
کالم امام)ره(

   1

صاحب امتیاز: انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشگاه عالمه طباطبایی)ره(       

 مدیر مسئول : محمدعلی شبانی  رسدبیر: فاطمه الیاسی  ویراستار: فاطمه الیاسی  صفحه آرایی: فاطمه پیلورخورشیدی     

هیئت تحریریه: فاطمه پیلور خورشیدی، فاطمه الیاسی، مهسا بهرامی جم، فرشته وفائیان، زهرا بلندی، جعفر افتخاری

گاهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی معنا              انجمن اسالمی دانشجویان مستقل دانشکده الهیات          هفته چهارم  فروردین 1401         شماره نهم

شما دانشگاهی ها کوشش کنید که انسان درست کنید. اگر 
انسان درست کردید، مملکت خودتان را نجات می دهید. 
اگر انسان متعهد درست کردید، انسان امین، انسان معتقد 
به یک عالم دیگر، انسان معتقد به خدا، مؤمن به خدا، اگر 
این انسان در دانشگاه های شما و ما تربیت شد، مملکتتان 
)۶۸-۶۷ ص   -۸ امام-ج  )صحیفه  می دهد.   نجات  را 

شده از این جهت اهمیت دارد که منجر به تأمل و تفکر شود؛ تأملی از این 
حیث که آیا در حال حاضر، می توان برخی از علوم موجود در جامعۀ اسالمی 
را نافع، سودمند و کاربردی دانست؟ نگاهی مقایسه ای و تجربه ای به وسعت 
سال های متمادی نشان می دهد علوم انسانی فعلی و برخی از دروس مورد 
تدریس آن در دانشگاه ها، گرفتار آسیب های جدی هستند. آسیبی از جنِس 
سازگار نبودن با جهان بینی و مبانی دینِی ما و ناتوانی در حل مسائل و مشکالت 
جامعه و... . پس از پیروزی انقالب و به وقوع پیوستن انقالب فرهنگی، برای 
تقویت علوم انسانی و به وجود آوردن تغییرات در محتوای دروس، تالش هایی 
شده است؛ اما شواهد نشان می دهد این میزان از تغییرات مطلوب نبوده و ما 
نیازمند انجام اقدامات متعدد دیگری در جهت تحقق این هدف و کارآمدسازی 
این علوم هستیم. اگر طی کردن این مسیر بدون هیچ تغییر و تحوِل جدی 
ادامه پیدا کند، آسیب ها و نتایج نامطلوبی همچون انتقال ارزش ها و مبانی 
معارض با اسالم، نداشتن نگاه اسالمی، تربیت دانش آموختگان بر اساس این 

مبانی نادرست، ناتوانی در حل مسائل و مشکالت و... برجای خواهد گذاشت.

بررسی آیات و روایات و شواهد تاریخی نشان می دهد علم و علم آموزی 
در دین اسالم جایگاه بسیار ویژه ای دارد آنقدر که شاید میزان ارزشمندی 
علم و توصیفات آن در دین اسالم قابل مقایسه با دیگر مکاتب نباشد. در 
نگاه اسالمی، علم زمانی ارزشمند است که نافع باشد؛ همان گونه که 
پیامبر اکرم )ص( می فرمایند: »َخیُر الِعلِم ما نََفَع: بهترین علم و دانش آن 
است که سودمند و فایده بخش باشد«. برای علم نافع، تعبیرات و توصیفات 
بسیاری بیان شده است از جمله علم کاربردی، عقالنی، محّرک در جهت 
عبودیت، مطابق با فطرت انسان و... . در میان این صفات، شاید بتوان 
علم نافع را به گونه ای متصف نمود که هم جامع همه صفات باشد و هم 
عالی ترین تعبیر؛ و آن اینست که علم مایۀ هدایت انسان شود و او را در 
مسیر تکامل و سعادت رهنمون  سازد؛ اما اگر به واسطۀ این علم، انسان 
در چنگال مادیات و ضاللت و گمراهی گرفتار شود و آخرتش تباه گردد 
نمی توان آن را پسندیده و مطلوب تفسیر نمود. به هر صورت، موارد بیان 
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ــاز و  ــوم را مشکل س ــن عل ــتفاده از ای ــا، اس ــه تنه ــز ن ــیاری نی بس
قابــل نقــد نمی داننــد بلکــه بــه تقابــل مبانــی دینــی می پردازنــد. 
همچنیــن محتواهایــی کــه در دانشــگاه تدریــس می شــود 
تعــارض جــدی بــا آموزه هــای دینــی دارد. بــا ادامــه ایــن رونــد در 
طوالنی مــدت، نســلی تربیــت خواهــد شــد کــه از نظــر اعتقــادی 
نســبت بــه آموزه هــای دینــی دچــار شــکاکیت می شــود و 
نســبت بــه بســیاری از مســائل نــگاه غیراســالمی دارد. متأســفانه 
بــا چنیــن محتواهایــی مــا دانشــجویانی متناســب بــا نیــاز جامعــۀ 
ــند.  ــرب باش ــت غ ــه در خدم ــرد ک ــم ک ــت خواهی ــی تربی غرب
ــود  ــانی موج ــوم انس ــیب های عل ــر از آس ــی دیگ ــن یک همچنی
ــر  ــه اگ ــت ک ــن اس ــری، ای ــم رهب ــام معظ ــات مق ــر فرمایش بناب
چنیــن محتواهایــی رایــج شــود مدیــران بــر اســاس آن هــا تربیــت 
ــاد  ــت، اقتص ــی، امنی ــی، خارج ــائل داخل ــوند و در رأس مس می ش
و... قــرار می گیرنــد. بــا ایــن توصیفــات، اهمیــت محتــوا در علــوم 
انســانی مشــخص می شــود و نیــاز اســت بــرای حــل مشــکالت 
ــی در نظــر گرفتــه شــود کــه  ایــن حــوزه تدابیــر و راه حل های
ــه صــورت کلــی  ــه نمونه هایــی از ایــن راه حل هــا ب در ادامــه، ب
اشــاره می شــود. بــرای نمونــه در چنیــن شــرایطی نیــاز اســت 
ــری و  ــورد بازنگ ــگاه ها م ــس در دانش ــورد تدری ــوای م محت
ــرف  ــد ص ــان می کنن ــیاری گم ــرد. بس ــرار گی ــالح ق اص
ــی  ــی کاف ــای آموزش ــرفصل  دروس و برنامه ه ــر س تغیی

