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که فتوا می دهد،  فتوا، از خداســـت، پرتوی از نور او. اوست 

راه می نماید، راه بهتر رسیدِن به سرچشمۀ روشنایی.
ــند و از  که بپرسـ ــد  ــان را برمی انگیزانـ او، پاسخ گوســـت. آدمیـ
ظلمت جهـــل برهند. خود در مقاِم پاســـخ گویی بر می آید و 
به بندگان بار می دهد به مقام پرســـش گری خردورزانه از او 

گاهی خود بیفزایند. فرا روند و بر دامنۀ آ
ــذارده تا  گـ ــاز  ــود را بـ ــز پرســـش از خـ ــزا و دل انگیـ ــاب روح افـ بـ
ــد  ــد و راِه برون شـ ــار نیاینـ گرفتـ ــان، در باتـــاق نادانـــی  آدمیـ
ــو  را در پرتـ ــود  ــای خـ ــردا و فرداهـ فـ ــروز و  امـ ــد و راه  بیابنـ را 
و  ــه  هدایت گرانـ پاســـخ های  و  ــه  گاهانـ آ پرســـش گری های 

حیات بخش بگشایند.
ــام واالی پرســـش گری از  ــان به مقـ ــم، باریابی انسـ ایـــن مهـ
ــورد، و نّقاش ازل  ــاری، از آن روی در آفرینـــش رقم خـ ذات بـ
آن را بر بوِم بلنِد زندگی به زیبایی نگارید، تا انسان جایگاه 
که خداوند  کرامت خود،  خود را در نزد خداوند دریابد و به 
کند و ارزش این دّر یکتای دریای  ــته، باور  به او ارزانی داشـ

وجود را بداند.

ــارگاه  ــار یابد به بـ ــان بـ که انسـ ــر  ــی از ایـــن برتـ ــه جایگاهـ چـ
ربوبی، بی هیچ حاجب، رادع و پرده ای، از خود او بپرسد 
ــو زند و فجر دانایی را به  و پردۀ ظلمانی شـــب را به یک سـ

تماشا نشیند.
ــید و او را بر همۀ پدیدگان  کرامت بخشـ ــان  خداوند، به انسـ
ــود او انگیزاننده های َبس  ــری داد. و در وجـ ــدگان برتـ و آفریـ
ــرا برند، چکاد بس  گاهی فـ ــا او را به َچکاِد آ قـــوی قرار داد، تـ

تماشایی، چشم نواز و سرورانگیز.
ــلی در  گسـ گسســـت و  گر  که ا ــا و انگیزاننده هایـــی  توانایی هـ
ــوند  ــته شـ ــد و در همه حال توانا نگه داشـ ــدا نکنـ ــا راه پیـ آنهـ
ــتاب و اوج گیری  ــای شـ ــزوده و زمینه هـ ــا افـ ــر توانایـــی آنهـ و بـ
گذار انسان از ظلمات  انگیزاننده ها نیز به خوبی فراهم آید، 
گاهی، آسان و ممکن  جهل و فراَروی او بر بام سپیده دمان آ

گرنه، هرگز. خواهد بود و 
ــتن توانایی ها و  ــه داشـ ــا نگـ ــه توانـ ــای چگونـ ــد، راه هـ خداونـ
ــتن  ــه داشـ ــده نگـ ــان انگیزاننـ ــا و چسـ ــازی آنهـ ــز َدمنده سـ نیـ
انگیزاننده های درونی را به انسان نموده و او را به شناخت 
که  ــا برانگیزانده اســـت، راه هایی  ــتن دقیق آنهـ کار بسـ ــه  و بـ
کار بسته شوند، انسان هیچ گاه در  ــناخته و به  گر دقیق شـ ا
ــرگردان نمی ماند و راه های ِبرون شد به روی  وادی جهل سـ

او بسته نمی شود.
ــده اند، تا این  ــه دوره، برانگیخته شـ ــوالن الهـــی، دوره بـ رسـ
توانایی ها و انگیزاننده های درونی انسان را بیرون بکشند و 
به قدافرازی و جوالن گری وادارند، تا بتواند با این ُبراق های 

تیزگام، دِل شب را بشکافد و سپیده را بگشاید.
ــه دار و  ــر، طایـ ــزرگ، بیان گـ ــای بـ ــه انبیـ کـ مکتـــب َوحیانـــی، 
ــریان دهندۀ زالِل چشمه های آن، به سوی مزرعۀ دل ها  سـ
ــینه ها  ــایندۀ ذهن ها و سـ گشـ ــینه ها بوده اند، و  ــِت سـ و دشـ
ــدۀ ِخردها، به هیچ روی، خموشـــی، خمودی،  و برانگیزاننـ
ــی را برای انسان  بی اندیشـــگی، بسته ذهنی و تاریک اندیشـ

برنمی تابد.



انساِن تراِز این مکتب، دریچۀ ذهن اش، همیشه، به سوی 
ــوده اســـت و آنی از رصدگری، چشم نمی پوشد و  گشـ آفاق، 
ــی را در قاب  ــماوی و ارضـ ــای سـ جســـت و جوگرانه، پدیده هـ
ــود می افزاید و  گاهی  خـ ــرار می دهد و بر دامنۀ آ ــگاه خود قـ نـ
ــارگاِه باری تعالی،  ــای بندگی و منزلت خویـــش را در بـ پایه هـ

استوار می سازد و برمی افرازد.
ــر فکر و  ــه پـــی و ُبنـــاد خود را بـ کـ ــِن زالِل َوحیانـــی،  ایـــن آییـ
که بال های ذهنی اش  ــه، استوار ساخته، به انسانی  اندیشـ
ــر  ــد و او را برتـ ج می نهـ ــاید، ار ــرواز می گشـ ــه پـ ــه آن، بـ را آن بـ

می نشاند و به جایگاِه اسوه گی فرا می برد.
ــراِب جان  گذارده و به اشـ ــتان این مکتب  ــر بر آسـ ــاِن سـ انسـ
خویش با آموزه های آن پرداخته، آموزۀ بزرِگ پرســـش گرِی 
کار و  ــرلوحۀ  گاهی بخـــش را سـ ــعورمندانه، تاریکـــی زدا و آ شـ
گون پدیده ها  گونا بار خویش می سازد، پرســـش گری دربارۀ 
ــه ارکاِن  کـ ــا و آموزه هایی  ــه از دانش هـ ــه آن چـ ــائل، چـ و مسـ
ــعادت بخش و  ــد و او را به تمدِن سـ ــرا می برنـ زندگـــی اش را فـ
که  ــا و آموزه ها،  ــانند و چه آن چه از دانش هـ ــزا می رسـ روح افـ
گسترۀ نزدیک  ــترۀ باورهای ناب او می افزایند و  گسـ بر ژرفا و 

شدِن به رّب العالمین را رقم می زنند.
م های دل نوازانۀ وحی، 

ُ
ــیقار و َتَرّن فطرِت خفته اش، با موسـ

ــم  گرفته و جسـ ــده و راه هنگامه آفرینی را در پیش  ــدار شـ بیـ
ــاند، تا  ــنگاخ می کشـ ــوار، ناهموار و پرسـ ــای دشـ ــه راه هـ را بـ
ــیدا و واله خود  ــان روح و جان او را شـ که این سـ آن َترَنوازی 

ساخته ببیند و خود را به پای او بیندازد.
در  را  وادی  ــه  بـ وادی  ــنه جان،  تشـ و  ــیفته  جان شـ ــان  انسـ
می نوردد، تا بویۀ جان شیفتۀ خود را برآورد و پرسان پرسان، 
ــه ای بیابد  ــد، تا برکـ کران، رخت می کشـ ــه آن  کران بـ از ایـــن 
ــارانی، تا جام جان خویش را از آنها  گوارا و چشمه سـ زالل و 
که سالیان سال، جان اش را به ستوه  لبالب سازد و تشنگی 

آورده، فرو نشاند.

