
زندگـى، نقش�پذ�ـر است، پذ�راى هـر نقش و نـگار. فُـــســحـت نگارگـــرى و
چهره�پردازى، براى همه$ چهره�پردازان و نگارگران باز.

درهاى زندگى، همـه�گـاه، به روى همگان، چه آنان كـه در صـورت�گـرى
دستِ باال را دارنـد و آزمــوده وكــار د�ده�انـد و چه آنان كــه در ابـتــداى راه�اند و
ناآزموده، باز است و بوم آن فرا روى آنان گشوده و رام اند�شه و رشحه�ها�ى كه

از كِلك آنان فرو مى�چكد.
گِل زندگى، در اخت6ار آدمى قرار گرفتـه است كه او با اخت6ار، اراده و م6دان
بازِ فراروى، به ذوق، سل6قه، كششهاى درونى، جاذبه�هاى ب6رونى، عالقه�ها و
انگ6ـــزه�ها، آن را شكل بـدهد، بســازد، ب6ـــارا�د؛ �ا به شكـلِ تند�س، پـ6كره و
تصو�رى چـشم�نواز و جان�فزا، كلبـه، آش6ـانه، كاشانه و سـرا�ى آرامش�بخش و
نگهـدارنده از گزند بـاد و بوران و جا�ى براى تعـالى بخـشِى روح و روان، و �ا به
شكل ابوالهــولى ترسناك، هراس�انگ6ــز، وب6ـغـوله�اى تار�ك، نمــور، بو�ناك،

جان�گداز، روح�فرسا و درهم شكننده و پست�كننده$ روح و روان.
هر آن كـه نقشـه و طرحى در صـدفِ ذهنِ خود پرور�ـده باشد، درهر گـامى
كه روى جاده زندگى برمى�دارد، مى�تواند از آن بهره گ6رد و دستاورد، ذخ6ره و
گنج6نه$ فكرى و ذهنى خود را براى پ6مودن راه�هاى تو در تو و پرفراز و نش6ب آن
چراغ راه قرار دهد. هر چه دستـاورد و ذخ6ره$ فكرى و ذهنى ب6ش�تر و با زوا�اى
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دق6ـق�تر، راه رام�تر و با گامـها همـراه�تر. وهر چه ذخ6ـره فكرى و ذهنى كم�تر و
كم�سوتر، راه، سركش�تر و ناهموارتر.

زندگى، صـفـحـه�اى بى�نقش و خـط است كـه در اخـتـ6ـار نقـشـبند گـذارده
مى�شـود كـه او در كارگـاه نقـشـبندى خـود، نقـشى را كه از جـو�بـار اند�شـه�اش

مى�َتراود، بر آن بزند.
لبــالبى و زاللى جـو�ـبـارِ اند�شــه$ نگارگـر و صــورت�آفـر�ن، بـه او توانا�ى
مى�بخشد، صورت و نقشـى را كه مى�آفر�ند، پرجاذبه، پرجلوه و به واقع نزد�ك
باشـــد والهــام�بخـش درنگ�ورزان و بار�ك�اند�ـشــان. و رســوب و گِـل آلودگى
جــو�بــار اند�شــه$ پ6كرآراى، ذهن و فـكر او را مى�پر�شــاند و ا�ن پر�ـش فكرى،
شور�ده ذهنى و آشفتـه خاطرى، در آن چه مى�آفر�ند و مى�آرا�د، از پ6كر و نگار،

نمود مى��ابد و ذهن و فكر د�گران را در چنبره$ پر�شان خود به بند مى�كشد.
اند�شـه و پشـتـواره$ فكرى صـورت�گـر، در نقـشـه و طرحى كـه مى�نگارد و
حك مى�كند، بَس نـقش�آفر�ـن و اثرگـذار است. هر چه اند�شـه زالل�تر، نوش
آمـ6غ�تر، بـه سـرچشـمـه نزد�ك�تر، نـقـشى كـه از آن بر بوم زندگـى باز مى�تابد و

زوا�اى آن را در پرتو خود مى�گ6رد، رخشان�تر و روح�افزاتر.
زندگى آ�6نه�اى است قـدكشـ6ده فرا روى اند�شـه و باور، آن چه در آن است
باز مى�تـاباند، جلوه�گـــر مى�ســازد و مى�نمــا�ـاند، از چشم�اندازه�هـاى ز�بــا،
واد�هاى خـشك و سوزان، دره�هاى هول�انگ6ز، بلند�ها و پسـت6ها، همـوار�ها و

سنگالخها، روشنا�6ها و تار�ك6ها.
زندگى�اى را نمى�توان تصور كرد، انگاشت و در لوح ذهن مجسم ساخت
كــه در ال�ه ال�ه و هزارتوى آن، فـكر و اند�شــه$ ســازندگــان، برپا دارندگــان و
هدا�ت�گــران آن، بـازتاب نداشــتــه باشــد و نقش نـ6ــافـر�ـند، چه رخــشــان و

پرتوگستر، چه تار و كدر، چه آبادگر و چه و�ران�گر و تباهى�آفر�ن.



