
معن��اي  ب��ه  عل��م  اه��ل  از  بس��ياري  ب��راي 
پوزيتيويس��تي آن، س��خن گفتن از گزاره هاي غير 
تجربي بوي��ژه گزاره هاي عرفان��ي و متافيزيكي در 
ق��رن بيس��تم و بيس��ت و يكم، چيزي ج��ز اتالف 
وق��ت و مهمل گويي نيس��ت. مباح��ث و مجادالت 
بسياري در طي سال هاي اخير در خصوص رويكرد 
پوزيتيويس��تي ب��ه علوم بوي��ژه در اي��ران صورت 

گرفت��ه و موافق��ان و مخالف��ان، هر يك ديدگاه ه��اي مختلفي ارائ��ه كرده اند 
 ك��ه در اينج��ا بر آن نيس��تيم تا دامنه س��خن را ب��ر توجه به اي��ن ديدگاه ها
 بگس��ترانيم. آنچه هدف اصلي جس��تار حاضر را ش��كل مي دهد بررسي ابعاد 
مختلف عرفان حضرت امام خميني)ره( به عنوان نظام عرفاني اعتدا ل گرايانه اي 
اس��ت كه در اين فضاي بش��دت پوزيتيويس��تي قرن بيس��ت و يكم، مي تواند 
راهگش��اي بس��ياري از مش��كالت اخالقي، معنوي و تربيتي انس��ان ها باشد. 
نكته اي كه در ابتداي س��خن الزم اس��ت بدان اش��اره كنيم اين اس��ت كه در 
اينج��ا مقص��ود از اعتدال گرايي در عرفان ام��ام خمين��ي)ره(، اعتدال هم در 
 ش��خصيت عرفاني ايشان اس��ت و هم در متدولوژي ايشان در تبيين مباحث و

 اصول عرفاني.
در خصوص جنبه نخس��ت اعتدال گرايي در عرفان حضرت امام، كافي است 
ت��ا اندك مروري ب��ه زندگي پربركت ايش��ان در دوره ه��اي مختلف، چه قبل 
از انقالب و چه پس از انقالب داش��ته باش��يم. در ش��خصيت كم نظير ايشان 
در عي��ن فقيه كامل بودن، هم مي توان فيلس��وفي كام��ل مالحظه نمود و هم 
سياستمداري جس��ور و آينده نگر. امام، فقيهی متبحر و پيشتاز و صاحب رأی 
بود كه كتاب های مهم فقهی او بر عمق دريافت و قدرت اجتهاد فقهی او داللت 
دارن��د.  در عين حال فيلس��وفی بود كه از ظرفيت ه��ای برهانی عقلی خود به 
گواهی تقريراتی كه ش��اگردان او از درس هايش به دست داده اند، به حد كمال 

بهره می جست. 
مفس��ری بود كه تفس��يرهای ب��ه جا مان��ده از او در زمره درخش��ان ترين 
تفس��يرهای موجود در تاريخ اسالم به ش��مار می رود. حديث و سّنت و سيره 
را به خوبی می ش��ناخت و از آن ها در فقه و تفس��ير و كالم خود بهره می برد؛ 
و در نهاي��ت، عارف��ی بود كه بي��ش از چهارده اثر در موض��وع عرفان و اخالق 
از او ب��ه ي��ادگار مانده اس��ت. نكته اي ك��ه بايد بدان توجه كرد اين اس��ت كه 
ب��رای ايش��ان، همه اين عل��وم و معارف حقيق��ت خود را در عرف��ان ناب می 
 يابن��د، عرفانی كه درونماي��ه های آن برآمده از قرآن و گفت��ار و كردار پيامبر 

عظيم الشأن اسالم و ائمه معصومين)ع( است.
ام��ام )ره( عرفان را نه تنه��ا مجموعه ای از معلومات، بلك��ه طريقتی برای 
عمل و كمال می دانس��ت. عش��ق او به خدا و تهّجد و راز و نيازهای عاش��قانه 
او با خالق هس��تی، و غزلسرايي های عرفاني او در كنار مسئوليت های سياسی، 
و ني��ز عطوف��ت بيش از ح��د او در برخورد ب��ا مظلومان عالم و ايس��تادگي او 
در برابر س��تمگران و مس��تكبران، دو روی س��كه ش��خصيت عرفانی او بود و 
همين ويژگي هاس��ت كه ش��خصيت عرفاني اعتدال گرايانه حض��رت امام)ره( 
را رق��م زده ان��د. اين ش��خصيت عرفاني، خود ناش��ی از طريق��ت عرفانی اي 
 ب��ود كه ايش��ان در پيمودن آن، پي��رو حقيقی حضرت عل��ی)ع( بود كه خود

