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حرکت، يکي از موضوعات اساس�ي در فلسفه است 
که حت�ي آن را مي ت�وان ج�زو وجوه افت�راق برخي 
مکاتب فلس�في با يکديگر به حساب آورد. به عنوان 
مثال فلسفه صدرايي تبييني از حرکت ارائه مي دهد 
که با ن�ام حرک�ت جوهري خ�ود را از س�اير مکاتب 
قبل از خود متمايز مي س�ازد . در ق�رآن نيز موضوع 
حرکت بس�يار اهميت دارد و به اس�تناد برخي کتب 
قرآن پژوهي، انواع مختلف�ي از حرکت را مي توان به 
استناد قرآن برش�مرد. از اقس�ام حرکت مادي اعم 
از حرکت خاص احش�ام، حرکت خ�اص تخت ملکه 
صبا، حرکت کوه ه�ا همچون ابر که اش�اره به حرکت 
وضعي دارد تا حرکت متعالي و تکاملي وجود مقدس 
حضرت ختمي مرتبت در س�ير معراج به سوي ذات 
حق تعالي. موض�وع حرکت با تبيين ابعاد هس�تي و 
ماهيت وجود انس�ان امکانپذير اس�ت و ب�ه عبارتي 
براي درک ان�واع حرکت آدمي بايد ابت�دا به مباحث 
انسان شناسي رجوع کرد . با بررسي نظرات فلسفي و 
عرفاني مبتني حکما و عرفاي مسلمان مي توان انواع 
حرکت را مرور کرد و از آن جمله حرکت خطي اس�ت 
که نوش�تار زير درصدد ارائه مدلي از انواع آن است. 

   
  خط در هندسي هستي

خط در نظام معرفتي در هندس��ه هويت مي يابد. خط بر 
مقادير نقطه در نس��بت با نقطه يا نق��اط ديگر معنا يافته 
و تعيي��ن مقادير و ميزان موجب نظم پديده ها مي ش��ود. 
هندسه به عنوان ش��اخه اي از علوم رياضي به معناي قرار 
گرفتن عدد در دو بعد فضا و مکان تعبير شده است)هلزي 
ه��ال، 1369: 43(. طول، عرض و عمق س��ه بعد مکان را 
تش��کيل داده و در امتداد بعد چهارم زمان حرکت توليد 
مي شود. فضا در درون سه بعد مکاني به عالوه بعد چهارم 
زماني هويت زمينه اي يا ش��رايط به خ��ود مي گيرد. خط 
يعني حرکت و جابه جايي يک ش��ئ از يک نقطه به نقطه 
ديگر. حرکت ش��ئ از يک نقطه به نقطه ديگر داراي س��ه 
متغير مکاني، زماني و فضايي است. حرکت در مکان يعني 
جريان؛ حرکت در زمان يعني س��ير و تاريخ و حرکت در 
فضا يعني شرايط، شکل مي گيرد. جريان حرکت در نظام 
هستي نمايان و قابل لمس اس��ت و انسان به عنوان فاعل 
شناسا، حرکت را وارد سامانه معرفتي خود مي کند و هويتي 
هندسي به آن مي دهد. انسان با ابزار معرفتي مانند حواس 
پنج گانه و عقل استقرايي و قياسي به ترسيم هندسي اين 
حرکات و خطوط اقدام مي کند. يک خط جرياني است که 
در سير زماني و در شرايط پيراموني پديدار مي شود. حرکت 
در نظام هستي جهات مختلفي به خود مي گيرد. حرکت 
خطي به اشکال مستقيم، هفت و هشتي )سينوسي(، رفت 
و برگشتي)س��يکلي( و زيگمايي و... قابل ترس��يم است. 
حرکت مستقيم در سه حالت رو به باال، پايين و راست قابل 
تفکيک و تقسيم هس��تند. خط حرکت و جريان زندگي 
انسان ها نيز نسبت به سه متغير مکان)زمين(، زمان و فضا 
)زمينه( و در رابطه با اجزاي ديگر هستي اشکال مختلفي را 
به نمايش مي گذارد. خط زندگي يک موجود برخالف نظر 
فالسفه و علماي مادي، صرفاً در يک بعد فيزيکي يا زيستي 
محدود نمي شود؛ بلکه از ديد بنده در سه حرکت دروني، 
 Parallel(طبيعي و ماورا طبيعي به صورت خطوط موازي
 Triple parallel( يا جهان هاي موازي سه گانه )lines

Univar's( قابل ترسيم هستند. 

