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تجلي خداوند در عوالم مختلف
طبعًا هستي شناسي غيراومانيستي يا همان هستي شناسي اسالمي با خدا يعني      
مخفيًا فأحببُت أن اعرف».  با كنز مخفي شروع مي شود؛ با توجه به حديث «كنت كنزاً 
در واقع عالَم و سراپرده ي عالم با نوعي از تجلي خداوند شروع شد كه مي توانيم بگوئيم 
در سه اليه يا در سه ساحت قابل بحث است. البته در تعابير قرآن در هفت ساحت اتفاق 
افتاده است؛ «سبع سماوات و االرض».  كه مي شود گفت در سه ساحت ناسوت، ملكوت 
و جبروت است. در مراحل باالتر به عالم ذات مي رسيم كه ديگر كسي نمي تواند به آن 
دست پيدا كند.  تجلي در هر سه عالم مذكور، در هستي شناسي اسالمي يك قواعدي 
دارد؛ مثًال قاعده ي تجلي پروردگار در ساحت ناسوتي اين است كه همراه با كثرت و مقيد 
به زمان و مكان و عرضيات مختلف است، اما در ساحت ملكوت مقداري از اين كثرت 
كم مي شود. در واقع كثرت محو مي شود و عالِم محو است و زمان و مكان هم برداشته 
مي شود. ما همه ي اينها را تجلي مي دانيم. تجلي هايي كه در عالم كثرت اتفاق افتاده، 
كثرت  اين  در  ما  البته  و  هستند  عالم  در  خداوند  حضور  بزرگ ترين  و  نمود  بزرگ ترين 
متوقف نمي شويم. در واقع عالَم، آيينه است و تمام مخلوقات، تجلي و ظهور حق تعالي 
از  منظور  البته  است.  خداوند  ظهور  و  تجلي  تنها  و  نيست  چيزي  مستقًال  عالَم  هستند. 
تجلي، تجافي نيست؛ يعني با افتادن تصوير در آيينه، نه چيزي از صاحب تصوير كم مي 
شود و نه صفاتش به آيينه داده مي شود. اگر در يك آيينه تصويري زيبا افتاده باشد، هرگز 
كسي نمي گويد چه آيينه ي زيبايي بلكه گفته مي شود چه تصوير زيبايي. اين مباحث در 
«مصباح الهدايه» امام خميني رضوان اهللا عليه آمده است و در آنجا تفاوت تجلي با تجافي بيان 

شده است. البته اين مباحث با آنچه اگزيستانسياليست ها مى گويند تفاوت دارد. 
    آنچه در عالم اتفاق افتاده است، نزول به تجلي در آيينه ي عدم است و در 
واقع نوعي سير يا قوس نزولي پيش روي ما قرار گرفته است. در اين قوس نزولي، حقايق 
از مبدأ خود به سمت كثرت و تجليات و مصاديق آمده اند. همان طور كه موالنا در مثنوي 

معنوي مي گويد:
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را دارد. البته تمام بهائم، طبيعت، جمادات و... هم حقيقت ملكوتي دارند. حتي در روايت 
هم آمده است كه از معصوم پرسيد ه اند اين دام هايي كه ما داريم در قيامت چه بر سرشان 
مي آيد و استناد كردند به «كلُّ شيٍء يرجع الي اصلهِ». معصوم پاسخ دادند كه اين ها هم 
در قيامت هستند اما نه با اين تكثر. حقيقت وجوديشان و آنچه از آن نشأت گرفته بودند 

