند- در 
تقريرات فلسفي خود مورد انتقاد قرار مي دهد:»سخني 
كه زبانزد بعضي است كه اين فلسفه از يونان اخذ شده، 
غلط اس��ت. كي فالس��فه يونان از اين حرف ها س��ر در 
آورده اند؟ چه كس��ي س��راغي از اين حرف ه��ا در كتب 
آنها دارد؟ اين حرف ه��ا در كتب آنها نب��وده و نخواهد 
بود. بهترين كتاب فلس��في آنها اثولوجيا است كه داراي 
مختصري از معارف بوده و بقيه اش طبيعيات اس��ت.« و 
نيز در اسرارالصاله مي نويس��ند: »فلسفه امروز حكماي 
اسالم را و معارف و سيره اهل معرفت را به حكمت يونان 
نس��بت دادن از بي اطالعي از كتب قوم است مثل كتب 
فيلسوف عظيم الشأن اس��المي صدرالمتألهين )قدس 
سره( و استاد عظيم الشأنش محقق داماد)قدس سره( و 
تلميذ بزرگوار او فيض كاش��اني )قدس سره( و... و نيز از 
بي اطالعي به معارف صحيفه الهي و احاديث معصومين 

)سالم اهلل عليهم( است.« 
حضرت امام بهره آثار فلس��في غ��رب از مبحث الهيات 
و خداشناسي را بسيار ناچيز دانس��ته و از همين منظر 
دكارت را به عنوان سرسلسله فلسفه مدرن مورد انتقاد 
قرار مي دهد:»پايه معلومات دكارت در باب الهيات به چه 

اندازه سست و بچگانه است.«
نهايت اينكه نگرش امام به فلسفه غرب، نگاهي باورمندانه 
به فلس��فه اس��المي و تمايز آن با فلس��فه قديم غرب و 

رجحان آن بر فلسفه غرب است. 
نظر حضرت امام خميني، راجع به فالسفه غرب اين است 
كه »فالسفه غرب االن هم محتاج به اين هستند كه ]در 

الهيات[ از فالسفه شرق ياد بگيرند.«

  امام و مخالفت با فلسفه
با وجود همه ديدگاه هاي فلس��في ك��ه درخصوص امام 
خميني)ره( تش��ريح ش��د، برخي بنا به قرائني قائل به 
آن هستند كه ايش��ان در اواخر عمر، از رويكرد فلسفي 
خود بازگش��تند و به ذم اصل فلسفه پرداختند. از جمله 
اين قرائن برخي اشعار امام خميني است كه در آن براي 
فلسفه تعبير »حجاب فلس��فه« و »حجاب اكبر« به كار 
مي برند. در يكي از دوبيتي هاي امام خطاب به عروس شان 
كه به فلسفه اش��اره دارد مي نويس��ند:» فاطي كه فنون 

فلسفه مي خواند از فلسفه فاء و الم و سين مي داند.
  رهايی از حجاب فلسفه

يا در نوشته ديگري مأيوس��انه به نتايج حاصله از برخي 
آثار عظي��م فلس��في اش��اره مي كنند:»اس��فار اربعه با 
طول و عرضش از سفر به سوي دوس��ت بازم داشت، نه 
از»فتوحات« فتح��ي حاصل و ن��ه از »فصوص الحكم« 

حكمتي دست داد، چه رسد به غير آنها.«
بنا بر برخي موارد محدود مانند موارد فوق است كه برخي 
مدعي شده اند امام در اواخر عمر و پس از آن كه تدريس 
فلسفه را كنار گذاشتند، اعتقاد خود را به فلسفه از دست 

دادند و در منش خود به آن استناد نكردند. 
پاسخي كه برخي امام پژوهان نسبت به اين ادعا داده اند 
آن است كه امام عبارات فوق را يا در اشعارش به كار برده 
است يا در نگارش هاي ادبي و همگان مي دانند كه يكي 
از ويژگي ها و صناعات شعر، كاربرد لغات در غير معناي 
ظاهري آن است. نه فقط فلسفه كه در عبارات ادبي امام 
مدرسه ، مسجد و مكتب نيز با چنين عباراتي خطاب شده 
و آنچه قابل برداشت از س��خن ايشان است؛ همان غرق 
نشدن در عوالم فلسفه ، عرفان و... است به طوري كه اين 
ابزارها خود به هدف تبديل شوند. هر علمي كه خود نشان 
دهنده مسير به سوي حضرت حق نباشد، خود حجاب 