  سه حرکت خطي در عرصه هستي
اين حرکات در انسان بر اساس ابعاد وجودي آن به شرح 

ذيل بيان مي شود:
الف( حرکت دروني که ناش��ي از رجوع ب��ه بعد عقالني 

است. 
ب( حرک��ت طبيعي که ناش��ي از رجوع به بعد حس��ي 

است. 
ج( حرکت ماورايي که ناش��ي از رجوع ب��ه بعد روحاني 

است. 
موجودات ديگر هس��تي نيز در نسبت با زمان داراي سه 

حرکت و خط سير هستند که عبارتند از:
الف( حرکت دروني اجسام که در سير »اندر« زمان قابل 

درک است. 
ب( حرکت طبيعي اجسام که »در« زمان قابل شناخت 

است. 
ج( حرکت ماورای طبيعي اجس��ام که »بر« زمان و فرا 

زمان قابل درک است. 
انسان ها براي درک و شناخت خطوط حرکت و جريان 

وجودي خويش و اش��ياي ديگر نياز به ش��ناخت دقيق 
خود دارند. تا شناخت دقيق از حرکت و جريان خطوط 
وجودي انسان در نسبت با خود حاصل نشود در نسبت به 

ديگر ابعاد وجودي هستي ناتوان خواهد بود. 
ابعاد وجودي انس��ان سه گانه اس��ت، لذا وجوه خطوط 
حرکت انس��اني نيز س��ه وجهي خواهد بود. اين ابعاد و 
خطوط سه وجهي در نسبت با س��ه وجه هستي تعريف 

شده است. 
1( بعد جسمي انسان و َخلق و خط سير حرکت جسم از 

ايجاد، کمال و معاد. 
2( بعد عقلي انسان و معرفت و خط سير حرکت عقل از 

مبادي تا مقدمات و نتايج. 
3( بعد قلبي و روحي انسان و ُخلق و خط سير حرکت قلب 

از حب و بغض، جهات حرکت تا سالمت. 
خط سير بُعد مادي و کالبدي هستي که جسم انسان نيز 
شامل آن بوده از حواس مادي بهره گرفته و بر آنچه قابل 
لمس و مشاهده و در حال تغيير دائمي است، بنا مي شود. 
اين خط س��ير داني ترين حالت حرکت انسان محسوب 
مي ش��ود. ماجراي کسي که س��رش را پايين انداخته و 
زندگي اش را  روي يک خط راست)خط راست در اينجا به 
معناي صراط مستقيم نيست( بنا کرده است؛ با حرکت 
خط به س��وي باال و ميل به عدد هش��ت، فکر مي کند با 
معجزه اي مواجه ش��ده و با حرکت خط به سوي پايين 
و ميل به ع��دد هفت، منتظر يک ب��الي عظيم مي ماند. 
اين انس��ان ها عمر حيواني و نباتي شان را طي مي کنند. 
انسان هايي که تمام اهداف و سير زندگي خويش را حول 
خط عرضي و زيستي قرار مي دهند، زندگي پست و داني 
دارند. زندگي خط��ي داراي هويتي يکنواخت و نقطه به 
نقطه در عرض هس��تي دارد. اين جريان در خط س��ير 
مادي و بعد جسماني تعريف مي شود و انساني که تمام 
هّم خود را در دايره ماده ببيند، راهي براي رفتن به خارج 
از دايره زمان و مکان نخواهد يافت. انسان هايي که خود 
را محکوم در خط راست کرده اند از نقطه اي به نقطه ديگر 
انتقال مي يابند. خط راست حالتي از يک حرکت انساني 
اس��ت که به صورت عرضي رسم ش��ود. تمام محدوده 
درک چنين انس��اني فقط جسمانيت اوست. خط ممتد 
عرضي حد يقفي در زمان مرگ جسم دارد. پس از مرگ 
جسم، خط نيز متوقف مي شود. اگر هم در بعد کالبدي 
در تغيير حرکت مادي، چي��زي را بر روي خاک بر جاي 
گذارد، در دايره مکان و زمان باق��ي نخواهد ماند و رو به 

