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  محمد خداپرست
امام )ره( جمله مهمي  پس از پیروزی انقاب اسلامي 
 فرمودند که کمتر شلنیده شلده و درجه اهمیت این 
انقاب را نشلان مي دهد: »اگر این کشلور سلاعت ها 
باز شلود و سلپس تخریب گردد؛ مي ارزید که انقاب 
اسامي  در آن واقع شود« برای این تعبیر تکان دهنده 
جز آنکه بله نقش انقلاب اسلامي  در عرصه جهانی 
و بشلری بیندیشلیم توجیله دیگلری را نمي توانیم 
درست بدانیم.بسلیاری از مردم ممکن است وقتی به 
نقش انقاب اسامي  می اندیشلند حداکثر استقال 
اقتصادی و سیاسلی ایلران از بیگانلگان را به عنوان 
نقطه ای مثبلت تلقی کنند اما واضح اسلت که انقاب 
اسلامي  در برخی عرصه های درونی ماننلد اقتصاد، 
تغییلر بنیادیلن مکاتب اقتصلادی یا تغییر اساسلی 
رویکردها را در حد انتظار نداشلته اسلت. یلا مثًا در 
برخی عرصه های هنری مستند معماری آنچنان که از 
یک انقاب همه جانبه انتظار مي رود هنوز به حد مقبول 
پیش نرفته اسلت. از همین روی برخی روشلنفکران 
دچلار اشلتباه در ادراک ماهیت انقاب شلده و حتی 
گاهی آن را در حد شلورش یا قیلام معرفی مي کنند.

  
  انقابی با معیارهای جهانی

حقیقت آن است که انقالب اسالمي  در عرصه جهانی منشأ 
یک انقالب تمام عیار بود. ای��ن انقالب آثار عمیقی بر طرز 
فکر ها و تلقی ها از ایدئولوژی اس��المي  گذاشت.  غربی ها 
که سکوالریس��م را به عنوان فرمولی قطع��ی برای اعمال 
حاکمیت در جوامع مدرن مي پنداشتند و مارکسیست ها 
که مذهب را افیون توده ها معرفی مي کردند ناگهان با شکی 
مهیب روبه رو شدند. هر آنچه در کتب علوم اجتماعی و علوم 
سیاسی تعلیم مي شد با ابهامات و مثال نقضی مهم مواجه 
شد. گویا نیرویی پا به عرصه جهانی گذاشته بود که حقیقت 
را به گونه ای جز آنچه چندین قرن بر آن اصرار مي شد به 
نمایش مي گذاشت. حکومتی که ادعا مي کرد تفکر غرب 
و ش��رق همزمان باطل بوده و حقیقت چیز دیگری است. 
جهان ناگهان از مرحله آرامش و ثبات به ناآرامي  و تالطم 
هم در بعد نظری و هم در بعد عملی رسید.  این برهم زدن 
نظم  و ثبات حاکم فی نفسه همراه نامطلوبی نبود و در صدد 
ایجاد تغییر در هنجارهای تثبیت شده مبتنی بر آموزه های 

دینی برآمد.
خاصه آنکه ف��ردی در مقام مرجعیت دین��ی از یک طرف 
و عارفی پاکباخته از طرف دیگر کنش��گر اصلی این ماجرا 
بود. امام عارفی بود پخته و فیلس��وفی آگاه که عمیق ترین 
الیه های اندیش��ه فلس��فی را آموخته بود. عالوه بر این ها 
جنبه فقاهتی امام و شخصیت مذهبی ایشان در کنار ابعاد 
سیاسی توأم با عرفان و فلسفه که در آن روزگار علوم سکوالر 
محسوب مي شدند توجه اندیشمندان را به خود جلب کرد.

آنان نمي توانستند امام را به عنوان یک رهبر مذهبی دچار 
دگماتیسم معرفی کنند چراکه آثار و سخنرانی های ایشان 
بس��یار پخته و مبتنی بر دانش ها و بینش اسالم سیاسی  
ایشان بود. با حضور این بازیگر فعال و نقش آفرینی جهانی 
انقالب جهشی اساس��ی در نگرش های جهانی پدید آمد. 
درباره اصل این پدیده یعنی امام و انقالب اسالمي  هزاران  
ساعت دروس دانش��گاهی اختصاص پیدا کرد.  صدها نفر 
موضوع تحقیق و پژوهش خود را انقالب اسالمي  و مبانی 
فکری آن قرار دادند. تشیع کتاب قبل از انقالب به صورت 
خرده فرهنگی نگریسته مي شد مورد توجه قرار گرفت و 
پس از انقالب جانی دوباره یافت تا جایی که هزاران کتاب 
و مقاله در زمینه مذهب شیعیان به رشته تألیف درآمد. از 
سوی دشمنان نیز میلیاردها دالر برای مقابله با این پدیده 

