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ادامه از صفحه اول

هوش��مندی ناظم بزرگ سیستم در این حوزه را
میتوان در فرمان تشکیل «شورایعالی فضای مجازی»
مشاهده کرد .تا پیش از مطرح شدن فضای مجازی به
عنوان بخشی غیرقابل چشمپوشی از زیرساخت آینده
به واسطه عدمثبت «نیازی ملی -فراملی» انگیزهای
برای ورود سیس��تم به نظامس��ازی در حوزه سایبر
وجود نداش��ت اما اکنون به دورهای قدم گذاشتهایم
که از امنیت ملی گرفته تا اقتصاد و فرهنگ مدخلی
مجزا در زیربنای فناوری اطالعات کشور دارند .پس
ورود ب��ه این حوزه برای قانونگ��ذاری در حال حاضر
اولویت ویژه دارد .با ظهور حوزههای جدید قدرت در
فضای بینالملل ،موفقیت از آن نظامی خواهد بود که
جلوتر از زمان حرکت کند .آنچه از درگیری سیاسی
و تحریم اقتصادی و تهدید ب��ه کارزار نظامی ،امروز
در حوزه انرژی اتمی ش��اهد هستیم حاصل دیرکرد
 60س��اله ای��ران در ورود به فضای علمی و صنعتی
عصر اتم است .زمانی که عضوگیری در باشگاه قدرت
جهان به پایان رسید ،هزینه ثبت نظامنامه و تثبیت در
فضای جهانی باال خواهد رفت .امروز در حوزه سایبر
یک قدم از دیروز جلوتر هستیم .با این وجود توجه به
این نکته ضروری است ،در شرایطی که رئیسجمهور
کش��ور ما به تبلیغ مجانی و به دور از ش��أنیت نظام
جمهوری اسالمی ایران برای زیرساختهای سایبری
دشمن مشغول است ،دیگران به تثبیت نظامنامههای
سایبری و شبکههای ملی– خصوصی خود اشتغال
دارند .از چین گرفته تا روسیه و حتی ترکیه! خیلیها
در دهه  90میالدی ش��عار «بیایید درها را به سمت
دهکده جهانی بگشاییم» سر دادند اما آنها که از بهره
هوشی متوسطی نیز برخوردار بودند زیرساختهای
پیش��رفت خود را به «دوستان و متحدان جهانی»
نیز اجاره ندادند چه برس��د به سوار شدن بر پشت
دشمن و دعا خواندن برای رم نکردن اسب کدخدا!
به واس��طه عدمتثبیت نظامنامه قانون��ی ایرانی در
حوزه سایبر هنوز بخش زیادی از اطالعات بانکی–
اقتصادی ملت ایران در س��رورهای دشمن ذخیره
میشود! تنها یک حمله آمریکا یا اسرائیل به شبکه
شتاب کشور میتواند پایههای قدرت دولت حسن
روحانی را متزلزل سازد به نحوی که از ثبت تاریخی
تبلیغات مجانی برای مظاهر قدرت س��ایبری غرب
دچار پش��یمانی ابدی ش��ود .حوزه بعدی تسلط بر
«آب و هوا» اس��ت! موضوعی که ما حتی از چند و
چون تکنولوژیک آن نیز مطلع نیستیم اما در گزارش
شورای شوراهای  2013آمریکا تسلط بر این حوزه
«نزدیک» خوانده ش��ده اس��ت .حتی تاریخ تسلط
نهایی نیز به وضوح ذکر شده!2025 :
ته دیگ

نگاه
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دق��ت کردین وقتی ترافیکه و پش��ت
فرمون��ی ،الینی ک��ه توش��ی قفل و
بیحرکته اما ماشینای الین بغل مثل
اس��ب دارن میرن .الینو که عوض میکنی اینجا
قفل میشه ،الین قبلی شروع به حرکت میکنه!
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ادامه از صفحه اول