زوال و فنا مي رود. 
خط سير بُعد فکري و معرفتي که عقل انسان را هدف قرار 
داده، از قوه عاقله و ناطقه انسان بهره گرفته و بر آنچه قابل 
درک و فهم بوده و بر اساس ماده خام قياس يا استقرا بنا 
نهاده شده، شکل مي گيرد. خط سير انسان هاي منطقي و 
فيلسوف را که همه جريان هستي را در دايره عقل تعريف 
مي کنند و به دنبال مقدمات مفهوم��ي و تصوري، ماده 
خام صغروي يا قواعد کلي کبروي قضايا، حرکت عقل از 
مبادي معلوم تصوري براي نشان دادن مجهوالت تصوري، 
صورت مي گيرد، از اين دس��ته محسوب مي شوند. خط 
سير عقل در دايره مفاهيم شکل مي گيرد و منطق ابزاري 
مي ش��ود براي بيان حدود و ثغور مفاهي��م و گزاره هاي 
عقلي و مصون داش��تن فکر از خطا. فيلسوفان مادي که 
شکل دهنده حرکت و جريان خطوط مکاتب فکري غرب 
هستند، به جاي رجوع به مقدمات معنايي و دروني به بعد 

جسماني نظر افکنده و قضيه منطقي با صغري و کبري 
کالبد هستي هويت مي گيرد. خط سير حرکت عقالني 
مادي و علم زده نتيجه اي جز سردرگمي انسان و تنزل او 

در سير خط داني هستي نخواهد بود. 
خط سير حرکت قلبي و روحي انسان با اخالقيات ارتباط 
دارد. بايدها و نبايدهاي اخالقي که جهات حرکت را نشان 
مي دهد و در انجام دادن يا ندادن يک فعل يا حرکت قلب 
در نيات، موجب رشد و غي انسان مي شود. حرکت قلب 
در حب و بغض نس��بت به خوبي ها و بدي ها و زيبايي و 
زش��تي ها هويت مي يابد. هر چه قلب مايل به خوبي ها 
باشد، س��المت آن حفظ مي شود و سالمت قلب موجب 
تمايل به خوبي هاست و بالعکس. انسان هايي که در بعد 
قلبي و ُخلقي رشد کنند، ايمان به عوالم ديگر مي آورند، 
بنابراين نوع خط حرکت مستقيم آنها به صورت طولي، 

تشکيکي و ذومراتبي است. 
  تعامل سه خط در سير هستي

در نگاه اس��الم، تعامل بين اين س��ه خِط سيِر هستي و 
معرفتي در وجود انسان و در نقطه اي به نام حکمت قابل 
جمع و تالقي اس��ت. اتحاد و انطباق بين اين س��ه خط 
موازي زماني صورت مي گيرد که انس��ان حس و عقل را 
در ذيل روح مودب کند. در ب��اور صادق محقق و مدعي 
اين فرض، اين سه خط موازي در سه وقت منطبق بر هم 
شده و تالقي خواهند يافت. نقطه مرگ، قيامت صغري و 
قيامت کبري. البته در اين دنيا و در زمان حيات نيز اين 
سه جريان خطي به واس��طه خواب نزديک به انطباق بر 
يکديگر خواهند ش��د. نکته جالب توجه اينجاست که با 
نزديک شدن اين سه بُعد در نسبت به يکديگر و برتري 
بُع��د ماورايي بر ابعاد جس��مي و عقالن��ي، زمان هويت 
خويش را از دس��ت داده و گذش��ته و آينده، نزد انساني 
که به وحدت اين سه حرکت موازي در آن)حال( رسيده 