منبع سرشار واليت معنوی و عرفانی بود. 
اما در خصوص متدولوژي حضرت امام خميني)ره( در ارائه مباحث عرفاني 
باي��د گفت كه يك��ي از ويژگي هاي اي��ن متدولوژي توجه همزم��ان به عرفان 
نظري و عرفان عملي اس��ت؛ و همين امر، مي تواند يكي از شاخصه هاي عرفاِن 
اعتدالي در انديش��ه امام خميني )ره( باش��د. در عرفان امام)ره(، عرفان عملی 
و نظ��ری س��خت به ه��م آميخته اند. از نظر ايش��ان، انديش��ه و معرفت بدون 
 ظه��ور در اعم��ال و »عمل« بدون آن كه به زيور معرفت و آگاهی مزين ش��ود 

نمی تواند انسان را به حقيقت مطلق رهنمون سازد.
يك��ي ديگ��ر از مؤلفه هاي اعتدال گرايان��ه در عرفان ام��ام)ره( توجه جدي 
ايش��ان ب��ه ارتباط مي��ان عرفان و تربيت اخالقي انس��ان ها اس��ت. در ادبيات 
عرفان��ی م��ا، گاه تصّوف به انزواطلبی و گريز از دنيا كش��يده ش��ده و عده ای 
با يدك كش��يدن نام صوفی و ع��ارف، به راحت طلب��ی و الاباليگری پرداخته 
ان��د؛ ام��ا از منظ��ر حض��رت امام)ره(چنين حالت��ی منحرف ش��دن از جاده 
حقيقت اس��ت؛ بن��ا بر اين می ت��وان حضرت ام��ام )ره( را مب��ارز و معارضی 
ج��دی با چني��ن تفكری ك��ه عرف��ان و زه��د ورزی را انگيزه ای ب��رای عدم 
توج��ه به بهتر س��اختن دنيای خ��ود و ديگران می دانند، معرفی كرد.ش��اهد 
 مدعای ما اعمال و رفتار خود ايش��ان اس��ت. حضرت امام)ره( در حالی كه در 
حوزه های فقه، اصول، فلس��فه و اخالق، درس��ی پررونق دارد، عابد و زاهدی 
اس��ت كه به موازين شريعت و آداب ظاهری آن سخت ملتزم بوده، و از تهّجد 

و ذكر و تهذيب نفس لحظه ای غفلت ندارد.
 در ميان برخي از عرفا و متصوفه اين باور غلط را دارند كه براي رسيدن به 
مقام فنا و درك حقيقت هستي بايد از ظاهر شريعت عبور كرد و در اين ميان 
عارف واصل اگر در مواردي دس��تورات ظاهري شريعت را انجام نداد ايرادي بر 
او وارد نيست چرا كه او به فراتر از ظواهر رسيده است. از سوي ديگر برخي از 
متدينان صرفًا توجه به ظاهر شريعت را براي سعادت انسان كافي مي دانند. اما 
حضرت امام)ره( با توجه به رويكرد اعتداللي خود، هم بر ظاهر ش��ريعت توجه 
جدي دارد و هم بر رس��يدن به باطن و حقيقت هس��تي؛ چنانكه هم بر فلسفه 
و برهان عقلي توجه دارد و هم ش��هود باطني و علم حضوري شهودي. در نظر 
امام)ره(انسان ها براي رسيدن به حقيقت، گريزي از تمسك به شريعت و ظواهر 
حقه آن ندارند و نمي توانند عبادات را به بهانه درك و كشف حقيقت، رها كنند 
 بلك��ه همواره هم بايد به ظاهر ش��ريعت توجه داش��ته باش��ند و هم به باطن 

و حقيقت آن.
 ايش��ان در اي��ن خص��وص، ب��ه عب��ادات و اعم��ال پيامب��ر اس��الم)ص( 
و ائم��ه معصومي��ن )ع( اش��اره م��ی كنن��د ك��ه لحظ��ه ای از عب��ادت ح��ق 
 تعال��ی و الت��زام به ش��ريعت و رياض��ت نفس به دليل رس��يدن ب��ه حقيقت

 غفلت نورزيدند. 
يك��ي ديگر از وج��وه اعتدال گرايي در عرفان حضرت ام��ام خميني)ره( را 
مي توان در توجه ايشان به ارتباط ميان عقل يا معرفت با عشق مالحظه نمود. 
از منظر ايشان، با تزكيه و زهد و تهذيب و ذكر مداوم، معرفت الهی حاصل می 
ش��ود و نتيجه چنين معرفتی عش��ق و محبت به خالق هستی است از اين رو 
قويترين رابطه را ميان خالق و مخلوق رابطه ای عاش��قانه می دانند و پرستش 
را هنگامی مثمرثمر می دانند كه بر مبنای عشق و معرفت صورت گيرد. از اين 

رو ملتزم شدن به دستورات شرع را عشق ورزی با خالق می دانند. 
در نتيج��ه، نم��از و عب��ادت در مكت��ب عرفاني حض��رت ام��ام )ره(، صرفًا 
 ادای تكلي��ف نيس��ت، بلك��ه راز و ني��ازی عاش��قانه مي��ان بن��ده ب��ا خدای

 خويش است.