و بــه محتوا توجــه چندانــی ندارنــد! در صورتی است 
ــدون  ــن کار، در کوتاه مــدت و ب کــه انجــام ای
دقــت کافــی امکان پذیــر نخواهــد بــود و نیــاز 
اســت همــه جوانــب در نظــر گرفتــه شــود. نکته 
بعــد آنکــه، در مراحــل بعــدی نیــاز اســت کتــب 
ــا علــوم انســانی اســالمی در  درســی متناســب ب
ــات  ــود و نظری ــد ش ــب تولی ــداد مناس تع
نیــز متناســب بــا مبانــی اســالمی باشــند. 
همان گونــه کــه وجــود کتــب  درســی 
متناســب بــا علــوم انســانی اســالمی ضــروری 
ــا  ــا ارزش ه ــه ب ــاتیدی ک ــت اس ــت تربی اس
و مبانــی اســالمی همســو هســتند نیــز 

ــکار دارد.  ــل ان ــی غیرقاب ضرورت

سخن پایانی

ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه مــوارد بیــان شــده، 
بــه ایــن معنــا نیســت کــه بــا تحقــق هــدف تحــول علــوم انســانی، 
نظریه هــای غربــی و تدریــس آن هــا بــه طــور کامــل کنــار گذاشــته 
شــود؛ بلکــه هــدف ایــن اســت در شــرایط فعلــی رویکــرد تقلیــدی 

و مصرف کنندگــی علــم تغییــر یابــد. 
همچنیــن بایــد توجــه داشــت عملــی ســاختن ایــن راهکارهــا و 
ــا نقش هــای مختلــف در  ــر آنکــه حضــور افــراد ب اقدامــات، عالوه ب
عرصــه تحــول علــوم انســانی را می طلبــد بــه حمایــت همه جانبــۀ 
نهادهــا و سیاســت گذاران ایــن حــوزه، همــکاری مراکــز و پرهیــز 
ــاهد  ــت ش ــا در نهای ــاز دارد ت ــم نی ــات ه ــوازی کاری در اقدام از م
ــان  ــادی خودم ــری و اعتق ــی فک ــی، از درون مبان ــِش علم جوش

باشــیم.

تحولی از جنس محتوا
نگاهــی بــه آســیب های اســامی نبــودن محتــوای کتــب درســی 

و رضورت اصــاح آن 

همــه تحــرکات برتــر در یــک جامعــه، مثــل یــک کالبــد اســت 
ــه عنــوان یکــی از  کــه روح آن، علــوم انســانی اســت و دانشــگاه ب
ــاز و  ــانی، انسان س ــروی انس ــت نی ــی تربی ــی متول ــای اصل نهاده
ــوم مــورد نیــاز جامعــه، نقــش بســیار مهمــی در  تولیدکننــده عل
اســالمی کــردن جامعــه و فرهنــگ دارد. در حــال حاضــر، حــدود 
دو میلیــون دانشــجوی علــوم انســانی در کشــور وجــود دارد و ایــن 

ــزم می کنــد  ــوم انســانی مل مجموعــه عظیــم از دانشــجویان عل
کــه بیشــتر از قبــل بــه بررســی علــوم انســانی و به دنبــال آن، 

اســاتید و منابــع و محتــوای علــوم انســانی برویــم. 

گذری بر وضعیت علوم انسانِی فعلی

علــوم انســانی کــه در حــال حاضــر در ســطح 
ــری  ــازی های فک ــده و در جریان س ــه ش ــور ارائ کش
و تحقیــق و تدریــس مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، 
گرفتــار آســیب ها و مشــکالت جــدی اســت. یکــی از 
ــب  ــوای کت ــف محت ــانی، ضع ــوم انس ــیب های عل آس
ــه ای  ــون ترجم ــکالتی همچ ــه مش ــت ک ــی اس درس
بــودن، ســازگار نبــودن بــا مبانــی و ارزش های اســالمی، 
ــن در  ــد. ای ــه دوش می کش ــودن و... را ب ــردی نب کارب

حالــی اســت کــه علــوم انســانی هــر کشــور بایــد 
منطبــق بــر فرهنــگ بومــی و درونــی آن جامعــه 
باشــد تــا توانایــی پاســخگویی بــه مشــکالت آن 
ــانی،  ــوم انس ــردن عل ــی ک ــد. بوم ــته باش را داش

اولیــن و مهم تریــن اقــدام در راســتای نیــل بــه ایــن 
ــای فطــری،  ــاز ه ــا پاســخگوی نی ــدف اســت ت ه
دینــی و اســالمی-ایرانی باشــد. البتــه تــالش 

ــب درســی، موضــوع  ــوای کت ــر محت ــازی و تغیی ــرای اسالمی س ب
تــازه ای نیســت و از نظــر تاریخــی بــه ماجــرای انقــالب فرهنگــی 
بــاز می گــردد کــه قــرار بــود بــا تحــول محتوایــی در رشــته هــای 
علــوم انســانی و علــوم اجتماعــی بــر مبنــای ارزش هــای اســالمی، 
دانشــگاه از عناصــر غربــی پاکســازی شــود. در ایــن ســال ها نهادها، 
ــرای ایجــاد ایــن تغییــرات و  کارگروه هــا و برنامه هــای مختلفــی ب
تحــوالت شــکل گرفتــه اســت امــا همچنــان ضعف هــا و کمبودهای 

ــن حــوزه وجــود دارد. بســیاری در ای

ضعف محتوایی؛ آســیب ها و راهکارها

ــی از  ــانی فعل ــوم انس ــد، عل ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــور ک همان ط
لحــاظ محتوایــی، دچــار ضعــف اســت. ضعــف محتوایــی و تدریــس 
ــرا  ــاتید غرب گ ــود اس ــه دانشــجویان در دانشــگاه ها و وج ــب ب کت
نتایــج نامطلوبــی را بــه دنبــال دارد. امروزه در دانشــگاه ها اســاتیدی 
وجــود دارنــد کــه بــا صحبت هــای خــود بــذر ناامیــدی، وابســتگی، 
بیگانــه بــودن بــا فرهنــگ خــودی را در دل دانشــجویان می پاشــند. 