خواهد بود و منتج به شرك خفي خواهد شد. 
به عنوان مثال حضرت امام)ره( در تفسير سوره حمد، نه 
تنها فلسفه بلكه به علوم شرعي كه در مسير رسيدن به 
مقصد نباشند با عنوان حجاب ياد كرده اند:»علوم شرعيه 
و علوم عقليه... اينها براي رسيدن به مقصد هستند و هر 
كدام ما را از آن مقصد باز دارند، ديگر علم نيست، حجاب 
ظلماني است... چه بس��ا بعض از همين اصحاب برهان 
عقلي و استدالل فلسفي بيشتر از ديگران در دام ابليس و 

نفس خبيث مي باشند.«
پاسخ ديگر آن است كه گويي امام ضمن توجه به معارف 
فقهي و براهين فلسفي، كشف حقيقت را در عالم عرفان 
ممكن مي دانند كه صفاي قلب و خلوت مي تواند انسان 
را به آن حقايق برساند و فلس��فه صرفاً تا مسيري انسان 
را همراه��ي مي توان��د نمايد:»ايمان به اي��ن حقايق با 
بافته هاي متكلمين و برهان هاي فلسفي ممكن نيست، 
بلكه به لطف قريحه ، صفاي قل��ب و باطن و رياضت ها و 

خلوت ها نياز دارد.«
لذا عرفان در اين ن��گاه جايگاهي فراتر از فلس��فه دارد، 
چراكه عرفان تأكيد بر علم حضوري دارد و فلسفه ابزاري 

براي معرفت حصولي است. 
پس مي توان گفت عبارات لطيف امام در مذمت فلسفه 
كه گاه در اش��عار و كنايه هاي ادبي منتشره از ايشان به 
چشم مي خورد، نه از باب تخطئه ذات فلسفه است، بلكه 
اوالً به استفاده از فلسفه به عنوان ابزار نيل به هدف و نه 
تبديل آن به يك هدف بالذات –ك��ه نتيجه آن حجاب 
است- اشاره دارد و ثانياً رسيدن به شهود ناشي از مراتب 
عرفان عمل��ي را برتر از عل��م حصول��ي و براهين عقلي 
برمي شمرند. براي نقض اين ادعا كه امام در دوران پس 
از انقالب به كاركرد فلسفه بدبين ش��دند، اشاره به نامه 
گورباچف كه در اواخر عمر شريف ايشان نگاشته شده و 

اشارات فلسفي  كافي است. 

فقيهي كه شاگرد اول مكتب مالصدرا بود

محسن مطلق
   تحليل

بسياري بر اين باورند كه حكمت صدرايي 
و ظرفيت »حركت آفرين« آن در پيدايش 
انقالب اسالمي تأثير چش�مگير داشته 
اس�ت و به علت نوع وي�ژه نگاهي كه به 
انس�ان دارد و حركت جوه�ري كه تمام 
پديده ها و اشيا را در صيرورت به سمت 
وحدت تعري�ف مي كن�د، نزديك ترين 
نظرگاه به مقوله انقالبي توحيدي اس�ت

 ام�ام ضم�ن توجه ب�ه مع�ارف فقهي و 
براهين فلس�في، كش�ف حقيقت را در 
عالم عرفان ممكن مي دانن�د كه صفاي 
قلب و خل�وت مي تواند انس�ان را به آن 
حقايق برساند و فلسفه صرفًا تا مسيري 
انسان را همراهي مي تواند نمايد:»ايمان 
به اين حقاي�ق با بافته ه�اي متكلمين و 
برهان هاي فلس�في ممكن نيست، بلكه 
به لطف قريح�ه و صفاي قل�ب و باطن و 
رياضت ه�ا و خلوت ه�ا ني�از دارد.«