است، واضح مي شود. 
انسان هايي که در صراط مستقيم حرکت مي کنند، سير 
خطي آنها ميل به اعتال دارد و بعد اخالقي بر ابعاد حسابگر 
عقلي و شهوت مدار حسي برتري مشهودي مي يابد. خط 
حرکت اين انس��ان ها بيش��تر در عالم معنا و باال تعريف 
مي شود. آنها نسبت به جريانات عوالم ديگر که بر محور 
حکمت بنا شده است، آگاه تر هس��تند. همه هستي در 
ديد اين عرفا و حکما خبر از فع��ل و انفعاالت خطوط و 
جريانات عوالم ماورايي دارد. جنس موجودات اين عوالم 
نه مادي و نه مفهومي است، آنها ماهيتي کاماًل روحاني 

و معنايي دارند. 
بنابراين در جمع بندي اين مدعا بيان مي شود که حرکت 
در وجوه مختلفي در هستي به کشل خط قابل مشاهده 
اس��ت. يکي از وجوه اين حرکات در س��ير خطي، خط 
مستقيم است که خود شامل سه وجه ميل به باال، پايين 
و راست خواهد داشت. خطوط سه گانه فوق در سير خلق، 
تکامل و معاد قرار دارند و با توجه به سه حالت جسمي، 
عقلي و روحاني به صورت موازي در عوالم سه گانه هستي 
در حال حرکت هستند، بنابراين اين سه حالت که بيان 
داش��تيم در چند نقطه و اوقات منطبق بر هم مي شوند، 
خود موجب شکل گيري جريانات و مکاتب معرفت علمي، 

فلسفي و عرفاني شده است. 
مباحث فوق مقدم��ه و بابي در حوزه معرفت شناس��ي 
اس��المي اس��ت که در قالب يک ادعا در نسبت سنجي 

هستي با انسان و معرفت بيان شده است. 

انسان هايي که در صراط مستقيم حرکت 
مي کنند، س�ير خطي آنها مي�ل به اعتال 
دارد و بعد اخالقي بر ابعاد حسابگر عقلي 
و ش�هوت مدار حس�ي برتري مشهودي 
مي يابد. خط حرکت اين انسان ها بيشتر 
در عالم معنا و باال تعريف مي ش�ود. آنها 
نسبت به جريانات عوالم ديگر که بر محور 
حکمت بنا شده اس�ت، آگاه تر هستند. 
همه هس�تي در دي�د اين عرف�ا و حکما 
خبر از فعل و انفعاالت خطوط و جريانات 
عوالم ماورايي دارد. جنس موجودات اين 
عوالم نه مادي و نه مفهومي اس�ت، آنها 
ماهيتي کام�اًل روحان�ي و معنايي دارند 

جهانهايموازيسهگانه
تبييني از وجوه حرکت در هستي

دکتر عل�ي مطه�ري در ارائ�ه اي که چند 
روز پي�ش در پژوهش�گاه علوم انس�اني و 
مطالع�ات فرهنگي برگزار ش�د، با واکاوي 
انديش�ه اس�تاد مرتضي مطهري پيرامون 
مس�ئله حجاب؛ ب�ه تبيين رابط�ه عفت با 
حج�اب در جامعه اس�المي و جوامع غربي 
پرداخ�ت. در ادام�ه مت�ن تنظيم ش�ده 
گزي�ده اي�ن ارائ�ه را مطالع�ه مي کني�د. 