هزینه شد. کش��ورهای اطراف ایران توسط ارتش امریکا 
تجهیز ش��دند و در جنگ ایران و عراق از هر گونه کمکی 
به نابودی ین پدیده فروگ��ذار نکردند. انقالب اما کار خود 

را کرده بود.
  انقابی برای مستضعفین

تفکر انقالب اس��المي  نگرش��ی جدید بود ک��ه در عرصه 
جهانی و با امکاناتی که اطالع رسانی جهانی دارد تا حدودی 
خود را به همگان معرفی کرد بس��یاری از دانش��مندان و 
طبقات اجتماعی غرب درصدد شناخت انقالب برآمدند. 
مسلمان ها که صدها سال بار تحقیر و استضعاف را به دوش 
خود احساس نکردند نقطه قوتی به دست آوردند احساس 
کردند که مي توانند سرنوشت خود را تغییر دهند. اگر این 
انقالب توسط شخصی انجام می شد که صرفاً سیاسی بود 
این قدر نمي توانس��ت در تغییر نگرش ها موفق عمل کند. 
مسلمانان که در وجهه سنتی خود،  برای پذیرش قضا و قدر 
الهی نسبت به حاکمیت، خصوصاً پس از تجارب ناکام پس 
از مشروطه متوسل به تفکرات جبری مسلک شده بودند 

دوباره عنان اختیار اعمال حاکمیت به دست گرفتند.
مسلمانان و همچنین دشمنان حاکمیت اسالم مي دیدند 
شخصیتی همه جانبه و ذواالبعاد، اختیار حرکت پرشکوه 
انقالب را به دس��ت گرفت��ه و از این رهگ��ذر در پی بر هم 
زدن معادالت جهانی است. امام خمینی و انقالب اسالمي 
 توانسته بودند اذهان مأیوس مسلمانان را  متحول کنند و 
انگاره های جدیدی به باور مردم تزریق کنند. شکل گیری 
این باورهای جدید و اعتقاداتی نظیر »باور به توانمندی«، 
»روحیه عدالت خواهی« و »استکبار ستیزی« را مي توان 
از جمله مهم ترین دستاوردهای انقالب و رویدادهای این 
نهضت به ش��مار آورد که امام خمینی برای شکل گیری 
چنین باورهایی جمله تکان دهنده اي که در باال اشاره شد 

را به کار می برند.

تا قبل از امام متفکران جهان اسالم به دنبال شناخت جهان 
بودند و بیشتر نقش تماشاچی در صحنه جهانی و معادالت 
بین المللی ایفا مي کردند. اما امام خمینی نش��ان داد که 
می توان با ورود به عرصه های جهانی بازیگری فعال بود . امام 
همواره در سخنان ایشان به طنز مي فرمودند: »شما بزنید 
تا آنها بروند از شما شکایت کنند و آن که بخورید و بعد به 
شکایت بروید« که همین عبارت رویکرد فعال و تهاجمي  

امام نسبت به موضوعات بین المللی را نشان مي دهد. 
کنش��گری فعال در عرصه بین المللی رقیبی جدی پیدا 
کرده بود. رقیبی که با اتکا به وعده های الهی بدون هراس از 
عواقب موضوع و مبتنی بر تکلیف به تدبیر به سیاست گزینی 
در میادین بین المللی مبادرت مي ورزید. ابرقدرتان آن روز 
جهان را  به چالش مي کش��ید و ابایی نداش��ت س��خنان 
امریکایی ها را یاوه گویی تلقی کن��د و اعتقاد صریح خود 
مبنی بر اینکه امریکایی ها هیچ غلطی نمي توانند بکنند را 
ابراز دارد . ظهور این ادبیات جدید در واقع حیثیت و اعتبار 

