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 روش�نفكراني كه در جامعه به ارائه م�دل تفكر و تبليغ 
گونه اي از ايدئولوژي مي پردازند بالتبع پيرواني نيز براي 
خود مي يابند و در صورتي كه مجموعه افكار منس�جم 
آنان جذابيت پذيرش داشته باشد به مرجع فكري جوانان 
تبديل مي ش�وند. در جريان انقالب اسالمي نيز هدايت 
نسل جوان انقالبي از طريق مراجع فكري كاماًل پررنگ 
اس�ت. همانطور كه پيش از انقالب جوان�ان از منبرهاي 
بزرگان�ي چون ش�هيد مطه�ري و آي�ت اهلل خامنه اي و 
نيز س�خنراني افرادي چون دكتر علي ش�ريعتي مشق 
فكري مبارزه براي ايدئولوژي مي كردند؛ پس از استقرار 
جمهوري اس�المي نيز مراجع فكري نقش بس�زايي در 
خط دهي نسل جوان برخاسته از انقالب داشتند. گرچه 
در دهه اول انقالب بار اصلي تغذيه فكري جامعه و جوانان 
انقالبي كه غالب�ًا در جبهه ها مش�غول مب�ارزه بودند با 
ش�خص امام خميني بود اما خصوصاً در سال اول انقالب 
جريان هاي فكري معارض با انديشه انقالبي و مكتب اصيل 
اسالمي به نش�ر اعتقادات خود در س�طح وسيعي ميان 
جوانان مي پرداختند كه با پيش بيني هوشمندانه بزرگاني 
چون شهيد بهشتي و مقابله فكري برخي از شخصيت هاي 
انقالبي آن دوره در قال�ب گفت وگو و مناظرات به تبيين 
هستي شناس�انه مكتب اس�الم انقالبي پرداخته ش�د. 

  
  بهشتي و هدايت نسل جوان انقالبي

اگر شهيد مطهري را به عنوان يكي از بازوهاي اصلي امام )ره( 
در ترويج ايدئولوژي انقالب بدانيم، شهيد بهشتي نيز با لقب 
بازوي قدرتمند اجرايي و استراتژيست حكومت اسالمي در 
حين استقرار و يكي از مهم ترين مراجع فكري مهم روزهاي 

نخست انقالب محسوب مي شدند. 
ايشان پيش از انقالب خصوصاً در ارتباطي كه به واسطه حضور 
در مركز اسالمي هامبورگ با جوانان ايراني عضو انجمن هاي 
اسالمي اروپا داشتند، مرجع فكري آنان در تشريح حقيقت 
اسالم شدند و هم اكنون نيز مجموعه سخنراني هاي ايشان در 

آن برهه زمان تازه و به روز به نظر مي رسد. 
شهيد بهشتي كه همزمان با تحصيالت حوزوي دانش آموخته 
رشته فلسفه دانش��گاه نيز بود و پايان نامه دكتري خود را با 
موضوع »مسائل ما بعد الطبيعه در قرآن« در سال ۵۳ دفاع 
كرد، توانسته بود با جوانان و دانشجويان ارتباطي وثيق گرفته 

و به هدايت فكري آنان بپردازد. 
وي به دليل مبارزات سياسي و محدوديت هاي ناشي از آن، 
سال هايي را در مدرسه اسالمي هامبورگ به فعاليت ديني 
پرداخت و بعد از بازگشت به ايران نيز در آموزش و پرورش به 
همراه شهيد باهنر به تأليف كتب علوم ديني مشغول شد. در 
همين سال ها عالوه بر فعاليت هاي علمي و تكميل كتاب هاي 
در دست نگارش و امور حوزه، جلسه هاي تفسير قرآن را در 
»مكتب قرآن« برگزار مي كرد كه دختران و پس��ران جوان 

بسياري در آن شركت مي نمودند. 
پيوس��تن ايش��ان به جرگه ياران مبارز ام��ام خميني)ره(، 
جامعيت شخصيت ايش��ان و طرح ريزي روشنفكرانه براي 
شيوه استقرار نظام جمهوري اسالمي تأثير بسزايي در ساختار 