اگ��ر چ��ه در یک ن��گاه کلی ع��زل فرماندار
بروج��رد یک ضعف برای دولت و بهنوعی گربه را
دم حجله کش��تن تلقی میشود برای فرمانداران
دیگر و استاندارانی که ممکن است خطوط قرمز
افراطگرایان��ه اصالحطلبی را بخوبی درک نکرده
باشند اما تشویق دولت توسط کسانی که خود را
داعیهدار آزادی بیان ،گفتوگو ،تحمل و مبارزه با
سانسور معرفی کردهاند ،فصلی فراموشنشدنی و
پارادوکسی خندهدار در مرام سیاسی گروه منحل
موسوم به جبهه مشارکت است.
همه کسانی که بهعنوان منتقد در نشستهای
س��خنرانی اعضای جبهه مش��ارکت حضور پیدا
کردهاند میدانند در این نشستها به سوال کسی
پاسخ داده نمیشد ،حداکثر واکنش سخنران به
سوالهای انتقادی استهزا ،طعنه ،بیادبی ،سوت
و ک��ف هواداران و حتی گاهی صلواتهای پیاپی
برای خفهکردن صدای منتقد بود.
چه خ��وب اس��ت اصالحطلبان نق��اب دروغ
نقدپذی��ری را از چه��ره برداش��ته و ب��ا مردم بر
پایه همان مرامی که دارند س��خن بگویند ،مثال
از روش س��رکوبگرانه اداره کالسهای درسشان
در دانش��گاه ،از فش��ارهای دیکتاتورمآبان��ه علیه
اعضای خانوادهش��ان و از ح��ذف و برخوردهای
چکش��ی با کس��انی که تنها این ادع��ا را مطرح
کردند که «نمیشود هم درون نظام بود هم نقش
اپوزیسیون را بازی کرد».
بسیاری از نیروهای نزدیک به جبهه مشارکت
بهعن��وان بخش افراطی جری��ان اصالحطلبی به
انق�لاب علیه جمهوری اس�لامی فکر میکردند،
دقیقا ب��ه خاطر دارم روزی احم��د زیدآبادی در
یکی از همین نشستها میگفت دوستانی که به
انقالب فکر میکنند باید بهسراغ ایدههای بهتر و
پختهتری حرکت کنند و اینها همان میراثداران
نفاق پیچیده به ش��مار میآیند ،نفاق پیچیدهای
که با نزدیکی و نفوذ در الیههای فرهنگی و علمی
دولت روحانی از یکس��و ،کنار گذاشتن شعارهای
ضد دین مانند استیضاح امام حسین در مجلس از
سوی دیگر و سکوت در قبال مواضع رهبر معظم
انقالب اس�لامی و سنگر گرفتن و سوءاستفاده از
اشخاصی مانند حسن خمینی دایره خود را فراتر
از جبهه مشارکت تعریف میکند.
خندهدارتر اینجاس��ت ک��ه جالییپور در این
یادداشت مدعی شده است چون روحانی مسائل
اقتصادی و سیاس��ت خارجی را پشتسرگذاشته
اس��ت حاال وقت مباح��ث سیاس��ی و فرهنگی
اس��ت که باید از این نویسنده سوال شود مسائل
اقتصادی و تورم ناش��ی از آن ،فشار شدید مالی
بر مردم ،بالتکلیفی وضعیت تحریمها و شکست
مذاکرات و ..کدامشان حاوی ویژگی پایان یافتن
مسائل اقتصادی و سیاست خارجی است؟!
امثال همین نگاهها بود که دولت خاتمی را به
تریبونی برای طرح عقاید فاسد فرهنگی و عمیقا
ضددین تبدیل کرد و تمام توان دولت را مصروف
طرح ایده توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی که در
بیانی ش��فاف عبارت بود از بیدینکردن مردم با
استفاده از روشهای فراگیر که جزوههای رامین
جهانبگلو برای ک��ودکان و دانشآموزان مصداق
بارزی از آن به شمار میآمد.
وی ب��ه روحانی فرمان میده��د :دولت آقای
روحانی باید از صدر تا ذیل ،از وزیران ،استانداران،
مدیرانکل ،بخشداران و روسای سازمانها ،مانند
خود رئیسجمهور عمل کند .این پیام استعفای
فرماندار بروجرد است.
ترجم��ه این اظهار نظ��ر از موضع باال عبارت
است از اینکه دولتیها باید مدافع ایده مشارکت