گمشـــده ای دارد. ندایی از درون، پیاپیوسته او را  ــان،  انسـ
که برای یابیدن آن، هّمت  فرامی خواند و به او می نیوشاند 
ــا، ندارد. دل،  که دِل نیوشـ ــیار پیش می آید  ــارد؛ اّما، بسـ گمـ
ــایی اش را از دســـت داده  غبارانـــدود اســـت و توانایی نیوشـ
ــد افرازد.  ــروی درون، قـ ــه به یاری نیـ کـ اســـت. نیرویـــی باید 
پیامبر برون، در کنار پیامبر درون، بایستد و به یاری یکدیگر 
ــتۀ  ــازی و دل را شایسـ ــد و شّفاف سـ ــه غبارزدایـــی بپردازنـ بـ
ــه دل، این ندا را  کـ گردانند. آن گاه  ــایی ندای درونـــی  نیوشـ
که  ــید، برخاست و جست و جو را آغازید، آغاز راه است  نیوشـ
ــعل افروز دارد وگرنه آن چه را  ــه دار، راه بلد و مشـ ــاز به طایـ نیـ
گمشـــدۀ خود می پندارد و در  که می بایســـت از آن بپرهیزد، 

آغوش می گیرد، به جای فرشته، دیو.
گیری، سرنوشـــت شوم و نکبت باری را برای  با این جا به جا
گام می گذارد، برگشـــت ناپذیر،  ــه راهی  ــود رقم می زند و بـ خـ

َویل سان.
انساِن باورمند، پذیرندۀ راه روشن حق، تن داده به فرمان 
ــتی، به  که آفریدگار هسـ ــه  ــر آن چـ ــرون، برابـ ــر درون و بـ پیامبـ
ــد به یک یک  ــذارده، بایـ گـ ــول خود، فراروی اش  دســـت رسـ
آن چه پذیرفته و به آنها از سویدای دل و ُبن دندان، ایمان 
ــاند،  آورده، در درازی راه، منزل به منزل، جامۀ عمل بپوشـ

تا نور ایمان، در ذهن و قلب و زندگی اش پرتو افکند.
ــام، راه های  ــام و شـ ــرگاه، هر بـ ــپار، هـ ــاِن راهسـ ــراروی انسـ فـ

بسیاری قد می افرازند و جلوه گر می شوند و راهنمایانی.
ــرازای هدف، هر  ــرای راهیابـــی به فـ ــد بـ ــد و نبایـ او، نمی توانـ
ــی را برگزیند و در پی هر راه بلدی به حرکت درآید. راهی  راهـ
که  که برگزیند و در شعاع راهنمایی راهبری ره پوید  ــزد  را سـ
که به جان پذیرفته و پیامبر درون و  ــد با باوری  سازوار باشـ
برون، زیبای ها و جلوه های پرکشش آن را در جام گیتی نما، 
که خردمندانه،  ــاوری  گذارده اند. بـ ــراروی اش  نمایانده و فـ
ــاء و  ــد از ایـــن و آن و از آبـ ــر تقلیـ ــه از سـ ــپرده، نـ دل بـــدان سـ
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ــار یافته و  ــتان بـ ــۀ روشـــن، به این آسـ اجداد. در پرتو اندیشـ
ــوده و روح و جان خویش را فرمان َبِر فرمان ها و  ــر بر آن سـ سـ

آموزه های آن بارگاه ساخته است.
که  ــه در تاریکی،  ــول او را، نـ ــه ایمان به خدا و رسـ کـ ــانی  انسـ
ــه افول، زنگارزده و  ــه از دریچۀ نگاِه دِل رو بـ ــنایی، نـ در روشـ
که از دریچۀ نگاِه دِل اوج گرفته و بال به پروازگشوده  کم سو، 
ــیفتۀ  ــبوی جاِن شـ ــه جان پذیرفته و سـ و در اوِج بینایـــی، بـ
گذارده، در حقیقـــت، در زندگی، به  ــر لب این برکه  ــود را بـ خـ
ــات، دل  ــه در همۀ آنـ ــه خردمندانـ کـ ــذارده  گـ گام  ــاده ای  جـ
ــودن راه، بدوِن  ــرط راه اســـت. پیمـ ــپردن، شـ ــه جانان سـ بـ
کژراهه روی را در پـــی دارد و دور و  ــراغ خرد،  ــری از چـ بهره گیـ

دورتر شدن از هدف.
که بسان  خداوند، انسان را آفرید، در دل طبیعت رها نکرد 
ــزار رود،  ــزار بدان َمرغـ ــپَرد و از ایـــن َمزغـ ــات، روزگار سـ حیوانـ
ــکم انبارد، توســـن  ــا غذایی فراچنـــگ آورد و صیدی، و شـ تـ
که خود را از عالم  شهوت براند، بلکه او را به گونه ای سرشت 
ــه  ک و همیشـ ــه از عالم خا ــاغ ملکوت، نـ غ بـ ــد، مر ــاال بدانـ بـ
ک  ــان پّران شود و رخت از عالم خا که ِچسـ ــه  در این اندیشـ

کشد. بیرون 
ــران و  ــه سرشـــت و درد هجـ ــان را این گونـ ــه انسـ کـ خدایـــی 
ــد او را از  ــاند، راِه ِبرون شـ جدایی از اصل خویش را بدو چشـ
کدان، به روشنی نمایاند و راه َبَلدان را با نشانه هایی  این خا
کنون، در درازای راه، منزل  بر فراِز دست، از آغاز آفرینش، تا
کوی، آبشـــخور به آبشـــخور، برگمارد، تا  کـــوی به  ــه منزل،  بـ
ــد.  ــه او بیاموزاننـ ــمان را بـ ــان آسـ ــراَروی از نردبـ ــی فـ چگونگـ
و  ــای حیوانـــی  از خوی هـ ــری، جداشـــدگی  اوج گیـ ــود،  صعـ

که خدا برای او سرشته است. پیوستگی به سرشتی 
که  ــاده  ــته اند و آمـ ــه گاه، فروهشـ ــای آســـمان، همـ نردبان هـ
ــد، ذلـــت،  ــیب زندگـــی برهاننـ ــد و از نشـ ــاال برنـ بـ ــان را  انسـ
ــه درک  ــتی بـ ــه بایسـ کـ ــواری و خوارمایگـــی. ایـــن اوســـت  خـ

ــگاه ببیند و به  ــد و خود را در آن پرتـ ــیب برسـ ــتی از نشـ درسـ
ــاند،  که چگونه خود را از نشـــیب، به فراز رسـ این فکر بیفتد 

نردبان های آسمان.
ــیب  که از نشـ حقیقـــت پیداســـت، افق روشـــن، برای هر آن  
ــۀ دل، بزداید و از  ــم و صفحـ ــراز آید و غبار از چشـ ــه فـ روزگار بـ
ــود و خود  ج شـ که تار و پودش را در هم تنیده، خار دنیایی 
ــد و به درکی دقیق  ــتخوان و معده نبینـ را در رگ و پـــی و اسـ

که مغز و لّب است.       برسد 
ــمان به طور واقعی به روی انسان  دوراِن خاتم، درهای آسـ
ــد، بی مانندترین دوران آفرینـــش. هیچ گاه، و در  ــوده شـ گشـ
ــان به زمیـــن نزدیک نبود  ــمان به این سـ هیـــچ برهه ای، آسـ
ــهاب باران و چشم و  ــد و آسمان شـ ــتگان در آمد و شـ و فرشـ
کار برون  گشایش و زمین در  سینۀ انسان ها، رو به فراخی و 

فکندِن ذخائر و نهفته های ناِب خود.
گردانید،   خداوند سینۀ خاتم رسوالِن خود را بگشاد، فراخ 
ــایش همۀ  گشـ ــرای فراخی  و  ــتری بـ ــد و بسـ تا زمینه ای باشـ

سینه ها.
ــای پیاپی و  ــه پرتوافکنی هـ کـ ــینه ای می داشـــت  او، باید سـ
گردد، از  ــرق جان ها  ــی را برمی تابید، تا مشـ ــنگین نور الهـ سـ
که  ــراخ می گردید  ــینه باید چنان فـ گاِه قیامت. سـ ــا  آن گاه، تـ
ــان را با آتش زنۀ  ــان را دربربگیرد و جان و جهـ ــای جهـ َفراخنـ

جاِن خود بگیراند.
که بدون  ــنگین  ــینۀ او فرود آمد، بس سـ ــۀ سـ کتابی بر عرشـ
کتابی لبالب از  ــاب بیاورد.  ــراح صدر ممکن نبود آن را تـ انشـ
ــه ها، جام های  دانش ها، آموزه ها، نکته ها، دقیقه ها، نقشـ