كنوني انقالب داشته است. 
پس از انقالب گرچه ايشان  به دليل تصدي مناصب سياسي 
خصوصاً از سوي حاميان بني صدر مورد تهمت و ناسزاهاي 
فراوان قرار گرفت و نهايتاً توسط منافقين به شهادت رسيد 
اما بدخواهان هيچ گاه نتوانستند از اهميت وي و ترويج افكار 
روشنفكرانه ايش��ان در قلب و ذهن جوانان آن دوره و حتي 
ادوار بعد از انقالب تا همين امروز بكاهند و ايشان و آثار به جا 
مانده از وي در حال حاضر نيز همچون ابتداي انقالب همانند 
شهيد مطهري از مراجع فكري و تش��كيالتي انقالبيون به 
شمار مي رود. از توضيح در خصوص ابعاد نظام سياسي مكتب 
اسالم و نظام اقتصادي اسالمي تا مسائلي جزئي چون نشاط 
و تفريح و موسيقي در اسالم را مي توان در منظومه فكري و 

آثار ايشان يافت. 
  مصباح و سروش از همسويي تا اختالف

در حالي كه دهه ۵0 و 60 را مي توان غلبه ايدئولوژي اسالم 

انقالبي ب��ه رهبري و مرجعي��ت حضرت امام)ره( دانس��ت 
اما خصوصاً در اواي��ل انقالب هنوز گروه ه��اي دگرانديش 
ايدئولوژيك حضور فعال داش��تند كه با تبلي��غ عقايد خود 
و برگزاري ميتينگ ها مي كوش��يدند تا طرف��داران خود را 

منسجم نمايند. 
ايده جالب مناظره بين گروه هاي فكري در فضاي عمومي و در 
صداوسيما به روشنگري و اثبات استحكام ادله تفكر اسالمي 
مقابل عقايد معارض كمك شاياني كرد. اين مناظرات در دو 

سطح سياسي و ايدئولوژيك برگزار شد. 
 در مناظرات سياسي شهيد بهشتي مقابل شخصيت هايي 
نظير نورالدين كيان��وري و مهدي فتاپور ق��رار مي گرفت و 
مناظرات ايدئولوژي��ك بين نماين��دگان جبهه هايي مانند 
چريك هاي فدايي خلق به نمايندگي فرخ نگهدار و احسان 
طبري و در طرف مقابل دو شخصيت انقالبي وقت قرار داشت: 
حجت االسالم محمدتقي مصباح يزدي و حسين حاج فرج اهلل 

دباغ )ملقب به عبدالكريم سروش(.
  عبدالكريم سروش، انقالبي پشيمان

عبدالكريم سروش از افراد مؤثر در جريان سازي فكري پس از 
انقالب، در دوره دانشجويي با فلسفه اسالمي آشنا شده بود و 
با تأليف كتاب »نهاد ناآرام جهان« كه شرح و تبيين حركت 
جوهري مالص��درا بود، توجه افرادي مانند اس��تاد ش��هيد 
مطهري را به خود معطوف نم��ود. برخي مدعي اند حضرت 
امام)ره( اين كتاب را به پيش��نهاد ش��هيد مطهري مطالعه 
كرده اند و مورد تحسين و تأييد ايشان نيز قرار گرفته است. 

وي در آخرين سال هاي استقرار رژيم طاغوت كتاب »تضاد 
ديالكتيكي« را در مواجهه با تفكرات ماركسيس��تي تأليف 
كرد. اين كتاب نيز حاشيه تحسين آميز شهيد مطهري را به 
دنبال داشت و ش��هيد رجايي نيز در مورد آن گفت: »كتاب 
تو در زندان به ما رسيد و آبي بود كه روي بسياري از آتش ها 
ريخت و بچه هاي مسلمان را به سالح تازه اي مسلح كرد.« در 
واقع اين كتاب دستمايه اي آكادميك براي مقابله با ادعاهاي 

ماترياليست ها در زندان بود. 
پس از انق��الب ني��ز مناظرات وي ب��ا جريان ه��اي فكري 