µ

زندگى بر مَدار اند�شه

هموار�ها، ناهموار�هـا، گوارا�6ها و ناگوارا�6ها، دل�آرامـ6ها و دل�آزار�ها،
عزتها و ذلتها، خوش�بخت6ها و شـوم�بخت6هاى زندگى از اند�شه و باور سرچشمه

مى�گ6رد.
اند�شـه است كه مـ6ـدان را براى رخ نما�6ـهـا، جلوه�گر�هـا و مـ6ان�دار�هـاى
شورانگ6ز و شكـوه�آفر�ن افرازنده�هاى زندگى سالم، خردورزانـه و حكمت�آم6ز
مى�آرا�د و مـ6منه و مـ6سـره$ آن را از بازدارنده�ها پاك مى�سـازد و نفوذگـاه�ها و راه
نفـوذ گندابهـاى زندگى جـاهلى را مى�بندد. و ن6ـز اند�شـه است كـه دروازه�هاى
زندگى را به روى حرام6ان مى�گشا�د و م6دان را براى جوالن�گرى، �غماگرى،
بن6ـان�سـوزى و خـانـمـان�براندازى آنان مى�گـسـتـراند و راه اقــتـدار بداند�شـان و

بدسگاالن را هموار مى�سازد.
زندگى، آن�گاه هموار راه مى�پ6ما�د و باشندگان و سرنش6نان خود را آرام و
بى�دغـدغـه از نقطه�اى به نقطه�اى، سـ6ـر مى�دهد و عـزت و سـربلندى، شكوه و
شــوكت آنـان را پا�ندان اسـت كــه فكرى دقــ6ـق، بى�آال�ش و خــردمـندانه، در

پ6شاپ6ش آن در حركت باشد و طال�ه دار و چراغ راه.
زندگى وقتى با تكانه�هاى شد�د، ز�ر و زبركننده، نَفَس�گ6ر، رنجش�آور و
ناهنجار�هاى مـهلك و مهار ناشدنى، دست به گـر�بان مى�شود كه سررشـته$ كار

در دست اند�شه�اى تبه�گ6ن باشد و آگنده به تبه�گرهاى روح و روان.
زندگـى، بر مــــدار اند�شــــه مى�گــــردد و از آن نور، و �ـا تارى و تار�ـكى
مى�گ6رد. در ا�ن حركت دَوَرانى، گِردگَردى، گردنده، كه همانا زندگى باشد،
از مـدار و مركـز، كه اند�شـه است، اثر مى�پذ�رد. در حقـ6قت، حـ6ات و مـرگ

آن، در ا�ن گردش و حركتِ دَوَرانى، رقم مى�خورد.
اند�شـه براى زندگى، منظومه شـمسى را مـانَد براى س6ّـارات و ستـارگان.
همان سان كه س6ّارات، نور، رخشانى و حـ6ات خود را از خورش6د مى�گ6رند و
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دارند، و اگـر خـورش6ـد كم�نور و بى�نور شـود، سـ6ّـارات و ستـارگـان كم�نور و
بى�نور مى�شـوند و از گردونه$ حـ6ات، ب6ـرون مى�افـتند، زندگى ن6ز كـه ح6ـات و
نور خود را از اند�شـه و فكر مى�گ6رد و حـ6ات و نورش، به ح6ـات و نور اند�شه
بستـگى دارد، با تار�كى، غبـارگرفتگـى و افول آن، تار�ك مى�شـود و از چرخه$

ح6ات ب6رون.
اند�شه نافـه�گشاى، مُـشك ب6ز، عبـ6رآگ6ـن و عب6ـرسرشت، آن چه از كِلك
خـود به صـفحـه$ زندگى مى�تراوشـاند، روح�فـزاست و به جـانِ آدمى، بَر دَوام،

بهروزى مى�ب6زد.
رَشحه�هاى ا�ن قلم مقدس و مُـشك�فشان، در روح آدمى، شور مى�انگ6زد
و آن را اوج مى�دهد، بال و پر آن را مى�گشا�د و به پرواز درمى�آورد و از تنگناى
تن، مى�رهاند و در فـراخناى عـبـ6ـرسـتـانهـاى زمـ6ن، به گـردش درمى�آورد، تا
حس�ّ بو�ا�ى و مشـام�اش خوش پرورد، آزموده شود، بـه پا�ه و رتبه$ تم66ـز برسد
و در برابر هر بو�ى واكـنش نشـان دهد و تنهـا به بو�ى سـرمـست شـود كـه از نافـه$

آهوى كوى دوست بوزد.
در برابر، اند�شـه$ رو�6ـده و بال6ـده در مُرداب، و زندگى بـر آمده از آن قـرار