فاطمه  پیلو ر خورشیدی

عضو فعال دانشکده الهیات
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رضورت تولید علم و نظریه پردازی در تحقق هدف علوم 
انسانی اسالمی

با  با فضایی در جهان مواجه هستیم که علوم مختلف  امروزه 
دستاوردهای جدید پژوهشگران متحول می شوند و رشد و تعالی 
در عرصه های گوناگون را برای بشر به ارمغان می آورند. براساس 
همین قاعده، مدت زیادی است که بحث تحول علوم انسانی و 
اسالمی سازی آن در کشور ما مطرح گردیده و بسیاری در تالش 
هستند با به کارگیری ابزارهای مختلف سهمی در تحقق این هدف 
داشته باشند. با توجه به اینکه بحث تحول در علوم انسانی نیز، همانند 
بسیاری از تغییرات و تحوالت علمی در کوتاه مدت امکان پذیر نبوده 
در نتیجه، ما برای هموار شدن مسیر تحول، نیازمند انجام اقدامات 
متعدد در حوزه های گوناگون هستیم؛ زیرا هر یک از این افعال 
سهم بسزایی در پیشبرد اهداف ایفا خواهند کرد. در این نوشتار، به 
موضوع نظریه پردازی و پژوهش و مباحث پیرامون آن به عنوان یکی 

از عوامل مؤثر در اسالمی سازی علوم انسانی می پردازیم.

جهشی برای ایجاد یک حرکت علمی فراگیر

بسیاری از مباحث حاِل حاضر علوم انسانی، نتیجه ترجمه و تقلید 
از کتب غربی و نظریات آنهاست. هر چه روند مصرف کنندگی علم 
ادامه پیدا کند بیشتر به این نکته پی خواهیم برد که بسیاری از این 
نظریات، توانایی حل مسائل و مشکالت جامعه ما را نخواهند داشت! 
چون مبتنی  بر جهان بینی جامعه ما نیستند. پس ما برای حل این 

مشکل نیازمند امر مهمی به نام »تولید علم« هستیم. 
نظریه پردازی و پژوهش از جمله عواملی است که در تولید علم 
تأثیرگذار خواهد بود. این عامل در سایر جوامع نیز به عنوان سرمنشأ 
تحول بسیاری از علوم، به شمار می رود و ما پیشرفت ها و تحوالِت 
در علوم را مدیون افرادی هستیم که با نوآوری  ها و نظریه های خود 
در مسیر پر فراز و نشیب تغییر وضِع موجود و تبدیل آن به وضعیت 
آنقدر  علم  تولید  و  نظریه پردازی  بحث  برداشتند.  گام  مطلوب، 
اهمیت دارد که رهبر معظم انقالب در ابالغ سیاست های کلی علم 
و فناوری، نسبت به این موضوع تأکید بسیاری داشته اند و مواردی 
همچون جهاد علمی، تولید علم، نظریه پردازی و تحول و ارتقا علوم 

انسانی و... را مطرح می کنند.
شاید بتوان ضعف نظریه پردازی و پژوهش های کاربردی را، به 
از آسیب های موجود در شرایط فعلی تحول علوم  عنوان یکی 

انسانی نام برد. در بحث نظریه پردازی برای ارتقا علوم انسانی ذکر 

جهاد علمی الزمه تحول 

چند نکته ضرورت دارد: اول آنکه، ما برای تحول نیازمند نظریه های 
جدیدی در علوم انسانی  هستیم که این نظریه ها باید از دو مؤلفه 
تخصصی بودن و ناسازگار نبودن با آموزه های دینی برخوردار باشند 
و دوم آنکه، پژوهش ها در راستای اسالمی سازی علوم انسانی جهت 
پیدا کنند؛ چون ما در فضای علمی و آموزشی کشور شاهد تولید 
و تدوین مقاالت، پژوهش ها و پایان نامه هایی هستیم که کاربردی 
نیستند. اگر به این جهت دار شدن توجه داشته باشیم می توانیم 
موضوعاتی متناسب با اسالمی سازی علوم انسانی به جامعه علمی 

پیشنهاد دهیم که هر کدام شان، حاوی ایده ها، نوآوری ها و نظریاتی 
هستند که می توان از آنها برای تحقق هدف تحول علوم انسانی بهره 

برد
به صورت کلی در تحول علوم انسانی به وجود آمدن یک حرکت 
فراگیر در جامعه -به ویژه در فضای علمی و آموزشی کشور- بسیار 
حائز اهمیت است. حرکت فراگیر یعنی ما نیازمند تالش مجاهدانه، 
حرکت فعال و چندجانبه از سوی افراد هستیم. یعنی دانشجویان 
برای نظریه پردازی تالش کنند و به تعبیر رهبری نگاه کالن به 
اهداف انقالب داشته باشند، اساتید دانشگاهی به کار علمی در حوزه 
علوم انسانِی اسالمی بپردازند، تعداد مراکز و فعالیت های پژوهشی، 
مناظرات علمی و کرسی های آزاداندیشی در علوم انسانی افزایش 
پیدا کند و متقابالً از نظریه پردازی، پژوهشگران و نتایج پژوهش 

آن ها در علوم انسانی به نسبت علوم تجربی حمایت شود. 

تأسیس یک نظام اعتبارسنجی مناسب

مباحث  از  دیگر  یکی  شده  گفته  موارد  عالوه  بر 
پیرامون پژوهش و نظریه پردازی که ضرورت دارد درباره 
آن سخن بگوییم بحث استقرار یک نظام اعتبار سنجی 
تولیدات  نشر  برای  مناسب  زیرساخت  یک  ایجاد  و 
پژوهشی مرتبط با علوم انسانی اسالمی است. یعنی اگر 
فرض کنیم تولیدات مؤثر در ارتقا علوم انسانی افزایش 
قابل توجهی پیدا کردند اما وقتی یک زیرساخت و نظام 
انتشار آن ها مطرح شدن  اعتبار سنجی مناسب برای 
در فضای بین المللی وجود نداشته باشد چه فایده ای 
از مطالبات مقام معظم  بر همین اساس یکی  دارد؟ 
رهبری در این حوزه، تأسیس مرکز isi اسالمی است. 
ایشان در سال۸3 و در دیداری که با جمعی از رؤسای 
دانشگا ه ها داشتند به این نکته اشاره می کنند که بعضی 
از مجالتisi، مقاالت ما را چاپ نمی کنند چون با مبانی 
و ارزش های غربی سازگار نیست! بر اساس فرمایشات 
برای  را  نتایج مثبتی  ایشان، تأسیس چنین مرکزی 
ما به دنبال دارد از جمله اینکه یک مرجع معتبر در 

ایجاد می شود  اسالم  ما جهان  پژوهشگران  که 
انسانی  علوم  حوزه  می توانند در  اسالمی 