 نويس�ندگان: مهدي  باقريان، 
ه�ادي كمرئي، محم�د حمدان 

عدنان
 انتش�ارات: كارگ�زار رواب�ط  

عمومي

مي توان گفت ك��ه قدمت يك 
دول��ت را رواب��ط  عموم��ي تعيين 
مي كن��د يا آن كه رواب��ط  عمومي 
ب��ه ان��دازه دولت ها قدم��ت دارد. 
اس��تمرار ي��ك دول��ت من��وط به 
جامع��ه و موجودي��ت جامعه، به 
توافق حد اقلي مردم مرتبط است 
ك��ه معم��واًل از طري��ق ارتباطات 
بين اش��خاص و گروه ه��ا حاصل 

مي شود. 
توافق مس��تلزم  ب��ه  رس��يدن 
چيزي بيش از عمل س��اده مبادله 
اطالع��ات اس��ت. اين ام��ر نياز به 
از  مش��اركت  و  ترغي��ب  عنص��ر 
سوي همه طرف هاي دخيل دارد 
كه از طريق ق��وه محركه »روابط  

عمومي« ممكن مي شود.
 كتاب »روابط  عمومي دولتي«  
ش��كل گيري و استمرار مدنيت هر 
دولتي را در گرو يك روابط  عمومي 
قوي تعريف مي كند و هدف روابط 
 عمومي را فراهم آوردن چارچوبي 
ب��راي تفكر و عمل حول مس��ائل 
و موضوع هايي كه بين مؤسس��ات 
دولتي و مردم وجود  دارد،  تعريف 

مي كند. 
از اين رو مش��اهده مي شود كه 
حت��ي قديمي تري��ن دولت ها  هم 
ش��كلي از روابط  عمومي و ترغيب 
را براي كسب حمايت مردم به كار 

مي گرفتند. 
حرف��ه روابط  عموم��ي همواره 
مس��تلزم قابليت ه��اي ارتباطي و 
توانايي ه��اي تش��ويقي و ترغيبي 
است و چنانچه دولتي فاقد مهارت 
رواب��ط  عمومي باش��د، مجبور به 
اس��تفاده از ق��واي جب��ري براي 
كس��ب حمايت ناخواس��ته مردم 

خواهد  شد.
اين در حالي اس��ت كه همواره 
در تعريف رواب��ط  عمومي به واژه 
»پل« بسنده مي ش��ود. »پل« در 
معن��ا كانالي براي رابطه. درس��ت 
اس��ت كه موجوديت هر سازماني  
رق��م  آن س��ازمان  ارتباط��ات  را 
خواه��د زد اما حقيقت اين اس��ت 
كه هر س��ازمان و ه��ر دولت براي 
ادامه حي��ات به تأييد اجتماع نياز 
دارد. بنابراين بايد شناسانده  شده 
و خود را عرضه كن��د و در مقابل 
بازخورده��اي جامع��ه از اقدام ها، 
خ��ود را مح��ك زند. اي��ن تنها به 
يكس��وي پل برمي گردد و س��وي 

ديگر آن »جامعه« است. 
جامع��ه نيز نياز دارد در جريان 
چن��د و چ��ون اقدام ه��اي ي��ك 
س��ازمان ك��ه به نوعي بخش��ي از 
نيازه��اي او را تأمين مي كند، قرار 
گيرد و س��ازمان را از خواسته هاي 
مورد نظ��ر و مورد نياز خود مطلع 
س��ازد؛ از اين رو بي��ش از اين كه 
نياز به وجود يك پل يا به عبارتي 
ي��ك كانال مهم جل��وه كند نقش 
نمايندگ��ي روابط عموم��ي كه به 
نوعي دغدغه هر دو س��وي پل را 
يدك مي كش��د مي تواند در حكم 
مهارت ه��اي تش��ويقي و ترغيبي 