هست.
   اما انسان مفطور فطرت الهي به نحو اخص است؛ يعني براي هر انساني گفته اند: «َو 
نََفخـُت فيه ِمن روِحي». به همين دليل انسان در قيامت به نحو مستقل و اختصاصي 
هم  قاجار  دوره ي  در  خيلي ها  شده،  انسان  كرامت  به  كه  توجهي  اين  با  دارد.  حضور 
حرف هاي اومانيستي را ترجمه مي كردند و قائل به اين شدند كه اصًال اومانيسم يعني 
نگاه قرآن به انسان. قرآن اين قدر براي انسان اهميت و اختيار قائل شده و اومانيسم هم 
همين است. اما اين حرف غلط است به اين دليل كه نگاه اسالم به انسان، مشِرف بر اين 
حقيقت است كه انسان، امكان رفت و برگشت دارد. انسان در واقع نسبت به حركتش 
خودآگاه است. گوسفند هم حركت و نزول و صعود دارد اما خودآگاه نيست به حركتى 
كه دارد. انسان كه به حركتش خودآگاه است، گاهي اوقات جهت حركت را هم عوض 
مي كند. لذا امكان اين مسئله هم براي انسان وجود دارد كه از بهائم هم اضل مي شود؛ 
«اولئك كاالنعام بل هم اضل». تمام شرافت و كرامت انسان ها به اين قابليت حركت 
است نه به اين كه خدا را به تصور آورده است. شرافت و كرامت انسان به عبوديت، تذكر 
و تحت واليت الهي بودنش است. يك بحث مفصلي هست تحت عنوان «انسان مطلوب 
انقالب اسالمي» كه به مطالبي كه مطرح شد ارتباط دارد. انساني ميتواند انسان اسالمي 
اختيار  مقوله ي  كند،  فهم  را  عبوديت  حقيقت  است  توانسته  كه  حال  عين  در  كه  باشد 
هم كامًال برايش شكل گرفته باشد. اسطرالب انسان در اسالم، اختيار است كه مايه ى 
شناخت ماهيت انسان است.  اگر يك نظام آموزشي حاكم بشود كه جبر محور باشد، پر 
پرواز و تعالي انسان ها بسته ميشود. بحث ما سر علوم غير اسالمي نيست. مشكل ما روش 
جبري است كه بر نظام آموزشي، سياسي و اقتصادي حاكم است. در اين نظام، انسان 
اختيار ندارد. اين همان رويكرد اومانيستي است كه جبرگرا است. به همين دليل است كه 
اگزيستانسياليستها سعي كردند در رويكرد انتقادي به سمت تفويض بروند. اگزيستانياليسم 
به تفويض اشاره دارد، اومانيسم كالسيك قرن هفده و هجده به جبر مشرف است و تفكر 
اسالمي به اختيار. حيوان، جماد و نبات به حقيقت وجودي خود آگاه نيست. يعني نمي داند 
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«يخرجونهم من النور الي الظلمات» يعني دائمًا حركت بين نور و ظلمت وجود دارد دقيقًا 
مثل حركت صعودي كه به آن اشاره كرديم. گاهي انسان متذكر حقيقت خويشتن است 
و گاهي غافل است، گاهي جامعه متذكر است و گاهي جامعه غافل است. تاريخ هم به 

همين نحو است، گاه متذكر و گاه غافل.

تغيير قواعد و سنت ها با الهي شدن جامعه و تاريخ
قبل از تمدن مهدوي، با تسامح، دو حرف از بيست و هفت حرف علم كشف   
ميشود. بقيه ي حرف ها و قواعد عالم در نظام مهدوي كشف مي شود. در جامعه ي منتظر 
به دليل وجود تزاحم ايمان، افراد بايد «ُزبُرالحديد» باشند تا بتوانند در جبهه ي حق بمانند. 
اما در جامعه ي مهدوي فارغ از سخت شدن يا آسان شدن شرايط، قواعد عوض مي شود. 
در ملك سليمان هم، چنين اتفاقي افتاده بود. در واقع خداوند به نوعي ملك ناسوت را 
به ملك ملكوت نزديك كرد. در داستان ملكه ي سبأ نمونه اي از نزديك شدن ناسوت با 
ملكوت را مشاهده مي كنيم. سليمان مدير اين عالم است و همه ي اجنه، باد، زمان و ساير 
چيزها در اختيارش است و زمان هم مخلوق است و متعلق به عالم ناسوت است.  در واقع 
قيامت را نبايد با يك تحليل زمان مند به مردم ياد داد؛ يعني نبايد گفت قيامت مثًال پانصد 
سال ديگر است؛ اآلن قيامت است. پيغمبر در معراج، بهشت و جهنم را ديده است. ديدن 
نه به معني ديدن زماني و مكاني، بلكه قيامت را وجدان كرده است. ما قائل به معراج 
هستيم كه در آن پيامبر به مقام «إقَترَب قاَب قوسين اَو اَدني» رسيد كه حداكثر قرابت 
با ذات حق است و ابن سينا آن را عقل اول ناميده است كه عالم به واسطه ي او خلق 
مي شود. به اين دليل كه عالَم واسطه مي خواهد زيرا «الواحُد ال َيصُدُر عنه اّال الواحد». 
خداوند عالم كه نمي تواند اين كثرات را خلق كند پس واسطه گذاشته است. «لوالَك لَما 
َخلقُت االفالك» را اينگونه مي شود تفسير كرد. خداوند تجلي كرد در انسان كامل كه اين 
انسان كامل، حقيقت نبويه است. از حقيقت نبويه، عالَم خلق شد. فارابي هم اين مسئله 
را در بحث فيض اقدس نظام مند كرده است. اگر انسان كامل نبود، فيض خداوند به اين 
عالم نمي رسيد. پس بازگشت ما به انسان كامل است و با انسان كامل در ذات الهي فاني 

مي شويم.
   