جهانی امریکا را به سرعت هشدار داده بود. 
ماجرای صدور فتوای قتل سلمان رشدی یکی از مهیب ترین 
ضربات امام بر پیکره نظم مدرن و سیستم فرهنگی اي بود 
که غرب دنیا را برای پذیرش آن آماده کرده بود. اهمیت این 
ماجرا در واقع بیش از آنکه به اجرای یک حد شرعی محدود 
باشد اهانتی به ارزش ها و نگرش های مادی حاکم بر غرب 
است. در جهان زورمندان و قلدر ها ملتی پیدا شده بود که 
میدان وابس��تگی به شرق و غرب می خواس��ت در مقابل 
زورگویی و گردن کشی قد علم کند و چنین موضوعی برای 

ایدئولوژی های رقیب بسیار گران تمام مي شد .
 این خودآگاه��ی بین المللی تنها در دای��ره افکار ایرانیان 
منحصر نماند و بسیار زود توانست خود را به سایر ملت های 
مسلمان نیز تسری دهد. پیدا شدن انسان های مؤمنی که 
نسبت به وضعیت اسفبار خود و جایگاه و مظلومیت شان در 
صحنه بین المللی به تنگ آمده و به تأسی از نگرش امام به 

دنبال قدرت مقابل گردن کشان بودند.
  نهضت های جهانی اسامی، ثمره انقاب

نظامي  که پس از پیروزی انقالب اس��المي  در ایران شکل 
گرفت، بهترین الگو و مهم ترین خواسته سیاسی مبارزان 
مسلمان شد. تا پیش از انقالب ایران، مسلمانان در اقصی 
نقاط جهان مس��لمان بودن خ��ود را پنه��ان مي کردند 
ولی انقالب  ایران در تولد و تحرک سیاس��ی بس��یاری از 
جنبش های اسالمي  سیاسی نقش داشت. چنین تأثیری 
با مروری بر پرونده سیاسی جنبش های اسالمي  دهه های 

اخیر به روشنی دیده مي شود.

برخی گروه های اسالمي  سیاسی، تولد و موجودیت خود را 
مدیون انقالب اسالمي اند. این گروه ها را مي توان در چند 
دسته تقس��یم کرد. دس��ته ای که از یک جنبش اسالمي 
 غیرفعال پیشین منشعب ش��ده اند )مانند امل اسالمي  از 
جنبش امل و جنبش جهاد اس��المي از اخوان المسلمین 
فلسطین، در واقع بالفاصله پس از پیروزی انقالب اسالمی، 
نخستین مرکز جهاد اسالمي  فلس��طین در نوار غزه فعال 
شد( و دسته ای که وابسته به جنبشی و گروهی نبوده اند، 
بلکه موجود و پدی��ده ای جدیدند )مانن��د نهضت اجرای 
فقه جعفری پاکس��تان( اگرچه دسته اخیر بیش از دسته 
نخست، مدافع و متأثر از انقالب اسالمي  است اما همه این 
گروه ها در دفاع از انقالب اسالمي  ایران، پیروی از رهبری 
آن و نیز الگ��و قرار دادن آن اش��تراک نظ��ر دارند. برخی 
دیگر از گروه ها و جنبش های سیاس��ی اس��المي  به تأثیر 
از تجدید حیات اسالم که از ثمرات انقالب اسالمي  ایران 
در قرن اخیر اس��ت، از حالت رکود، رخوت و انفعال خارج 
شده اند، و با نیرو و سازماندهی جدیدی به مبارزه نظامي 
 و سیاس��ی علیه حکومت و دولت های حاکم پرداخته اند. 
مثاًل حرکت اسالمي  در دانش��گاه های النجاعع، بیرزیت، 
غزه، بیت المقدس و الخلیل، به نحو چش��مگیری پس از 
انقالب اسالمي گسترش و توسعه یافت و یا فعالیت گروه 
جماعه المسلمین که حضوری محدود در نوار غزه داشت، 
در پی انقالب اس��المي  ایران و نیز به دنبال احکام صادره 
از س��وی دادگاه نظامي  رام اهلل علیه اعض��ای آن، افزایش 