اتحاد مردم را رقم  زند.  
فص��ل   8 در  كت��اب  اي��ن   
بحث ه��اي س��ازنده اي را پيرامون  
عملكرد رواب��ط  عمومي در دولت 
ارائه مي دهد و زمينه هاي مطالعه 
روابط  عمومي دولت��ي، مفاهيم و 
تعاريف، نظريه هاي روابط  عمومي 
دولت��ي، وظاي��ف، قدم��ت روابط  
عمومي دولتي در ايران، س��طوح 
آن، ساختار و آينده روابط  عمومي 
در اي��ران را به صورتي مبس��وط 

تشريح مي كند.
از اين رو كت��اب فوق مي تواند 
ب��راي هم��ه طبق��ات اجتماع��ي 
از دولتم��ردان و ش��اغالن روابط 
اس��تادان  ت��ا  گرفت��ه   عموم��ي 
اي��ن  در  ك��ه  دانش��جوياني  و 
 زمين��ه فعالي��ت مي كنن��د، مفيد 

واقع شود.
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یادداشت پیشخوان

 دكترحسناحمديزاده
عضو هيأت علمي گروه فلسفه و اديان دانشگاه كاشان

 مشي اعتدال
 در عرفان حضرت امام )ره(

1( سيزدهم جمادي االولی س��ال يازدهم هجري بود كه »كوثر 
قرآن« و تنها يادگار پيامبر اسالم »فاطمه زهرا عليهاسالم« در سن 
»18 س��الگي« بدرود حيات گفت و در »مدينئ النبي« ناشناخته از 
جهت »محل دفن« به خاك س��پرده شد. حضرتش در سال پنجم 
بعثت در مكه به دنيا آمده بود و والدت وي در بيستم جمادي الثاني 
تحقق يافت. هنگام وفات چهار فرزند »حس��ن، حس��ين، زينب و 
ام كلثوم  عليهم الس��الم« داش��ت و فرزند شش ماهه وي »محسن« 
شهيد شد و حضرتش »ام الشهيده« عنوان يافت. نام پدرش »محمد« 
اس��ت و نام مادرش »خديجه« و همسرش »علي عليه السالم« بود. 
بدين جهت حضرت زهراعليهاسالم، شناسنامه اي جالب و جاذب و 

جامع داشت و مي تواند برجسته باشد و بدرخشد.
2( روز شهادت و والدت وي فرصتي است كه حضرت را بهتر و 
بيشتر و جامع تر بشناسيم كه »شناخت« وي، سرمايه است و ارزشمند 
مي باشد و الگوي زنان و بلكه همه انسان هاي جهان ديروز و امروز و 
آينده خواهد بود و پس از ش��ناخت در جهت شناساندن وي گامي 
برداريم كه »زكوئ العلم نشره« زكوئ معرفت و آگاهي، اظهار و اطالع 
ديگران »و اما بنعمئ ربك فحدث« است. جهان امروز، جهان ارتباطات 
و اطالعات است و همگان مي خواهند »بهترين ها« را بشناسند و خود 
را به آنان نزديك سازند و دوست بدارند و الگوي خويش قرار دهند 
و آموزگار و مقتداي خود »اولئك الذين هدي اهلل، فبهداهم اقتده« 
بدانند؛ حضرت فاطمه، طاهره، مطهره، راضيه و مرضيه عليها سالم 

در عرفان و عقيده و علم و عمل و اخالق و وراثت و تربيت و حكمت 
و فضيلت، س��خاوت و شهامت و شجاعت و شهادت و در يك كلمه 
»ُحسن« مثل اعال »لوكان الحسن مثااللكان فاطمه بل هي اعظم«

 

 مي باشد.
3( فرصتي شد به »معجم المفهرس قرآن« مراجعه نمودم و واژه 
»ُحس��ن« را مورد دقت و بررسي قرار دادم و ديدم »222« بار اين 
كلمه در قالب »َحسن، ُحسن، محسن، احسان، احسن، محسنين و 
محس��نات« آمده و چهره زيباي حضرت زهرا عليهاسالم و هر فرد 
»نكويي« را معرفي مي نمايد و بدرس��تي به ما مي گويد كه حضرت 

فاطمه عليهاس��الم در والدت، ازدواج، همس��ر، فرزن��دان، تربيت، 
هجرت، جهاد و دفاع، سياست، جبهه و خانه، سفر و آموزش، تولي 
و تبري، حقوق وحدود، مس��ئوليت پذيري و امانتداري و دهها مورد 
ديگر، سيما و سيرت زيبا دارد و مي توان به وي افتخار نمود و او را به 
جهانيان شناساند. سوره كوثر درباره وي نازل شده است، آيه تطهير 
او را به طهارت انديشه و اعتقاد و اخالق و عمل مي ستايد، در جريان 
مباهله حضور يافت و موضوع افطاري دادن وي در سوره »دهر« به 