تفاوت انسان شناسي اومانيستي و انسان شناسي الهي
انسان، اشرف مخلوقات است به اين دليل كه بيشترين آگاهي و خودآگاهي   

٤

          گفت من آيينه ام مصقول دست           ترك و هندو در من آن بيند كه هست
آيينه ي عدم مصقول است. يعني مورد صيقل قرار گرفته است. هر قدر خود   
اين آيينه شفاف تر باشد، تجليات را در آن بهتر و واضح تر ميبينيم. اگر يك تصوير پنهان 
را ببينيد، به سختي مي توانيد بگوئيد صاحب اين تصوير چه كسي است اما اگر آيينه ي 
عدِم فردي خوب صيقل خورده باشد، راحت و صريح مي گويد كه اين تصوير متعلق به 
چه چيزي است. گاهي ُترك و هندو دارد يك چيز را مي بيند و گاهي شيعه ي اثني عشري 
دارد يك چيز را مي بيند. ما حكايات و گزارش هاي هر كس را در اين عالَم، گزارش از اين 

آيينه ي عدم مي دانيم. حال در آيينه ي بعضي افراد، تصاوير مبهمي مي افتد. 
   اين قوس نزول، بايد با يك قوس صعودي همراه باشد زيرا در قرآن آمده است: 

«انا هللا و انا اليه راجعون». آنچه در قرآن درباره ي قوس صعود بيان شده است، در واقع 
ثباتي  عالم  اين  ناسوتي  ساحت  در  واقع  در  است.  تَموُتوا»  أن  قبَل  تعبير «ُموُتوا  همان 

وجود ندارد.
   

درك صحيح از انسان و سير او در عوالم
اين  اشرف  كه  است  داشته  ناسوت  ساحت  در  مختلفي  تجلى هاى  خداوند   
هم  و  بوده  آگاه  نزولي  و  صعودي  وضع  به  هم  كه  دليل  اين  به  است،  انسان  تجليات، 
قادر به تغيير موقف و موضع خود ميباشد. به بيان قرآني مي توان گفت «إّما شاكًرا و إّما 
كفوًرا» است. حتي حيوانات، درختان و ساير موجودات مظهر يك ملكوت واحدي هستند 

كه سميع بصير نام دارد. موالنا مي گويد:
  ما سميعيم و بصير و باهشيم                                 با شما نامحرمان ما خامشيم

   اين امكان به انسان داده شده است كه در عوالم مختلف حركت كند. اين حركت عوالم 
مختلف مستلزم داشتن نگاه عوالمى است كه مي توان آن را نگاه مراتبي نيز ناميد. در 
نگاه عوالمي آنچه باعث جنبش و حركت انسان ميشود، مقوله ي «اختيار» است. اختيار در 
واقع اطالع از امكان حركت است كه اين امكان حركت را ميتوان فطرت ناميد؛ به بيان 

تمثيلي، فطرت به مثابه ي سوخت و اراده به مثابه ي استارت براي حركت است.
اگر انسان زرنگ باشد و از اين اختيارخوب استفاده كند، به مقام «ُموُتوا قبَل أن   
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تَموُتوا » مي رسد كه در اين صورت ممكن است بعضًا افعالي را انجام دهد كه بر حسب 
ظاهر خارج از عادات ناسوت باشند. در اينجا جاي اين سؤال پيش مي آيد كه چگونه يك 
فرد مي تواند مكان و زمان را درنوردد؟ چگونه اميرالمؤمنين عليه السالم چند هزار ركعت نماز 
را در يك شب مي خواند؟ منشأ اين ِقسم سؤال ها اين است كه اين افعال با زمان ناسوتي 
جمع شدني نيست. از اين رو بايد به اين نكته اشاره كرد كه واقعًا فهم معارف ديني و 
هستي شناسي ديني بدون درك اين نگاه عوالمي ممكن نيست. البته اين نكته بدين معنا 
نيست كه اميرالمؤمنين عليه السالم در واقع درگير ساحت ناسوت نبود. ساحت ناسوت ساحت 
تزاحم ها است به عبارت ديگر عالم ناسوت عالم جمع نشدن ها و محال بودن جمع اضداد 
است. هنر اين است كه مثل اميرالمؤمنين عليه السالم به مثابه ي يك انسان كامل  در اين 
عالم ناسوت و با همه ي تزاحم هايش درگير بشويم اما موتور و استارت حركتمان خراب 

نشود.
  