دارد كه مردابى است بو�ناك و مشام�آزار.
اند�شه به دور مـانده از عب6رستـانها و بى�بهره از شهـِد ناب آن، شكلى كه به
زندگى مى�دهد و چـهـره�اى كـه از آن مى�نگارد و مى�پـردازد، روح فـرسـاست و
ناتوان از برآوردن ن6از روحِ آدمى. روحِ آدمى، با بوى خوش و سُكرآور بهشت،
شكوفـان و پرور�ده شده، رشـد �افتـه، به كمـال رس6ده و آن گـاه در كالبـد آدمى
آش6ـان داده شده است. اگـر از ا�ن نس6م عـب6ـر ب6ز و مُـشك�فشان، بـه دور ماند،
مى�فسرد، مى�پژمرد، شادابى و سر زندگى خود را از دست مى�دهد و از بلنداى
كالبِد آدمى فرو مى�افتد و كالبد بى�روح و �ا باروِح پژمرده، مى�پوسد و بو�ناك و
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عفن مى�گردد و مشام�آزار.
در گـذشـته و حـال، بسـ6ـار نمونـه�ها مى�توان سـراغ گرفت و نشـان داد كـه
اند�شه�هاى نابخردانه، ناساز و ناهماهنگ �ا فطرت و سرشت انسانى، زندگ6ها

را به ورطه، گرداب و منجالب كشانده�اند.
نمـونه$ بارز و روشن از ا�ن دست اند�شه�ها، اند�شـه جاهلى اسـت كه دوره$
بسـ6ار طوالنى از زندگى بشـر را در كام سـ6ـاه و تار�ك خود فـروبرده بود. چنان
تاِر سـ6ـاه و تارى را بر ذهن�ها و مـغـزها تن6ـده بود كـه بـه خاطـر ه6چ كس خطور
نمى�كرد به جز س6اهى رنگى هست و آن سوى ا�ن شب د�جور، روزى و روشنا�ى
چهـره نمـا�د و مـشـعلهـا�ى افـراختـه و خـ6ـمـه و خـرگاه�ها�ـى در دامنه$ روشنا�ى

افراشته شود و مردمانى در آغوش و گاهواره$ ز�ستى شا�سته، ب6ارامند.
از ا�ن روى، هنگامى كـه آن هنگامـه بزرگ پد�دار شد و خـداوند از دل ا�ن
تار�كى تو در تو و هزار ال�ه، سپ6ده را ب6رون كش6د، به تحاشى و انكار برخاستند
كـه نه، به ه6چ روى، ا�ن چن6ن چ6ـزى ممكـن ن6ست. آن�چه در كـران شب، از
روشنا�ى د�ده مى�شود، خطاى چشم است و وَهم و خـ6ال و آن پَژواك كه از ب6ن
زم6ن و آسمـان و از ا�ن سوى و آن سوى، گوشهـا را مى�نوازد، صدا�ى است از
ناى د�وزده، جن�زده و �ا سـحـرشـده�اى كه از ا�ـن سوى به آن سـوى در حـركت
است. به آن روشنا�ى چشم ندوز�د، به آن پژواك گـوش فرا نده6ـد و درباره ا�ن

پد�ده سخنى نگو�6د، كم كم در افق ناپد�د مى�شود.
وقـتى فـجـِر صـادق، آشكارتر شـد و سـپـ6ـده با تمـام رخ خـود را نمـا�اند و
چشـمـهـا، به گـونه�اى شگفت�انگ6ـز، به آن خـ6ـره و محـو تمـاشـاى آن شـدند و
گوشهـا ن6ز ت6ز، تا آخر�ن قطـره$ آن پژواك را كه شهرِ خشك و از نَفَـس ا�ستاده را

ز�ر بارش خود گرفته بود، به كام خود فروبرند.
ا�ن شـد كــه تحـاشى�گــران، روى برگـردانان و انـكاركنندگــان، ا�ن�جـا و
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آن�جـا، در ب6ن انبـوه مـردمـان به كـرسى سـخن فـرا رفـتند و با نگرانى و ارتعـاش
تمام، كه از صدا، س6ما و نگاه�شان پ6دا بود، پندار خود را ا�ن سان بافتند: مگر
مـمـكن است زندگى�اى وراى ا�ن زندگى�اى كــه مـا در آن غنوده�ا�ـم و روزگـار
مى�سـپـر�ـم، پا بگ6ـرد، آن هم با ا�ن اوصــافِ شگفت�انگ6ـزِ: حــركت بر مـدار