همراه همسر خود برجسته مي باشد.
4( در ايام والدت و شهادت حضرت زهرا عليهاسالم، مي بايست 
گفتمان مكتوب و شفاهي و برگزاري جلسات عزاداري و شادماني 
م��ورد توجه قرار گيرد و گرم و گيرا بررس��ي گ��ردد و درس هاي 
آموزنده زندگي كوتاه و پرمحتوا را يادآور شويم، 18 سال زيست كه 
نيم آن در خانه پدر و نيم ديگر در خانه شوهر بود. پدر از او راضي 
بود و او نيز از پدر راضي، شوهر از او راضي بود و وي نيز از شوهر 
راضي. »راضيئ مرضيه«، پدر دست وي را مي بوسيد و با تمام وجود 
ب��ه وي احترام مي ك��رد و او را »بضعئ مني و بهجئ قلبي« معرفي  
مي نمود. هنگام وفات از امام مي خواهد در ليلئ الدفن و ش��ب اول 
زندگي در آرامگاه و برزخ، كنار قبر وي بنش��يند و براي وي، قرآن 
بخواند و دعا كند و با وي مأنوس گردد. زهراي اطهر )ع( به امام علي 
عليه السالم مي گويد، در تمام زندگي مشترك به تو دروغ و خيانت 
و خطا و مخالفت  روا نداش��تم و در عين حال از تو مي خواهم مرا 
حالل كني و امام مي فرمايد، زهرا را خشمگين ننمودم و بر كاري 
وانداش��تم و نافرماني من ننمود و او را ركن زندگي مي دانس��ت و 

بدون وي خود را تنها ديد.

واقعي��ت ش��ناخت و ادراك انس��ان 
واقعيتي اس��ت ك��ه مي توان��د درجات و 
منازل قوي و ضعيف داش��ته باش��د و به 
تعبير اهل حكمت واقعيت، تشكيك پذير 
اس��ت. شناخت انس��ان از خود، از خداي 
خود، از جهاني كه در آن زندگي مي كند 

و حقايق نظام هستي چنين است.
ش��ناخت آدميان از انسان هاي كامل 
نيز مي تواند مش��مول اي��ن قاعده بوده و 
نگاه انسان ها به ش��خصيت انسان كامل 

زاويه هاي گوناگوني در بر دارد. 
درباره شخصيت كامل و جامع حضرت 
فاطمه زهرا س��الم اهلل عليه��ا اين تفاوت 
ش��ناخت ها و نگاه ها اتفاق افتاده اس��ت. 
برخ��ي از آن ها را باي��د ظاهري و مربوط 
ب��ه رفت��ار و روش هاي زندگ��ي ظاهري 
آن حضرت تلقي كرد، برخي متوس��ط و 

شماري نيز فني، عرفاني و فلسفي اند.
برخ��ي از راه نس��بتي ك��ه حض��رت 
زهرا س��الم اهلل عليها ب��ا پيامبر صلي اهلل 
اميرالمؤمني��ن  علي��ه وآل��ه و س��لم و 
و ام��ام حس��ن و ام��ام حس��ين عليهم 
از بح��ث  وارد  اس��ت  داش��ته   الس��الم 

 شخصيت شناسي آن حضرت شده اند.
از جمله متفكران اسالمي و ديني كه 
از اين زاويه وارد شناخت شده و حضرت 
زهرا سالم اهلل عليها را از اين منظر معرفي 
كرده است و مطلع ديدگاه خود را همين 
بح��ث نس��بت ها ق��رار داده اس��ت و آن 
حضرت را با مريم سالم اهلل عليها مقايسه 

كرده، اقبال الهوري است. 
مريم از يك نسبت عيسي عزيز 
از سه نسبت حضرت زهرا عزيز

نور چشم رحمه للعالمين
 آن امام اولين و آخرين 

آن كه جان در پيكر گيتي دميد
 روزگار تازه آيين آفريد 

بانوي آن تاج دار هل اتي 
مرتضي مشكل گشا شير خدا 

پادشاه و كلبه اي ايوان او 
يك حسام و يك زره سامان او 

مادر آن مركز پرگار عشق
 مادر آن كاروان ساالر عشق 
آن يكي شمع شبستان حرم 

حافظ جمعيت خير االمم 
البته در ادامه به فضائل ذاتي و كرامت 
الهي آن حضرت نيز پرداخته است اما بايد 
گفت شناخت حضرت زهرا سالم اهلل عليها 
از راه نسبت هاي آن حضرت يك شناخت 