غيراس��المي نام او را بيش از پيش در عرصه عمومي و ميان 
جوانان مطرح ساخت و بعداً به واس��طه مسئوليت در ستاد 
شوراي عالي انقالب فرهنگي خاصه پس از شهادت مطهري 
بس��يار مورد توجه بود. خصوص��اً پس از ش��هادت آيت اهلل 
مطهري و دكتر بهشتي افرادي چون سروش بيش از پيش 

مطرح شدند. 
در دهه 60 تأليفات س��روش و حدادعادل ب��ه  عنوان كتاب 
درس��ي »بين��ش اس��المي« در دبيرس��تان ها تدري��س و 

سخنراني هاي وي نيز توسط صداوسيما پخش مي شد. 
اما اين يك چهره سروش بود؛ جرياني خزنده در تفكرات او 
از همان دوره دانشجويي در تالطم بود كه دست آخر نيز او 
را به طور كلي تغيير داد. آشنايي او با تفكر انتقادي پوپر در 
دوران دانشگاه، انديشه او را رفته رفته به استحاله كشانيد. او 
خود چنين مي گويد: »واقعيت آن است كه نام پوپر از همان 
زمان دانش��جويي در لندن در ذهن و چشم من پررنگ شد. 
ايده ابطال پذيري او جاذبه ويژه اي براي من داشت و احساس 
كردم كه سخني متفاوت و قابل تأمل است. من در آن زمان 
از ايده هاي اجتماعي و سياسي پوپر مطلقاً اطالعي نداشتم. 
مدخل ورود من به فلسفه پوپر، فلسفه علم و فلسفه تجربي 

بود، نه فلسفه سياسي.«
اما فلسفه سياسي پوپر نيز تأثير خود را بر سروش گذاشته بود. 
كتاب »جامعه باز و دشمنانش« در دهه 70 از پربسامدترين 
جنبه هاي تفكر اجتماعي پوپر بود كه سروش و شاگردانش 
براي نقد حكومت اسالمي به آن متوسل شدند؛ نگاه انتقادي 
ضدهگلي اي كه پيشتر سروش از آن در جريان مناظرات خود 
با احسان طبري و فرخ نگهدار براي دفاع از انديشه اسالمي 

مقابل ماركسيسم بهره جسته بود. 
سروش كه همين ابتداي انقالب به عضويت شوراي انقالب 
فرهنگي درآمده بود، رفته رفته در همين س��ال ها نسبت به 
امكان اسالمي كردن علوم نيز تشكيك كرد و حتي در سال 
۱۳60 در يك سخنراني از وحشي و بي وطن بودن علم سخن 
گفت و صراحتاً بيان داش��ت: »علم ايراني و غربي يا اسالمي 
و مسيحي نداريم.« جالب اينجاست كه سخنان سروش در 
همين ايام سبب شد كه دانشجويان پيرو خط امام كه برخي 
از آنان بعدها به شاگردان فكري سروش تبديل شدند، براي 
دفاع از اسالمي سازي علوم انس��اني دانشگاهي، در نقد وي 

مقاله نوشتند و منتشر نمودند. 
او بعدها همين تفك��ر را در كتاب »فربه ت��ر از ايدئولوژي« 
تئوريزه كرد و علوم انساني را از حيث ماهيت و روش شناسي 
مشابه با علوم تجربي دانسته و ابراز مي دارد: »نگاه ايدئولوژيك 
به علوم، نگاهي از روي منفعت طلب��ي و تحريف علوم براي 

مقاصد ايدئولوژيك است.« 
طي سال هاي دهه 70 سروش به ارائه مسائل شاذ بسياري 
روي آورد كه بيش از پيش س��بب انتقاد وي و جدا شدن او 