جهان نما،شناسانندۀ دوست ها، دشمن ها و دوچهرگان.
ــتانۀ  نمایان گر راه های هدایت و ضالت، نگارگری چیره دسـ
ــه  کـ ــا و اّمت هایـــی  ــر ملت هـ ــتاخیز، نمودگـ ــای رسـ صحنه هـ
که دگرگونی های  برافتادند و عبرت شدند و هدایت شدگانی 
ــوالد در  ــان پـ ــه بسـ کـ ــی  ــد و مجاهدانـ بـــس شـــگفت آفریدنـ
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ــاندند،  خ نمودند، یال افشـ ــای ســـهمگین نبرد، ر آوردگاه هـ
ک مذّلت  ایستادند و با شمشیرهای آخته، دشمن را به خا

افکندند.
ــای  نردبان هـ تاریکـــی زدا،  ــای  چراغ هـ از  ــده  گنـ آ کتابـــی، 
ــیم های روح نواز، موج های زیر و زبرکننده،  اوج  دهنده، نسـ
ــاز، برای انسان امروز،   ــتورنامه های زندگی سـ برنامه ها و دسـ
کار آید برای  ــه  ــان را بـ ــا، زاد بر زاد و آن چه انسـ ــردا و فرداهـ فـ

خ های زندگی را چرخاندن. ک دستانه چر ک زیستن و پا پا
که این  ــته دانســـت  خداوند، مردمان دوران خاتم را شایسـ
ــاب را، برگ برگ، آیه آیه، جمله جمله، واژه واژه، فراروی  کتـ
که فراخی یافته اند  او بگشاید و انواری از آن را بر سینه هایی 

و توان پذیرش، بتاباند.
ــه بود،  ــه قرآن ُبنـــاد آن را می ریخت، عصر اندیشـ کـ ــری  عصـ
گزیر می بایست پا به عرصۀ  ــر نا روشـــن گری و روشنایی. بشـ

گرنه نابودی اش حتمی بود. این عصر بگذارد و 
ارکان  ــود.  بـ ــدا  پیـ ــنی  به روشـ نابـــودی،  ایـــن  ــانه های  نشـ
نگه دارنـــدۀ جامعه ها و خیمه و خرگاه های زندگی، در حال 
کران  کران  تا  به  که در  فروریختن بودند، نه در شبه جزیره، 

جهان.
کرده بود. فکر،  گرفته بود. عقـــل غروب  تاریکـــی جهان را فرا
ــه در جاری  ــان دار نبود، نـ ــه میـ جایگاهـــی نداشـــت. اندیشـ
ــه  ــه حرکـــت درآوردن اّرابـ ــه در بـ ــه نقشـــی داشـــت و نـ جامعـ
ــه، پایه و رکِن جامعه و زندگی نبود. به جای  زندگی. اندیشـ
گزندناپذیر و مقاوم در برابر باد و باران  ــتوار و  ــتون اسـ این سـ
ــتون های سســـت، بی بنیاد  گردبادهای بنیان برافکن، سـ و 
کوچک تریـــن  ــا  بـ ــه  کـ ــد  بودنـ ــذارده  گـ ــورده ای  و موریانه خـ

تکانه ای، فرومی ریختند.
ــارۀ خرد،  ــر برَدمیدن دوبـ ــی را رقم زد، عصـ ــرآن، عصر نوینـ قـ
و  ــر  َبس فزون تـ ــانی  پرتوافشـ و  روشـــن گری  ــنایی،  روشـ ــا  بـ
ــاد، مرصوص،  ــان نهـ ــذارد، بنیـ ــترده تر. دوره ای را پایه گـ گسـ

که در جای جای  ُسربین، به  هم  پیوسته و استوار. دوره ای 
ــۀ  ــراپردۀ همـ ــه، و در سـ کومه کومـ کوی کـــوی،  ــه، در  جامعـ
ــریر بود،  ــر َسـ ــه بـ ــزرگ، اندیشـ ــه بـ ــرد و چـ ــه ُخـ ــا، چـ زندگی هـ
را  ســـقف ها  ــته،  برافراشـ و  ــتوار  اسـ ــه.  پرهیمنـ و  ــکوه  پرشـ
ــراس از حادثه ها و  ــا زندگـــی، بی هـ ــاالی دســـت داشـــت، تـ بـ
ــته، در مسیری روشن بپوید  هنگامه آفرینی ها، به هم پیوسـ

و در جویباری زالل، جریان داشته باشد.
قرآن، در دریای وجوِد انساِن نیوشاِی پیاِم موج انگیز خود، 

که از آن، موج ها برخاست.  موج انگیزاند، موجی 
کِن  ــا ــای سـ ــه در دریـ کـ ــود  ــوِج بلنـــدی بـ ــیدن، آن مـ اندیشـ
ــد، برای دیگر  ــان قد افراشـــت و نقطۀ پرگاری شـ ــود انسـ وجـ
گرد او قامـــت افرازند و همۀ پهنۀ دریای  گردا که در  ــا  موج هـ
ــای شـــگفت و  ــا ایـــن برخوردهـ ــد، بـ ــر بگیرنـ ــود او را در بـ وجـ
ــینان را بپاخیزاند، تا به  ــا، همۀ ساحل نشـ هنگامه آفرینی  هـ

این شور و ُنشور بنگرند و در آن بیندیشند.
گذارد و  ــه نمایش  ــان بـ ــد، آیتی بزرگ را در وجود انسـ خداونـ
بیش از هر آفریده و پدیده ای، انسان را به دقیق درنگریستن 
گوارا،  ــیدن در آن ایستاند. جوشش چشمۀ زالل و  و اندیشـ
ــیده از خار  ــان پوشـ ــتان و بیابـ ــنگواره، سنگسـ ــره، سـ از صخـ

مغیان.
 شـــگفت می نمود. چشم گشایی صخره، جوشش آب زالل 
ــان اندیشه ای بود،  ــۀ َوحیانی، ِچسـ گوارا از دل آن. اندیشـ و 
که این سان دِل صخره را شکافته بود  ــنخ  از چه جنس و سـ

گوارا جاری ساخته بود. و از آن آِب 
ــان  که در ذهِن خارای انسـ خداوند، پس از این دگردیســـی 
کرد، به جان او جان بخشید، دریای  پدید آورد، دل او را نرم 
وجود او را دستخوِش فروِیش ها و َبرآِیش های زیروزبرکننده 

قرار داد،  پرسش های فکربرانگیزی فراذهن اش نهاد.
پرســـش هایی، نه از آفریده ها و پدیده های دور از ذهن و به 
که با آنها می زیست،  دور از دسترس. پرسش از آفریده هایی 
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کار داشت، می دید، اّما چون غافانه می زیست و روز را  سر و 
گوییا آنها را نمی دید و با آنها نمی زیست  به شب می رساند، 
ــا و آفریده ها،  و فرســـنگ ها فرســـنگ، بین او، و آن پدیده هـ

جدایی است.
گذرگاه های  ــان، از  ــرمدی، انسـ در ایـــن آییـــن َوحیانـــی و سـ
گذر  ــه،  ــو و آن ســـوی آن آویختـ ــای ایـــن سـ ــا آیه هـ روشـــن، بـ
گاه و بی گاه، تا به پایۀ َبس  ــبان و روزان،  ــود، شـ داده می شـ
که  ــر« فرا رود، خرد متین و نیرومند، خردی  بلنِد »ذی حجـ
ــۀ انسان  قدرت مندانه در برابر نقش آفرینی اوهام در اندیشـ
ــِی نفـــس و فرمانروایی آن  ــه از چیرگـ ــتد و توان مندانـ می ایسـ
ــان را در َبنِد  ــرزمین روح و تن، جلوگیری می کند و انسـ در سـ
ــتی ها، باز می دارد  صاح و خیر، نگه می دارد )عقل( و از زشـ

)ُنهی(.    
که این  ــان، از آن آیه هاســـت،  ــد از انسـ پرســـش های خداونـ
ــاِن آیینه ذهن، حک شده  ســـوی و آن ســـوی و فراروی انسـ
که بنگرد، پرســـش را  در الواح، آویخته اســـت. به هر ســـوی 
که به ذهن او  ــته در ذهن می یابد. پرســـش هایی  نقش بسـ
ــد و از نزهتگاهی به نزهتگاهی می برد و از  ُفسحت می بخشـ