 تفاوت عالم شناسي اسالمي و هستي شناسي سوبجكتيويسمي
آنچه مورد تأكيد ما است، خود لفظ عالَم است. چنان كه بر روي لفظ خلقت   
تأكيد داريم نه طبيعت. عالَم يعني «ما ُعلَِم بِه» و چيزي كه از آن يك چيز ديگر شناخته 
مي شود. در رويكرد اسالمي به اين خاطر كه خداوند با كل عالم شناخته مي شود عالم نام 
گرفته است. دقيقًا در مقابل اين نكته، سوبجكتيويسم است. در سوبجكتيويسم، هستي 
از انسان آغاز مي شود  زيرا عالَم از انسان آفريده شده است. اما در رويكرد اسالمِي ما 
عالَم در واقع صد در صد مظهر و تجلي الهي است. در اين رويكرد اعتقاد به «َخلََق اُهللا 
آدَم و عالََم علي صورتِه» وجود دارد. خداوند بر صورت نوعيه ي خويش عالم و آدم را 
ساخت و به همين دليل كل اين عالم مظهر خداوند است و زيباست. از اين جهت است 
كه «ما رايُت اال جميًال» را داريم. اگر قرار است همه ي مخلوقات خدا تجلي خدا باشند، 
ما چيزي نخواهيم داشت كه زيبا نباشد. اما در رويكرد سوبجكتيو ديدگاه «خلق اَهللا آدُم 
علي صورته» وجود دارد. يعني آدم، خدا را به صورت خودش ساخت. در واقع به واسطه ي 
سوبجكتيويسم، عالم،  موجود قلمداد ميشود از اين جهت كه به ذهن مي آيد. در رويكرد 
سوبجكتيو، در بهترين حالت گفته مي شود كه ما عالم را به تجافي مي بينيم. يعني مثًال 
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مفهوم تاريخ طاغوتي در مقابل تاريخ الهي
منظور از تاريخ در سه سطح فرد، جامعه و تاريخ، تاريخ تمدن نيست، بلكه   
فراتر از تاريخ مد نظر ما است. از نظر ما تاريخ، هر نسبتي است كه عالَم و آدم با اسماء و 
صفات الهي برقرار مي كند. يك دوره، دوره ي موسي است، بعد دوره ي سامري است بعد 
فرعون، ابراهيم، نمرود و... . به اين دليل است كه صورت نوعيه ي زندگي صورت عالم 
را برقرار مي كند. اين مفهوم از تاريخ را بر اساس آيه ي 23 سوره ى رعد «انَّ اهللا ال يغيُر 
ما بقوٍم حتي ُيَغّيروا ما بأنُفِسِهم» مي گوئيم. در اين آيه به جاي استفاده از فرد، انفس يا 
همان جميع انسان ها آمده است و روح جمعي انسان ها تولي به اسما اهللا مي كنند. ما قائل 
به اين هستيم كه دوره ي بعثت، دوره ي ظهور اسم هادي است. دوراني كه تمدن اسالمي 
حداقل تا حوالي حمله ي مغول برقرار است. تاريخ اين دوره، تاريخ هدايت است و تاريخ 

دورهي يونان، تاريخ حاكميت زئوس و طاغوت است.
   البته اين سخن بدين معنا نيست كه ما در حال حاضر تمدن نداريم. در ادبيات قرآني سه 
نوع ُملك مطرح شده است. يكي براي سليمان كه خدا مي فرمايد: «ال ينبغي الحٍد»؛ يك 
ملكي به سليمان داديم كه ديگر به هيچ كس نمي دهيم. يك «ملكا عظيمًا» كه احتماًال 
منظور از ملك عظيم، ملك نبوي است و آن ملكي كه بدون صفت آمده ملك مهدوي 
است. براي اين كه تاريخ، تاريخ الهي و نبوي و تاريخ حق بشود، بايد لوازم و امكان هايي 
كه در زندگي اجتماعي و زندگي تاريخي هست را در دست بگيريم. تمدن هم عمًال همين 
كار را مي كند. براي ايجاد يك زندگي خوب كه از اين نظام تغذيه اي، پوششي و اوقات 
فراغت غرب تبعيت نكند، بايد تمدن سازي كرد. ُملك، در دست گرفتن امكانات اين عالم 
ناسوتي است براي متصل كردن آن به ملكوت و نه مثل بهشت شداد و بهشت ابرهه كه 
در همين دنيا خالد باشد. مشكل جريان باطل اين است كه مي تواند ملك بسازد اما ملك 
بما هو ملك كه اسمش را تمدن گذاشته است. ما مقهور تاريخ باطل هستيم و تنها ولي 
اهللا است كه مي تواند تاريخ باطل را عوض كند. لذا اهل سنت نمي توانند وارد درگيري 
تاريخي با مدرنيته بشوند اما شيعه مي تواند زيرا شيعه ولي دارد و مي تواند اتصال با اسماء 

و صفات را برقرار كند.
   البته از آن طرف يك واليت شيطاني و استدراج هم هست كه در اختيار همه ي ابناء 
بشر است. به اين دليل كه ما يك استعال داريم و يك استدراج. انسان مي تواند حركت 
كند اما اين حركت مي تواند در قهقرا باشد يا در مسير درست. هم واليت الهي وجود دارد 
هم واليت طاغوت. لذا در «آيت الكرسي» مي گويد: هم اولياي طاغوت و هم اولياي اهللا. 
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يزيد نابود است يعني كارتر نابود است. در واقع به خاطر اين تنوع است كه جريان حق 
در هستي شناسي ما مي تواند دائمًا در جريان باشد و در مقابل جريان باطل آرايش خود را 

عوض كند و كارآمدي داشته باشد. اين مسئله معقول است و توجيه پذيري هم دارد.
 