تأملي در فلسفه شناسي امام خميني)ره(

آزادانديشي در حوزه بايد دامنه اش گسترده باشد. در 
فلسفه، فرمايشات آخوند مالصدرا وحي منزل نيست. 
در فقه، فتاواي صاحب جواهر و شخصيتي مثل شيخ 
اعظم - كه با وجود همه  بزرگان و فقها، ما نظير شيخ 
اعظم را از بعد از ش��يخ تا امروز ديگ��ر نداريم - وحي 
منزل نيس��ت؛ نه در فقه، نه در اصول، لذا رد كردند، 
ايراد كردند، اش��كال كردند، جواب دادن��د. بايد اين 

سنت در حوزه باشد. 
بيانات رهبر انقالب در ديدار اساتيد حوزه قم 
۸۹/۸/2

فتاواي صاحب جواهر و نظرات مالصدرا 
وحي منزل نيست

صراط

يكي از س��ؤاالت رايج در مقوله فرهنگ اين اس��ت كه اساس��اً 
»فرهنگ اسالمي« چيست؟ آيا فرهنگ اسالمي را در معارف ، 
اخالق و احكام دين خالصه مي كنيم يا فرهنگ جوامع مسلمان را 
فرهنگ اسالمي مي دانيم؟ فرهنگ اسالمي چه نسبتي با فرهنگ 
جوامع مسلمان برقرار مي كند؟ آيا فرهنگ سنتي جوامع مسلمان 
لزوماً فرهنگ اس��المي اس��ت و آداب و روش هاي جديد لزوماً 
غيراسالمي است؟ نقش تاريخ، دين و فناوري در ساخت فرهنگ 
جوامع چگونه با هم پيوند برقرار مي كند؟... اينها پرسش هايي 
است كه در كتاب فرهنگ ناب اسالمي رهيافت هايي براي پاسخ 

به آن ارائه شده است.
اساس��ي ترين مؤلفه هاي فرهنگ ناب اس��المي در پنج ارزش 
اساس��ي عقل، ايمان، علم، عمل و اخالق به عنوان ش��بكه مفهومي درهم تنيده، الگوي مفهومي 
مهندسي فرهنگ اسالمي را شكل مي دهد و نيز ارتباطات پنجگانه »انسان« با خود، خدا، خليفه خدا، 
خلق و خلقت بسترهاي اصلي ساخت فرهنگ ناب اسالمي است. فرهنگ ناب اسالمي، جامعه بشري 

را در بستر »فرهنگ توحيدي« به سوي »توحيد فرهنگي« صيرورت مي بخشد. 
كتاب فرهنگ ناب اسالمي )مباني و الگوهاي مفهومي( اثر حجت االسالم علي ذوعلم توسط سازمان 

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي منتشر شد. 

  علي دزفولي
 يكي از ويژگي هاي اساسي روش فلس��في امام، جدايي ناپذيري آن از فقه و عرفان است. ايشان 
مطالعه فلس��فه را بي هدف غايي، خود حجاب شناخت مي دانند. س��رگرمي به الفاظ فلسفي و 
مسيري كه فالسفه غرب پيموده و متهم به بي فايدگي در عمل براي جامعه خود شدند به تعبير 
ايشان »باعث بدبختي و بيچارگي« است و موجب انحراف مي شود. در مكتب فكري ايشان فلسفه 
در كنار فقه و عرفان مي توانند ابزارهايي براي پياده سازي اسالم در مشي فردي و اجتماعي باشند. 
شايد يكي از داليل گرايش ويژه ايشان به فلسفه مالصدرا، همين تلفيق ميان قرآن، برهان و عرفان 

است كه در حكمت متعاليه به چشم مي خورد. 
امام را بي شك و بنا به اظهار خودشان مي توان از عالقه مندان به فلسفه صدرايي و عرفان ابن عربي 
دانست؛ حتي در تدريس اسفار نيز به رويكرد عرفاني آن التفاتي ويژه داشتند. جالب است برخي 
شاگردان حاضر در تدريس فلسفه ايشان نيز علت عالقه به مالصدرا را همين مي دانند، حال آن كه 
ايشان اصاًل نسبت به ابن سينا و فلسفه مشاء چنين رغبتي نداشتند و جايي نيز مي گويند فلسفه 