توح6د و پره6ز از شرك�ورزى در آفر�نش، تدب6ر و عبادت.
ا�نان، كـه سـرسـخـتـانه به انكار و روى�گـردانى از ا�ـن پ6ـام رها�ى بخش و
k6زندگى سـاز برخـاسـتند و كـ6نه توزانه گَـرد انگ6ـخـتند، ژاژ درا�6ـدند و اراجـ
بافـتند، از روزَن جاهل6ت به ا�ـن پ6ام الهى مى�نگر�سـتند. با در نگر�سـتن از ا�ن
روزَنِ دودناك، نمى�توان به ا�ن حق6ـقت ناب دست �افت كه در نظام هستى، هر
پد�ده�اى ناگـز�ر با�ستى بر مـدارى كه براى آن تعـ66ن شده است بگـردد وگرنه از
هستى و چرخه ح6ات ساقط مى�شود. ا�ن چن6ن است زندگى. زندگى ناگز�ر،
با�ستـى براى بقا و ادامه حـ6ات، بر مـدار وحدان6ت خدا بگـردد و اگر آنى از ا�ن

مَدار خارج گردد، تباه مى�شود.
با گردش زندگى بر مَـداِر منظومه$ وحـدان6ت خدا و پرتوگ6ـرى پ6اپى از آن،
ه6چ�گــاه تار�كى و سـ6ــاهى به آســمـان، آسـتــان و صـحن و ســراى زندگى راه
نمى��ابد و خـردها، اند�شـه�ها، دلهـا، روحـهـا و روانها از هـجوم سـ6ـاهى�ها و

تار�ك6ها در امان مى�مانند.
انسان مـوحد و باورمند به �كتـا�ى خدا، در خلق، امر، عـبادت واطاعت،
زندگى خــود را بر ا�ن بُنالد و بنـ6ـاد گـسـل و گـست�ناپذ�ـر اسـتـوار مـى�سـازد و

پا�ه�هاى آن را باال مى�برد.
او، با ن6وش6دن پ6امهـاى ناب وَح6انى، و بخردانه اند�ش6دن و درنگ�ورز�دن
روى نظام به هـم پ6ـوسـتــه و �گانه هسـتـى، به ا�ن باور راسـتــ6ن و روشن دست

مى��ابد كه دستى و اراده�اى �گانه در آفر�نش و فرمانروا�ى جهان حاكم است:
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ÓbF� Ó÷—_« t� U}�Q� ¡UÒ� s� Q?LÒ��« s� ÔtÒK�« Ó‰e�Ó√ U�Ë ”UÒM�« ÔlHM| UL� d�Ó��« v�
¡UL��« Ós}� d]�Ó�ÔL�« »U�Ò��«Ë ÕU|Òd�« n|dB�Ë ÌWÒ�«œ q� s� UN}� ]Y�Ë UN�u�

.١«ÊuKIF| ÌÂuI� Ì U|Ó_ ÷—_«Ë
خداى�تان، خدا�ى است �كتا، خدا�ى ن6ست جز او، آن مهرگسترِ

مهربان.
در آفر�نشِ آسمانهـا و زم6ن، وآمَدْ شُِد شب و روز و كشتـ6ها�ى كه
در در�ا روند، با بارى كه كسـان را سود دهد، و در آبى كه خدا از
آسمان فـرو فرستاد و زم6ـن را پس از مردن�اش بدان زنده كرد و از
هر جنبنده�اى در روى زم6ن بپـراكند و ن6ز در وزش بادها و ابرهاى
مـهـارشـده در م6ـانِ آسـمـان و زمـ6ن. در ا�ن همـه، نشـانه�هاست

مردمى را كه خرد مى�ورزند.
ا�ن باور، كـه با خـردورزى در سـراى جــان�اش جـان گـرفـتـه، گـشـا�ش و
روشنا�ى بس شـگفت را در اند�شـه و فكـر او پد�د مى�آورد و بر گـسـتــره$ فـهم و
دركِ او مى�افـزا�د. با باور به ا�ن قـدرتِ مطلق خـدا، آفـر�نندگى و فـرمـانروا�ى
بى�چون و چراى او، فكر آلوده و س6اه چند خدا�ى به آستان ذهن�اش راه نمى��ابد
كـه پر�شـان فكرى، پر�شـان رفـتـارى را در او، سـبب شـود و آشـفـتگى و در هم

ر�ختگى و از هم پاش6دگى را در سراى زندگى�اش.
خـداونِد مهـرگـسـتِر مـهـربان، در پرتو ا�ن باور ناب، كـه انسـان باورمند به
درگاهِ آن بار�افتـه، روشنا�ى�اى بهره او مى�كند كه عالمـانه علل و اسباب و نقش
واقعى آنها را در عـالم هستى بشناسد و پى�ببرد به ا�ن�كـه: آفر�دگار دانا و توانا،
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جهـان را با نظامى خاص آفـر�ده و در ا�ن نظام، پاره�اى از آفر�ده�ها را عـهده دار
نقش مـعـ6نى در پ6دا�ـش پاره�اى د�گر كرده اسـت؛ امّا آنهـا در ا�فـاى ا�ن نقش،

كارگزارانِ فرمانبردار او�ند.
اگــر آب، زمــ6ن را پس از مــرگ�اش، باز زنـده مى�كند، �ا ن6ــروى عـظ6م
جاذبه$ خـورش6د در مـ6دان اثِر بَس گسـترده�اش، پد�ده�اى اثرگـذار و نقش آفر�ن
است، �ا نـ6ـروى پر تـوان جـاذبه$ زمــ6ن، كــه ن6ــرو�ى بســ6ـار پـر اثر است و…