ایشان به آن مراجعه کنند.  البته 
می کنند  تأسیس این تأکید 
تعامل  نافی  اسالم مرجع،  با 

چرا که  بود؛  گر نخواهد  ا
مقاالت مورد قبول این 

در  استفاده  قابل  پایگاه، 
کشور باشد می توان با آن نیز 

تعامل داشت.
به صورت کلی بحث درباره مسائل 

مرتبط با تحول علوم انسانی بسیار گسترده 
از  یکی  تا  تالش شد  متن  این  در  است؛ 

دغدغه های مهم در این حوزه، هر چند به 
با  است  کوتاه مطرح شود. ضروری  صورت 
مطلوب  اقدامات  و  راهکارها  از  بهره گیری 

گام  صحیح،  سیاست گذاری های  و 
برداشتن در مسیر تحول برای 
متعالی  هدف  این  به  رسیدن 

هموارتر شود

فاطمه  الیاسی
عضو شورا دانشکده الهیات



جهــاد تبییــن فریضــه ای   
ــی انقالب

ــرای مجموعــۀ  ــرای خــود شــخص و ســپس ب مســائل مهــم کشــور ابتــدا ب
دانشــجویی و دیگــران انجــام شــود.

نقش افرینی اقشار در جهاد تبیین

از آن جهــت کــه جهــاد تبییــن مربــوط بــه بعــد فرهنگــی اســت، 
نمی تــوان آن را محــدود بــه گــروه خاصــی دانســت؛ زیــرا فرهنــگ عمومیــت 
ــردم و  ــۀ م ــاد هم ــن جه ــه بخــش خاصــی نیســت. در ای دارد و منحصــر ب
ــا  ــرد ی ــک ف ــی مســئولیت ی ــه گاه ــد. البت ــی می کنن مســئولین نقش آفرین
ــر  ــر و عمیق ت ــد پررنگ ت ــه دارن ــگاه فرهنگــی ک ــل جای ــه دلی ــروه ب ــک گ ی
اســت. بــرای مثــال تبییــن توســط صــدا و ســیما بــه مراتــب پرمخاطب تــر از 
تبییــن در یــک همایــش فرهنگــی اســت و ایــن اســت کــه مســئولیت نهــاد 
ــور  ــه ط ــا ب ــد. ام ــنگین تر می کن ــوری اســالمی را س ــیمای جمه صــدا و س
کلــی می تــوان گفــت هــر فــرد در هــر جایگاهــی اگــر تبییــن را بــه چشــم 
ــات  ــد، بســیاری از اختالف ــرای آن تــالش کن ــد و ب یــک جهــاد واجــب بدان
ــط از  ــات در برداشــت غل ــر اختالف ــه ریشــۀ اکث ــرا ک ــوند چ برطــرف می ش

ــن نشــده اند. ــه تبیی ــائلی اســت ک مس

شیوه های گوناگون جهاد

اشــاره شــد کــه جهــاد تبییــن مربــوط بــه بعــد فرهنگــی اســت بنابرایــن 
ــه  ــا چنــد روش خــاص دانســت. هرگون ــه یــک ی نمی شــود آن را محــدود ب
تــالش در صورتــی کــه بــه شــکل صحیــح و اصولــی انجــام شــود می توانــد 
اثرگــذاری مطلوبــی داشــته باشــد. ایــن تــالش می توانــد در قالــب اقدامــات 
متنوعــی انجــام شــود. اقداماتــی نظیــر تحریــر محتــوای نوشــتاری )کتــاب، 
ــریال،  ــم، س ــری )فیل ــوای تصوی ــد محت ــتر(، تولی ــور، پوس ــریه، بروش نش
ــور و...(، ســخنرانی، طــرح شــبهه و  مســتند، کلیــپ، موشــن گرافی، کاریکات

ــی. ــگاهی و اجتماع ــون آزاد دانش ــای تریب ــزاری همایش ه ــخ و برگ پاس
بــرای مثــال ســخنرانی امــام جمعــه در مــورد مســائل اجتماعــی در نمــاز 
جمعــه یکــی از مصادیــق جهــاد تبییــن اســت کــه متأســفانه گاهــی دســت 

ــرای آن صــرف نمی شــود. ــرژی الزم ب کــم گرفتــه شــده و ان
ــوع  ــترهای متن ــرا در بس ــت اج ــن قابلی ــاد تبیی ــا، جه ــر این ه ــالوه ب ع
ــای  ــم در فض ــود و ه ــام ش ــازی انج ــای مج ــد در فض ــم می توان را دارد؛ ه
ــای  ــای فض ــدد مکان ه ــازی و تع ــای مج ــا در فض ــدد پلتفرم ه ــی. تع حقیق
حقیقــی نیــز محدودیــت چندانــی بــرای ایــن جهــاد ایجــاد نمی کنــد. البتــه 
شــیوۀ تبییــن در هــر بســتری یکســان نیســت و منظــور از اجرایــی بــودن 
تبییــن در بســترهای مختلــف صرفــاً از جهــت قابلیــت اجرایــی اســت. بــرای 
مثــال شــیوۀ تبییِن مســئله ی اقتصــاد مقاومتــی در فضای علمی-دانشــگاهی، 
ــد متفــاوت از شــیوۀ تبییــن ایــن مســئله در فضــای مجــازی باشــد. می توان

پیش نیازهای جهاد تبیین

از پیش نیازهــای آن، قطعــاً  بــدون اطــالع  بــه هــر حــوزه ای  ورود 
خســارت هایی را بــه همــراه دارد. جهــاد تبییــن نیــز پیش نیازهایــی دارد کــه 
ــه طــور خالصــه  ــد. ب ــر می کن ــی و کامــل، هموارت ــرای تبییــن اصول راه را ب
ــجاعت و  ــس، ش ــب نف ــص، تهذی ــاد بی نق ــک جه ــۀ ی ــت الزم ــوان گف می ت
سلحشــوری اســت و الزمــۀ یــک تبییــن بی نقــص، لحــن مناســب، اســتفاده 
ــب  ــق و تعص ــل حقای ــان کام ــوم، بی ــول عم ــورد قب ــح و م ــع صحی از مناب

ــت. ــب داری اس ــتن و جان نداش
ــدا  ــه ابت ــت ک ــد آن اس ــد، نیازمن ــاره ش ــه اش ــواردی ک ــی م ــا تمام و ام
»جهــاد تبییــن« را در قامــت یــک جهــاد واجــب و ضــروری بدانیــم. زمانــی 
کــه اهمیــت ایــن جهــاد درک شــود و پیش نیازهــای آن نیــز در حــد تــوان 
فراهــم شــوند، یقینــاً جامعــه ای آماده تــر بــرای ایجــاد تمــدن نویــن اســالمی 

خواهیــم داشــت.