پیدا کرد.
   نقش انقلاب اسلامي در ایجاد جرئلت اظهار 

دینداری
 انقالب اس��المي  ایران، عالوه بر اینکه عزت شیعیان را با 
زنده کردن روحیه انقالبی ارتقا داد سایر مسلمانان را نیز 
در سراس��ر جهان عزتمند کرد. تا قبل از انقالب اسالمی، 
مسلمانان در کشورهای غربی از مسلمان بودن خود شرم 
مي کردند؛ اگر خود را ملتزم به احکام شرعی از قبیل نماز، 
روزه و س��ایر واجبات مي دیدند، به مرتج��ع بودن متهم 
مي شدند اما با پیروزی انقالب اس��المي  ایران مسلمانان 
جهان به مسلمان بودن خود افتخار و حتی از آن احساس 
غرور مي کنند. همین عزتمندی در رأس دستاوردهای این 
ُة َو لَِرُس��ولِِه َو لِلُْمْؤِمِنیَن؛ عّزت  انقالب قرار دارد: »َو هلِلِهّ الِْعزَّ
مخصوص خدا و پیامبر او و مؤمنان است.« انقالب اسالمي 
 ایران، نه فقط عزتمندی اسالمي  را برای مسلمانان جهان 
به ارمغان آورد؛ بلکه پیروان س��ایر ادی��ان را نیز به تالش 
انداخت و مصادیق زیادی وجود دارید که ایشان را نسبت به 
دینداری خویش مفتخر کرده است؛ به گونه ای که بعضی 
از مسئوالن اروپایی چنین اعتراف کرده اند. به عنوان مثال 
رئیس جمهور سابق اتریش، به طور صریح معترف بود که 
بعد از نهضت امام، جرئت ابراز دین یافتند. بعضی کشیشان 
مسیحی نیز با صراحت ابراز داشته اند که انقالب ایران به آنها 
جرئت ترویج رسمي  ادیان الهی و خداپرستی را داده است.

 انقاب اسلامي  ایران، علاوه بر اینکه 
عزت شلیعیان را با زنده کلردن روحیه 
انقابلی ارتقلا داد سلایر مسللمانان را 
نیلز در سراسلر جهلان  عزتمنلد کرد 

 غربی ها که سکوالریسلم را بله عنوان 
فرموللی قطعی بلرای اعملال حاکمیت 
می پنداشلتند  ملدرن  جواملع  در 
و مارکسیسلت ها کله مذهلب را افیون 
توده ها معرفی می کردنلد پس از انقاب 
ناگهلان با شلکی مهیب روبه رو شلدند

انقالبی که به دین مداران جهان شهامت بخشید
اهمیت انقاب اسامی، فراتر از مرزها

 1۷ بهملن بله هملت پژوهشلگاه عللوم و 
فرهنگ اسامی سمینار تخصصی »انسان 
تراز تمدنلی« برپا شلد.  یکلی از ارائه های 
ایلن نشسلت، سلخنرانی حجت االسلام 
والمسللمین عللی امینی نلژاد پیراملون 
ظرفیت هلای تمدنلی عرفان اسلامی بود 
که بلا رویکلرد جالبی نسلبت بله ماهیت 
عرفلان اسلامی انتخاب بحلث و مصادیق 
شلده بلود. در ادامه گزارشلی از سلخنان 
این اسلتاد حوزه و دانشلگاه را می خوانید.

برخی درباره عرفان اس��المی قائل هستند که 
عرفان اسالمی تمدن س��وز است نه تمدن ساز. 
برخی مدعی ش��واهد تاریخی و متنی هستند. 
می گویند ما نمی توانیم بر پایه عرفان اسالمی 
تمدن بسازیم. در برخی مباحث این نکات مورد 

بررسی مفصل تر واقع شده است.
اما واقعیت به لحاظ شواهد متراکم و هم اقدامی 
که حضرت امام)ره( داش��ت این است که باید 
گفت این عرفان اسالمی تمدن ساز است. علت 
اینکه عرفان  اسالمی تمدن ساز است خود وضع 
دین و آیات و روایات است و نسبتی که عرفان 
با این منظومه دارد. ما در آیات و روایات داریم 
رهبانیت و تب��ت و انقطاع ال��ی اهلل. البته بیش 
از اینها هم هس��ت. ما وقتی آی��ات و روایات را 
مش��اهده می کنی��م مغزش مس��ئله توحید و 

گرایش به خداوند متعال است.
در هم��ان رهبانیت ک��ه در روایت��ی لکل نبی 
رهبانیه ولی به حس��ب ش��رایط خاص بروز و 
نمود معنویت به ش��کل خاصی است. در زمان 
حضرت مسیح )ع(: ای بس��ا انقطاع الی اهلل به 
گونه ای خاص است. ما می بینیم حضرت مریم 
و حضرت یحیی و حضرت عیس��ی )ع( ازدواج 
نکرده اند و بعد از حضرت عیسی )ع( ما مسئله 
سیاحت و س��ر به بیابان گذاش��تن زیاد است. 
در رهبانیت مس��یحی بخش��ی دینی است و 
برخی پردازش های دیگر اس��ت ک��ه ضرورتاً 

