
   حامد طوني 
 خورش��يد رحمتي كه از حرا طلوع كرد در افق سرخ 
كربال غروب نمود و روز بعثت رسول اهلل)ص(، به غروب 
عاشوراي خامس آل كس��ا)ع( پايان گرفت و با غروب 
شمس، شب بر پهنه آسمان فراگير شد. اما چه غروبي؟ 
كدام غروب؛ آنگاه كه نور دو عالم از مصباح الش��رقية 
و الغربية حس��ين)ع( جان مي گيرد... اين خورش��يد 
نبود كه غ��روب كرد؛ باري كه فيضان خورش��يد دائم 
است. مي س��وزد و مي سازد؛ مي س��وزد و نور مي دهد. 
اين جهالت، بالهت و س��فاهت ديار مردگان است كه 
چرخيدند و پش��ت بر خورش��يد عالم و شمع فطرت 

خويش كردند.
 مردگاني كه گويي فراموش ك��رده بودند يا خود را به 
فراموشي سپردند كه رسول)ص(، حسين)ع( را سيد 

جوانان اهل جنت ناميد. 
حسيني كه در كودكي دوش رسول)ص( منبرش بود! 
حسيني كه خامس آل كسا اس��ت؛ آنجا كه جبرئيل را 
هم، جز با اجازه جواِز حضور نيس��ت... ظاهرپرستاني 
كه نه تنها باطن رها كرده و كوردل شدند، كه گوساله 
سامري زمان _كه كاخ خضراي يزيد است- چشم سر 
را هم از ايشان ستانده بود و پشت به قلِب قبله نديدند 
كه حسين)ع(، عمامه رسول خدا)ص( بر سر و ردايش 
بر دوش دارد و شمشيرش را به دست و زرهش بر تن. او 
كه هم ظاهرش رسول خدا)ص( است و هم باطنش... 

و هيچ تعجب نيست از اين ظلمت زدگاِن زايل عقل كه 
عهد ازلي با خدا و عقد خود با رسول)ص( و بيعت نامه ها 
با فرزندش)ع( دريده و امان نامه شرك و كفر و نفاق را 

ترجيح دهند...
امان نامه اي كه جوهرش خون حسين)ع( بود و قلمش 

تيغ جفا و برگه اش تربت پاك كربال...
راه حس��ين)ع( و قافله اش طريقي اس��ت به وس��عت 

همه تاريخ؛ كه فراتر از هر زم��ان و مكاني جان راغبان 
و شيفتگان را به خود مي خواند و نداي »هل من ناصر 
ينصرني« هر روز در آسمان انتظار، ما را به ضيافت خون 

دعوت مي كند.
 و اگ��ر غير اين اس��ت اين ش��هداي منقط��ع از زمانه 
جنگ هاي نرم و س��خت نهضت اس��المي به كدامين 
دعوت لبيك گفته اند؟ و چه نارواست اين پندار در مورد 

خداوند متعال؛ كه تصور كنيم باب پيوس��ت به قافله 
عشق حسين)ع( بسته است و ديگر اعصار تاريخ از اين 
فيض اكبر محروم گش��ته اند؛ آنجا كه سجاده به خون 
رنگين شد و وجود محو در دوست، كربالي توست »كل 
يوم عاشورا و كل أرض كربال«... كرباليي كه در انتظار 

حضور توست براي ظهور مهدي)عج(...
به ياد شهيدان راه حق، كالم را با جمله اي نغز و پرمغز از 
سيدشهيدان اهل قلم به پايان مي بريم. شهيدي كه اين 

وجيزه ناچيز ملهم از اوست:
»بعضي ها ما را س��رزنش مي كنند كه چرا دم از كربال 
مي زنيد و از عاش��ورا. آنها نمي دانند كه براي ما كربال 
بيش از آنكه يك شهر باشد، يك افق است، يك منظر 
معنوي است كه آن را به تعداد شهدايمان فتح كرده ايم؛ 