از مرجعيت اغلب جوانان انقالبي گرديد. تأكيد بر بس��ياري 
از اصول حاكم بر فلسفه هاي اومانيس��تي از جمله تأكيد بر 
پلوراليسم و نسبي بودن دين گرايي از جمله اين موارد است. 
دس��ت آخر او به محكوم ك��ردن حكومت اس��المي و نفي 
سودمندي حاكميت دين بر اجتماعيات رسيد چنانچه ايده 
سكوالريس��م سياس��ي خود را اينطور بيان مي كند: »براي 
اينكه دين جان سالم به در برد و ايمان مؤمنان، آزادانه و نه 
به تحميل صورت گيرد، به نظر من سكوالريسم سياسي يك 

امري بسيار پسنديده است.« 
  مصباح؛ فانوس انقالبيون جوان در دوره شبهات

 آيت اهلل مصباح يزدي كه از شاگردان امام و عالمه طباطبايي 
محس��وب مي ش��د، از قبل انقالب به امور فكري و تبليغات 
ايدئولوژيك مشغول بود و با تأسيس مؤسسه هايي چون در 
راه حق به تبيين مباني فكري و اعتقادي شيعه مي پرداخت 
و پس از انقالب هم با هدايت دفتر همكاري حوزه و دانشگاه 
و تأسيس مؤسسه امام خميني)ره( همين مسير را ادامه داد. 
در همان س��ال هايي كه عبدالكريم سروش مسير خود را به 
سوي سكوالريسم سياسي تغيير مي داد و بسياري از فرزندان 
انقالب را حول حلقه اي س��امان مي داد كه نتيجه آن زاويه 
شديد با تئوري واليت فقيه بود، آيت اهلل مصباح يزدي و حلقه 
جوان شاگردانش نقش پررنگي در بصيرت بخشي و دفاع از 

جهان بيني اعتقادي انقالب اسالمي ايفا نمودند. 
رهبر معظم انقالب اس��المي كه خود مرج��ع فكري اصلي 
انقالبيون جوان در همه دهه هاي گذش��ته بوده اس��ت، بر 
درستي مسير حركت فكري آيت اهلل مصباح همواره تأكيد 
داش��ته و ايش��ان را در عباراتي »مطهري زمان« و »عالمه 

 طباطبايي زمان« دانسته اند. 
آيت اهلل مصباح در جلسات س��خنراني، خطبه هاي پيش از 
نماز جمعه و كالس هاي درس خود با تبيين مباني اس��الم 
و اص��ول اجتماعي و سياس��ي آن در واقع به رفع ش��بهات 
مطرح شده از س��وي ليبرال هاي تازه شكل گرفته و از چپ 
بريده پس از انقالب مي پرداخت. اين تقابل فكري به حدي 
رسيد كه دو ش��خصيت كه ابتداي انقالب در يك طرف ميز 
مناظره مي نشستند، حاال در دهه 70 خود به مبارزه فكري 
و مناظره مي پرداختند )بنا به برخي شواهد مناظره مستقيم 
غيرعلني نيز بين اين دو شخصيت در دفتر آيت اهلل مصباح 

برگزار شد(. 
درواقع مي توان دهه 70 را دهه تقسيم جوانان انقالبي دهه 
60 به دو گروه فكري دانست. گروه نخست انقالبيوني چون 
اكبرگنجي و محسن سازگارا بودند كه بعداً جوان  ترهايي مانند 

آرش نراقي نيز به آنان پيوستند. 
گروه دوم نيز حاميان تفكر انقالبي واليت فقيه بودند كه حلقه 
مؤسسه امام و جمعي از فعاالن تشكل هاي دانشجويي فعاالن 

آن به حساب مي آمدند. 
درگيري هاي لفظي در نشس��ت هاي دانش��گاهي طرفين 
نسبت به يكديگر در دهه 70 در اوج قرار داد و در مطبوعات 
نيز حامي��ان تفكر س��روش، جوان��ان پيرو مصب��اح يزدي 
را خش��ونت گرا و حتي خود ايش��ان را با الف��اظ بي ادبانه و 