َمرغزاری به َمرغزاری و از عبرت گاهی به عبرت گاهی.
ــرود می برد و  ــراز به فـ ــراز و از فـ ــرود به فـ ــان را از فـ ــان انسـ چنـ
ــۀ زیبا و  ــه قّلـ کـ ــردش درمـــی آورد  گـ ــه  ــۀ طبیعـــت، بـ در چرخـ
ــرد و از  ــم اندازش قرار می گیـ ــر« در چشـ ــم نواز »ذی حجـ چشـ
ــری در جان و روان  آن پس، دگردیســـی ها، یکی پس از دیگـ
ــور می کند و پا به  ــان َتراز قرآنی ظهـ ــد می آید و آن  انسـ او پدیـ
که همۀ پدیده ها و آفریده ها،  گیتی می گذارد، انسانی  پهنۀ 
ک  ــا ــر خـ ــانی بـ ــدگار عقـــل، در برابـــرش پیشـ ــان آفریـ ــه فرمـ بـ

می سایند. 
ــان جدید  ــم، انسـ ــرد، روزگار خاتـ ــر خـ ــد، عصـ در دوران جدیـ
گیتی فراز رود و رایِت خرد افرازد، دقیقه ها  می بایست به بام 
ندریافتـــی 

َ
ــد و ا ــد و بفهمانـ ــاند، بفهمـ ــد و بشناسـ را بشناسـ
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کهکشان  هستی داشته باشد  همه سویه از جایگاه خود در 
و درکی روشن از آفرینش.

گزیر بود از اوج گیری،  ــاِن نقش آفرین در دوران خاتم، نا انسـ
ــایی، وارهانی ذهن و فکر خود از ِعقال های  بال به پروازگشـ
پیدا و ناپیدا، زنگارزدایی از ذهن، جادهی، شفاف گردانی 

و آیینه سانی آن.
ــتی ها،  ــه پسـ ــر بـ ــاِن خوَگـ ــی انسـ ــاز و برگـ ــه سـ ــا چـ ــان؟ بـ ِچسـ
کژراهه روی ها، می توانســـت خود را به فرازای  نابخردی ها، 
ــاند و نسیم روح افزای  سرشـــت و ساختار بنیادی خود برسـ

آن سرشتار خداوندسرشته را به جان خویش بوزاند.
ــه زماِم هدایـــت را در  کـ ــه برای او  ــوار بود. چـ کاری بـــس دشـ
ــتی وجود انسان را در دریای  کشـ دســـت داشت و ناخدایِی 
که بنا بود به  ــرای او  ــزر و مد، به عهـــده اش بود و چه بـ ــر جـ پـ
آبشـــخور حیات بخِش هدایت، فرود آید و در ساحل رهایی 

پهلو بگیرد.
و  ــده  زبرکننـ و  ــر  زیـ ــا  گردبادهـ ــود،  بـ ــگفتی  شـ روزگار  روزگار، 
ــتی خردمندانه  گونه و از مدار زیسـ ــان، واژ ســـهمگین و انسـ
گرد  گردا ــر آن می گردید و  که او بـ ــداری  ــته بیرون. مـ و شایسـ
ــداری  ــرک، مـ ــود، شـ ــتاری او نبـ ــداِر سرشـ ــد، مـ آن می پوییـ

هویت سوز، بنیان برافکن و تباه گر.
که  ــتان  کارسـ ــود  کاری بـ ــد از ایـــن حرکـــت َدَورانـــی،  ِبرون شـ
ــاده،  کارامدی افتـ و  کارایـــی  از  ــده،  اندودشـ ــای  ــا ذهن هـ بـ
ــه  چـ ــرک.  شـ ــِل  َویـ ــود.  بـ ناممکـــن  ــه،  غبارگرفتـ ــگارزده،  زنـ
می دانیم ویل شـــرک چیست، نگون سارانه در آن به َدَوران 

افتادن یعنی چه. 
ــان را  ــد، تا پیامبر درون انسـ ــدا)ص( برانگیخته شـ ــر خـ پیامبـ
ــان از  که بی انگیختگـــی آن، رهایی و نجات انسـ ــد  برانگیزانـ

َویِل شرک ناممکن بود.
پیامبر درون، می بایست طلسم شِب درون را می شکست و 
ــکافت و  دِل الیه الیه غبارها و اندوده های درون آن  را می شـ

بیرون می آمد و شرک و ایادی آن را از سریر حکمروایی وجود 
به زیر می کشید و فرمانروایی اقلیم وجود را قدرت مندانه و 
ــکوِه تمام، به دســـت می گرفـــت و پیامبر برون  با هیمنه و شـ
ــد و بارقه های جان بخش وحی را بر  هم دســـت به کار می شـ
کوی جان می تاباند، تا جان، بینایی خود را به دســـت آورد 
ــازی اقلیم  و به تکاپو و جســـت وجو برخیزد و راه های آزادسـ
که شرک، نگون سار آن را به بند  ــیاه چالی  وجود خود را از سـ

کشیده بود، بیابد.
رسالت محمد)ص(  آخرین فرستادۀ خدا، رسالتی سنگین، 
که  ــتن هیمنۀ شرک  ســـخت و توان فرسا بود. در هم  شکسـ
کاری نبود  کاف شده بود،  ــازۀ ذهن و اندیشۀ آدمیان  با سـ
ــا، دردها و زخم  زبان های  ــانی انجام بگیرد. رنج هـ که به آسـ
ــریه های  ــاورد، جنگ ها و سـ ــیاری را می بایســـت تاب بیـ بسـ
ــته ترین یاران  ــردن عزیزترین و شایسـ کـ ــا فدا ــی را، بـ گونـ گونا
ــِم  اقلیـ ــا در  تـ ــد،  ــر بگذرانـ از سـ ــتین باور و روشـــن خرد،  راسـ
ــد و توحید بر  ــر آیـ ــه زیـ ــریر قـــدرت بـ ــرک از َسـ جان هایـــی، شـ

اورنگ آنها فراز رود.
ــای برهنه، روی  ــرای محمـــد)ص( راه رفتـــن با پـ ــا بـ چه بسـ
کوچۀ  کوچه  ــای مغیان راحت تر بود تا راه رفتن در  خارهـ
ــرک  ــا به لجن شـ ــه ها و دل هـ ــا، اندیشـ ــه ذهن هـ کـ ــهری  شـ

آلوده بودند.
ــه زندگـــی در میان  ــه تـــن دادن بـ ــود بـ ــر بـ گزیـ ــا نا ــه تنهـ او، نـ
که شرک زده بودند و شرک، تار و پود وجودشان  مردمانی 
ــان را تباه  ــرد، هویت و وجدان آنـ ــده بود و خـ ــم تنیـ را در هـ
ــرد، هویت  ــدگان و خـ ــا یک یک آن مسخ شـ که بـ ــود  ــرده بـ کـ
ــه چهره  ــره بـ ــدان  از دســـت دادگان، می بایســـت چهـ و وجـ
ــاید از نوری  که بارها، شـ ــار،  ــم نه یک بار و دوبـ ــود، آن هـ شـ
ــینه اش نهاده پرتو بگیرند و آتش زنۀ  که خدا در چهره و سـ
گوشه ای از درون آنان را بگیراند. چه مهربانانه  درون اش، 
و مهرورزانه از این ســـوی به آن ســـوی می رفت، از نزد این 
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مسخ شده، به نزد آن مسخ شده، تا جرعه ای از مهر خود 
کام آنان فروریزد. را به 

این طبیِب دل ها و روح ها، شب و روز نمی شناخت، مرهم 
ــه بالین آن بیمار می رفت، تا  به دســـت از بالین این بیمار، بـ
ــتر بی خردی  بر زخم ها مرهم نهد، بیماری را درمان و از بسـ
ــان جامعه  ــد و به میـ ــرک، برخیزانـ ــاری تباه کننـــدۀ شـ و بیمـ

بازگرداند و رایت آزادی را به  دست اش دهد.  
که خردی را برمی خیزاند،  چه سرورانگیز بود این آن برای او 
غبار از چهرۀ آن می زدود و با آیه های خردخیزاننده، ذهن و 