نه يك بار و نه دو بار، به تعداد شهدايمان.«
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   با تحليل رويدادهاي 
پيش از سال 61 هجري 
مشخص مي ش�ود كه 
تفكري بر جامعه اسالمي حاكم شد كه ديني را كه آمده 
است تا جان ها را به عالم معنا و حقيقت مطلق متصل 
گرداند را تا آنجا مي خواهند كه دنيايشان را آباد كند! 
آنان به جاي اينكه دس�ت دين را بگيرن�د و باال روند، 
برعكس پاي دين را كشيدند و پايين آوردند. جريان 
مادي شدن دين، در نهايت موجب شد مردمي مسلمان 
و ظاهراً ديندار، امام زمان خود يعني دين مجسم را به 
همراه بهترين يارانش به شهادت برسانند. در نوشتار 
پيش رو ريش�ه هاي اين تفكر را در مسيحيت و نيز از 
صدر اس�الم تا قيام عاشورا را بررس�ي كرده و سپس 
به نمونه ه�اي آن در دنياي امروز خواهي�م پرداخت.

  
   سرآغاز مادي شدن مسيحيت و اسالم

عالمه طباطبايي در كتاب »معنويت تشيع« ريشه هاي 
مادي شدن دين در مسيحيت و اس��الم را معرفي كرده و 
معتقدند آغاز آن در مسيحيت با مطرح شدن »حلول« بود 
كه مسيحيان به قصد باال بردن مقام حضرت مسيح)ع(، خدا 
را پايين آوردند. »كليسا از همان روزي كه قدرت به دست 
آورد و پناهگاه عالم مسيحيت شناخته شد تعليمات خود را 
بر اساس »حلول« بنا كرد. جاي ترديد نيست كه اين تعليم، 
مقام خداوند و الوهيت را در وجود مادِي محدوِد حضرت 
مسيح قرار داد.« در حقيقت خداي بي نهايت با طرح موضوع 
حلول در انس��ان، محدود و محصور شد. در اين صورت به 
جاي آن كه نظِر افراد به آس��مان معنويت و حقايق غيبي 
معطوف گردد، به انساني مي افتد كه خدا در او حلول كرده. 
بارزترين تبعات مادي شدن مسيحيت، استيال و استبداد 
ديني كليسا و قداست بخشيدن به حاكمان و سالطين بود. 
زيرا يك ملت نمي تواند بدون ارتباط با امور قدسي زندگي 
كند، حال كه عالَم قدس از منظر و توجه افراِد جامعه به كنار 

رفت، زمينيان را به عنوان قديسان مي پذيرند.
جريان مادي شدن دين در صدر اسالم با سقيفه كليد خورد 
و با اين سخن خليفه  اول كه »نبي اكرم در اتخاذ تصميمات 
و اداره  امور با وحي مَؤيد و مستظَهر بود، ولي ما اكنون كه 
وحي آس��ماني با رحلت نبي اكرم قطع شده، ناگزيريم در 
اتخاذ تصميماِت الزمه به اجتهاد خ��ود عمل كنيم.« اما 

چنين اجتهادي به چه معناست؟! اجتهادي در دين است 
يا بر دين! علماي شيعه در دين كنكاش مي كنند تا از متن 
قرآن و س��يره  پيامبر)ص( با رعايت مقتضي��ات زمان و با 
تكيه بر اصول ثابت قدسي حكم خدا را بيابند ولي اجتهاد 
خلفا در مقابل سخن صريح دين است زيرا از نظر آنان دين 
مجموعه اي از قرارداده��اي اجتماعي و روابط فكري بين 
جامعه است و پيامبراكرم)ص( بنا به وحي الهي قراردادهايي 
وضع كردند كه در زمان خودشان خوب بود و حال در شرايط 