مهسا بهرامی جم

عضو فعال  دانشکده الهیات

ــی در  ــنهاد روش های ــن و پیش ــت تبیی ــل اهمی ــه دالی ــی ب نگاه
ــی ــاد حیات ــک جه راســتای ی

مدتــی اســت کــه رهبــر معظــم انقــالب عبــارت »جهــاد تبییــن« را مطرح 
ــاد و  ــن جه ــاِت ای ــه خصوصی ــده ب ــعی ش ــت س ــن یادداش ــد. در ای کرده ان

روش هــای آن پرداختــه شــود.

دلیل به کارگیری واژۀ جهاد

 تبییــن کلیدواژه هــای اصلــی انقــالب اســالمی بــه حــدی حائــز اهمیــت 
ــاد شــده اســت.  ــا عنــوان »جهــاد« ی ــات رهبــری از آن ب اســت کــه در بیان
جهــاد در لغــت بــه معنــی نبــرد اســت و در اصطــالح دینــی بــه تــالش در 
راه خــدا بــرای گســترش اســالم یــا دفــاع از اســالم، جهــاد گفتــه می شــود. 
ــد و  ــوال باش ــذل ام ــا ب ــد ب ــی دارد؛ می توان ــزار مختلف ــا و اب ــاد روش ه جه
همچنیــن می توانــد بــا هزینــه کــردن از جــان یــا ســایر داشــته های انســان 
انجــام بگیــرد. امــروزه بــه دلیــل تحریفــات بی رحمانــه و البتــه هوشــمندانۀ 
دشــمنان، ایــن الــزام وجــود دارد کــه انقالبیــون تبییــن مســائل کلیــدی را 
در جایــگاه یــک جهــاد ببیننــد. عــالوه بــر این هــا، اطــالق واژۀ جهــاد بــرای 
تــالش در جهــت تبییــن، یــک بعــد عبــادی بــه تبییــن می دهــد؛ جهــاد در 
اســالم یــک عبــادت تلقــی می شــود و بــه کارگیــری ایــن واژه توســط رهبــر 
معظــم انقــالب، انتخابــی حکیمانــه اســت کــه بــر اهمیــت وظیفــۀ تبییــن، 

ــد. ــد می کن تأکی

ــۀ گام  ــای بیانی ــدن توصیه ه ــی ش ــن در اجرای ــاد تبیی ــش جه نق
ــاب دوم انق

اجرایــی شــدن بیانیــۀ گام دوم را نمی تــوان جــدا از جهــاد تبییــن تصــور 
ــالب  ــی انق ــای اصل ــی از کلیدواژه ه ــف صحیح ــه تعری ــی ک ــا زمان ــرد. ت ک
ــه و پذیرفتــه نشــود، نمی توانیــم انتظــار پیشــرفتی  اســالمی در جامعــه ارائ
ــح  ــک چشــم انداز صحی ــد ی ــه پیشــرفت نیازمن ــر داشــته باشــیم چراک مؤث
اســت؛ چشــم اندازی جامــع کــه بتوانــد سرگذشــت ایــران را پیــش از انقــالب 
ــه درســتی  ــت را ب ــال پنجــاه و هف ــد از س ــع بع ــد، وقای ــان کن اســالمی بی
ــد ظرفیت هــای پیشــرفت کشــور در آینــده  ــان کنــد و همچنیــن بتوان نمای
را بــا بررســی های آمــاری صحیــح ارائــه نمایــد. تمامــی مــواردی کــه اشــاره 
شــد نیازمنــد یــک درک صحیــح و یکســان اســت کــه تنهــا راه ایجــاد ایــن 

درِک مشــترک، تبییــن اســت.

اهمیت تبیین در ابعاد مختلف

امــروزه بــه دالیــل مختلــف، بیــش از هــر زمــان دیگــر نیازمنــد جهــادی 
ــم کاری  ــل ک ــددی از قبی ــل متع ــتیم. دالی ــن هس ــۀ تبیی ــدی در زمین ج
انقالبیــون در بعــد سیاســت و فرهنــگ، پرکاری دشــمنان در زمینــۀ تحریفات 
ــه  ــران فرهنگــی، بی توجهــی ب تاریخــی و سیاســی، تخصــص نداشــتن مدی
جوان گرایــی و... کــه باعــث شــده اند برخــی از کلیدواژه هــای اساســی حتــی 
بــرای انقالبیــون نیــز تــا حــدودی مبهــم باشــد. بــه همیــن دلیــل در بیانــات 
ــا دانشــجویان اشــاره شــده اســت کــه بایــد تبییــن در  رهبــری در دیــدار ب
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حلقه مفقوده ای در جامعه
بــا توجــه بــه اینکــه دیــن مــا اســالم و مذهــب مــا تشــیع اســت، 
امــا متأســفانه امــروزه فرهنگ ما در راســتای اســالم پیــش نمی رود. 
فرهنگــی کــه بایــد مطابــق عروض و منویات اســالم تشــکیل شــود، 
متأثــر از قــرآن و حاکــم بــر بینش هــا، نگرش هــا و رفتارهــای فردی 
و اجتماعــی باشــد و در کلیــه ســطوح سیاســت گذاری و برنامه ریزی 
نظــام جمهــوری اســالمی جــاری باشــد؛ امــا بــه وضــوح می بینیــم 
کــه در کشــور مــا متأســفانه تأثیــر فرهنــگ لیبــرال و غرب گــرا در 
فرهنــگ ایرانــی بســیار پررنگ تــر اســت. بایــد توجــه داشــت کــه 
ایــن جریــان هرگــز نبایــد ادامــه یابــد! زیــرا عواقــب آن دامن گیــر 

همــۀ افــراد در جامعــه ای بــا فرهنــگ خودباختــه خواهــد بود. 