توهين آميز خطاب قرار مي دادند. 
اين نزاع ايدئولوژيك رفته رفته جنبه هاي سياس��ي به خود 
گرفت و درحالي كه اواخر دهه 70 سروش��يان حامي برخي 
تفكرات افراط��ي در بدنه دولت وقت بودن��د و جريان فكري 
آيت اهلل مصباح و ش��اگردان ايش��ان به عن��وان معترضان و 
اپوزيسيون دولت خواستار بازگشت به اصول انقالب بودند، 
در ميانه دهه 80 و پس از روي كار آمدن دولت جديد، آيت اهلل 
مصباح به عنوان حامي گفتمان موجود و برخي شاگردان و 
درس آموختگان ايشان به عنوان مس��ئول در دولت تصدي 
يافتند، جريان سروش رفته رفته به اپوزيسيون داخلي و پس از 
مدتي اپوزيسيون خارج نشين جمهوري اسالمي تبديل شد. 
آنچه گفته شد، مختصري در معرفي مراجع فكري جوانان 
انقالبي در دهه هاي اخير بود. بحث در مورد شخصيت هاي 
مؤثر بعدي در جريان س��ازي فكري انقالب اس��المي ميان 
جوانان در دهه هاي اخير را بايد در مطلبي ديگر مورد بررسي 

قرار داد.

اصحاب مناظرات ايدئولوژيك، از مناظره تا تقابل
مراجع فكري ابتداي انقالب جوانان چه  كساني بودند؟

محمدحسنصادقپور
تحلیل

اگر ش�هيد مطه�ري را به عن�وان يكي 
از بازوه�اي اصل�ي ام�ام)ره( در ترويج 
ايدئول�وژي انق�الب بداني�م، ش�هيد 
بهش�تي نيز ب�ا لق�ب ب�ازوي قدرتمند 
اجراي�ي و استراتژيس�ت حكوم�ت 
اس�المي در حي�ن اس�تقرار و يك�ي از 
مهم تري�ن مراجع فكري مه�م روزهاي 
نخس�ت انق�الب محس�وب مي ش�دند

تقابل فكري آيت اهلل مصباح و س�روش 
به ح�دي رس�يد ك�ه دو ش�خصيت كه 
ابتداي انقالب در يك طرف ميز مناظره 
مي نشس�تند ح�اال در ده�ه ۷0 خود به 
مبارزه فك�ري و مناظ�ره مي پرداختند

   دكتر حسينعلي رمضاني *
انسان در عالم دنيا مس��افري بيش نيست. 
او توش��ه اي براي گذران عمر مي خواهد نه 
داش��ته اي براي بقاي دائمي در اين دنياي 
فاني. او آمد تا برود. دنيا ممّر اس��ت نه مقّر. 
قرار انسان در عالمي ديگر رقم خواهد خورد. 
انس��ان را در گذش��ته با آب حقيقت و گل 
ظلماني تركيب كردن��د و روح حيات در او 
دميده شده است و در حال و اكنون! در بين 
بودن و نبودن، در شدني دائمي به سر مي برد 
و در آينده يا همان تعاقب، به س��ير كمالي 
خود ادامه مي دهد تا قيامت كبري برپا شود 
و چه خوش فرمود امير بيان علي)ع( كه خدا 
رحمت نمايد آن كسي را كه بداند از كجا، در 

كجا و به سوي كجا مي رود. 
انس��ان در دو امر عظيم زم��ان و مكان و دو 
مجهول اول و آخر هس��تي! محصور است و 
اين دو امر نمي گذارد نسبت به آينده اي كه 
در پيش دارد باخبر شود. او ظاهراً راهي به 
عالم ديگر ن��دارد، در حالي كه بُعد ديگرش 
با رعايت برخي امور فربه خواهد شد و ميل 
به عالم باال خواهد يافت. آن زمان كه كالبد 
انسان سنگين شود، امر روحاني هم سنگين 
خواهد شد و قابل و اليق پرواز به عوالم ديگر 
نيست. انس��اني كه در ماده فنا شود در روح 
بقا نمي يابد. انس��ان بايد از م��اده به عنوان 
ابزار عبور كند و در سير كمال، به عالم روح 
و ريحان و معنا رسد. عالم جسماني، مادي 
و كالبدي ممل��و از محرک هايي اس��ت كه 
انسان را به خود مش��غول مي كند و نتيجه 
اين دل مش��غولي چيزي جز غفلت نيست. 
دار عالم دار بده  بس��تان اس��ت؛ بدين معنا 
كه اگر عمر ش��ريف و اعضا و ج��وارح را در 
حّظ امور مادي و فاني ص��رف كردي! حّظ 
باطني و روحاني كه باقي اس��ت، از تو سلب 