  فرجام تاريخ به دست ولي اهللا
در هستي شناسي توحيدي- عرفاني كه عالَم را مبناي شناخت قرار مي دهد و   
انسان، هستي و طبيعت مبناى شناخت نيستند، فرجام عالم، فناي در ذات است، نه اين 
كه فلسفه ي تاريخ، تكامل ابزارهايي باشد كه انسان براي تمتعات به استخدام ميگيرد. 
الزمه ي اين فناي در ذات، اين است كه مقام عبوديت محقق شود. اين عبوديت شامل 
دوره ي  به  متعلق  تاريخي  عبوديت  كه   مي شود  تاريخي  و  اجتماعي  فردي،  عبوديت 
معصوم است. يعني ما در جمهوري اسالمي خيلي تالش كنيم، مي توانيم جامعه ي ديني 
درست كنيم. براي ايجاد تاريخ ديني بايد امام از حجاب بيرون بيايد و حاكم بشود. امام 
خورشيد پشت ابر است و فيض خود را مي رساند اما نسبت واليت وجود ندارد و انسان ها 
متولي به ولي اهللا نيستند لذا ولي اهللا محجور است. زماني كه اضطرار از دور شدن انسان 
از خويشتن خويش به اوج برسد، ظهور اتفاق مي افتد. البته بدين معني نيست كه ما براي 
برپايي قسط و عدل در عالَم وظيفه نداريم. در واقع ما قائليم كه جامعه ى ديني به موازات 
جامعه ى كفر درست مي شود. و اين را فلسفه ي انقالب اسالمي ميدانيم. ما يك فلسفه اي 
داريم كه حاكم بر روايت «يملؤ االرض قسطًا و عدًال كما ملئت ظلمًا و جوراً» است. يعني 
اين روايت توجيه و تأويل ديگري دارد. در زمان امام صادق عليه السالم اين را مي گفتند براي 
اينكه جلوى قيام هاي كور علويان را بگيرند. علويان در آن زمان دائمًا قيام مي كردند و 
تعدادشان كمتر مي شد و بني عباس هم بدشان نمي آمد كه با اين ها، علويان از حالت تقيه 

بيرون بيايند و شناخته شوند.
   پس امام دنبال تاريخ ديني است و ميخواهد هر سه سطح فردي، اجتماعي و تاريخي را 
ايجاد كند و در حالت اضطرار است كه ظهور مي كند. در اين هستي شناسي، غايت شناسي 
ايجاد  و...  عدالت  فلسفه ي  حقوق،  فلسفه ي  داراي  منسجم  نظام  يك  ارزش شناسي،  و 

مي شود.  

٦

بر اساس نظر «دكارت» بعد از اينكه ذهن من توانست خدا را تصوير كند و به عبارتي 
توانستم خدا را معقول كنم، خداوند اين عالم را ساخت و بعد هم رهايش كرد. اما در 
رويكرد ما، خداوند «لم يلد و لم يولد» است. اصًال خدا در چيزي نيست يا بر چيزي نيست 
كه بخواهد از آن جدا شود.«لم يلد و لم يولد» به معناي اين است كه اين عالم يك كّل 
مستحكم است. اين همان وحدت انديشي و وحدت وجود است. البته لفظ عالم صددرصد 
يك مفهوم اسالمي است به معناي «ما ُعلَِم بِه اهللا» يا «ما ُعلَِم بَه صاحُب العالَم، خالُق 
العالم، ربُّ العالم». عالم به معناي آيت، نشانه و آيينه اي است كه در آن بايد به دنبال 

صاحب تصوير گشت.
حال انسان يا زرنگ است و بر اساس «ُموُتوا قبَل أن تَموُتوا» در اين ساحت ناسوتي خود 
را باز مي يابد يا اينكه درگير همين عالم ناسوتي مي ماند. البته باقي ماندن در عالم ناسوت 
به اين معنا نيست كه به حقيقت عالم نمي رود. حتي شمر هم مي رود و در ملكوت عالم 
كه  است  ميوه اي  تفاوت  مانند  فرقش  اما  شود.  طي  بايد  صعود  سير  اين  مي شود.  فاني 
رسيده و آن را مي چينيم و مي خوريم با ميوه اي كه نرسيده است و آن را مي گذاريم در 
يك دستگاه تا تحت فشار برسد. اينجا هم در ادبيات عرفاني مان فشار قبر را داريم. فشار 

قبر، رساندن آدم به پرواز و رفتن و فاني شدن در حق است.
   