كارگزاران آفر�دگار و فرمانبرداران او�ند و آنى سر از فرمان او بر نمى�تابند.
انســان باورمند، برابـر ا�ن باور و نگرش، در شنـاسـا�ى عـلل و اسـبــاب و
م6ـزان اثرگذارى آنها، فـقط بر علم؛ �عنى آگاهى روشن، بى�ابهـام و ب6ّنه؛ �عنى

دل6ل روشن�گر و ابهام�زدا تك6ه مى�كند، نه بر پندارهاى واهى و بى�اساس.
اعـتــقـاد واهـى به اسـبــاب و عـوامل، به واپس مــاندگى از كــاروان علم و
صنعت و محرومـ6ت از بهره�گ6رى از طبـ6عت مى�انجامد، بمـانند آن چه مردمان
دورانهـاى پ6ــشـ6ن، در پد�ده�هاى گــوناگـون زندگى گـرفــتـار آن بودند. درد و
درمـان، تولد و مـرگ، سعـادت و شـقـاوت، بهـروزى و نگون�بخـتى، كم��ابى
ارزاق و فـراوانـى آنهـا و… را بســتـه بـه اسـبــاب و عللى مى�پنداشــتند كــه ه6چ
تناسـب، ســازوارى و ارتبــاطى ب6ن آنهــا نـبــود و ا�ن پندار، آنان را از شـناخت
اسباب و علل طب6ـعى و واقعىِ بروز و ظهور پد�ده�ها و رو�دادها بازمى�داشت و

كژراهه�روى را بهره آنان مى�ساخت.
ا�نان، به جاى ر�شه��ابى و شناخت اسباب و علل طب6عى و حق6قى ظهور و
بروزِ پد�ده�ها و رو�دادهاى تلخ و ش6ر�ن، برافرازنده و فروكوبنده، اعتالءبخش
و خـواركنـنده، آبادان6ـهـا و و�ـران6ـهـا، به اســبـاب و علل واهى، مـانـند طلوع و
غروب اختران، گـربه$ س6اه، خواندن مرغ، آهنگ نامـوزون جغد، پرواز كالغ،
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زوزه$ گرگ، ش6هه$ مكرر اسب، رعد بى�بـاران، باد مشرق به مغرب و… نسبت
مى�دادند. تار و پود زندگى خـود را ا�ن سان مى�تن6ـدند، بس ناپا�دار، آن هم بر

لبه$ آب َكندى سست.
و بس ز�ان�بارتر از ا�ن، اعتـقاد واهى به اثرگـذارى عوامل موهوم و خـ6الى
در زم6نه$ متافـ6ز�ك و ما بعدالطب6عة است كه انسـان گرفتار در ا�ن تار و پندار را،
با شتـاب فزون�ترى به گـرداب شرك فرو مى�برد و از سـاحل امن و آرامش�بخش
توح6ـد، دور. از ا�ن روى، در آ�اتى از كالم الله مـج6ـد، به روشنى تاك6ـد شده

است كه در ا�ن باره با�ستى از اتكاى به هر گونه ظن و گمان پره6ز شود:
W?L?�?� Î«–« pKð Åv¦?½Ô_« ÔtÓ�ÓË Ôd?�]c�« ÔrÔJÓ�Ó« ÅßÈd?šÔ_« W?Ó¦�U?Ó¦�« Ó…UM?�Ë ÅßÈÒe?ÔF�«Ë Ô  Òö�« ÔrÔ²|¡Ód?Ó�Ó«»
ÓÊuF?³]²Ó| Ê« ÌÊUDÚKÔÝ Ús� UNÐ Ôt ?K�« Ó‰eÚ½Ó« UÒ� ÚrÔ�ƒUÐ«¡Ë rÔ²Ú½Ó« U¼uL ?Ô²}]L?ÓÝ ¡ULÝ« Òô« Óv¼ Ê« ÅßÈe?}{

٢«ÆÅßÈbÔN�« ÔrN=ÐÓ— Ús� r¼Ó¡Uł ÚbÓIÓ�Ë ÔfÔHÚ½Óô« ÓÈuÚNÓð U�Ë ÒÅs]E�« Òô≈

آ�ا الت و عــزّى را د�ده�ا�د؟ و مناة، آن ســومـ6ـن را؟ آ�ا نر شـمــا
راست و ماده او را؟ آن�گاه ا�ن بهر كردنى است ناروا.