در مس��ائل فرهنگی و سیاسی باش��ند ،در واقع
جالییپ��ور و دیگران��ی مانن��د او کوش��یدند در
ماجرای لغو سخنرانی حسن خمینی در بروجرد
ب��رای خود از پش��م این ماجرا نمدی س��اخته و
کالهی بدوزند.
ص��رف نظ��ر از اینک��ه بس��یاری نس��بت به
رویکردهای حس��ن خمینی به مساله بازاندیشی
در تفک��ر سیاس��ی و اجتماع��ی حض��رت امام
خمین��ی تردیدهای��ی دارند و همی��ن تردیدها
باعث انتقادهایی ش��ده است که انواعی از آن در
س��الهای قبل بروز یافت اما مشارکتیها سنگ
خود را به سینه میزنند.
آنها در شرایط فعلی نیاز دارند در استانهای
مختل��ف ضمن فعالکردن هم��ان جبهه اندک
مدن��ی ک��ه در اختیار داش��تند مجددا دس��ت
به امتحان ش��انس خ��ود برای بهدس��تآوردن
کرس��یهای مجلس شورای اسالمی در انتخابات
آتی بزنند.
آنه��ا در انتخاب��ات مجلس ده��م ،مهمترین
مس��الهای که دارن��د باالنس دول��ت روحانی در
موضوع��ات و مطالب��ات رادی��کال اصالحطلبان
توسط نمایندگانی است که قرار است با حداکثر
ظرفیت از ش��هرهای مختلف کشور در رقابتها
شرکت داده شوند.
مش��ارکتیها نیاز دارند با برپایی نشستهای
متع��دد باز با همان گفتمان مفلوک و شکس��ت
خ��ورده ن��ان را رها کن و ب��ه آزادی و دگرگونی
فرهنگی بپ��رداز ،مردم را قانع کنند که مس��اله
اصلی نان نیست ،مس��اله اصلی توسعه فرهنگی
و توسعه سیاسی است که نتیجه نهایی آن از این
قبلترها بهروشنی توسط خود همین افراد بیان
شده است.
ای��ن گ��روه هم��ان کس��انی هس��تند که با
موجس��واری در انتخاب��ات دوم خ��رداد گروهی
افراطی را س��ازمان دادند که حتی برای براندازی
جمهوری اس�لامی دس��ت به انبار سالح بردند،
همان افرادی هستند که نهضت آزادی غیرقانونی
و نامش��روع را به جمع گفتمان��ی خود گره زدند
در حال��ی که ت��ا روزهای آخر ه��م اختالفهای
مل��ی ـ مذهبیها با مش��ارکتیها باق��ی ماند و
ملی  -مذهبیها همچنان دوست داشتند برخی
مشارکتیها که از دیوار النه جاسوسی باال رفتند،
بگویند «غلط کردیم!»
این گروه در واقع «جوش خودش» را میزند
و نه به فکر حسن خمینی است و نه به فکر حسن
روحانی ،تنها چیزی که عناصر مش��ارکت دنبال
میکنند اجرای همان گفتمان با استفاده از همان
تاکتیکهاست ،یعنی تاکتیک دگرگونی مدیران
از مقطع اس��تانداری تا مقطع و سطح دهداری،
اتفاقی که در دولت خاتمی شاهد آن بودیم.
خوش��بختانه ای��ن اش��خاص هن��وز هم در
نیافتهاند که هم آن گفتمان متزلزل بوده اس��ت
و هم تاکتیکهای اتخاذ ش��ده ،بنابراین میشود
بس��یار امیدوار بود در انتخابات آتی این اشخاص
نماینده یک اقلیت محض بیشتر نباشند.
عاقالنهتر این اس��ت ک��ه دولت در حد امکان
فاصله خود را با عناصری از این دست حفظ کرده
و ب ه دام��ی که دیگران را قبال گرفتار کرده ،خود
را نینداخته و بداند مش��روعیت و مقبولیتش در
گرو حل مش��کالت معیشتی و اقتصادی مردم و
وعدههایی اس��ت که رئیسجمهور در این زمینه
داده است.
ب��ا نزدیکش��دن به س��الگرد انتخ��اب آقای
روحانی ،ایش��ان باید با پرهیز از فرافکنی و طرح
بحثهای جنجالی ،پاس��خهایی روشن به مردم
درباره وعدههای خود بدهد.

پیامک / 300088 :تلفن66413942 :

با توجه به ناامن شدن خطوط و لولههای انتقال
نفت و گاز اوکراین ،به دلیل مشکالت امنیتیای که
غربیها برای این کش��ور به وجود آوردهاند ،شانس
عب��ور اين لولهها از خ��اك ايران ب��ار ديگر مطرح
شده اس��ت .در جهت منافع ملي كشور الزم است
مسؤوالن در سياستهاي خود تجديدنظر کنند و با
کنار گذاشتن رودربایستی با غربیها که هیچ رحم
و مروتی ندارند ،چنین پیشنهادی را مطرح کنند تا
مسائل تحريم و مشكالت اقتصادي كشور برطرف
شود .نبايد با طناب پوسيده وعدههای آمریکا به ته
چاه برويم.
شادمان