منفی نیست.
اما وقتی ب��ه زمان ختم نبوت می رس��یم، نبی 
خاتم )ص( با توجه به شرایط، ایشان رهبانیت را 
به سمت ویژه ای جهت می دهند. مثاًل سیاحت 
امت را ایش��ان جه��اد معرف��ی می فرمایند. یا 
رهبانیت ام��ت را نماز و روزه و ح��ج و جهاد را 
معرفی می کنند. ماهیت و هویت انقطاع الی اهلل 
در یک س��اختار جدیدی ق��رار می گیرد. این 
معنا بعداً در میان عارفان مس��لمان رواج پیدا 
کرده اس��ت. بعداً در فضای اسالم گرایش های 
رهبانیت��ی که در فضای مس��یحیت می بینیم 

اینجا مشاهده نمی شود. تعدیل شده است.
مثالً درباره تبت روایتی هست که خانمی می آید 
خدمت امام ص��ادق)ع( و می گوی��د مادرتان 
فاطمه زهرا)س( بتول بود و من هم می خواهم 
چنین شوم. امام صادق )ع( پرسید می خواهی 
چه کار کنی؟ گفت می خواهم ترک ازدواج کنم. 
حضرت فرمود مادر من بتول بوده و متبتله بود 
ولی ازدواج کرد و فرزند داش��ت و همسرداری 
کرد. اینجا تبت و رهبانی��ت و انقطاعی که در 
اسالم هست که در قالب دخالت ها و حضورهای 

اجتماعی حاد می تواند شکل بگیرد.
مثاًل در نگاه محی الدین ابن عربی می گوید روح 
عرفان عملی مجاهده اس��ت. مجاهده تحمل 
مشقت های جس��می اس��ت برای رسیدن به 
خداوند متعال. خوب ای��ن البته در نماز و صوم 
و مانند آن هم هس��ت. این تحمل را و مجاهده 
را این گونه معنی وقتی کردید می بینید اوج آن 
در جهاد اصغر بروز پیدا می کند. هیچ مش��قت 
بر بدنی اش��د از جهاد اصغر نیس��ت. به تعبیر 
محی الدین ابن عربی انس��ان می خواهد خون 
خود را در راه خدا بریزد. مهم ترین مشقتی که 
می تواند بر بدن وارد شود همین ریخته شدن 

خون است.
در فتوحات ج ۲ ص ۱۴۶بیان ایشان این است: 
»فلم��ا کان إتالف المهج أعظم المش��اق علی 
النفوس لهذا س��می جهادا«؛ با اینکه در نماز و 
روزه مجاهده هست ولی به آنها نگفته اند جهاد 
ولی به جهاد اصغر گفته ش��ده است. به همین 
خاطر گوی��ی مجاهد مثل دائ��م الصیام و دائم 
الصاله است. در ج ۴ ص ۴۶۳می گوید: »حتی 
یرجع إلی أهله بما اکتسبه من أجر أو غنیمة إنه 
کالصائم القائم القانت بآیات اهللَّ ال یفتر من صالة 
و ال من صیام حتی یرجع المجاهد و قد عرفت 
بالحدیث الصحیح ک��ه ان الصوم ال مثل له وقد 
قام الجهاد مقامه و مقام الصالة و ثبت هذا عن 

رسول اهللَّ )ص(«
 باز در فتوحات ذی��ل آیه »التائبون... و بش��ر 
المؤمنین« که قس��مت به قسمت عنوان هایی 
را که در آیه ش��ریفه آمده است درباره سالکان 
الی اهلل مطرح می کند تا می رس��د به سائحون 
که در اصل لغت به معنای س��یاحت است که 
اشاره دارد به س��ابقه تاریخی این امر در ادیان 
که س��یاحت معنوی بوده است، ولی در فضای 
س��یاحت اس��المی این را جهت داد به سمت 
ح��ج و جهاد اس��ت و حتی در اس��الم بروزات 
معنویات گرایانه در ادیان سابق به سمت اعتکاف 
در مسجد در قبال گوش��ه گیری های در غارها 