  عفاف در سوره نور
در سوره نور که بخش اعظم آن مسائل مربوط 
به عفاف و مسائل مربوط به زن و مرد و احکام 
نگاه کردن و حکم زنا و از اين قبيل است، آمده 
است که اين حکمي است که ما بر شما نازل و 
بر ش��ما واجب کرده ايم. اي��ن را حتم و قطعي 
کرديم و از قوانين تغييرناپذير اس��ت که بر اثر 
مقتضيات زمان عوض نمي ش��وند. اينها جزو 
اصول زندگي انسان است و تغيير ناپذير است 
که واجب ش��ده اند. در اروپ��ا و غرب در جهت 
عکس قرآن عم��ل مي کنند و اس��م آن را هم 
آزادي مي گذارند. در سوره نور آمده است که 
مس��ائل مربوط به عفاف چيزي نيست که ما 
بخواهيم به شما بياموزيم و به شما اضافه کنيم، 
بلکه در درون و ذات شما وجود دارد، فقط ما به 
شما يادآوري مي کنيم تا از غفلت خارج شويد. 
 حال با توجه به اين اخالق جنسي در اسالم و 
غرب اگر به مقوله ازدواج نگاه کنيم مي بينيم 
ک��ه ازدواج در سيس��تم اس��المي خ��روج از 
ممنوعي��ت و محدوديت اس��ت، در حالي که 
ازدواج در سيس��تم غرب��ي آغ��از محدوديت 
و ممنوعيت اس��ت. در سيستم اس��المي اما 
اين گونه نيس��ت. چون از نظر اسالم کاميابي 
جنس��ي منحصراً بايد در کانون خانواده باشد 
و خارج از آن ممنوع اس��ت. دليل اينکه پايه 
کانون خانواده در دنياي غرب سس��ت است، 

رعايت نکردن همين اصل است. 
 روش اسالمي باعث استحکام خانواده مي شود، 
ولي روش دوم اس��تحکام ندارد و کس��ي که 
عادت کرده اين گونه باش��د نمي تواند به يک 
نفر پايبند باش��د، لذا آن روابط معموالً ادامه 
مي يابد و به همين دليل است که اسالم براي 
زنا مجازات تعيي��ن کرده اس��ت و حتماً هم 
تأکيد دارد اين مجازات در حضور مردم باشد تا 
آثار اجتماعي داشته باشد. مي دانيم در اسالم 
ازدواج و عالقه جنسي يک امر مقدس شمرده 
شده است و پيامبر اس��الم بر آن تأکيد کرده 
اس��ت. يکي از خلقيات انبيا دوس��ت داشتن 
زنان اس��ت، اما درباره اينکه اي��ن روابط يک 
چارچ��وب و مقرراتي دارد، ترديدي نيس��ت. 
در اسالم مقررات زيادي در اين باره قرار داده 
شده است. براي مثال مجازات تهمت زنا، ۸۰ 

ضربه شالق است. 
  ريشه حجاب در اسالم

 ريشه حجاب در اس��الم از اهميتي برخوردار 
است که اسالم براي خانواده قائل است. اسالم، 
نظام خانوادگي خاصي دارد و تمهيداتي براي 
آن در نظ��ر گرفته ک��ه اين نظ��ام خانوادگي 
محکم تر باش��د. خان��واده مثل يک ش��رکت 
تجاري مي ماند که در آن مرد و زن س��رمايه 
خ��ود را مي آورن��د و ه��ر ک��دام ۵۰ درصد 
سرمايه گذاري  و با هم زندگي مي کنند و اگر 
هم جدا شوند باز اين سرمايه بين آنها تقسيم 
مي ش��ود ولي از نظر اس��الم، مرد بايد نفقه و 
خرجي زن را بپردازد و حق ندارد دستمزد زن 
را به خود اختصاص ده��د بلکه آن مخصوص 
خود زن است و مرد مسئوليت دارد که زندگي 