جان صاحب این خرد را شست و شو می داد.
ــور و ُنشورش را  ــتگی از تن اش می کوچید و آوردگاه پرشـ خسـ
که می دید  ــکرآوری فرا می گرفت، آن گاه  آسایش و راحتی ُسـ
ــته اســـت،  ــکوه و هیمنۀ خود به پاخاسـ ــۀ شـ ــا همـ ــردی بـ خـ
گویی اقیانوسی قد افراشته است. از تماشای این اوج گیری 
ــیر نمی شد و نمی توانســـت چشم از این  ــکوه و زیبا، سـ باشـ

همه زیبایی و شکوه، بردارد.
او، آخرین بود. آخرین پیام های روشن گرانه، انسان سازانه، 
و در  ــینه داشـــت  را، در سـ ــا  و روح هـ ــا  صفادهنـــدۀ جان هـ
ــتند و قد  ــاَدم، موج ها خیز برمی داشـ ــای وجودش، َدمـ دریـ
ــه آن ســـوی در  ــان از ایـــن ســـوی بـ ــتند و صفیرکشـ می افراشـ
ــاحل های نزدیک و دور، با  حرکـــت بودند و مردمان را در سـ

شگفتی به تماشا ایستانده بودند.
ــاحِل این دریای وجود ایستاده،  ــاحلیان، مردماِن در سـ سـ
ــته را  ــته و قدافراشـ می دیدند معرکه آفرینی امواج خیزبرداشـ
که از خیزبرداری و قدافرازی و  ــنیدند صفیرهایی را  و می شـ
که بین آنها  هم آغوشـــی و در هم فرورفتگـــی و برخوردهایی 
ــر زفیرها،  گندند و بـ ــا را می آ ــکوه فضـ روی مـــی داد، چه باشـ
ــره  ــان آزاری، چیـ گوش خراشـــی و جـ ــۀ فضاُپرکنـــی،  ــا همـ بـ
ــتاندند و پیام این  گوش می ایسـ ــه  ــدند و همگان را بـ می شـ

رستاخیز و شور و نشور را به جان می نیوشیدند.

او، آخرین بود. دوست می داشت با یکایک انسان ها، از آن 
ــتانۀ قیامت، ســـخن بگوید و دریای وجود آنان را  روز، تا آسـ
ــینه اش فرود آمده، به جزر و مد  ــۀ سـ که بر عرشـ با آیه آیه ای 
ــتایی بر آن راه یابد و ســـپس  ــذارد ســـکون و ایسـ وادارد و نگـ
ــای بی جزر و مد، بی موج و غرش،  گندیدگی و خشـــکی. دریـ

که بگندد و به مرداب دگر شود. زودا 
ــان ها را داشـــت، انسان هایی را  دل نگران بود، دغدغۀ انسـ
که افروخته بود  که به پا خیزانده بود، خردها و مشعل هایی 
ــای او، هموار و آرام راه  که با ُحدی خوانی هـ کاروان هایـــی  و 
می پیمودند و سینۀ بیابان ها و صحراهای خشک و سوزان 

و رملستان ها را می شکافتند و به پیش می رفتند.
ــیار،  ــیدن های بسـ پـــس از ایـــن ســـوی و آن ســـوی رخت کشـ
ــای دلخراش از  ــا، دیدن صحنه هـ ــتگی ها، دل آزردگی هـ خسـ
شکنجۀ یاران رخشان روح، شنیدن صفیر تازیانه ها بر پشت 
ــکنجه گران  ســـنگ دل، و  ــردۀ آن لطیف روحان، و زفیر شـ گـ و 
که از نای جان مردان حق به آسمان بلند بود،  َاحد َاحدی 
ــر دیواِر  ــر بـ ــۀ خدا می رفـــت و با تمام وجود، سـ به ســـوی خانـ
ــد جز با او؟  گویـ که  ــه می گذارد و می گریســـت. غـــم دل با  کعبـ

که برد، جز به او؟ ِشکَوه به 
ــه تمام پهنای چهرۀ نازنین اش را اشـــک  کـ در ایـــن هنگام، 
ــته  ــه بود و غـــم، دریای وجودش را به تاطم واداشـ گرفتـ فرا
گوییا، جام آینده نمای الهی فرا دیدگان اش به نمایش  بود، 
ــتد و  که غم از غّرش و خیزاندن امواج باز می ایسـ ــد  در می آیـ
اشـــک ها از جاری شدن و لبخند زیبا بر لبان اش می شکفد 
کعبه بر می دارد  و با قدرت و عزمی چند چندان، سر از دیوار 
ــه میان مردم می رود و پیام های حیات بخش الهی را به  و بـ
کاِم جان شان می چکاند و آن گاه، به تماشا می ایستد، تا اثر 
ــزا و جان بخش را ببیند و ببیند،  شـــگفت این داروی روح افـ
ــاِن روح مرده، خردخفته و دورافتاده از سرشتار  چسان انسـ
ــه، او در جام  ــردد. بلـ ــات برمی گـ ــۀ حیـ ــود، به چرخـ ــاب خـ نـ



که بر  که چگونه ایـــن آیه ها  ــنی دیده بود  ــا، به روشـ آینده نمـ
ــتاب  ــردم روزگار خود بر می خواند، در دوره های بعد، با شـ مـ
ــرعت نور، شهاب گون به سوی سینه ها در حرکت اند  و به سـ
و در نقطه نقطۀ جهان و در جام جان ها، نور می افشانند و 

دگرگونی می آفرینند.
ــراز رفته اند  ــی فـ گیتـ ــر بام  ــه بـ کـ ــود  ــده بـ ــرازان را دیـ و رایت افـ
ــرای  ــنت او، بـ ــه روش و سـ ــوده اند و بـ گشـ ــدا را  ــاب خـ کتـ و 
ــیم روح افزای آن  ــیفتگان و َخلقان می خوانند و نسـ جان شـ

کوی جان ها می وزانند. را به 
چه زیبایند و چه  آسمانی این چهره ها، چه پوالدین اراده 

ک بازاِن راَیت افزا. و باشکوه و هیمنه اند، این پا
دوردســـت ترین  در  اّمـــت اش،  از  ــی  مردانـ ــه  کـ ــود  بـ ــده  دیـ
ــای  ــه دوره، آوردگاه هـ ــر زاد، دوره بـ ــان، زاد بـ ــای جهـ کرانه هـ
ــینه و پهلوی دشمن شرک گستر  شـــگفت را می آفرینند و سـ
ــد را  ــکافند و توحیـ ــام درآمـــده می شـ ــای از نیـ ــا خنجرهـ را بـ
ــان می آورند، آنان  ــترانند و نام بلند او را فرایاد مردمـ می گسـ

که راه رستگاری را می جویند.
او، قرآن را می دید، سرچشمۀ همۀ روشنایی ها، دانش ها، 
ــکافد،  می شـ را  شـــب  ــه  کـ ــکوه ها،  شـ ــا،  زیبایی هـ ــا،  خردهـ
ــه را درمی نوردد  ــه، واحه به واحـ ــه به تیـ ــه وادی، ِتیـ وادی بـ
ــارد و در آنها بذر زندگی  ع و َقفر می بـ ــزر ــر بیابان های لم یـ و بـ
ــاند  ــار می نشـ ــه بـ ــکوفاند و بـ ــد، می شـ ــاند، می رویانـ می فشـ
و  ــا  واحه هـ به ســـوی  را  ــته راه  گم گشـ و  ــرگردان  سـ ــان  انسـ و 
ــرزمین های سبزینه پوش، ره می نماید و دل و جان شان  سـ
ــای زندگـــی  ــازد و پایه هـ ــزه می سـ کیـ ک و پا ــا ــا پـ را از دنس هـ

خردورزانه و دانش محور را برمی افرازد.
که  ــه را می دید  ــیدا و والـ ــیفته، شـ مردمان و خلقاِن جان شـ
ــذارده و  گـ ــینه  ــریر سـ ــر سـ ــرار داده و بـ ــرآن را روی دســـت قـ قـ
ــدارها،  ــان پذیرفته اند و پندها، هشـ فرمانروایـــی آن را به جـ
پرهیزها، بایدها و نبایدهای آن را به جان می نیوشند و برابر 