متوسط محسوب مي شود.
در اين فرصت كوت��اه و محدود فقط 
مي خواهي��م به اش��ارتي اكتف��ا كنيم. با 
استفاده از منابع ديني از آيات قرآن كريم 
و بويژه از خطبه مع��روف آن حضرت به 
ذك��ر چند نكته بس��نده مي كنيم كه در 
آن به چند ويژگي انس��ان كامل از جمله 
حضرت زهرا س��الم اهلل عليه��ا پرداخته 

مي شود:
1- مظهر تمام اسما و صفات الهي

از جمل��ه فضائ��ل بزرگ��ي ك��ه براي 
حضرت زهرا س��الم اهلل عليها مي توان به 
ش��مار آورد اين جمله معروفي است كه 
پدر بزرگوارش حضرت رس��ول صلي اهلل 

عليه و آله و سلم فرمود:
ان اهلل يغض��ب لغضب فاطمه و يرضي 
لرضاها. خداوند با خشم فاطمه سالم اهلل 
عليها خشمگين و با خشنودي او خشنود 
مي ش��ود.اين مقام را فقط براي كس��اني 
مي توان به طور يك قضيه كليه گفت كه 
داراي مقام كلي عصمت و واليت تكوينيه 
كليه بوده باشند. قطعًا براي هيچ حكيم، 
رياضيدان و دانش��مندي در هر حدي از 
س��طح علم و تقوا باش��د نمي توان گفت 
كه هر وقت او خش��مگين مي ش��ود خدا 
خشمگين شده اس��ت چون انسان هاي 
ديگ��ر از ه��ر درجه علم��ي و عملي كه 
برخوردار باشند باز احتمال خطا، غفلت، 

لغزش و اشتباه برايشان وجود دارد. پس 
به طور هميشگي و كلي نمي تواند خشم 
و خشنودي آنان نشان خشم و خشنودي 
خداوند باشد. اين داوري پيامبر صلي اهلل 
عليه وآله و سلم درباره دختر بزرگوارش 
مطابق با منطق قرآن كريم در باب انسان 
كامل اس��ت. قرآن كريم داستان آفريدن 
انس��ان كامل را با روش و س��بك خاص 
خود مطرح كرده است؛ خداوند وقتي كه 
خواس��ت انسان را آن هم در قالب انسان 
كامل براي نخس��تين بار در زمين خلق 
فرمايد با فرش��تگان در ميان گذاش��ت. 
فرش��تگان پس از آن كه خداوند داستان 
آفريدن انس��ان را به عنوان خليفه كامل 
خود در زمي��ن مطرح فرمود پرسش��ي 
اعتراضي مطرح كردند و با توجه به وجود 
موجودات ديگري كه در زمين خونريزي 
كرده و فس��اد به پا ك��رده بودند به خدا 
عرض كردن��د كه براي چ��ه مي خواهي 
چنين موجودي را بيافريني، اگر فلس��فه 
خلقت انس��ان اين است كه تو را تقديس 
و تس��بيح كن��د م��ا چني��ن مي كنيم. 
خداون��د فرمود من چي��زي مي دانم كه 
ش��ما نمي دانيد. برخي از مفسران بزرگ 
مانند عالمه طباطباي��ي رضوان اهلل عليه 
فرموده اند اين كه خداوند آفرينش انسان 
را با فرشتگان در ميان گذاشت خواست 
به آن ه��ا بفهماند كه فرش��تگان با همه 
كمالي ك��ه دارند و اين ك��ه عقل محض 
هس��تند نمي توانند مظهر كامل اسما و 
صفات خداوند باش��ند. تنها اين موجود 
زميني به نام انس��ان اس��ت كه مي تواند 
مظهر كامل اس��ما و صف��ات كامل خدا 
باش��د لذا در ادامه داس��تان، قرآن كريم 
مي فرماي��د خداوند همه اس��ما را به آدم 
آموخت و به فرشتگان فرمود بگوييد كه 
اينها چيست؟ و علم آدم االسماء كلها ثم 
عرضهم علي المالئكه)بقره/31( فرشتگان 

از دانستن آن ها اظهار عجز كردند.
هر انساني بالقوه مي تواند مظهر كامل 
بش��ود اما انس��ان هاي كام��ل و از جمله 

وجود حضرت زهرا سالم اهلل عليها مظهر 
 بالفعل و كامل تمام اسما و صفات خداوند 

بوده است.
2- مقام عصمت مطلقه

الزمه مظهريت بالفعل، عصمت كامل 
از خطا و گناه و لغزش اس��ت. در خطبه 
معروف حضرت زهرا سالم اهلل عليها آمده 
است كه ايها الناس اعلموا اني فاطمه وابي 
محمد)صلي اهلل عليه و آل��ه( اقول عوداً و 
ب��داً و ال اقول ما اقول غلط��ًا و ال افعل ما 