اثربخشی انس با قرآن در جهت تحقق توسعه فرهنگ قرآنی

از افعــال کاربــردی در جهــت تحقــق هــدف نظام ســازی قرآنــی، 
تولیــد مضامیــن قرآنــی و محصــوالت قرانــی اســت. در این خصوص 
ــاد  ــات و جه ــالص در نی ــف، اخ ــون وق ــائلی چ ــه مس ــوان ب می ت
ــی  مســتمر، انفــال، انتشــار و توســعه ی توصیه هــا و واجبــات قرآن
و رجــوع بــه آنهــا، تحــذر از حرامــات و همچنیــن اهتمــام ورزی بــه 

اســما و صفــات قرآنــی اشــاره نمــود.
موضوعــات فــوق کــه نــام بــرده شــد شــاید در نــگاه اول کوچــک 
بــه نظــر برســد امــا تأثیــرات فراوانــی در جوامــع خواهــد داشــت. 
عمــل بــه آنهــا در جوامــع اســالمی، موجــب پیشــرفت و پیمــودن 
ــود. ضمــن  مســیری صحیــح طبــق فرمایشــات اســالم خواهــد ب
ــی  ــام خمین ــخنان ام ــی و س ــون اساس ــل اول قان ــه در اص اینک
ــرآن  ــه اهمیــت حاکمیــت ق ــام معظــم رهبــری ب رحمــه اهلل و مق
بــر لــزوم شــکل گیری عــزم ملــی و ارادۀ هماهنــگ مدیــران ارشــد 
نظــام بــرای توســعه فرهنــگ و ســاماندهی فعالیت هــای قرآنــی بــه 

عنــوان مقدمــه آن تأکیــد شــده اســت.
اســت  تأثیرگــذار  بســیار  انســان ها  زندگــی  در  قــرآن 

متعــال  خداونــد  فرمایشــات  ر زیــرا  د
قــرآن موجــب ســعادت انســان چــه 
ــدی  ــای اب ــه دنی ــی و چ ــای فان در دنی
خواهــد بــود. خداونــد در قــرآن کریــم 
سیاســی،  مختلــف  حوزه هــای  در 
اجتماعــی، اخالقــی و... توصیه هــای 

وافــری فرمودنــد کــه در زمینــه 
بــه  می تــوان  ــوع اخــالق  ن

ــادر  ــدر و م تربیــت پ
آشناســازی  و 

بــا  کــودکان 
و  قــرآن 
لیــم  تعا
نــی  آ قر
اشــاره کــرد 

رضورت توسعه فرهنگ قرانی در جامعه زیر سایه تعالیم قران

کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ زیــرا بــرای ایجــاد یــک فرهنــگ 
قرآنــی صحیــح بایــد از پایــه شــروع کــرد. در واقــع، تربیت کــودکان 
و دعــوت از آن هــا بــرای شــرکت در مجالــس قرآنــی، یادگیــری و 
حفــظ قــرآن، تفهیــم آن هــا در رابطــه بــا آموزه هــای قرآنــی و عمل 
بــه آن، موجــب می شــود تعــداد نیروهــای فعــال، انقالبــی و پــای 

یابــد.  افزایــش  کار 

حفظ قرآن و تحقق یک مطالبه ی مهم

از نــکات بســیار مهــم در زمینــه توســعه فرهنگ قرآنــی و تدبر در 
قــرآن، حفــظ آن اســت کــه مقام معظــم رهبــری نیــز در 11 مرداد 
ســال9۸ در دیــدار بــا جامعــه قرآنــی کشــور بــه آن اشــاره داشــته 
ــرآن را  ــر در ق ــد تدب ــه می توان ــی ک ــد: »یکــی از چیزهای و فرمودن
بــه مــا ارزانــی بــدارد، حفــظ قــرآن اســت. ایشــان همچنیــن اشــاره 
کردنــد کشــور مــا بایــد حداقــل یــک میلیــون نفــر حافــظ قــرآن 
داشــته باشــد، البتــه یــک میلیــون عــدد کمــی اســت و بــا توجه به 
مقدماتــی کــه فراهــم شــده ان شــاءاهلل امیــد اســت کــه10 میلیون 

نفــر حافظ قــرآن داشــته باشــیم«.
بــا توجــه بــه بیانــات رهبــری مبنــی بــر تربیــت 10میلیــون نفــر 
ــد مؤسســاتی چــون شــورای توســعه فرهنــگ  ــرآن، بای ــظ ق حاف
قــرآن، وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، 
ســازمان دارالقــرآن الکریــم و مؤسســات و نهادهــای قرآنــی سراســر 
کشــور ایــن فرمایــش را در برنامه هــای خــود قــرار دهنــد و بــرای 
ــن  ــای ای ــل از تالش ه ــج حاص ــه نتای ــند. البت ــرای آن بکوش اج
ــرآورد  ســازمان ها را مــی تــوان در تعــداد حافظــان قــرآن کریــم ب
نمــود امــا بســیاری از کارشناســان معتقدنــد ارائــه آمارهــای ارائــه 
شــده از ســوی ســازمان ها  و نهادهــای قرآنــی مربــوط بــه تعــداد 
حافظــان قــرآن کریــم بــا واقعیــت منطبــق نیســت. ایــن امــر یکی 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــوده و ب ــال 9۸ب ــری در س ــات رهب از مطالب
یادگیــری تعالیــم قــرآن کریــم و تربیــت 10میلیــون نفــر حافــظ 
ــی و  ــی، اخالق ــی، اجتماع ــف سیاس ــای مختل ــرآن در حوزه ه ق
ــم  ــی عظی ــق تحول ــادی دارد و موجــب خل ــرات زی فرهنگــی تأثی
ــه و  ــالش همه جانب ــا ت در کشــور خواهــد شــد؛ ضــروری اســت ب
اقدامــات مؤثــر ایــن هــدف متعالــی و ارزشــمند تحقــق پیــدا کنــد 
تــا شــاهد بســط و توســعه روزافــزون قــرآن در فرهنــگ جامعــه و 
در میــان افــراد مختلــف باشــیم. آن زمــان اســت کــه بســیاری از 

و قــرآن بــه مســائل و مشــکالت در پرتــو انــوار الهــی 
شــد و بهتریــن شــکل ممکــن حــل خواهد 
قــرآن و دســتورات 
لهــی  ا
منشــأ  سر
ی  ر بســیا

افعــال  از 
ــود. ــد ب خواهن



 