ن6ست جز نامـها�ى كه شما و پدران�تان نهاده�ا�د. خـداوند حجتى
بر آن فرو نفـرستاده است. پ6روى نمى�كنند مگر از گـمان و آن چه

دلها خواهد، و از پروردگارشان رهنمود رس6دشان.

k6ا�ن سه الهـه، كه مـاد�نه ن6ز قلمـداد شده بودند، در نظر سـخ»
پرستندگان آنها، دختران خدا و مظاهر سه�گانه تجلّى حق بودند،
و اكثر كـارها و نظم و انتظامات ا�ن جهان، با ا�ـن سه بود. آنها را
سـه عنصر سـفـ6د مـتعـالى، �ا «الغـران6ق العلى» مى�خـواندند. در
هنگام طواف كـعـبـه ن6ز نام ا�ـن سه بت، با ا�ـن كلمات مـسـجع و

متصّفى به صورت سرود ن6ا�ش بر سر زبانها بود:
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ÆÈd�ô« W��U��« …UM�Ë ÈÒeF�«Ë  ö�«Ë
vKF�« o}�«dG�« sN�U�

٣«.v�d�� sN��UH� Ê«Ë
باتالق شـرك، و�ـژه زمـانى دونِ زمـانى ن6ـسـت. و از آن دست رو�دادها به
شمار نمى�آ�د كه در برهه�اى، در نقطه�اى از جهان، در ب6ن قومى و مردمانى، با
و�ژگـ6ـهـا�ى كـه داشـتند، روى داده باشـد و سـپس بـه تار�خ پ6ـوسـتـه باشـد و به
خاطرها؛ بلكه در هر برهه و زمانى ممكن است زم6نه ب6ابد و شرا�ط را مساعد،
دامن بگستراند، با عنوانها و نامهاى د�گر، حتى چشم پر كن و جاذبه آفر�ن، به
ظاهر عـالمانه و روشن فكرانه؛ و زنـدگ6ـها را با همـه$ برخوردار�هـا و جلوه�هاى
تمـدنى، درخود فـرو برد و به دل تار�ك خود بكشـاند و انسان را زمـ6ن�گـ6ر و از
حركت در جـاده$ روشن و روشن�گر علم، بازدارد و خورشـ6د را ب6ندودد و شب

خود خواسته را بر او آوار سازد.
شـرك، زمان و مكان نـمى�شناسد و در تار�ـكى و ب6غـوله�ها رشـد مى�كند و
دامن مى�گسـتراند. زمان و عـصر تار�ك و به دور از تابش و پرتو افشـانى خرد و
م6ان�دارى خردورزى و خردورزان، عـرصه را براى تاخت و تاز و جوالن شرك
و آال�ندگـى و دودناكى ذهن و اند�ـشــه مــهــ6ّــا مى�ســازد، و مكاِن لـجن آلود،
نكبت�بار، بو�ـناك، خـردسـوز، نادان پرور و ز�ست�گـاه اند�شـه�هاى تبـاه�گـر،
زِهدانى مى�شود بـراى نمو شرك و آغـوشى براى گرمابخـشى و دامنى براى دامن

گسترى آن.
شـرك، خــ6لى آهســتـه و نـرم، به كـانون مــغـز و دل راه مـى��ابد و به درون
زندگى مى�خـزد و كـرسى فـرمـانروا�ـى خـود را برمى�افـرازد و فـرمـان مى�راند،
بدون ا�ن كــه انسـان در�ابـد تحت فـرمــان شـرك است و بـا فـرمـان آن اسـت كـه
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پا�ه�هاى زندگى�اش را برمى�افرازد، آن را مد�ر�ت مى�كند و به پ6ش مى�برد.
امام حسن عسكرى(ع) مى�فرما�د:

WÓK}]K�« w?� œu?�Ó_« ̀ �?L�« vK� qL]M�« V}�œ s?� ÅvH?�Ó√ ”UÒM�« w� Ô„«d?�ô« » 
٤«.WÓLKEÔL�«

نفوذ شـرك در ضم6ر مـردم، پنهان�تر از آن است كه مور سـ6اهى،
در شب ت6ره و تار�كى، روى گل6م س6اهى راه برود.

وقـتى ا�ن�سـان، ذهن و ضـمـ6ـر انسـان، از هر سـوى، در ت6ـررِس ت6ـرهاى
زهرآگ6ن شرك قرار دارد، راهى به رها�ى از ا�ن آماج�گاه نمى�توان ُجست، مگر
ا�ن كـه در پناه خـدا قـرار گـرفت و گـام در راهى گـذارد كـه آن داناى مطلق، فـرا

روى مى�گشا�د.
راهى كـه خـداوند، براى رها�ى از ت6ـرهاى زهرآگـ6ن شرك، فـراروى بشـر
گـشوده و مـشعل آن را افـروختـه و بسـ6ار بر حـركت در ا�ن مـس6ـر تأك6ـد ورز�ده
«علم» اسـت، آگــاهى قطعـى و روشن، كــه از «برهان»، «سـلطان» و «ب6ّـنه» به

دست مى�آ�د:
٥« …rJ�U�d� «u�U� q� ÎWN�≈ t�Ëœ s� «Ëc�Ò�« ÂÓ√ »

آ�ا از فرودست او خدا�انى گز�ده�اند. بگو دل6ل�تان را آر�د.
٦«.s}�œU� r�M� Ê« rÔJÓ�U�d� «u�U� q� tÒK�« l� t�¡√  … »
آ�ا با خدا، خداى است. بگو: دل6ل�تان را آر�د.

