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بار	دىگر	به	دو	جهان	بىنى	مادى	و	الهى	بىندىشىد.	مادىّون	معىار	شناخت	در	جهان		بىنى	خوىش	را	»حس«	دانسته	
و	چىزى	را	که	محسوس	نباشد،	از	قلمرو	علم	بىرون	مى	دانند	و	هستى	را	همتاى	ماده	دانسته	و	چىزى	را	که	ماده	ندارد،	
موجود	نمى	دانند.	قهرًا	جهان	غىب	مانند	وجود	خداوند	تعالى	و	وحى	و	نبوت	و	قىامت	را	ىک	سره	افسانه	مى	دانند.	در	
حالى	که	معىار	شناخت	در	جهان	بىنى	الهى	اعم	از	»حس	و	عقل«	مى	باشد	و	چىزى	که	معقول	باشد،	داخل	در	قلمرو	
علم	مى	باشد	ــ	گرچه		محسوس	نباشد.	لذا	هستى	اعّم	از	غىب	و	شهادت	است	و	چىزى	که	ماده	ندارد،	مى	تواند	موجود	
باشد	و	همان	طور	که	موجود	مادى	به	»مجرد«	استناد	دارد،	شناخت	حسى	نىز	به	شناخت	عقلى	متکى	است.	قرآن	مجىد	
اساس	تفکر	مادى	را	نقد	مى	کند	و	به	آنان	که	بر	اىن	پندارند	که	خدا	نىست	وگرنه	دىده	مى	شد:	»لن	نؤمن	لک	حتى	نرى	

اللّه	جهرة«:	مى	فرماىد:»	التدرکه	االبصار	و	هو	ىدرک	االبصار	و	هواللطىف	الخبىر«.
پىام امام خمىنى )ره( به گورباچف ــ1367/10/11
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