انسان، جامعه و تاريخ در اين نگاه
معناي  تاريخ،  است،  وجود  وحدت  مبناي  بر  كه  هستي شناسي  نوع  اين  در   
خودش را دارد. در اين ديدگاه، تاريخ، حركت ماده نيست بلكه حركت اختيار انسان است. 
آن روزي كه انسان تحت تصرف خدا بودن را اختيار مي كند، «يوم الطاعة» مي نامند. 
روزهاي ديگري هم داريم مانند روز غفلت يا روزمعصيت. در واقع تاريخ اين فراز و فرود 
آدمي در ميزان تطبيق اراده اش با اراده ي الهي است. لذا يك روز «يوم الطاغوت» است 
م شعائَر اهللا  و يك روز هم «يوم اهللا» است. بر اين اساس عده اي تعبيرشان از «َمن ُيعِظّ
فانّها ِمن تقوي القلوب» اين بوده است كه «شعائراهللا» ايام اهللا را كمك مي كند، تشويق 

مي كند يا مورد شناسايي قرار مي دهد.
   رابطه ي اين دو مثل رابطه ي پرچم و قرارگاه مي ماند. اين شعائر به سان پرچمي هستند 
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كه نشان مى دهد روزگار الهي كجاست و اين كه به چه شكل مي توانيم تحت تولّي الهي 
قرار بگيريم. بر همين اساس، عالَم شناسي مشتمل بر معرفت، انسان و جهان تبيين پيدا 
مي كند. يعني به راحتي مي توان انسان، تاريخ و جامعه اي را ترسيم كرد كه سالِك به 

سمت خداوند است.
ماده  عالم  در  ما  مثًال  مي گذارد.  اثر  خيلي  ما  فهم  در  آنها  شناخت  و  عوالم  بحث     
اختيار داريم، در عالم ملكوت جبر و در عالم جبروت تفويض. در اين دنيا كه ما در آن 
قرار گرفته ايم، بدون اختيار اصًال چرخ دنيا نخواهد چرخيد. اما عالَم ملكوت، عالم جبر 
است و در آنجا نيازي به اختيار نيست. در اين دنيا اختيار الزم است تا «إّما شاكًرا و إّما 
كفوراً» معيار رشد باشد و تشخيص خود فرد مالك و معيار رشد او قرار گيرد. اين نكته 
طبيعت- دين شناسي،  انسان،  مختلف  ساحت هاي  معرفت،  چون  مختلفي  بحث هاي  در 

... وجود دارد. افرادي چون ابن عربي، مالصدرا، ابن سينا و حتي فارابي در  شناسي و 
هستي شناسي اين رويكرد را دارند. بر اساس اين رويكرد، باطل، كفر، طغيان و عصيان 
هم زير مجموعه ي حقيقت عالم و حقيقت توحيد است. آيه شانزده سوره ي اعراف نشان 
مي دهد كه شيطان گمان مي كرد مسئله جور ديگري است و گفت: «ألقُعدنَّ لهم صراط 
كه: «إّن  است  اين  پاسخش  مي آورم.  بيرون  تو  چتر  زير  از  را  انسانها  يعني  مستقيم» 
صراَطك علي مستقيم» يعني اي شيطان تو هم در زمين من داري بازي مي كني. ما 
براي كفر و حقيقت يك سرچشمه در نظر مي گيريم و ثنويت گرا نيستيم. جريان عصيان 

هم تجلي حق است اما تجلي اسماء جبريه، غضبيه و جالليه است.
   

اهميت باطل شناسي و تقابل آن در طول تاريخ با ديدگاه خداَمدار
در اين رويكرد، به قول حافظ، چراغ مصطفوي و شراب بولهبي هر دو از يك   
آبشخور خط مي گيرند و به واسطه ي تقابل جريان حق و باطل است كه اين حركت الي 
اهللا شكل مي گيرد. بر اين اساس علوم حقي، علوم كثرتي نيستند زيرا داراي ريشه ي واحد 
هستند. جريان حق كثرت انگار نيست زيرا در جريان حق، مغايرت وجود ندارد؛ يعني در 
اين جريان، معدن شناسي طب و طبيعت و محيط زيست را نفي نمي كند و همه ي اين 
علوم در خدمت يكديگر هستند. جريان باطل، عالَم را از هم گسسته مي كند اما جريان 
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ايراني را پشت سر هم ببرند. اما بيست تا غذاي تيپيكال - مخصوص- در دنيا ارائه شده 
كه يكي از آنها پيتزا است.  عالم ناسوت عالم تنوع است و تنوع در آن مبارك است. براي 
جريان حق هم مبارك است و جريان حق هم از اين تنوع استفاده مي كند و از اين تنوع 