زن را اداره کند. 
سه گونه نقش براي زن در تاريخ و در ساختن 

اجتماع قائل شده اند. معتقدند که زن دوره هاي 
سه گانه اي داشته اس��ت. در يک دوره زن يک 
شئ خيلي گرانبها بوده و آن دوره پرده نشيني 
زن اس��ت که از خانه بي��رون نمي آمده و مرد 
دسترسي به او نداشته و براي دسترسي به او 
بايد تالش زيادي مي کرده، لذا زن گرانبها بوده 
اما شخصيت او رشد پيدا نمي کرد و مثل يک 
گوهر يا الماس، يک شئ گرانبها بوده است. در 
دوره اي ديگر زن از شئ بودن خارج و تبديل به 
شخص مي شود و استعدادهاي وجود او شکوفا 
مي شوند، اما يک ش��خص بي ارزش مي شود، 
چون دسترس��ي مرد به زن خيلي آسان بوده 
و زن آن احترام خود را از دس��ت داده اس��ت. 
در مدل غربي زن اين گونه است، شخصيت و 
تخصص پيدا کرده اما ارزش و احترام خود را از 
دست داده است. در حالت سوم، زن هم شخص 
است و هم شئ نيست و گرانبها و با ارزش است 
و اين مدلي است که اسالم آن را تأييد مي کند. 
زن هم مثل مرد اس��تعدادهايي دارد که بايد 
شکوفا شوند و وجود همين استعدادها منشأ 
يک حق اس��ت. کسي که اس��تعداد تحصيل 
دارد، پس حق تحصيل ه��م دارد. براي اينکه 
زن بي ارزش نش��ود و احترام خود را از دست 
ندهد، اس��الم تدابيري  انديش��يده است که 
يکي از آنها مس��ئله پوشش اسالمي و ديگري 
عدم اختالط اس��ت. در فعاليت هاي اجتماعي 
زن و مرد نبايد مختلط باشند و روابط آزاد بين 
زن و مرد بايد حداقل باشد. قابل انکار نيست 
که زن از راه تأثير بر مرد و فرزندان هميش��ه 
در س��اختن جامعه تأثير و نقش داشته است. 
براي اينکه به ش��کل س��وم زن در جامعه که 
مورد نظر اسالم است برس��يم، يکي از عوامل 
آن مسئله پوشش است که اسالم آن را تدبير 
کرده ب��راي تحکي��م خانواده و ريش��ه قضيه 
همين است که اجتماع بايد محيط فعاليت و 
کار باشد و هرگونه التذاذ جنسي بايد در کادر 
خانواده باشد. صورت اين مسئله بايد درست 
مطرح شود. اين تدبير انديشيده شده تا جامعه 
محيط کار و فعاليت باشد و تحريک جنسي در 
جامعه نداشته باشيم. اگر ما اين صورت مسئله 
را درست مطرح کنيم. جامعه بايد محيط کار و 
فعاليت باشد يا محيط التذاذ جنسي؟ اين يک 
جور صورت مسئله است و ديگري اينکه آيا زن 

و مرد بايد در پوشش لباس آزاد باشند يا نه؟
  سيماي حجاب

 پس ما بايد بدانيم س��يماي حقيقي حجاب و 
پوشش چيست. س��خن در اين نيست که زن 
بهتر است پوش��يده در اجتماع ظاهر شود يا 
عريان، بلکه بحث اين اس��ت ک��ه آيا تمتعات 
انسان از زن بايد آزاد باش��د يا خير؟ حال اين 
محدوديت کاميابي چه آثار و فوايدي دارد؟ به 
طور اجمال مي توان گفت اولين فايده بهداشت 
رواني جامعه است. اينکه جامعه مداوم تحريک 
شود و امکان ارضا هم وجود نداشته باشد، باعث 
عقده هاي جنسي و عدم تعادل روان در افراد 
و احياناً منجر به برخي جنايت ها مي شود که 
بسياري از آنها ناشي از همين عقده هاي رواني 
ناشي از محروميت هاي جنسي است. ما نبايد 
جامعه را بي جهت تحريک کنيم. تز اسالم اين 
اس��ت که براي کنترل غريزه جنس��ي، ارضا 
بايد در حد طبيعي باش��د و دوم اينکه جامعه 
تحريک نش��ود. پس اين کار نوعي بهداش��ت 
رواني و تحکيم روابط افراد خانواده در جامعه 
ايجاد مي کن��د و ثمره اش، ايج��اد صميميت 
کامل بين زوجين، حفظ نيروي کار و باال رفتن 
ارزش زن و جلوگيري از ابتذال اوست. انسان 
در همه قواي خود س��يري ناپذير است، مثل 
س��يري ناپذيري از جاه و مقام. انسان خواهان 
نامتناه��ي اس��ت در همه زمينه ه��ا و فطرت 
نامتناهي خواه دارد. اگر تمام ثروت زمين را به 
او بدهند باز هم مي خواهد ثروتش بيشتر شود. 
در زمينه غريزه جنسي هم همين است و بايد 
تدبيري براي آن انديشه شود. محققان غربي 
امروز مدعي هستند که يکي از قربانيان روابط 
جنسي در غرب همين پديده عشق است چون 
عش��ق هاي رمانتيک ديگر پيدا نمي ش��وند و 
آن چيزي که بيشتر مشاهده مي شود، هوس 
اس��ت. به خاطر حفظ آرام��ش رواني جامعه، 
اسالم تدابيري را در نظر گرفته است. تز اصلي 
اسالم که شهيد مطهري بر آن تأکيد دارد اين 
اس��ت که نه پرده نش��يني و نه اختالط، بلکه 
حريم بايد حفظ شود. يعني زن مي تواند وارد 
فعاليت هاي اجتماعي ش��ود فقط بايد حريم 