جديد بايد قراردادهاي ديگري وضع كرد.
»اگر دين از طريق وحي الهي وارد اجتماع شود و مناسبات 
و قوانين جامعه ب��ا ملكوت عالم مرتبط باش��د جامعه در 
تعادل هميشگي خواهد ماند. ولي اگر قوانين جامعه در حد 
قراردادهاي اجتماعي تنزل يافت، در آن حالت نه قداستي 
دارد و نه انجام  دادن آنها انس��ان را به آسماِن غيب صعود 
مي دهد. در اين صورت هيچ اتصالي بي��ن جامعه و عالم 
ملكوت برقرار نيست و اين براي نظام بشري بسيار خطرناك 
است و جامعه را با انواع بحران ها روبه رو مي كند.« زيرا اگر 
كثرت ها به وحدت حقيقي كه عين ثبات و بقاست، ختم 
نشوند، در خود مضمحل مي شوند. در پرتو حكمت متعاليه 
مالصدرا روشن مي شود كه هر ممكن الوجودي عين ربط و 
عين فقر به علت حقيقي خود مي باشد، مثل نور پاييني كه 
بقايش به ارتباط با نور بااليي است، حقيقت انسان هم عين 
ربط به حضرت حق است و اگر در شخصيت تشريعي خود 
به توحيد محض وصل نشود چون عين ربط و نياز است، به 

كفر وصل مي شود.

امروزه هم باور عده اي از دينداران به عالم غيب در حد باور به 
مفاهيم ذهني و رياضي است و هيچ واقعيت خارجي براي 
احكام الهي قائل نيس��تند و در نتيجه ممكن است مدتي 
بعد به اين نتيجه برسند كه دين و نماز در حد يك خيال 
خوش و آرامش فكري است و به خودي خود واقعيتي ندارد 
و بنابراين دليلي براي عمل به دستورات ديني در شرايط 
جديد نمي بينند. به عبارت ديگر يك وقت معتقديم خدا 
و مالئكه و عالمي كه انس��ان در باطن خود به س��وي آن 
سير مي كند واقعيت دارد، ريشه در حقايق ثابت دارد، ولي 
محسوس به حس نيست و با عقل و قلب قابل فهم و درك 
است، ولي يك وقت است كه اشتياق ما به دين تنها به اين 
دليل است كه به ما آرامش روحي مي دهد. ما غزليات حافظ 
مي خوانيم يا حتي دعا مي كنيم و از آن لذت مي بريم ولي 
ممكن است همه اين ها براي ما در حد مفاهيم و خيال باشد 

و از حقيقي و قدسي بودن آنها غافل باشيم.
    مادي شدن دين با مدرنيته

با سيطره فرهنگ غربي كه مادي ترين تمدن تاريخ بشر 
است، هنوز عده اي بدون توجه و باور به ريشه قدسي دين 
و نيز بدون توجه به بحران هاي معنويت غرب مي خواهند 
دين را بر مبناي علم و فرهنگ غربي تفسير كنند. بنابراين 
ممكن است ما دين را به دليل قراردادي دانستن آن مادي 
مي كنيم ي��ا عالوه بر آن ممكن اس��ت به دليل س��يطره 
فرهنگ مادي مدرنيته، اصالت را به آن بدهيم و دين را با آن 
هماهنگ و در نتيجه مادي كنيم. يعني در صورتي كه بين 
دين و تفكر مدرن تعارضي پيش بياييد، اين دين است كه 
بايد تغيير كند تا با علم و عالم مدرن هماهنگ شود! تفكر 
مدرني كه انسان و آن هم نفس اماره انسان را معيار و مبناي 
هر چيزي قرار داده و انسان را به جاي خدا نشانده و قبله گاه 
او به همين ابعاد زميني انسان محدود شده است. چنين 
تفكري، مقامات معنوي را از انسان مي گيرد و رابطه  انسان 
را از ساحت قدس جدا مي كند و در اين صورت امور جامعه 
از حقايق ثابت عالم قدس منقطع مي گردد و جامعه با انواع 
بحران ها روبه رو مي گردد. در چنين شرايطي اگر شبانه روز 
هم دين را تبليغ كنيم، چون م��ردم دين را به عنوان يك 
قرارداد مي شناس��ند اين حق را به خود مي دهند كه اگر 
قرارداد بهتري را ش��ناختند آن را به ج��اي دين بگذارند. 
بنابراين در دين مادي شده، سير باطني و معنوي جايگاهي 
ندارد ممكن است ناخواسته افراد به اين باور مي رسند كه 

آنچه را دين به ما مي دهد از طريق غير دين هم مي توان به 
دست آورد.