خدا را مي بيند.
در اينجا اين بحث در باب نبوت مطرح مي شود كه پيغمبر خدا ديني را عرضه   
بايد  نمي خورد.  اسكيموها  فرهنگ  درد  به  و  مي خورد  فرهنگ خودش  درد  به  كه  كرده 
در جواب اين مطلب را خاطر نشان كرد كه در بحث متشابهات اين حرف ممكن است 
درست باشد اما در محكمات درست نيست. در محكمات، پيامبر، عصمِت ميان فرهنگي 
دارد. يعني سحيب رومي، بالل حبشي و سلمان فارسي در اين دين جذب مي شوند. ما 
در  خب  باشد.  متفاوت  آسيايي  مسلمان  با  است  ممكن  اروپايي  مسلمان  كه  مي پذيريم 
جايي كه در خيلي از فصل هاي سال فاصله ي بين غروب و طلوع آفتاب سه ساعت كمتر 
است و بيشتر زمان روز است، مسلم است كه آدم ها خيلي زودتر بايد بخوابند. بماند كه 
اين دير خوابيدن ما يك امري از سوي فرهنگ آمريكايي است. خود آمريكايي ها هم 
اينقدر دير نمي خوابند. اما در فرهنگي كه روزها گرم است در صحرا و بيابان و شب هم 
طوالني است ممكن است آدم ها اندكي هم شب نشيني داشته باشند. ما با اين تفاوت ها 
ُدگم برخورد نمي كنيم و نميگوئيم يك فرهنگ توحيدي بيشتر وجود ندارد و همه بايد 
يك جور فكر كنند و يك جور عمل كنند. قرآن تنوع را قرار داده است براي «لِتعارفوا» و 
مي گويد تفاوت ها باعث آگاهي نسبت به ويژگي هاي خود فرد مي شود. اگر ويژگي هاي 
و  اصالح  فرصت  باشند،  داشته  عيب  اگر  و  مي شود  قدم  ثابت  آنها  بر  باشد،  خوب  فرد 
پااليش براي فرد وجود دارد. اگر عالم يك رويه داشت، در آن توليد و آفرينشي وجود 
نداشت. ما دائمًا به مردم مان مي گوئيم كه «عاشورا»، «بعثت» و به حافظه ي تاريخي، 
مردم را متذكر مي كنيم. از طرفي فرهنگ يعني در هر لحظه بتوان آفرينش و خالقيت 
كرد و عمل را سامان داد و در غير اين صورت اگر تا قيامت قرار باشد كه مردم بگويند 
حسين عليه السالم پيروز است و يزيد مقهور است و شكست ميخورد چيزي براي حال حاضر 
به دست نمي آيد. فرهنگ، انطباق دادن خود با شرايط موجود بر اساس خالقيت ها است. 
در اين فضا است كه گفته مي شود حسيِن امروز، خميني است و يزيد هم كارتر است. پس 
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اختيار و جايگاه آن در فرهنگ
در هستي شناسي يا عالَم شناسي اسالمي به يك مقوله ي بسيار مهم به نام   
اختيار اشاره كرديم. آنچه ما از ظرفيت مفهوم فرهنگ مي توانيم ياد كنيم به واسطهي 
شناخت مفهوم اختيار است. نسبت فرهنگ با هستي شناسي اسالمي بايد از قبل بحث 
اختيار روشن شود. يك تعريف متناسب با اين مقوله براي فرهنگ، «اثر اختيار آدم بر 
و  را  حق  فرهنگ  هم  مي گيرد  بر  در  را  كفر  فرهنگ  هم  تعريف،  اين  دارد.  نام  عالم» 
تعريفي كامًال جامع و مانع است. كسي كه فرهنگ اهللا را اختيار مي كند، تحت تصرف 
اسماء جالليه و جبريه قرار مي گيرد و كسي كه عصيان را اختيار مي كند هم فرآيند عملش 
يك فرآيند فرهنگي است. در اين تعريفي كه از فرهنگ ارائه شد، فرهنگ، متعلق عالم 
ناسوت است زيرا همان طور كه اشاره شد، اختيار، متعلق به عالم ناسوت است. بر اين 
اساس فرهنگ، يك دانش درجه ى دو و متعلق به عالَم ناسوت است. در واقع تمام لوازم 

فرهنگ هم متعلق به عالم ناسوت است.
   