برخی مسؤوالن درباره عملکرد چند ماهی که در
قدرت مستقر شدهاند ،بهگونهای گزارش میدهند

كه انگار با این همه مش��کالت معیشتی و گرانی و
بیکاری و ً
کال مس��ائل اقتصادیای که وجود دارد،
داریم در بهش��ت زندگي مي كني��م! البته احتماالً
اعضای این دولت هم مانند رئیسجمهور س��ابق از
محلههای��ی خرید میکنند که ارزان��ی وجود دارد؛
اگرنه ما که خیلی در فشاریم.
ضیاییان

خوش��بختانه خیلی زود دمخ��روس عملکردهای
امنیتی و بیارتباط با سیاست دولت فعلی یکی یکی در
حال بیرون زدن است .خب! فرماندار بروجرد با توجه به
شرایطی که وجود داشته ،تشخیص داده مراسمی لغو
شود .باید او را برکنار کرد؟! این شدت عمل چه معنایی
جز کمصبری برخی آقایان مدعی دارد؟
گودرزی

روزنه

مردم بتي را كه نام آزادي بر آن گذاشتيد شكستند!
سامان ماهورگيالني

خدمت جناب آقاي محمد مجتهدشبستري!

وقتي جمالت شما را ميبينم و اظهار نظراتتان
را ميخوان��م چيزي به ذهنم خطور نميكند مگر
آن اس��تراتژي معروف در جنگسرد كه غرب آن
را در شوروي سابق پياده كرده بود ،آنان ميگفتند
«براي جنگ با کمونیس��تها چه كساني بهتر از
کمونیستهاي سابق هستند؟»
اين اس��تراتژي نه زاييده آن زمان بلكه همان
نگاهي است كه مارتين لوتر ذيل رسالهاش با نام
«مسيح يك يهوديزاده شد» بيان ميداشت.
فراوان است در تاريخ چنين مثالهايي ،يعني
شنيدن اظهارات منتقد هر موضوعي از عالمان آن
موضوع.
در مقال��ه جديدت��ان ب��ا عن��وان «آزادي بت
نيس��ت؛ بتشكن اس��ت» تفس��يري از آزادي به
چش��م ميخورد كه گاهي از شما عجيب و گاهي
سوالبرانگيز رخ مينمود.
از اين رو به نظر ميرس��د پرسيدن چند سوال
در باب آزادي ميتواند كمكي به مش��خص شدن
سخنان دوپهلويتان در اين باب کند.
بسي خرسندم سواالتم را از كسي ميپرسم كه
معتقد است« :نبايد هيچ خطقرمزي براي ناقدان
معين كرد و گفت ناقدان تا فالنجا نقد كنند و از
آنجا به بعد ممنوع».
آقاي شبس��تري! آيا شما همان كسي نبوديد
كه حوالي س��ال  ١٣٤٠اعتقاد داشتيد زنان حق
ش��ركت در انتخابات را ندارند؟ آيا اين تفكر شما
نقض آزادي نبود؟!
چگونه است شخصي كه حق زنان در انتخابات
را نفي ميكرد امروز از پرتو درخشان آزادي سخن
به ميان ميآورد؟
از آزادي گفتن زيباست؛ آزادي در كالم ،رفتار
و عمل اما چگونه معنا كردن آزادي مهمتر است.
ش��نيدن آزادي از زبان ش��ريعتي زيباس��ت
زماني ك��ه ميگوي��د« :اي آزادي! چ��ه زندانها
برايت كشيدهام و چه زندانها خواهم كشيد! چه
ش��كنجهها تحمل كردهام و چه شكنجهها تحمل
خواهم كرد».
اما جناب آقاي شبس��تري! ش��ما براي آزادي
چ��ه كردهايد؟ زماني كه مردم ما ب��راي آزادي از
طاغوت جنگيدند ،شما چه ميكرديد؟ يا در پاييز
١٣٥٨كه مردم خوش��حال از رهايي از استعمار و
استبداد آمريكا بودند در ديدار با مشاور امنيت ملي
آمريكا در الجزاير چه گفتيد و شنيديد؟
جناب آقاي شبس��تري! خوش��حال ميشوم به
قول حافظ اگر در ميخانه را نبس��ته و خانه تزوير و
ريا را نگشودهايد ،پاسخ دهيد كه حقوق بشر به چه