که آن به آن فراروی می نمایاند، حرکت می کنند  نقشۀ راهی 
که قرآن ساخته،  ــازه هایی بار می کنند  و زندگی شان را بر سـ

پرداخته و برافراشته است.
را  ــینه ها  سـ ــه  چگونـ ــه  کـ ــد  می دیـ را  ــی  قرآنـ ــای  دانش هـ
می شکافند، ذهن ها را می گشایند، خردها را می شکوفانند، 
گاه، گم گشته راهان  گاهان را آ خفته ها را بیدار می سازند، ناآ
ــانی - وحیانی  ــه راه، ره می نمایند، پایه های تمدن انسـ را بـ
ــترانند، پایگاه های  ــۀ وحی را می گسـ را برمی افرازند و مدرسـ
ــگالیدن و دم به دم از  ــیدن و سـ آموزیدن، آموزاندن، اندیشـ

گرفتن. وحی و آموزه های وحیانی پرتو 
ــر،  گیتی را، سرتاسـ ــه  کـ ــم نواز  ــد، چشـ ــنایی ها را می دیـ روشـ
ــنایی ها  ــمۀ آن روشـ که سرچشـ ــود و قرآن را،  کرده بـ روشـــن 

بود.
او، پیش از این گیتی را دیده بود، فرو رفته در تاریکی، باتاِق 
که  کنون می دید  ــیاه، بی هیچ روشنان در آسمان آن. و ا سـ
قرآن منظومه وار بر این سیاره پرتو می افشاند و َلمحه َلمحه 
کند و انسان های تاریکی زده  نور خود را به زوایای آن می پرا
ک های تنگ و تاریک، به  سوی نور خود  را آسیمه سر از َمغا
ــاند و آنان را به چشمۀ خورشید، چشمۀ رستگاری،  می کشـ

بهروزی، زیستی شایسته و نیک بختانه ره می نماید.
او، رستاخیز و بعث خردها را می دید، شعلۀ انقاب بزرگی که 
کران  کران تا به  این سوی و آن سوی عالم، زبانه می کشید و 
ــمه و  که سرچشـ ــاخته بود و قرآن را  جهان را آوردگاه خود سـ

خاستگاه این رستاخیز، بعث و انقاب بزرگ بود.
که به  ــای پیاپی  ــا نغمه ها، ضرباهنگ ها و زخمه هـ قرآن، بـ
تارهای وجود انسان می زد، او را برمی انگیزاند، تا بیندیشد 

گام در راه روشن خرد و خردورزی بگذارد. و 
که از عرش فرود می آمد و بر عرصۀ زمین دامن  ــا آیه آیه ای  بـ
ــد،  ــۀ وحیانی خرد، ریخته می شـ ــتراند، ُبناد مدرسـ می گسـ
ــه های  ــه حصارهای جهـــل را فرو می ریخت، ریشـ کـ بنادی 
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ــرای رویش  ــد و زمینه را بـ ــردی را از بیـــخ و بن َبرمی کنـ بی خـ
ــه  کـ ــان  ــرد، همانـ ــاده می کـ آمـ ــاالران،  ــاب، خردسـ لبـ اولواال
ــه  طیبـ ــات  حیـ ــرادق های  ُسـ ــان  آنـ به دســـت  می بایســـت 

برافراشته شوند و بر مردمان چتر بگسترانند.
که یکی پـــس از دیگری،  ــه های دیـــن را،  ــد مدرسـ او، می دیـ
کجا نسیم وحی وزانده  ــکوه، در نقطه نقطۀ جهان، هر  باشـ
ــندگان ســـخن وحـــی بنیاد  شـــده، به دســـت و همت نیوشـ
ــدگان  ــد و جادهنـ ــنای دیدگان انـ ــوند، روشـ ــذارده می شـ گـ
ذهن، بی دانشی را می تارانند و دانش را در ساحت سینه ها 

می گسترانند.
که در مکتب  ــد، همو  ــا، علی)ع( را می دیـ گیتی نمـ ــام  او در جـ
وحیانی خود او، در حال بالندگی، شکوفایی و بارِنشستگی 
بود، چه پی گیرانه، دلسوزانه، از ژرفای باور و از پایگاه واالی 
گفتار  ــار و  ــاند و با رفتـ ــینه ها می افشـ ــذر حق را به سـ ــرد، بـ خـ
ترازمند، اســـام زنده را می مانســـت، آیینه تمام نمای خود 

او، در میان مردمان و فراروی آنان.
ــه  بـ ــی  ــم وحـ ــه، از حریـ ــه قهرمانانـ کـ ــد  ــه)ع( را می دیـ فاطمـ
ــتن  ــد از شکسـ ــز می دهـ ــان را پرهیـ ــته و مردمـ ــاع برخاسـ دفـ
که  ــد ِ ادباری هایی  ــم مقـــدس و نکبت ها و بـ ــاروی آن حریـ بـ
ــد و  ــر آنان آوار خواهد شـ ــکنی و سرکشـــی، بـ از این هنجارشـ

گردید. که دچارش خواهند  سرگردانی ها و ذلت هایی 
چه باشکوه می ایستد و لب به سخن می گشاید و از عزت ها 
که از بارش های وحی، بهره شان شده،  و سریرنشینی هایی 
ــار بلند وحی  ــریان آبشـ که از سـ ــتی را  ــرده برمی دارد و بهشـ پـ
ــد و از خوان  ــر می برنـ ــرورانگیزانه به سـ ــد آمده و در آن سـ پدیـ

نعمت های آن بهره می برند، فرایادشان می آورد.
وچه هشیارانه و بهنگام، پرهیزشان می دهد از فراموشی 
کفران نعمت و از خاطره ها زدودِن آن بلندای سینه ای  و 
ــاری و جاری  ــا، از آن سـ ــا و نعمت هـ ــه ایـــن همه برکت هـ کـ

گردیده است.

ــاَرک زمان  ــکوه، بر تـ ــه چه با شـ کـ ــد،  ــه را می بینـ آری، فاطمـ
ایـــن  از  را  ــی  ــای وحـ ــاند و پرتوهـ ــد و می درخشـ می درخشـ
ــپیده را از دل شب بیرون  ســـوی به آن سوی می تاباند و سـ

می کشد.
ــم علی و فاطمه)ع( می دید نسلی زاد بر زاد،  او، در جاِم چشـ
ــا رفتار،  گیتـــی می گذارد، بـ ــه پهنۀ  ــا بـ ــان پـ ــته، از آنـ پیاپیوسـ
گفتار، روشن گری های عالمانه، حکیمانه، باریک اندیشانه، 
همـــت  وحـــی  ــان  ترجمـ ــه  بـ ــانه،  زمان شناسـ و  ــنجیده  سـ
ــکوفانی و  ــارد، ارکان آن را برمی افرازد و زمینه های شـ می گمـ

دامن گستری آن را فراهم می سازد.
ک، زالل  ــیِن طایه دار این نســـل پا از این روی، دو صدرنشـ
ــید،  ــه آغـــوش می گرفـــت، می بویید، می بوسـ ــان را بـ و رخشـ
ــان را بر  ــان آنان می گذارد، سینه شـ ــارک اش را بر لبـ ــان مبـ لبـ
کوی  سینه می چسباند، تا نسیم ُسکرآور جان خویش را به 
ــتی بوزاند و جرعه هایی از آب حیات  جان آن دو میوۀ بهشـ
ــود،  ــاری بـ ــاِن جان بخـــش اش، جـ ــریان های جـ ــه در شـ کـ را 
ــازد، تا اینان در دوران  ــرازیر سـ ــریان های جان آنان سـ به شـ
ــد  ــون، بتواننـ گـ گونا ــای  ــا، هنگامه هـ ــراز و فرودهـ زندگـــی، فـ
ــمۀ الهام ها،  ــاب و ســـنت و سرچشـ کتـ ــه آن از  ــام آن بـ ــا الهـ بـ
ــۀ  گردونـ ــادگاِن از  ــند و دورافتـ ــات بخشـ ــردگان را حیـ روح مـ
ــه آبشـــخور آن برگردانند  ــتاری را بـ ــته و سرشـ ــتی شایسـ زیسـ
ــان  ــه چسـ کـ ــاقه را  ــته از ایـــن سـ ــاخه های ُرسـ ــد شـ و می دیـ
ــترانند و دل ها را از تفت زندگی های  ــایه می گسـ می بالند، سـ
گداختن در آتش های خودافروخته، به  دوزخی و تفتیدن و 
ُخُنکای جان افزای خود می کشانند و از صراحی ناب وحی، 