خواهد شد. 
حقيقت دين بر پايه معرفت النفس بنا نهاده 
شده است و انساني كه خود را شناخت تمام 
حقيقت براي او نمايان مي ش��ود. كل عالم 
تفس��يري از وجود حضرت حق مي شود و 
انس��ان خود را در ذيل عالم امر الهي محو و 
بي خود مي داند. افضل معارف معرفت خود 
است كه با ش��ناخت خود، آيات انفسي در 
وجود انسان تفسير مي شوند و بواطن آيات 
آفاقي نيز بر انس��ان آش��كار مي شود. براي 
رس��يدن به مرتبه معرفت و درک حقايق و 
حكمت هاي آيات الهي چ��ه در آفاق و چه 
در انفس، بايد از مس��ير شريعت عبور كند. 
شريعت هم مقدم است و هم مقدمه! مقدم 
اس��ت؛ چراكه هدف غايي تمام احكام الهي 
رسيدن به خدا بوده و مقدمه است؛ چراكه 
تنها از طريق رعايت حدود الهي مي توان به 

حقيقت دست يافت. 
انسان هايي كه در عالم مادي براي رسيدن 
به حّظ بيشتر از هيچ كاري دريغ نمي كنند، 
از ياد حضرت حق و ذك��ر مرگ، غافل بوده 
و در مس��تي داش��ته هاي اين دنيا غوطه ور 
مي باشند. اين سنت انسان هاي حقير است 
كه دلبس��ته و وابس��ته داش��ته هاي مادي 
و فيزيكي خود ش��وند. در براب��ر اين افراد 
مغرور، انس��ان هاي وارس��ته اي هستند كه 
با داش��ته هاي روحي – روان��ي و فكري – 

علمي از خشيت الهي در خوف و رجا به سر 
مي برند. بر خود و داشته هاي خود نمي نازند. 
هر چه دارند را امانتي از س��وي يار دانسته 
و اگر هم قابليتي در درون قلب و جانش��ان 
پديدار شده، از لطف و كرم او مي بينند. اين 
انس��ان هاي عارف كه نمايندگان خدا  روي 
زمين و نماد مقام خليفه اللهي مي باش��ند 
در شوق و مس��تي دوست، دس��ت افشان 
مي باشند و مرغ جانش��ان در طرب دائمي 
به س��ر مي برد: مرغ ديگر مرغ شوق است و 
َطلَب/ رف��تن ره مي نش���ايد بي َطَرب/ گر 
كه بي شور و طلب حركت كني ره نمي يابي 

كه اين زحمت كني.
انس��ان ها دائماً در طيف غم و شادي به سر 
مي برند. س��ري كه با سوداي عقل قياس گر 
به دارايي ه��اي خود مي نگرد و از عش��ق و 
دلدادگي بهره اي نبرده اس��ت، شوقي براي 
رفتن ندارد و براي ماندن دست و پا مي زند. 
در مقابل، انسان عاشق! دل بر ِگل نمي بندد 
و قلب را به دور از اغيار، آب و جارو نموده و 
منتظر دلدار مي ماند و در وصل و هجران و 
در بين اشك و آه در تالطم مي باشد. او قلب 
زنگار زده خود را با اشك پاكيزه مي كند و با 
صيقل قلب، نور حق بر آن ساطع خواهد شد. 
مقام اشك مقام وااليي است كه تنها اهلش 