معناست و چه مرجعي ميتواند آن را مشخص كند؟
اظهارات دهه اخير ش��ما ه��ر چند از زمين تا
زيرزمين متفاوت از آن چیزی اس��ت كه پيشتر
ميگفتيد ام��ا در يك نكته وجهاش��تراك دارد و
آن هم نگاه بسيار بس��ته و افراطي است در آنچه
ميگفتيد و ميگوييد.
فردي كه در س��ال  ١٣٤٠حض��ور زنان را در
انتخابات حرام ميدانس��ت ،امروز به جايي رسيده
است كه ميگويد «از نظر انجام گناهان نميتوان
براي پيامبر عصمتي قائل بود».
واحيرتا از اين همه برگش��ت از نظر س��ابق و
واعجبا از افراط در اظهاراتی كه به نظر ميرس��د
مستمرا با شما از جواني همراه بوده است.
چگون��ه اس��ت تم��ام مق��االت ،گفتاره��ا و
نوش��تارهایتان پر اس��ت از به كار ب��ردن كلمه
آزادي ول��ي حتي مفهوم آزادي مدنظرتان را بيان
نكردهايد.
واقعا آزادي به چه معناست؟
آزادي ب��دون چارچ��وب مگ��ر غي��ر از رفتار
حيوان��ات اس��ت كه آنها ني��ز با تم��ام بيقانوني
موجود در بين خودشان كه ما ميبينيم در قانوني
مشخص زندگي ميكنند؟
مگ��ر ميت��وان آزادي را بي��ان كرد ام��ا برايش
چارچوبي مشخص نكرد؟ بگذاريد صريح بگويم آيا آن
آزادي كه شما بيان ميكنيد همان بيقانوني نيست؟
در حقوقبشر غربي كه معيار اساسي سخنانتان
ش��ده ،احترام به عقايد ديگ��ران وجود ندارد؟ اگر
وجود دارد آيا نقض آن آزادي نامحدودي نيس��ت
كه از آن سخن ميگوييد؟
آري! آزادي بدون محدوديت يعني هركس هر
چه خواست بكند.
يعني اگر روزي كسي خواست ،انساني را بكشد
و قانون نتواند از او بازخواست كند.
آزادي تعريف شده توسط شما يعني هركس زر
و زور داشت ،باال بود.
در حقيقت آن آزادي كه نه براساس قانون بلكه
با تعريف شما هركس هر آنچه خواست بيقانوني
كند و هركس كه زورش بيشتر بود برفش كه نه!
بامش بزرگتر باشد ،بتي است كه مردم آن را در
ابتداي پيروزي انقالب اسالمي شكستهاند و باز هم
خواهند شكست.
جناب آقاي شبس��تري! امي��دوارم از آن گروه
نباش��يم كه در شيپور نام مقدس آزادي ميدمند
تا خود را باد كنند.
انشاءاهلل نه ما و نه شما از آن گروهي نباشيم
كه« :اذا قيل لهم ال تفسدوا في االرض قالو انما نحن
مصلحون».