Æ÷—_« w� U� Ë  «ËUL��« w� U� t� vÒMG�« u� t�U?��� Î«b�Ë tÒK�« c�Ò�« «u�U� »
٧«.ÊuLKF� ô U� tK�« vK� Êu�uI�√ «cN� ÊUDK� s� r�bM� Ê≈

گـفتند: خـدا فرزندى گـز�ده است. پاكـااو. او، خود آن بى�ن6ـاز
است. آن چه در آســمــانهــاسـت و آن چه در زمــ6ن است، از آِن
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اوست. شمـا را بر ا�ن سخن، دل6ل چ6ره و توانـا�ى ن6ست. آ�ا بر
خدا چ6زى مى�گو�6د كه خود مى�ندان6د.

٨« …t� r��]c�Ë vÒ�]— s� WMÒ}� vK� vÒ�« q� »
بگو من بر دل6ل روشن�گر از پروردگار خـو�ش�ام و شما دروغ�اش

پنداشته�ا�د.
خـداوند، به پ6ـامـبر خـود دسـتـور مى�دهد در رو�ارو�ى با شـرك�وَرزان، از
آنان بخـواهد كـه اقــامـه برهان كنند و دل6ل خـود را بر مــدعـا�ى كـه دارند، ارائه
دهند؛ ز�را كه برهان�خواهى و تأك6ـد و اصرار بر آن، طلسم جهل را مى�شكند،
ابزارى كـه شـرك�گـسـتـران از آن براى از خـودشـدگـى و بى�ارادگى كـسـان بهـره

مى�گ6رند، تا آنان را فرمانبردار خودشان سازند.
هنگامى كه طلسم شكست و مردمـان از چنبر بى�ارادگى و از خودشدگى و
فرمـانبردارى بى�چون و چرا و كوركورانه از طلسـم�بندان رها�ى �افتند، راه علم
و آگــاهى روشن و قـاطـع، به سـوى�شــان گـشــوده خـواهـد شـد و بر اعــتـقــاد

چندخدا�ى، از روى علم و هش6ارى، خط بطالن خواهند كش6د.
حـركت در ا�ن راهِ روشن، تعالـى�بخش، ح6ـات�آفـر�ن و در شعـاعِ باور به
�كتـا�ى ذاتِ بارى در خلق و امر، آفـر�نش و تدب6ـر، انسان را به سـرچشمـه$ ناب
ن6ـا�ش و پرستـش آن �كتاى بى�همـتـا، بار مى�دهد و اجـازه كه پ6ـشـانى بر آستـان
ربوبى بســا�د و مـرحله بس مــهم و سـرنوشت�سـاز از زنـدگى�اش را رقم بزند و
اركـان آن را با �كتـاپرسـتى و پرسـتش ذات بى�چون، اسـتوار سـازد، ُبنالدى كـه
ه6چ گــزند و آسـ6ــبى در آن كــارگـر ن6ــفـتــد و نه از درون و نه از ب6ــرون، دچار
فرسا�ش، فرسودگى و فروپاشى نگردد و هم6شه و بَردَوام، افراشته، رخشان و

چشم نواز بماند.
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باور به �كتا�ى خداوند در خلق و امر، آفر�نش و تدب6ر و ا�مان از بُن جان به
ا�ن كه در كـار ا�ن جهـان، نه در آفر�نش و نه در تدب6ر، ه6ـچ آفر�ده و پد�ده�اى،
ه6چ دست و اراده�اى، جـز خـداوند، نقش�آفـر�ن ن6ـست؛ �عنى از جـانب خـود
كم�تر�ن نقشى ندارد و هر كس و هرچ6ـز، تنها نقشى را ا�فا مى�كـند كه از جانب
آن نقش�آفر�ن به او سپـرده شده است، دگرگونى و انقـالبِ ژرفى در جان انسان
پد�د مى�آورد، آن سان كه جز به جانان نمى�اند�شد و اند�شه�اش جز از او، پرتو

نمى�گ6رد و زندگى�اش جز نقش او را نمى�پذ�رد.
پرسش و ن6ا�ش آن بى�انباز بى�همتـا، آن گاه در جانِ آدمى ر�شه مى�دواند و
آن را به ز�بـا�ى مى�شكوفـاند، رشد مى�دهـد و برگ و بار، كه به جـان ن6ـوش6ـده
باشد، همه$ منابع اثر گـذار در پهنه$ هستى؛ خورش6د و ماه و سـتارگان، ابر و باد
و باران، رعد و برق، آب و خاك، د�وان و فرشتگان و… كارگزار و فرمانبردار