حقيقت آن را درک مي كنند. 
نويس��نده بر اين باور است كه رابطه وثيقي 
بين اشك و رحمت حضرت حق وجود دارد، 
اما بارش رحمت الهي وابس��ته به شكسته 
شدن دل و ابري ش��دن ديدگان مي باشد؛ 
چراكه تا حرارت خورشيد عشق بر اقيانوس 
قلب انسان اليق و قابل تابيدن نگيرد؛ قلب 
بخار نكرده و هيچ ابري بر آس��مان رحمت 
حضرت ح��ق رؤيت نخواهد ش��د و باريدن 
نخواهد گرفت. اشك هويتي دارد از جنس 
وصل و هجران! وص��ل و هجراني برآمده از 
عالم تكاثر ي��ا عالم كوثر. ف��رق بين اين دو 
اش��ك از زمين تا آسمان اس��ت. آري! فرق 
است بين گريستن كس��ي كه در اثر فقدان 
امري مادي، مق��ام بلندباالي اش��ك را به 
هدر مي دهد و كس��ي كه در قبض و بس��ط 
عالم معنا بر قلب قابلش، مقام اش��ك به او 

عنايت مي شود. 
اين يك واقعيت است كه ماهيت اشك براي 

ما انسان ها هنوز پوشيده است. 
اش��ك آن زمان چشمان انس��ان را نوازش 
مي دهد كه يا وصلي حاصل شده يا هجراني! 
يا چيزي عطا ش��ده يا امري فوت شود. گاه 
انسان با رسيدن خيري ش��اد مي شود و در 
آن هنگام اشك شوقي مي ريزد و گاه انسان 
بر اثر فوت امري ناراحت شده و اشك حزن 
جاري مي شود. منشأ اين دو حالت چيست و 

تفاوت اين دو چه مي باشد؟
منش��أ اين دو حالت؛ يعني حزن و ش��ادي 
قلب اس��ت. قلب گاه منقبض و گاه منبسط 
مي ش��ود. در اثر هجران و فقدان كس��ي يا 
چيزي منقبض شده و در اثر وصل و عطايي 
منبسط مي ش��ود و ماهيت اشك در اين دو 

حال متفاوت است. 
حال بايد ديد كه قلب انسان با عطا و وصل 
چه كسي و چه چيز بسط مي يابد و با فراق 
و هجران چه كس��ي و چ��ه چيزي منقبض 
مي ش��ود؟ گاه وصل اين ك��س و اين چيز 
برآمده از عالم تكاثر و مادي است و قلبي كه 
منبسط مي شود و اثر آن در شادي زودگذر 
بوده و اش��ك ش��وقش نيز براي آن جاري 
مي شود. گاه وصل آن كس و آن چيز برآمده 
از عالم كوثر و معناست و قلبش بر اثر جمال 
دوست بسط يافته و شادي آن وصف ناشدني 
بوده و اش��كي هم كه جاري مي شود، قابل 
وصف نيست. گاه فقدان اين َكس و اين چيز، 
برآمده از عالم داني بوده و قلبي كه منقبض 
گشته و غمي كه وقار و س��كينه را از انسان 
ربوده و اشكش نيز سرد و بي روح مي باشد. 
گاه نيز هجران آن َكس و آن چيز برآمده از 
عالم باقي بوده و قلبي ك��ه در اثر جالل يار 
قبض يافته؛ هر چند وقارش را از دست داده، 
اما سكينه درون را حفظ نموده و اشكش را 
مالئكه به عرش اعلي مي برند. پس  اي جان 

برادر فرق است بين اين و آن!
*  مدرس دانشگاه

تأملي در مقام واالي اشک

درنگ

اشك آن زمان چش�مان انسان 
را ن�وازش مي دهد ك�ه يا وصلي 
حاصل شده يا هجراني! يا چيزي 
عطا شده يا امري فوت شود. گاه 
انس�ان با رس�يدن خيري ش�اد 
مي ش�ود و در آن هنگام اش�ك 
ش�وقي مي ريزد و گاه انس�ان بر 
اثر فوت ام�ري ناراحت ش�ده و 
اش�ك ح�زن ج�اري مي ش�ود. 
منش�أ اي�ن دو حالت چيس�ت 
و تف�اوت اين دو چه مي باش�د؟