■■آغ�از محاصره اقتصادي
ايران توسط آمريكا و اروپا
(1359ش)
پ��س از پي��روزي انق�لاب
اس�لامي ،دول��ت آمري��كا ب��ه
دخالته��اي خود در امور داخلي اي��ران ادامه داد.
در آب��ان  1358ك��ه ش��اه ظاهرا ً ب��راي درمان به
آمري��كا رفت ،روابط جمهوري اس�لامي با آمريكا
بسيار بحراني شد .ملت ايران ضمن محكوم كردن
اقدامات آمريكا به دليل حمايت از رژيم محمدرضا
پهلوي ،خواستار استرداد وي جهت محاكمه شدند
ام��ا آمريكا اين درخواس��ت را رد كرد .به دنبال رد
اين خواسته و نيز در پي افزايش مداخالت آمريكا
در امور داخلي ايران ،س��فارت آمريكا در  13آبان
 1358به تصرف دانشجويان پيرو خط امام درآمد
و همه كاركنان آن به گروگان گرفته شدند .در پي
تسخير النهجاسوس��ي آمريكا در تهران ،شيطان
بزرگ كه به ايران پس از انقالب اسالمي ،به چشم
ايران زمان رژيم ستمش��اهي مينگريست،
همان ِ
به دنبال شكستهاي سياسي ،تبليغاتي و نظامي
خويش براي رهاي��ي گروگانها اول خرداد 1359
به حربه تحريم اقتصادي توسل جست اما از همان
آغاز ،شكست چنين توطئهاي روشن بود .از اين رو
آمريكا به كمك بازار مشترك اروپا ،داد و ستدهاي
اقتصادي ايران را تحريم كرد تا ايران را منزوي کند.
ولي گذشت زمان نهتنها ايران را گوشهگير نساخت،
بلكه باعث ش��د تا ايران بيش��تر از قبل روي پاي
خود بايستد .همچنين شركتهاي متعدد اروپايي
و حتي آمريكايي كه از تحريم ايران متضرر ش��ده
بودن��د ،خواهان ارتباط اقتص��ادي و همكاريهاي
دوجانبه بودهاند .استقبال شركتهاي خارجي براي
هم��كاري با ايران به اندازهاي بودكه آنان به تحريم
ايران توجهي نكردن��د و در نتيجه بُعد منفي اين
تحريم گريبان غرب را گرفت.
■■آغاز به كار «هيأتهاي مؤتلفه اسلامي»
با نظارت حضرت امام خميني(ره) (1342ش)
پس از وقايع مربوط به اليحه انجمنهاي ايالتي
و واليت��ي در س��ال  ،1341دس��تههاي گوناگون
مردمي تشكيل ش��دند كه درصدد مبارزه با رژيم
ش��اه بودند .افراد و اعضاي اي��ن گروههاي مردمي
از مس��لمانان ناب و خالص ول��ي اكثرا ً فاقد تجربه
سياس��ي و س��ازماندهي و حتي معلومات كافي و
عميق مذهبي و اجتماع��ي بودند و به كمكهاي
فكري و تعليمات ديني و سياس��ي و سازماندهي
نياز داش��تند .اين گروهها طي جلساتي باهم آشنا
شده و با نظر و تصويب حضرت امام خميني(ره)،
استاد ش��هيد مرتضي مطهري و چند تن ديگر از
ش��خصيتهاي مذهبی ،متكفّل هدايت و تغذيه
معن��وي آنان ك��ه از آن پ��س ،هيأتهاي مؤتلفه
اس�لامي خوانده ميش��دند ،گرديدن��د .همگامي
مؤتلفه با حوزه علميه قم و مبلغان و ائمهجماعات،
نيروي عظيم مردم مسلمان ايران را ،پشت َس ِر امام
و مراج��ع ديگر وارد ميادين مبارزه كرد .مهمترين
اقدام اين هياتها ،اعدامانقالبي حسنعلي منصور،
نخستوزير سرسپرده رژيم پهلوي و عامل تصويب
قانون ننگين كاپيتوالسيون و تبعيد حضرت امام
ب��ه تركيه بود .اغلب اعضاي جمعيت مؤتلفه ،پس
از پيروزي انقالب ،جذب حزب جمهوري اسالمي
ش��دند .در س��اليان بعد جمعيت موتلفه اسالمي
موجوديت خود را حفظ كرده است.
■■روز بزرگداش�ت «صدرالدين محمدقوام
شيرازي» معروف به «مالصدرا»
صدرالدي��ن محم��د ش��يرازي مش��هور ب��ه
صدرالمتألهين و مالصدرا در نهم جمادياالول سال
980ق در ش��يراز به دنيا آمد .سنگبناي علمي و
اخالقي مالصدرا در محضر درس شيخ بهايي ،عالم
كمنظير دوران صفوي بنا نهاده ش��د و تكميل اين
بناي معنوي در محضر دانش��مند نامي و اس��تاد
ب��زرگ ،ميرداماد صورت گرفت .مالص��درا ،درايه،
رجال ،فقه و اصول را از شيخ بهايي؛ فلسفه ،كالم،
عرفان و علوم ذوقي را از ميرداماد و علوم طبيعي،
رياضي ،نجوم و هيات را از محضر حكيم ابوالقاسم
ميرفندرس��كي از علماي نامدار زم��ان فراگرفت.
مالصدرا با تركيب  4مكتب مهم عرفاني ،فلسفي و
ديني شامل مشا ،اشراق ،عرفان محيالدين عربي و
آموزههاي ديني اسالم ،حكمت متعاليه را بنيان نهاد
و تأثيري شگرف و غيرقابل انكار بر فلسفه اسالمي
گذاشت .از اين حكيم الهي بيش از  40عنوان كتاب
به يادگار مانده كه اسفار اربعه مهمترين آنهاست.
سرانجام اين عالم رباني و فيلسوف اسالمي ،پس از
عمري پربار در سال 1050ق در 70سالگي در شهر
بصره عراق دارفاني را وداع گفت و در همان شهر به
خاك سپرده شد.