او�ند و از خود استقالل، اراده و اخت6ارى ندارند.
٩«.ÊuI]�� rJÒKF� rJK�� s� s|c�«Ë rJIKÓ� Íc�« rJ]�— «ËÔbÔ��« Ô”UÒM�« UNÒ|« U| »
اى مـردم، پرستش پروردگـارتان كن6ـد كـه شمـا و مـردم پ6شـ6ن را

آفر�ده است، باشد كه پروا كن6د.
t� ÓÃd�Q� Î¡U� ¡UL]��« s� ‰e�«Ë Î¡UM� ¡ULÒ��«Ë ÎU�«d� ÷—_« rJ� qF� Íc�« »

١٠«.ÊuLKF� r��«Ë Î«œ«b�« tÒK� «uKF�� ö� rJ� ÎU�“—  «dL]��« s�
آن كـه زمـ6ن را بـوم�تام و آسـمـان را بام�تان نهــاد و از آسـمـان آب
فرستاد و با آن براى روزى�تان مـ6وه�ها پد�د كرد. پس، براى خدا

همتا�انى منه6د و خود مى�دان6د.
t�U�?�� rK� d}?G�  UM�Ë s}M� t� «u�ÓdÓ�Ë r?NÓIÓKÓ�Ë ]s��« ÓQ�d?� tÒK� «uKF�Ë »

١١«.ÊuHB| UÒL� v�UF�Ë
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سال  سى��و�كم، صد�وهفتادوچهارم

براى خدا، انبازانى نهاده�اند: پر�ان را، با آن كـه خود آفر�دشان.
براى او پسـرانى و دخـترانى بـر ساخـتـه�اند، بى�ه6چ دانشى. پاكـا

او، او، واالتر است از آن�چه در چونى او مى�گو�ند.
ÒÅq� oK�Ë W?��U?� t]� sJ� r�Ë b�Ë t� ÊuJ?| ÅvÒ�√ ÷—_«Ë  «uL?Ò��« l|b� »

١٢«.r}K� Ì¡v� ÒÅqJ� u�Ë ¡w�
پد�دآرنده$ آســمـانهـا و زمــ6ن است. كـجـا فــرزندى�اش هست و
�ارى�اش نبوده اسـت. هر چ6زى را آفر�ده است و خـود دانا بر هر

چ6زى است.
Ì¡v� =q� vK� u?�Ë ÔÁËb?�?�U?� Ì¡v� =q� o�U?� u� Òô« t�« ô rJ?̂�Ó— tÒK�« rÔJ�– »

١٣«.q}�Ë
ا�ن است خـداى، پروردگارتان. ن6سـت خدا�ى جز او. آفـر�ننده$
هر چ6ـزى است. پس او را پرسـتـ6ـد، كـه او نـگاهبـان بر هر چ6ـز

است.
نوش6دن هر صبوح، از تاِب ا�ن صـراحى، جان را جال و صفا مى�دهد و به
زندگى مـعنى مى�بخـشـد. با مـعنى�دار شـدن زندگى �كـا�ك مردمـان، جـامـعـه$
سـرشـار از بـردبارى، دوسـتى، خـ6ـرخــواهى، ا�ثـارگـرى، دهش، نـ6كو�ى به
د�گران، ن6ك�انـد�شى براى د�گران، ن6ك�رفــتـارى با د�گران، باور بـه كـرامت
انسـانى و جا�گـاه واالى او در نظام آفر�نش، و پـره6ز از هرگـونه خـوارشمـارى
او، جـان مى�گ6ـرد، شكوفان مى�شـود و روز به روز ژرفـاى ب6ش�ترى مى��ابد و

دامنه�اى افزون�تر و گسترده�تر. به ام6د آن روز.
ÈbL�« v����
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زندگى بر مَدار اند�شه

∫UN��u� vÄ
 ١. سوره بقره، آ�ه�هاى: ١٦٣ ـ ١٦٤.

٢. سوره$ النجم، آ�ه�هاى: ١٩ ـ ٢٣.
٣. اسالم و عقا�د و آراء بشـرى، �ا جاهل6ت و اسالم، �ح6ى� نورى/٢٦٣، چاپ نهم،

بن6اد علمى و اسالمى مدرسة الشهداء.
٤. تح�kالعـقـول، ابن�شـعـبـه حـرّانى / �٤٨٨، انتـشـارات اسالمى وابـستـه به جـامـعـه

مدرس6ن، قم.
٥. سوره انب6اء، آ�ه ٢٤.
٦. سوره نمل، آ�ه ٦٤.

٧. سوره$ �ونس، آ�ه ٦٨.
٨. سوره$ انعام، آ�ه ٥٧.
٩. سوره$ بقره، آ�ه ٢١.

١٠. سوره$ بقره، آ�ه ٢٢.
١١. سوره$ انعام، آ�ه ١٠٠.
١٢. سوره$ انعام، آ�ه ١٠١.
١٣. سوره انعام، آ�ه ١٠٢.
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