بررسي مقوله تنوع با اين نگاه
مقوله ي تنوع «إنّا جعلناكم قبائَل و شعوبًا لتعارفوا...» قضيه ي تنوع الزمه ي   
زندگي اين دنيا است مثل آب دريا كه اگر نمك نداشته باشد، مي گندد. الزمه ي فرهنگ 
دنيايي، تنوع است چه در ساحت حق و چه در ساحت باطل. البته هر قدر فرهنگ عالم 
به اليه ي ملكوتيش نزديك مي شود يا به عبارت دقيق تر هر قدر به ظهور نزديك تر مي 
شويم، اين تنوع ها هم كمتر مي شود. اما در دوره ي قبل از ظهور با اين تنوع ها از باب 
«تعارفوا» و شناسايي همديگر كه در نهايت  به شناخت اهللا منجر مي شود خيلي مشكل 
نداريم. در دوره ى قبل از ظهور، تنوع خيلي خوب است. اتفاقًا جريان باطل با تنوع مشكل 
دارد. با اندك دقت مشاهده خواهيد كرد كه مدرنيته چقدر دقيق تنوع ها را از بين مي برد. 

لذا يونسكو يكي از حرف هايش اين است كه كمك بكنيم اين تنوع بماند.
   فرهنگ اَنگوالساكسون آمريكايي تالش مي كند تا همه به يك شكل لباس بپوشند، 
به يك تصوير بنگرند، همه به يك شكل سرگرم بشوند و يك نوع  غذا بخورند. همه 
«مك دونالد» و ساندويچ بخورند. ديگر نسل دوم و سوم ما نمي توانند نام َده نوع غذاي 
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حق، عالم را پيوسته مي كند تا زمينه ي فنا شدن در واحِد مطلق پيش بيايد. اما در جريان 
باطل هميشه با كثرت سر و كار داريم. آيات قرآن به خوبي به اين موارد اشاره كرده 
است: «َتحَسُبُهم جميعًا و قلوبُهم شّطي، ذلَِك بَانُّهم قوٌم ال يعقلون». در ادبيات قرآن 
اصًال ابايي نسيت به بيان ويژگي هاي جريان باطل وجود ندارد و به همين دليل به راحتي 
تمام حرف هاي باطل را بازگو مي كند. قرآن اشاره مي كند كه «و قد خاب من دّسيها» و 
من الحياة الدنيا  مرتب به ياد مي آورد كه اهل باطل كساني هستند كه «يعلمون ظاهراً 
و هم عن االخرة هم غافلون» در مورد معاد مي گويند: «ما هي اال حياُتنا الدنيا»، «و ما 
ُيهلُكنا اّال الدهر». در مورد نبوت و هستي مي گويند: «لو نشاء لَُقلنا مثَل هذا إن هذا اّال 
اساطيُر االولين». در مورد ايمان مي گويند: «لن نُوِمُن لَك حّتي نََري اَهللا جهرًة فقالو اَِرنا 
اَهللا جهرًة». آيات باطل شناسانه ي قرآن بسيار زياد است. مسئله ى باطل اين است كه به 
رغم باورهايي كه دارد نمي تواند تمناي موت بكند: «َفَتمّنوا الموَت إن كنُتم صادقين». 
در قرآن جريان حق و باطل با هم معرفي شده اند و اين طور نيست كه اهميت شناخت 

جريان باطل در سير تربيتي انسان كمتر از شناخت جريان حق باشد.
سوبجكتيو  هستي شناسي  مقابل  در  تجلي گرا  خدامدار  وحدت انديش  هستي شناسي 
اومانيستي قد علم كرده است كه اين تاريخي است و قضيه ي امروز و ديروز نيست. تنها 
مسئله ي مهم اين است كه به واسطه ي تحوالت بعد از رنسانس، جريان باطل يك بسط 

و سيطره ي خوبي پيدا كرده است كه از آن مي شود به حاكميت جهاني تعبير كرد.
   براي اين كه بتوانيم تاريخ را به درستي ببينيم بايد سه ساحت فرد، جامعه و تاريخ را جدا 
از هم ببينيم. ما در ادوار قبل، تجربه ي  زندگي جامعه ي حق و باطل در زير يك سقف 
را داشته ايم. البته ما باز هم قائل به اين نكته هستيم كه تاريخ عالم به صورت كلي در 
يك دوره ي زماني ناسوتي، يا حق است يا باطل. اما آنچه اتفاق افتاده، اين است كه اآلن 
تاريخ و جامعهاي كه در آن به سر مي بريم به گونه اي است كه فرد، ديني و موحد است 
اما در جامعهي باطل زندگي مي كند يا به عكس. اين تفكيك بين ساحت فرد، جامعه و 

تاريخ خيلي به ما در شناخت جريان حق و باطل و عالَم شناسي اسالمي كمك مي كند.
   