    از سقيفه تا كربال!
اين سير مادي ش��دن دين كه از سقيفه ش��روع شده، در 
ظهر عاشورا به اوج خودش مي رس��د. چنين تفكري كه 
دين و مقامات معنوي را ق��راردادي و اعتباري مي داند و 
آن را تنها براي دنيايش مي خواهد ب��ه راحتي مظهر تام 
و تمام دين، اباعبداهلل)ع( را به ش��هادت مي رساند. »طرز 
فكري كه دين را صرفاً دستوراتي قالبي مي داند كه توسط 
خداوند َوحي شده، نمي تواند جايگاه غدير و علت معرفي 
اميرالمؤمنين)ع( را درس��ت تحليل كند و لذا همين كه 
مصلحت ندانست علي)ع( حاكم باشد به تشخيص خود 
عمل مي كند. حض��رت زينب)س(جاي��گاه تاريخي اين 
بينش را به خوبي مي شناسند و در عصر عاشورا خطاب به 
پيكر برادرشان مي گويند: »بِأَبِي َمْن َعْسَكَرهُ فِي يَْوِم ااْلِثَْنْيِن 
نَْهباً«؛ پدرم فداي كسي كه لشكرش را روز دوشنبه منهوب 
و نابود كردند. در حالي كه روز عاشورا روز جمعه بوده است 
ولي حضرت مي خواهند توجه ها را به روز دوشنبه كه روز 
سقيفه و روز خالفت انتخابي است جلب كنند. روزي كه 
تفكري به صحنه آمد كه قوانين دين را در حد قراردادهاي 
اجتماعي مي دانست، بدون آنكه ربطي بين آنها با مقامات 
باطني قائل باشد، لذا فرق مؤمن و كافر را در تفاوت اعمال 
آنها مي دانس��ت و نه در حقيقت جان آنها.« كربال صحنه 
رويارويي اسالم مادي شده با اسالم قدسي اهل البيت)ع( 
است و اين جنگ تمام شدني نيست، وقتي حقايق قدسي 
مد نظر نباشد، يزيد مي گويد: حسين پسر فاطمه  زهراست، 
من هم پسر هند جگرخوار هستم. او يكي، من هم يكي. 
شرايط به گونه اي اس��ت كه نه تنها دين به شدت مادي 
وس��طحي ش��ده بلكه با نقض ظاهر دين توسط خليفه 
مس��لمين، حجت بر ظاهربينان هم تمام شده است. در 
چنين شرايطي كه سيدالشهدا)ع( زمينه بيداري جامعه 
اسالمي را مهيا مي بينند، با تمام توان در مقابل اين جريان 
خطرناك مي ايستند و خود، خانواده و اصحابش را در اين 
راه فدا مي كنند و مي فرمايند: »اگر دين محمد)ص( جز با 
كشتن من پابرجا نمي ماند پس اي شمشيرها مرا دريابيد.« 
تا نور هدايتي باش��ند براي هميش��ه تاريخ در برابر اسالم 

مادي شده.
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*  كارشناس ارشد فلسفه علم
دانشگاه اصفهان

    حكمت متعاليه، نقطه تالقي جريانات 
فكري اسالمي

چهار جريان فك��ري رايج در تفكر و انديش��ه 
اسالمي )مشايي، اش��راقي، عرفاني و كالمي( 
در جهان اسالم تكامل يافتند تا در يك نقطه 
به يكديگر رسيدند و جمعاً جريان واحدي را به 
وجود آوردند. نقطه اي كه اين چهار جريان در 
آنجا با يكديگر تالقي كردند »حكمت متعاليه« 
ناميده مي ش��ود. حكمت متعاليه به وس��يله 
صدرالمتألهين شيرازي پايه گذاري شد. مكتب 
صدرالمتألهين از لحاظ روش شبيه به مكتب 
اشراقي است يعني استدالل و كشف و شهود 
را توأماً معتبر مي ش��مارد ولي از نظر اصول و 

از نظر اس��تنتاجات با اين مكتب تفاوت هاي 
زيادي دارد.