خود را با مردهاي بيگانه حفظ کند. 

غربقربانياصليبيحجابي

درنگ صراط

از نظر اس��الم، تمام اين چرخ و فلک آفرين��ش بر محور وجود 
انسان مي چرخد. اين شد انسان محوري. در آيات زيادي هست 
که خورشيد مسّخر شماست، ماه مسّخر شماست، دريا مسّخر 
شماست؛ اما دو آيه هم در قرآن هست که همين تعبيري را که 
گفتم - »سّخر لکم ما في الّسموات و ما في االرض«؛ همه اينها 
مسخر شمايند - بيان مي کند. مسّخر شمايند، يعني چه؟ يعني 
االن بالفعل شما مسّخر همه شان هستيد و نمي توانيد تأثيري 

روي آنها بگذاريد؛ اما بالقّوه طوري ساخته شده ايد و عوالم وجود 
و کائنات به گونه اي ساخته ش��ده اند که همه مسّخر شمايند. 
مسّخر يعني چه؟ يعني توي مشت شمايند و شما مي توانيد از 
همه آنها به بهترين نحو استفاده کنيد. اين نشان دهنده آن است 
که اين موجودي که خدا آسمان و زمين و ستاره و شمس و قمر 
را مسّخر او مي کند، از نظر آفرينش الهي بسيار بايد عزيز باشد. 
همين عزيز بودن هم تصريح شده است: »و لقد کّرمنا بني آدم«. 

اين »کّرمنا بني آدم« - بني آدم را تکريم کرديم - تکريمي است 
که هم شامل مرحله تش��ريع و هم شامل مرحله تکوين است؛ 
تکريم تکويني و تکريم تشريعي با آن چيزهايي که در حکومت 
اسالمي و در نظام اسالمي براي انسان معين شده؛ يعني پايه ها 

کاماًل پايه هاي انساني است. 
بيانات رهبر انقالب در ديدار کارگزاران نظام 
۷۹/۹/12

همهعوالممسّخرآدمياست

دکتر حسين علي رمضاني
   تحليل

در نگاه اس�الم، تعامل بين  س�ه خِط سيِر 
هس�تي و معرفتي در وجود انس�ان و در 
نقطه اي به نام حکم�ت قابل جمع و تالقي 
اس�ت. اتح�اد و انطباق بين اين س�ه خط 
موازي زماني صورت مي گيرد که انس�ان 
حس و عق�ل را در ذيل روح م�ودب کند.  
اين س�ه خط موازي در س�ه وقت منطبق 
بر هم ش�ده و تالقي خواهند يافت. نقطه 
مرگ، قيام�ت صغ�ري و قيام�ت کبري. 
البته در اي�ن دني�ا و در زمان حي�ات نيز 
اين س�ه جري�ان خطي به واس�طه خواب 
نزديک به انطباق بر يکديگر خواهند شد

ريشه حجاب در اسالم از اهميتي 
برخوردار اس�ت که اس�الم براي 
خان�واده قائ�ل اس�ت. اس�الم، 
نظ�ام خانوادگ�ي خاص�ي دارد و 
تمهيداتي براي آن در نظر گرفته 
که اين نظ�ام خانوادگي محکم تر 
باش�د. خانواده مثل يک ش�رکت 
تج�اري مي ماند ک�ه در آن مرد و 
زن سرمايه خود را مي آورند و هر 
ک�دام ۵0 درصد س�رمايه گذاري  
مي کنن�د زندگ�ي  ه�م  ب�ا  و 