  سراب های معنویت
بررسی عرفان اسامی و مقایسه آن با عرفان های نوظهور

اسالم، از ادیان توحیدی و ابراهیمی است. پیام آور این دین حضرت محمد 
)ص( است که از نظر مسلمانان، ایشان آخرین پیامبر الهی و اسالم آخرین و 
کامل ترین دین است؛ چون مبانی موجود در دین اسالم با در نظر گرفتن همه 
ابعاد و جنبه های زندگی بشر تنها راه سعادت آن به شمار می رود. همان طور که 
خداوند متعال در آیه 153 سوره انعام می فرمایند: »أََن هذا ِصراطي ُمْسَتقیماً 
اُکْم بِِه لََعلَُّکْم تَتَُّقوَن«.  َق بُِکْم َعْن َسبیلِِه ذلُِکْم َوصَّ ُبَل َفَتَفرَّ َفاتَِّبُعوُه َو ال تَتَِّبُعوا السُّ
اما متأسفانه در عصر امروز جنبش های معنوی و عرفان های نوظهور به دالیل 

مختلفی از جمله پاسخگویی به عطش معنوی بشر و جلوگیری از روی  
آوردن به ادیان سنتی و... درحال گسترش هستند و افراد 

می کنند.  دروغین  سراب های  این  گرفتار  را  زیادی 
به  نوشته  این  در  موضوع  این  اهمیت  به  توجه  با 

عرفان های نوظهور و مقایسه آن با عرفان از منظر اسالم 
می پردازیم.

گذری بر عرفان و مقوله باطنی آن

ابتدا باید دید عرفان چگونه معنا و تفسیر 
می شود و تعریف عرفان چیست؟ شناختی 

که بر اثر سیر و سلوک و مجاهدت با نفس 
می آید  به  دست  باطنی،  دریافت های  ا از  ر
فراوانی  کوشش  راه،  این  در  گویند.  به عرفان 

اندیشه های گوناگونی پدید  بر خرج داده شده و   که  آمده 
اثر آن ها مکتب های متنوع و مختلفی به  وجود آمده است. در 

عرفان های توحیدی شناخت خداوند متعال اهمیت دارد. معتقدان 
به عرفان توحیدی همیشه به دنبال توحید هستند و هر گونه شرک 

و تکثرپرستی را ذلت می دانند. 
معنوی  جنبش های  امروزه  شد  اشاره  پیش تر  که  همان طور 
را  زیادی  افراد  و  در حال گسترش هستند  نوظهور  عرفان های  و 
معنوی  جنبش های  این  می کنند.  گرفتار  کاذب  معنویت  دام  در 

انجام  از  رهایی  و  شریعت گریزی  غربی اند.  مدرنیته  رهاورد  نوپدید، 
نوپدید  معنوی  جنبش های  اشتراکات  مهم ترین  از  الهی  دستورات  و  تکالیف 
هستند. شریعت گریزی در عرفان های نوظهور بر پایه باورهایی بنا نهاده شده که 
از ضعف فکری بنیان گذاران این معنویت ها در مبانی خداشناسی، هستی شناسی 
و انسان شناسی نشأت می گیرد. مهم ترین خطر عرفان های نوظهور ناظر به دین 
و دستورات دینی است؛ چون آموزه ها از خدامحوری به سمت انسان محوری و 
دنیاگرایی تغییر مسیر داده اند و با هدف دور کردن انسان از انسانیت به وجود 

آمده اند.

بررسی وجوه متایز عرفان اسامی با عرفان های کاذب

برای فهم و شناخت عرفان های غیر اسالمی خوب است با دقت فراوان وجوه 
دچار  مصداق  تشخیص  در  تا  شود  دیده  مکاتب  این  با  اسالمی  عرفان  تمایز 

سردرگمی نشویم.
1. در عرفان اسالمی نه تنها به فطرت بلکه به تمام ابعاد فطرت انسان توجه 
می شود اما، در عرفان های کاذب یا فطرت اصاًل دیده نمی شود و یا فقط به شکل 
تک بعدی گرایش های فطری مورد توجه قرار می گیرد. بماند که همان یک بعد 

هم به سامانی نمی رسد.
2. در عرفان های غیر اسالمی، بنیاد اخالق سست و ضداخالقی آنچنان ترویج 
عرفان ها  این  می شود.  سرکوب  اخالقی  نیکوی  دیگر خصلت های  که  می شود 
گاهی به نام اخالق، خواری و ذلت و ظالم پروری را به عنوان نتیجه و محصول 

خود به پیروانشان تحمیل می کنند. 

و  توحید  محوریت  با  جامع  اعتقادِی  نظام  یک  در  عرفان  اسالم،  در   .3
یکتاپرستی جای گرفته است. در این نظام جامع همان طور که رشد معنوی 

پیش بینی شده، مبارزه با ظلم هم دیده شده است.
4. در عرفان اسالمی راه رسیدن به خداوند از طریق احکام شرعی و فروعات 

فقهی می گذرد و هدف عبودیت و بندگی است. 

علل به وجود آمدن عرفان ها و جنبش های نوظهور

موارد زیر، از جمله علل به وجود آمدن عرفان ها و جنبش های نوظهور به 
شمار می روند:

1. کاستی های ادیان سنتی، خصوصاً عملکرد بد کلیسا و خودخواهی های آن ها.
2. گرایش به معنویت که یک گرایش اصیل است، به همین دلیل برخی 
معتقدند که بشر در عصر بحران معنویت به این جنبش های معنوی نوین برای 

پاسخ گرفتن نیازهای امروز نیاز دارد.
3. تجربه لذت معنوی که هر انسانی خواهان رسیدن به این لذت 

ر  مسائل معنوی است .د
4. مسائل اقتصادی، که در برخی از این فرقه ها 
شده  گرفته  طرفدارانشان  از  فراوانی  پول های 

است.
5. مسائل سیاسی، که برای رسیدن به 
مقاصد سیاسی خود به تولید برخی از 

این فرق دست زده اند .
۶. انقالب اسالمی و جلب توجه به 

برای شیعه  دیگر  دلیلی  می تواند  خود  که 
جهت  به  عرفان ها  این  تعداد  افزایش 
تشیع  مکتب  به  غرب  توجه  از  جلوگیری 

باشد.
را  این جنبش ها  پیدایش  اصلی  علت  اما 
این  می توان در یک نکته مهم دانست و آن 
است که مردم در عصر حاضر وقت کمتری 
خود  دینی  معلومات  سطح  بردن  باال  برای 
از  آن ها  بودن  خالی  این  و  می کنند  صرف 
معلومات مورد نیاز دینی، باعث شده که زمینه 
این جنبش ها مدعی  برای سوء استفاده دیگران فراهم شود. 
رفع کردن نیازهای انسان امروزی هستند و هر کدام با توجه به 
یکی از ابعاد انسان و یا نیاز او دستورالعمل هایی داده و از مخاطبین 

خود عمل به آن ها را می خواهند .