   صدرالمتألهي�ن، ح�الل اختالف�ات 
اشراقيون، مشائيون، متكلمين و عرفا

در مكتب صدرالمتألهين بسياري از مسائل مورد 
اختالف فالسفه مشاء و اش��راق، يا اختالفات 
فالس��فه و عرفا، يا م��ورد اختالف فالس��فه 
و متكلمين، براي هميش��ه حل ش��ده است. 
فلس��فه صدرالمتألهين يك فلسفه التقاطي 
نيست، بلكه يك نظام خاص فلسفي است كه 
هر چند روش هاي فكري گوناگون اسالمي در 
پيدايش آن مؤثر بوده اند اما بايد آن را يك نظام 
فكري مستقل به حساب آورد. صدرالمتألهين 
كتاب ه��اي متع��ددي داردك��ه از جمله آنها 
مي توان به اسفار اربعه، الشواهد الربوبيه، مبدأ 
و معاد، عرشيه، مشاعر، شرح هدايه اثيرالدين 
ابهر اشاره كرد. حاج مال هادي سبزواري صاحب 

كتاب منظومه و شرح منظومه از پيروان مكتب 
صدرالمتألهين اس��ت. كتاب ش��رح منظومه 
سبزواري و كتاب اسفار صدرالمتألهين و كتاب 
اشارات بوعلي سينا و كتاب شفاي بوعلي سينا و 
كتاب حكمه االشراق شيخ اشراق از كتب شايع 
و متداولي است كه در حوزه هاي علوم قديمه 
تدريس مي ش��ود. از جمله كارهاي برجسته 
صدرالمتألهين اين بود كه به مباحث فلسفي 
كه از نوع س��لوك فكري و عقلي است، نظام و 
ترتيبي داد شبيه آنچه عرفا در سلوك قلبي و 

روحي بيان داشته اند.
    »فكر كردن«، نوعي سلوك ذهني است

عرفا معتقدند كه سالك با به كار بستن روش 
عارفانه چهار سير انجام مي دهد:

1- س��ير من الخلق الي الحق: در اين مرحله 
كوشش سالك اين اس��ت كه از طبيعت عبور 
كند و پاره اي عوالم ماوراء طبيعي را نيز پشت سر 
بگذارد تا به ذات حق واصل شود و ميان او و حق 
حجابي نباشد. 2- سير بالحق في الحق: اين، 
مرحله دوم است. پس از آنكه سالك ذات حق 
را از نزديك شناخت به كمك خود او به سير در 
شئون و كماالت و اسماء و صفات او مي پردازد. 
3- س��ير من الحق الي الخلق بالح��ق: در اين 
س��ير، س��الك به خلق و ميان مردم بازگشت 
مي كند، اما بازگش��تش به معني جدا شدن و 
دور شدن از ذات حق نيست، ذات حق را با همه 
چيز و در همه چيز مي بيند. 4- سير في الخلق 
بالحق: در اين سير، س��الك به ارشاد و هدايت 
مردم، به دستگيري مردم و رس��اندن آنها به 

حق مي پردازد.
صدرالمتألهين، مسائل فلسفه را به اعتبار اينكه 
»فكر« نوعي سلوك ذهني است، به چهار دسته 

تقسيم كرد:
1- مسائلي كه پايه و مقدمه مبحث توحيدند و 
در حقيقت سير فكر ماست از خلق به حق )امور 