مطرح شد.
اگر روح معنویت الهی کمال انقطاع الی اهلل است 
و رهبانیت است و رهبانیت معنای حقیقی اش 
این است دیگر نمی توان از تمدن سوزی معنویت 
اسالمی سخن گفت. با تعبیر تعرف الرهبانیه فی 
وجوههم، چندین روایت وجود دارد رهبانیت 
و مس��ئله انقطاع را توضیح می ده��د. در اصل 
مسیحیت التزام به عدم انجام ازدواج نبود، بلکه 
حسن آن بود. در زمان رسول خدا )ص( همین 
رهبانیت ها شکل داشت می گرفت ولی رسول 
خدا )ص( این را به س��مت خ��اص جهت داد. 
بنابراین باید بگوییم جهاد در راه خدا، رهبانیت 
اس��ت و این در مجاهد فی اهلل است. جهاد باید 

ابزاری برای سلوک و خودسازی تلقی شود.
اگر حقیقت عرفان اس��المی گذش��تن از خود 
باشد، حاال باید ببینیم برنامه های متعدد سلوکی 
چه میزان می تواند این را تأمین کند. بسیاری از 
برنامه های سلوکی گاه ظاهرش از خود گذشتن، 
ولی باطنش خودپرس��تی شده اس��ت. مانند 
رسیدن به قدرت ها و بهره مندی هاست، اما در 
عباداتی که سخت می شود این فرصت خیلی 
بهتر مطرح می شود؛ مانند نماز شب و روزه در 
روزهای تابس��تان که یا مخفی است یا مشقت 

واضحی دارد.
امر به معروف و نهی از منکر گاه در مسیر سلوک 
معنا دارد و گاه بعد از رس��یدن ب��ه حق تعالی، 
معنی دارد. جهاد هم همین طور است. به بیان 
دیگر اگر محتویات توسط عرفا مطرح شد و ما 
در حضرت امام )ره( می بینیم که ایشان سلوک 
و بلکه دیدار الهی را به نحو جدی و عملیاتی در 
صحنه عملیات تربیت جمعی قرار داده است. 
حضرت امام )ره( در مورد آن حدیث ش��هادت 
روی نقطه آخر دست گذاشته است و این یک 

مکتب تربیتی ویژه است.
گاهی فرد خودسازی می کند و بعد جامعه سازی 
می کند )اش��هد ان محمداً عبده و بعد رسوله( 
دخالت در اجتماع یک منطق دیگر هم دارد و 
آن هم برای خودسازی است. دخالت سیاسی 
گاهی حذف دیگران اس��ت برای مطرح شدن 
خود اس��ت. این یک منطق غلط است. همین 
تجربه را در خانواده می توان داشت؛ در خانواده 
می تواند همه برای من باش��د یا من برای همه 
باشم. در صحنه اجتماعی مردم را بروز و ظهور 
الهی و عیال اهلل می بیند. در این مسیر می تواند 

توکل، فناء و مانند آن را برداشت کند.
ابن عربی نام دو نفر را می برد که به شکل جهاد 
به مقامات رسیده اند. یک نوجوان اندلسی به نام 
احمد بن همام که در نوجوان��ی و پیش از بلوغ 
به مقامات رسیده است. »کان من کبار رجال 
مع صغر س��نه...  انقطع الی اهلل تعالی علی هذا 
الطری��ق« ج ۴ ص ۴۷۸ می گوید اگر خودش 
نمی تواند در جهاد باش��د بای��د در فکر تجهیز 
مجاهدان باشد و در غیر این صورت شعبه ای از 

نفاق در چنین کسانی است.
این موضوعات نش��ان می دهد عرفان اسالمی 
اساساً با گوشه نشینی در تعارض است و برخالف 
تصور برخی مدعیان انحرافی عرف��ان، با نگاه 

فردی و غیراجتماعی قابل جمع نیست.
* منبع: مهر

ظرفیت تمدن سازی در عرفان اسالمی

درنگ

اگلر حقیقلت عرفلان اسلامی 
گذشتن از خود باشد، باید ببینیم 
برنامه هلای متعلدد سللوکی چه 
میلزان می توانلد ایلن را تأمیلن 
کنلد. بسلیاری از برنامه هلای 
سللوکی گاه ظاهلرش از خلود 
گذشتن، ولی باطنش خودپرستی 
شلده اسلت. ماننلد رسلیدن به 
قدرت هلا و بهره مندی هاسلت