مشاء ابن سينا در كتاب شفا، مأخذ يوناني دارد. 
ايشان در مباحث فلسفي قرآن، برهان و ش��هود را در عين توجه به تمايزاتش��ان توأمان به كار 
گرفتند. حتي قرآن كريم را نه فقط بستري براي پرورش فقاهت بلكه زمينه اي براي تربيت عرفا 
و فالسفه مي دانند و مي گويند:»قرآن اعجوبه اي است كه اداره انسان را به همه اقشار مي كند. در 

عين حالي كه فقيه درست مي كند، حكيم درست مي كند، فيلسوف درست مي كند.« 
در تقريرات فلسفي ايشان كاماًل مي توان اين رويكرد را مالحظه كرد. براي مثال ايشان در تبيين 
عالم مثال، به ضرورت وجود كشف و آگاهي براي فهم حقيقت وحدت وجود اشاره مي نمايند:»اگر 
انسان با اين چش��م كثرت بين طبيعت از روزنه طبيعي عالم كثرت نماي طبيعت را تماشا كند، 
مشرك گشته و غير حق، كثير را مي بيند ولي اگر اين چشم را بسته و چشم ديگري گشوده و از اين 

طبيعت پرواز نموده و نور بصر نفس را رو به عالم باال گرداند، عالم برزخ و عالم مثال را مي بيند.«
يكي از مشكالتي كه نقل گرايان افراطي و جريان مقابل معتزله در طول تاريخ گرفتار آن شدند، 
برداشت هاي سطحي و ظاهري از متون و نصوص بوده؛ در حالي كه عقل گرايي و تأمالت فلسفي 
مي تواند دين پژوه را از چنين دام هايي برهاند. امام)ره( در تفس��ير خود از آي��ات قرآن، بارها به 
اشارات فلسفي روي مي آورند تا تفس��ير عقالني خود را از موضوعات ارائه نمايند. به عنوان مثال 
جريان ظاهرگرايي در دين، از عباراتي چون »يداهلل مغلوله« و »جاء ربك« تأويل به تجسم خدا - 
العياذباهلل- مي نمايند و حال آن كه امام با استدالل فلسفي اثبات مي كنند كه تجسم خداوند عقاًل 
محال است. اين رويكرد فلسفي به قرآن در حالي است كه اساساً ايشان ريشه مباحث فلسفي را نيز 
نه در فلسفه هاي باستاني و نه در فلسفه يونان بلكه در معارف ديني و باالخص قرآن مي دانند. ايشان 
قرآن را مبدأ همه علوم مي دانند و تصريح مي نمايند:»قرآن سرچشمه همه چيز است. از عرفان و 

فلسفه گرفته تا ادب، سياست و... پس بي خبران نگويند عرفان و فلسفه بافته هايي بيش نيست.«
عالوه بر علم تفس��ير، نمونه هاي زيادي وجود دارد كه امام)ره( با نگاهي فلسفي به حل مسائل 
كالمي و اصولي شيعي نيز پرداخته اند، لذا فلسفه در علوم ديني كاربرد دارد و حضرت امام  دقيقاً 

با همين رويكرد، فلسفه را ارجمند مي دارند. 
نكته مهم در اين ميان اما پرهيز از التقاط ميان اين چند بُعد است. درهم تنيدگي مباحث عرفاني، 
قرآني و فلسفي  طي ادوار گاه سبب شده است تا روش شناسي يكي از اينها براي ديگري به كار 
رود و نتيجه گيري هايي فاقد ارزش شناختي جدي به دست دهد. امام خميني )ره( به اين نكته 
نيك آگاهند و از همين رو به برخي عرفا كه براي توجيه مقوالت عرفاني از ادله فلسفي استفاده 
مي كنند، خرده مي گيرند:»عارفي كه مطالب عرفاني را استداللي مي كند، هم با عرفان محض 
مخالفت كرده و هم با فلس��فه محض. هر كس بايد مرام خاص خود را پيش گيرد و آن را با چيز 

ديگر خلط نكند.«

فرهنگ ناب اسالمي منتشر شد

 در هم تنيدگي قرآن، برهان و عرفان 
در منظومه فكري امام)ره(

پيشخوان

درنگ 