افعل شططا...
اي مردم بدانيد كه من فاطمه هستم 
و پدرم محمد صلي اهلل عليه و آله و س��لم 
اس��ت. آغاز و انجام سخن من يكي است 
آنچه مي گويم در آن اش��تباهي نيست و 

آنچه انجام مي دهم عاري از خطا است.
نكت��ه جالب توجه اين اس��ت كه اين 
خطب��ه در مدين��ه و مح��ل زندگي آن 
حضرت ايراد ش��ده است چرا با مردم اين 
چنين خطاب كرده است كه »بدانيد من 
فاطمه هس��تم و پدرم محم��د صلي اهلل 

علي��ه وآله و س��لم اس��ت.« مگ��ر مردم 
مدينه او و پدرش را نمي شناختند؟ قطعًا 
مي شناختند اما كدام شناخت؟ و انتظاري 
كه حضرت زهرا س��الم اهلل عليها از مردم 
داش��ته است كه مجدداً به او و شخصيت 
پدرش نگاهي نو بيفكنند كدام ش��ناخت 

بوده است؟
جمله بع��دي تا ح��دودي انتظار اين 
شناخت نو را روش��ن مي كند كه خود را 
با مقام عصمت كام��ل معرفي مي كنند؛ 
اي م��ردم بايد بدانيد كه درس��ت اس��ت 
ش��خصيت ظاهري من و پ��درم با ديگر 
م��ردم تفاوتي ندارد و از اين نظر بش��ري 
مانند ديگر انسان ها هستيم اين شخصيت 
»ُملك��ي« ما اس��ت. اما بع��د ديگري كه 
نيازمند ديد نافذ و نگاه ديگر اس��ت »بعد 
ملكوتي« ما اس��ت كه مبادا آن را با ديگر 
انسان ها مقايس��ه كنيد الزمه آن بعد كه 
حاصل مظهريت تامه اسما و صفات الهي 
است اين اس��ت كه در گفتار و افعال من 
هيچ گونه قص��ور و تقصيري، هيچ گونه 
خطا و گناهي راه ندارد. مبادا ش��خصيت 
انسان كامل را با نوابغ روزگار، با فيلسوفان 
نامي و ديگر شخصيت هاي بزرگ بشري 
مقايس��ه كنيد كه اين دي��دگاه لغزش و 
خطاي بزرگي در باب انس��ان كامل را در 

بر خواهد داشت. 
3- علم الوراثه

از جمله مس��ائل بديهي و روشن كه 
در باب انسان هاي كامل وجود دارد مقام 
علم وآگاهي آنان است و اين كه اين علم، 
علم و دانشي دراستي نيست كه از طريق 
معمول تعليم و تعلم عادي حاصل ش��ده 
باشد بلكه اين دانش و آگاهي بدون شك 
از سنخ آگاهي وحياني و الهامي است كه 

با اتصال به مبدأ غيب حاصل شده است.
جل��وه اي از اين مق��ام كامل علمي و 
موج��ي از درياي بيك��ران دانش وحياني 
و الهامي حضرت زهرا س��الم اهلل عليها را 
مي توان در خطبه آن حضرت مش��اهده 
كرد. اين خطب��ه ماندگار از ابعاد مختلف 

عرفاني،  روانش��ناختي،  فلسفي،  كالمي، 
اس��رار غيبي اعم��ال و حكمت عبادات و 
احكام، قابل تحقيق و بررسي است و نيز 
از ديدگاه فلسفه اجتماعي و تجلي قدرت 
اس��تدالل در خور تأمل اس��ت. در ادامه 
عناوين به اختصار ب��ه چند نمونه كه در 
متن خطبه غراي آن حضرت آمده است 