عامه فلسفه(
2- مباحث توحيد و خداشناسي و صفات الهي 

)سير بالحق في الحق(
3- مباحث افعال باري، عوالم كلي وجود )سير 

من الحق الي الخلق بالحق(
4- مباح��ث نفس و معاد )س��ير ف��ي الخلق 

بالحق(
كتاب اس��فار اربعه كه به معني »س��فرهاي 
چهارگانه« است بر اساس همين نظام و ترتيب 
است. صدرالمتألهين كه سيستم خاص فلسفي 
خويش را »حكمت متعاليه« نام نهاد، فلسفه 
مشهور و متداول- اعم از اشراقي و مشائي- را 

»فلسفه عاميه« يا »فلسفه متعارفه« خواند.
تنظيم كننده: محمد زند

تفكري كه دي�ن و مقام�ات معنوي را 
قراردادي و اعتب�اري مي داند و آن را 
تنها براي دنيايش مي خواهد به راحتي 
مظهر تام و تمام دي�ن، اباعبداهلل)ع( 
را ب�ه ش�هادت مي رس�اند. حض�رت 
زينب)س( جايگاه تاريخي اين بينش را 
به خوبي مي شناسند و در عصر عاشورا 
خطاب به پيكر برادرش�ان مي گويند: 
»پدرم فداي كسي كه لشكرش را روز 
دوش�نبه منه�وب و نابودكردند.« در 
حالي كه روز عاش�ورا روز جمعه بوده 
است ولي حضرت مي خواهند توجه ها 
را به روز دوشنبه كه روز سقيفه و روز 

خالفت انتخابي است جلب كنند

 امروزه هم باور عده اي از دينداران به 
عالم غيب در حد باور به مفاهيم ذهني 
و رياضي است و هيچ واقعيت خارجي 
براي اح�كام الهي قائل نيس�تند و در 
نتيجه ممكن اس�ت مدتي بعد به اين 
نتيجه برسند كه دين و نماز در حد يك 
خيال خوش و آرامش فكري است و به 

خودي خود واقعيتي ندارد

هيچ تعج�ب نيس�ت از اي�ن ظلمت 
زدگاِن زاي�ل عق�ل ك�ه عه�د ازلي 
با خ�دا و عقد خ�ود با رس�ول)ص( و 
بيعت نامه ها ب�ا فرزندش)ع( دريده و 
امان نامه شرك و كفر و نفاق را ترجيح 
دهند امان نام�ه اي كه جوهرش خون 
حس�ين)ع( بود و قلمش تي�غ جفا و 

برگه اش تربت پاك كربال

مادي شدن دين و قيام عاشورا

حكمت متعاليه

ب
ذي

ته
تنا

سف
فل

هادي رزمجويي*
   تحليل

 در شماره گذشته به طور اجمالي جريان هاي فكري اسالمي پيش از صدرالمتألهين و افراد 
و آثار شاخص هر جريان معرفي شد و نوع سلوك اين مشرب هاي فكري مورد بررسي قرار 
گرفت. در اين هفته به طور خالصه چگونگي شكل گيري دستگاه فكري صدرالمتألهين، 
روش و آثار آن بر ساير جريانات فكري اسالمي، طرح و مورد دقت واقع مي شود. بحث حاضر 

خالصه اي  از كتاب آشنايي با علوم اسالمي استاد مطهري است.

 تاريخ فلسفه اسالمي)2(

 آن چهره مظلوم بى صداى سر به زيِر منفعلى كه از امام سجاد درست كردند به كلى برخالف واقع است؛ چهره  حقيقى امام سجاد)ع( چهره يك مبارز قهرمان خستگى ناپذير آشتى ناپذير 
پيگيرى است كه با تدبير تمام، با دقت كامل راه ها را مى شناسد و انتخاب مى كند و به سمت هدف ها اين راه ها را مى پيمايد، خودش خسته نمى شود و دشمن را خسته مى كند؛ و 
نتيجه هم اين شد كه باألخره دشمن خسته  شكست خورده- يعنى دستگاه اموى- وقتى هيچ كار ديگر نتوانست بكند، متشبث شد به مسموم كردن امام سجاد)ع( و آن حضرت را 