سخن آخر

داشتن  با  می توان  اما  کنیم  متوقف  را  جنبش ها  این  تولید  نمی توانیم  ما 
از دین خود و جنبش های نوظهور، خود و اطرافیانمان را در  شناخت کامل 
عصای  همچون  اسالمی  عرفان  .شناساندن  کنیم  بیمه  انحراف ها  این  مقابل 
موسی می تواند اژدهای دروغین عرفان های نوظهور را ببلعد و این احتیاج به 

تالش مضاعف اندیشمندان اسالمی دارد. 

زهرا بلندی
عضو فعال  دانشکده   الهیات
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جعفر افتخاری
عضو شورای  دانشکده  الهیات  

برآستانه معرفت
معرفی گنجینه هایی از معادن علم و اخاق

کتاب ها مهم ترین منابع کسب علم و معرفت هستند که در 
طی سالیانی براساس تحقیقات و تجربیات، نوشته می شوند و 
دانش ها در اختیار عامه قرار می گیرند. در دین شریف اسالم که 
پایه و اساس آن بر اخالق استوار گشته است کتاب های فراوانی 
نوشته شده که هر کدام موضوعات و ویژگی های مخصوصی 
را در بر دارد. در ادامه به معرفی سه کتاب ارزشمند در حوزه  

اخالق و اصول اعتقادی می پردازیم.

در بیان لذایذ جهنمی

یکی از کتاب های اخالقی مهم که به رشته تحریر درآمده، 
کتاب »گناهان کبیره« آیت اهلل دستغیب در دو جلد است. این 
کتاب از نظر علمی بسیار ارزشمند و از نظر منابع و ارجاعات 
بسیار استوار است و مطالب را با استفاده از آیه  ها و روایت  ها، رسا 
و شیوا بیان می کند. جلد اول کتاب، درباره گناهانی است که 
عالوه بر اینکه جزء گناهان کبیره هستند وعده ی عذاب دارند و 
جلد دوم مشمول سه نوع گناه است که به آن پرداخته می شود. 
این نوع گناهان: 1.گناهانی هستند که در قرآن مجید یا روایات 
معتبر، وعده صریح یا ضمنی به آتش و عذاب بر آن داده شده 
است. 2.گناهانی که در کتاب یا سنت، تصریح شده باشد به 
اینکه یکی از گناهان کبیره  ای است که کبیره بودنش از روی 
آیه های قرآن یا سنت، قطعی و ثابت شده و بزرگ تر است. 

3.گناهانی که نزد دین داران، بزرگ است.
توبه، شرک به خدا، فروختن اسلحه به کفار، اسراف، تکبر و ... 

نمونه هایی از موضوعات پرداخته شده در این کتاب است.

منربهای اعتقادی

یکی دیگر از این کتاب ها »طرح کلی اندیشه اسالمی در 
قرآن« است که برگرفته از سلسله جلسات مقام معظم رهبری 
در ماه مبارک رمضان در سال1353 شمسی، در مشهد مقدس 
است. در این کتاب به موضوعات اعتقادی ایمان، توحید، نبوت 
و والیت پرداخته شده است. کتاب طرح کلی، مباحث ضروری 
دین را به گونه ای دیگر معرفی کرده  است؛ یعنی اصول اساسی 
اعتقادی دین، مبتنی بر آیات قرآن به مخاطب عرضه شده  
است؛ به گونه ای  که این اصول اعتقادی از سطح مفاهیم ذهنی 
خارج شده و رنگ و بوی عملی گرفته اند. این کتاب، از جنس 
کتاب  های کالمی نیست که روند اثبات و نفی در پیش گرفته 
باشد، بلکه اصول اصلی اندیشه اسالمی را از روی آیات قرآن و 
بر مبنای توضیح مسائل اساسی دین تبیین کرده  است. با توجه 
به آنکه مخاطب اصلی جلسات تفسیری معظم له، عموماً قشر 

جدی جوان بوده اند در مباحث این کتاب، به این قشر  توجه 
سی شده است. همچنین، مباحث آن با سیره  سیا

امامان شیعه منطبق است.

چهل منزل، چهل نور

کتاب دیگری که می توان نام 
اثر  برد کتاب »شرح چهل حدیث« 

امام خمینی)ره( است. امام خمینی 
این کتاب را در شرح و بیان چهل 

از  موروث  احادیث  از  حدیث 
معصومان نگاشته اند. 33 حدیث 
از احادیث این کتاب که به شرح 

و بیان آن پرداخته شده مربوط به اخالقیات، مهلکات و منجیات است 
و مابقی احادیث، در باب اعتقادات و معارف بیان شده است. امام 
خمینی)ره( مضامین کتاب را در مدرسه فیضیه و مالصادق در قم، 
برای شاگردان خود ایراد فرموده بودند، سپس تصمیم گرفتند کتابی 
در همین زمینه هم تألیف کنند و این کتاب را در13۸5 ه.ق. به پایان 
رساندند. همان طور که پیش از این گفته شد 33 حدیث در باب 
اخالق گفته شده که امام)ره( تالش کردند تا پرده از تمویهات نفس 
بردارند و نکوهیده های اخالقی چون کبر، غضب و ریا و... را شرح و 
بسط دهند. همچنین در هر باب از موضوعات بیان شده به آیات قرآن 
استشهاد شده و سخنان عارفان برجسته نیز در این کتاب به تحریر 
در آمده است. ۷ حدیث آخر این کتاب در شرح مطالبی است که 
از سنگین ترین و در عین حال عالی ترین مطالب و مباحث عرفانی 
محسوب می شود. مباحثی همچون جبر و تفویض عرفانی، بحث ذات 
و اسماء و صفات حق تعالی، شناخت باری و آفرینش آدم بر صورت 
او و مانند آن. امام خمینی)ره( این احادیث را که جنبه عرفانی دارند 
عارفان  محکم  مستندات  از  هریک  و 
است، به طبع عارفان شرح و تفسیر 

کرده اند.
که  است  دریچه ای  کتابی  هر 
نور علم و معرفت از آن برمی تابد 
و سراچه ی تاریک افکار را روح و 
جان می بخشد. برای کسب معارف 
اکتفا  آن  خواندن  تنها  کتاب ها 
نمی کند و باید آن را به خاطر سپرد و 
در زندگی به کار برد تا ثمره ی خواندن 

به بار نشیند.
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