لبالب شان می سازند.
گرفته  ــه قلمرو وجـــودش را در چنگ  کـ ــورانگیز  ایـــن امید شـ
ــید پنجه در پنجۀ ســـختی ها، از هر  بود، به او توان می بخشـ
ــتوار، به پیش برود و  گام های اسـ ــوع و جنـــس بیفکند و با  نـ

ارکان خاتمیت را برافرازد.
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ــوار  گردنه های دشـ  این دوره، افزون بر ســـختی ها، خان ها، 
ــا رو با رو  ــای بزرگ الهـــی، با آنهـ ــه انبیـ کـ ــین،  ــای پیشـ دوره هـ
ــای هراس انگیز و دهشـــت زای  ــد، ســـختی ها و خان  هـ بودنـ
که یکی پس  که بی شمار بودند؛ صخره هایی  خود را داشت 
ــیدند و چشـــمه ها از دل  ــری می بایســـت فرو می پاشـ از دیگـ
که می بایست در  ــدند؛ پی ها و بنادهایی  آنها جاری می شـ
ــتوار  ــدند و ارکان دین بر آنها اسـ ــتان ها ریخته می شـ سنگسـ
که سقف حیات طیبه انسان را در همۀ  می گردیدند، ارکانی 
ــعادت و  ــّرا، باالی دســـت بگیرند و سـ ــّرا و ضـ روزگاران، در سـ
ــبختی انسان را برآورده سازند؛ خوشبختی و سعادتی  خوشـ
ــرد، نه در  ــان را دربر بگیـ ــات و زوایای زندگی انسـ ــه همۀ آنـ کـ
گروه انسانی،  که در همۀ دوره ها، نه  دوره ای، دوِن دوره ای 
ــانی از  گروه های انسـ که همۀ  ــانی دیگر،  گروه های انسـ دوِن 

گوهر. هر نژاد، نهاد، ریشه و 
ــز در حیات  که جـ ــورده  ــه ای رقم خـ ــان، به گونـ ــتار انسـ سرشـ
ــود را  ــای درونـــی و باطنـــی خـ ــد توانایی هـ ــه، نمی توانـ طیبـ
کمال را بپیماید. اســـام، ارکان این حیات  ــکوفاند و راه  بشـ
که بایستی  طیبه را پی ریخته اســـت. این اوســـت، انسان، 
در هر دوره ای برای برآورده سازی نیازهای مادی و معنوی 
که این  ــه ای برگزیند  ــرد. و راه  را به گونـ ــره ببـ ــود، از آنها بهـ خـ
ــند  ــته باشـ ــا در چرخۀ حیاِت او نقشـــی بنیادین داشـ پایه هـ
کیزگی  کـــی و پا ــازند. پا کیزگـــی سـ کـــی و پا ــار از پا و آن را سرشـ
ــوند،  ــته می شـ که افراشـ ــتگی دارد  ــه ارکانی بسـ ــات او، بـ حیـ
کمال،  که خداوند، برای  ارکان وحیانـــی و جاودانی، ارکانی 
ــان، نموده و افراشته و رسول  ــتۀ انسـ ــالم و شایسـ زندگی سـ
ــکافانه، آنها را  کالبدشـ ــات، دقیق و  ــدا)ص( در دوران حیـ خـ
ح و تفسیر، سینه به سینه، از  کرده و این شر ح و تفسیر  شر

نسلی به نسلی، از دوره ای به دوره ای، جاری شده است.
ــده و بهره  ــا لبالب شـ ــر از آنهـ ــان ها، بیش تـ ــروه از انسـ گـ ــر  و هـ
کمال و بهروزی را پیموده  و  ــان تر و هموارتر راه  برده اند، آسـ

پایه های تمدن خردمحور را افراخته اند.
ــۀ نمونه و حیات  ــد تا جامعـ ــدا)ص( برانگیخته شـ ــول خـ رسـ
ــان بنیاد بگذارد. تمام توان خود را به کار  طیبه را برای انسـ
ــه این هـــدف واال  ــراز قرآن، بـ ــاِن تـ ــا تربیت انسـ ــه بـ کـ بســـت 

دست بیابد.
مدینة النبی، بارقه ای از این هدف بود. شهر دین، شهری 

با معماری و مهندسی شگفت. 
ــا و خردها،  ــانی فکرهـ ــا، زیبایی نگاه ها و رخشـ لـــی دل هـ زال
ــراها بازتاب  کوچه ها و سـ ــهر، در  در معماری و مهندســـی شـ

داشت.
ــتند. قبلۀ دل ها، قبلۀ  ــو داشـ ــهر با مردمان، رو به یک سـ شـ
که شهریار تن بود، شهریار شهر  ــهر بود. دل، همان سان  شـ
ــه روی مردمان،  ــان دل، مهرورزانه بـ ــه فرمـ ــهر بـ ــز بود. شـ نیـ
ــان آرامـــش مـــی داد و  ــه روح و روان آنـ ــود، بـ آغـــوش می گشـ
ــتری دانش را فراهم  ــکوفانی عقل و دامن گسـ زمینه های شـ
ــاخت. نبض شهر، هماهنگ با نبض مردمان می زد.  می سـ
ــد،  ــالم بودند، بی هیـــچ بیماری، نه حسـ ــان سـ ــون مردمـ چـ
نه بخل، نه ریا، نه کینه، نه بدگو بودند و نه ژاژخای، نه نازنده 
ــز به آهنگ می زد، آرام و  ــهر نیـ ــه مال و جاه و . . . . نبض شـ بـ

موزون.
ــرد، در درازای تاریـــخ، با همۀ  ــدا می کـ ــه پیـ ــد ادامـ ــهر، بایـ شـ
ک بازانه، آن را از  که پا زیبایی ها، جلوه ها، اوج ها و مردمانی 
ک نگه  داشته اند. شهر، باید سرزمین ها  پلشتی و زشتی، پا
ــهر به شهر و روح خود را  را در می نوردید، اقلیم به اقلیم، شـ
که در جای جای  ــهر دین، نه یک جای،  َبرمی َدماند، تا شـ

زمین پابگیرد و ستون های خود را برافرازد.
ــود قرار  ــای خـ ــز در جـ ــر چیـ ــود. هـ ــد بـ ــهر دیـــن، قاعده منـ شـ
داشت و بر مدار خود می گردید. اندیشیدن و خرد ورزیدن، 
ــیدند و خرد  ــود و مدار حرکت. همه باید می اندیشـ قاعده بـ
گروهی نبود.  ــیدن و خرد ورزیدن، ویژۀ  می ورزیدند. اندیشـ
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ــرای مقدس وارد می شدند  همگان باید به این صحن و سـ
ــرد  ــیدند و خـ ــد؛ یعنـــی می اندیشـ ــه نیایـــش می پرداختنـ و بـ
ــانی بر  ــود را از ایـــن نیایش و پیشـ ــد و هیـــچ گاه خـ می ورزیدنـ

آستان ربوبی ساییدن، محروم نمی کردند.
ــکوفاندن، خرد  ــه را شـ ــیدن و اندیشـ ــهر دیـــن، اندیشـ در شـ
کســـب و  ــردورزی، از  ــای خـ ــم آوری زمینه هـ ورزیـــدن و فراهـ
ــادی و روزمره مردمان، جدایی ناپذیر اســـت.  کار، زندگـــی عـ
ــر و خرد را  ــدان فکـ ــهر، به هیـــچ روی میـ ــهروندان ایـــن شـ شـ
ــرگرم  گذارند و خود سـ ــژه وا گروهی ویـ ــد و به  ــرک نمی گوینـ تـ
که  ــد  ــد و آموخته انـ ــنی می داننـ ــرا به روشـ ــوند؛ زیـ زندگـــی شـ
گفت وگو و هم اندیشـــی  ــتان، در  ــه در بده  بسـ ــرد و اندیشـ خـ
ــایه  ــد می کنند، می بالند و سـ ــم آمیختگی خردها رشـ و درهـ
کار  گروه اندکی به  گر  می گسترانند و تیزهوشانه دریافته اند، ا
کرور مردم، از این  کرور  ــیدن بپردازند و خرد ورزند، و  اندیشـ
ساحت به دور باشند، آموزه های دینی و هشدارهای پیاپی 
ــیدن و خرد ورزیدن، نادیده انگاشته  و  خداوند را به اندیشـ
که خسرانی است بزرگ و خروج از زّی  ــر برتافته اند  از آنها سـ