مسموم كرد.
امام خامنه اي- 1365/۷/4

اط
آقايي اهل بيت عليهم السالم...صر

    در نزديكى نجف اشرف، در محل تالقى دو رودخانه فرات و دجله آبادي اى است به نام »مصيب« 
كه مردى شيعه براى زيارت موالى متقيان اميرالمؤمنين)ع( از آنجا عبور مى كرد و مردى از اهل 
سنت كه در سر راه مرد شيعه خانه داشت همواره هنگام رفت و آمد او چون مى دانست وى به زيارت 

حضرت على)ع( مى رود او را مسخره مى كرد.
حتى يك بار به ساحت مقدس آقا جس��ارت كرد، و مرد شيعه خيلى ناراحت شد. چون خدمت آقا 

مشرف شد خيلى بى تابى كرد و ناله زد كه تو مي دانى اين مخالف چه مي كند.
آن ش��ب آقا را در خواب ديد و ش��كايت كرد. آقا فرمود: او بر ما حقى دارد كه هر چه بكند در دنيا 
نمى توانيم او را كيفر دهيم. ش��يعه مي گويد عرض كردم: 
آرى، البد به خاطر آن جسارت هايى كه او مي كند بر شما 
حق پيدا كرده اس��ت؟! حض��رت فرمودند: بلك��ه او روزى 
در محل تالقى آب فرات و دجله نشس��ته ب��ود و به فرات 
نگاه مي كرد، ناگه��ان جريان كربال و من��ع آب از حضرت 
سيدالش��هدا)ع( به خاطرش افتاد و پيش خود گفت: عمر 
بن سعد كار خوبى نكرد كه اينها را تشنه كشت، خوب بود 
به آنها آب مي داد. بعد همه را مي كشت و ناراحت شد و يك 
قطره اشك از چشم او ريخت، از اين جهت بر ما حقى پيدا 

كرد كه نمى توانيم او را جزا بدهيم.
آن مرد شيعه مي گويد: از خواب بيدار شدم، چون به محل 
برگشتم، سر راه آن س��نى با من برخورد كرد و با تمسخر 
گفت: آقا را ديدى و از طرف ما پيام رس��اندى؟! مرد شيعه 
گفت: آرى پيام رساندم و پيامى دارم. او خنديد و گفت: بگو 
چيست؟ مرد شيعه جريان را تا آخر تعريف كرد. وقتى رسيد 
به فرمايش امام)ع( كه وى به آب نگاهى كرد و به ياد كربال افتاد و...، مرد س��نى تا شنيد سر به زير 
افكند و كمى به فكر فرو رفت و گفت: خدايا، در آن زمان هيچ كس در آنجا نبود و من اين را به كسى 
نگفته بودم، آقا از كجا فهميد. بالفاصله گفت: أَْشَهُد أَْن ال إِلَه إاِل اهللُ، َو أَن ُمَحمداً َرُسولُ اهللِ، َو أَن َعلِياً 

أَميَرالُْمْؤِمنيَن َولِى اهللِ َو َوِصى َرُسوِل اهللِ و شيعه شد.
برگرفته از پايگاه نشر آثار آيت اهلل بهجت)ره(

صدرالمتألهي�ن  مكت�ب  در 
بس�ياري از مس�ائل م�ورد 
اختالف فالسفه مشاء و اشراق، 
ي�ا اختالفات فالس�فه و عرفا، 
يا م�ورد اخت�الف فالس�فه و 
متكلمين، براي هميش�ه حل 
ش�ده اس�ت. از جمله كارهاي 
برجسته صدرالمتألهين اين بود 
كه به مباحث فلسفي كه از نوع 
س�لوك فكري و عقلي است، 
نظام و ترتيبي داد شبيه آنچه 
عرفا در س�لوك قلبي و روحي 

بيان داشته اند 

دل نوشت

غروبي در انتظار طلوع