اشارتي مي كنيم.
الف( اسرار عبادات يا فلسفه احكام

آنچ��ه در اي��ن خطبه مان��دگار آمده 
است كه براي اهل معنا و آشنا به مسائل 
اله��ي اعم از فق��ه و فلس��فه و عرفان به 
خوبي آشكار است اين است كه در اسرار 
عبادات و فلسفه احكام هيچ كس به طور 
جزم نمي تواند سخن بگويد كه چرا نماز 
واجب اس��ت يا س��ر واجب شدن روزه و 
زكات و ح��ج و مانند آن چيس��ت؟ البته 
در اين باب عالمان و عارفان بسيار سخن 
گفته اند اما آنچه گفته اند منهاي الهام از 
تعالي��م وحياني نمي تواند قاطع و جزمي 
باشد بويژه در جزئيات احكام آن هم ابتدا 
به ساكن سخن گفتن غير ممكن است. 
اما وجود مقدس حضرت زهرا س��الم اهلل 
عليها اس��رار عبادات و فلس��فه احكام را 
به طور جزم بي��ان كرده اند. از باب نمونه، 
فلسفه عبادتي مانند نماز را زدودن شرك 
به ش��مار مي آورند. مي فرمايند: و الصاله 
تنزيه��ا لكم م��ن الكبر. خداون��د نماز را 
واجب كرده اس��ت تا شما را از تكبر پاك 
كند. بزرگترين س��د راه انسان در وصول 
به مقام��ات عالي انس��اني كب��ر و تكبر 
اس��ت. از جمله هاي بس��يار مهم در اين 
خطبه در ادامه فلس��فه و اسرار اعمال و 
عبادات حكمت برپايي عدالت اس��ت كه 
مي فرمايند: والعدل تنس��يقًا للقلوب. به 
عقيده نگارنده، اين جمله را بايد در باب 
فلسفه اجتماعي از معجزات قولي دختر 
پيامبر صلي اهلل عليه و آله و سلم به شمار 
آورد. ب��دون ترديد از زماني كه فلس��فه 
سياسي و اجتماعي نگارش يافته تاكنون، 
از زمان افالطون و ارس��طو و قبل از آنان 
ت��ا به حال به طور قط��ع و يقين مي توان 
گفت هيچ فيلس��وف اجتماعي نتوانسته 
است در باب فلسفه عدالت چنين سخن 
بگويد. حكم��ت عدالت پيون��د دادن به 

دل ها است.
خيلي ها از س��ر دلس��وزي و اشفاق از 
اتحاد و پيوند اجتماعي سخن مي گويند. 
اما حضرت زهرا سالم اهلل عليها مي فرمايند 
راز اتح��اد ماندگار و پاي��دار اجراي همه 
جانب��ه عدالت اس��ت. اتحاد با س��خن و 
نصيحت ممكن است به طور موقت ايجاد 
شود، اما دلسوزان جامعه بايد توجه داشته 
باشند كه اگر در پي اتحاد و پيوند عميق 
و وثيق و ماندگارند فق��ط يك راه دارد و 
آن اجراي عدال��ت همه جانبه اقتصادي، 
اجتماع��ي و ب��راي همه افراد اس��ت. به 
گونه اي كه هر ش��هروندي احساس كند 
به حقوق خود بدون زحمت و رنج دست 

يافته و مي يابد.
ب( پيروزي منطق بر قدرت

خطبه معروف حضرت زهرا س��الم اهلل 
عليها در زمينه مس��أله فدك ايراد ش��ده 
اس��ت البته آنچه كه در اين خطبه آمده 
اس��ت فراتر از بعد اقتصادي فدك اس��ت 
و مس��أله فدك صرفًا زمينه اي بوده است 

براي ايراد اين سخنراني غرا و ماندگار. 
تحليل ش��رايط تاريخي اين خطبه به 
زمان بيشتري نياز دارد اما مسلم آن است 
كه وج��ود حضرت زهرا س��الم اهلل عليها 
توانس��ت حاكميت وقت را با قدرت قوي 
منطق خود و احتجاجاتي كه با پش��توانه 
قرآني و استدالالت محكم و متقن ديني 
و وحياني ايراد ش��ده ب��ود متقاعد و او را 
استيضاح كند و حق خود را بستاند و اين 
آموزه بزرگي از جنبه هاي مختلف است. 
هم اين كه حق ستاندني است و هم اين كه 
حق را بايد با ابزار حق س��تاند و آنجا كه 
منطق مي تواند كارس��از باش��د نيازي به 

استفاده از ابزارهاي ديگري نيست.

 حجت االسالم والمسلمين سيدرضا اكرمي
رئيس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري

 آيت اهلل حاج شيخ حسين عرب
استاد حوزه علميه

بهپاسایامفاطميهسرورزنانجهان،حضرتزهراعليهاسالم

دررثای کوثر قرآن

جايگاه انسان كامل 
در هندسه تكوين

بهمناسبتایامعزایحضرتفاطمهزهراسالماهللعليها

ه�رانس�انيبالق�وه
ميتواندمظهركامل
بشوداماانسانهايكاملو
ازجملهوجودحضرتزهرا
سالماهللعليهامظهربالفعل
وكاملتماماسماوصفات

خداوندبودهاست

روابط  عمومي دولتي
)مباني، فنون و رويكردهاي 

روابط  عمومي دولتي(