شهروندی شهر دین.
ــهر، بدون استثناء، به ُسرادق هایی  یکایک مردمان این شـ
که دین، این جا و آن جا و این ســـوی و آن ســـوی شهر، برای 
گستراندن دامنۀ آنها، برافراشته بایستی  ــد فکر و خرد و  رشـ
وارد شوند، تا دین پرتوهای خود را به روی آنان و جامعه ای 

که در آن زندگی را می ِسُپَرند، بیفشاند.
ــای سخن خود را به پرسیدن  این که قرآن، آن به آن، نیوشـ
ــای ژرف و دقیـــق  ــدوکاو و نگاه هـ کنـ ــه  ــنیدن، بـ و پاســـخ شـ
ــژه ای را در نظر  گروه ویـ ــد و در ایـــن فراخوانـــی،  ــرا می خوانـ فـ
که خردورزِی  ــان ویژه ای را، از آن روســـت  ــرد و نه زمـ نمی گیـ
ــعادت و  همگانـــی و همه گاهـــی، دگرگون آفریـــن اســـت و سـ
گذر می دهد،  ــروزی را رقم می زند و جامعه را از ظلمات،  بهـ
نه این که شماری بیندیشند و خرد ورزند و توده های مردم 

ــردورزی و اندیشـــگی، ره به  ــه ایـــن خـ کـ ــند  ــار باشـ از آن برکنـ
ــاند و اعتای  جایـــی نمی برد و به مردمان، بهره ای نمی رسـ

کلمۀ حق را در پی ندارد.
ــهر دین، جلوه ای خاص دارد. پیامبر)ص(  دوران خاتمیت، در شـ
گوییا، حضور دارد و  ــته اّما  ــم از جهان فروبسـ نیســـت، چشـ
ــگان او را می بینند، بوی خـــوش و روح افزای وجود او را  همـ
می بویند و سخنان دل ِستان او را لمحه لمحه، می نیوشند 
ــکر وجود او،  ــۀ او قرار دارند و از ُسـ ــگاه مهرورزانـ ــعاع نـ و در شـ

شادمانه و سرخوشانه می زیند.
ــم نواز، بی   ــد، جلوه گر و چشـ ــکوه خاتمیـــت، برپانـ ارکان باشـ
ــیند و  ــردش روزگار، بر بلندای آنها نشـ گـ ــه و  ــه غبار زمانـ آن کـ

کهنه و دیرینه سال بنماند.
ــان تر جلوه گر  ــال بر آنها می گذرد، روشـــن تر و رخشـ هر چه سـ
می شوند و چشم نوازتر و دلرباتر از مشرق جان ها برمی َدمند 
ــان های  ــد، بالندگی بیش از پیش انسـ کمال، رشـ ــه این از  کـ
ــاالر، عالم و دقیقه شناس،سرچشمه  جست و جوگر، خردسـ
که در هر عصر و دوره ای در تکاپو بوده اند  می گیرد، همانان 
ــرمدی  ــول بنیادیـــن و سـ ــای وحیانـــی، از اصـ ــه از آموزه هـ کـ
ــۀ  ــری بهره بگیرند و نقشـ ــرای امروز خود و جامعۀ بشـ آن، بـ
ــند و از شعله های  ــته را از آنها بیرون بکشـ ــتی شایسـ راه زیسـ
کنند و  ــود را روشـــن  ــاِن خـ ــای مردمـ کومه هـ ــراها و  ــا، سـ آنهـ

کانون های آنان را بگیرانند.
ــۀ  صیقل یافتـ و  تربیت شـــده  و  ــه  دانش آموختـ ــان،  اینـ
ایـــن  از  ــده  گنـ آ ــهر دیـــن،  ــد. شـ ــهر دین انـ ــه های شـ مدرسـ
کار  که همه گاه در  مدرسه هاســـت، با استادان چیره دست، 
ــیدن انسان های  ــینه و َبرکشـ تربیت، صیقل دهی ذهن و سـ

تراز قرآنی اند و شناساندن زوایای ژرف وحی و روح دین.
ــگان بازند، همه باید  ــه ها، همه گاه، به روی همـ این مدرسـ

گزیرند. که نا دانش دین بیاموزند 
دین داری و پیمودن راه های دشوار و پر پیچ و خم زندگی، 
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ــه لحظۀ آن  ــای لحظه بـ بـــدون دانـــش دیـــن و پرتوافکنی هـ
ممکن نیست.

ــه باورهای خود و حرکت  ــیدن بـ باورمندان، برای ژرفا بخشـ
ــند،  ــۀ راه باشـ گرفتن نقشـ ــد دمادم در پِی  ــدار آنها، بایـ ــر مـ بـ
ــتگی دارد و  ــه دانـــش دیـــن بسـ گرفتـــن آن بـ ــه  کـ ــه ای  نقشـ

خواندن و دریافتن زوایای آن نیز.
کردن  گزیر اســـت برای ادامۀ راه و هموار  ــان باورمند، نا انسـ
گوش  آن بر خود، بیاموزد. در مدرسۀ دین، رحل افکَند، به 
ــتد و سخن راه گشای استاد را بشنود، تا دریابد، نقشۀ  بایسـ
ــول بنیادین و ثابت دین، بر اســـاس  ــه دقیـــق از اصـ کـ راه را، 
کسی، با چه  ــیده شـــده، از چه  کتاب و ســـنت و عقل، برکشـ
ــا و معیارهایی بگیرد و از  گی هایـــی و بر اســـاس چه ترازهـ ویژ
ــد و  ــانی به مقصد برسـ که به آسـ کدام زاویه و چگونه بخواند 
ــتوار سازد و در دوران  پایه های زندگی خود بر ارکان دین اسـ
ــه حرکت درآید و  خاتمیـــت، با چراغ روشـــن در جاده دین بـ
ــدا و زندگی بر  کران ناپیـ ــای تاریک و  ــادن به دره هـ ــرو افتـ از فـ

بادِده در امان ماند.
ــناخت راه از بـــی راه،  ــرای شـ ــوزش دیـــدن، بـ ــدازه آمـ ایـــن انـ
ــازاِن بدلکار،  ــای ناپیـــدای دغل بـ ــار نشـــدن در دام هـ گرفتـ و 
ــهری، توانا  ــتایی و شـ ــر و جوان، عامـــی و غیرعامی، روسـ پیـ
ــه  ــدگان بـ ــاوران، ایمان آورنـ ــد. خدابـ ــا، نمی شناسـ و غیرتوانـ
ــتادۀ او، باید ایـــن دوره را ببینند، در هر حرفه و  آخرین فرسـ

که به کارند. کسبی 
ــراروی  فـ خاتمیـــت،  دوران  در  ــواری  دشـ َبـــس  دورۀ  ــا  اّمـ
که همۀ باورمنداِن خردمند، باید  اسامیان است. دوره ای 
کار شوند، هّمت بگمارند، تا به حقیقت بپیوندد  دست به 
ــاز اســـت و طلوع و افول دیـــن به آن  ــیار  سرنوشت سـ که بسـ

دوره، بستگی دارد.
ــد  ــۀ دیـــن بایـ ــیدگان مدرسـ ــدگان و َبرکشـ ــه برگزیـ کـ دوره ای 
بگذرانند، تا شایستگی یابند به ساحت مقدس اجتهاد بار 
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یابند، ساَحِت برکشیدن نقشۀ راه زیستی شایسته، ترازمند 
ــنت آنها را  کتاب و سـ که  و وحیانـــی، از اصول بنیادین دین 

برافراشته اند، برای همۀ روزگاران. 
َبرکشیدن فروع از اصول  و ریل گذاری آن به آن، برابر معیارها 
ــه از ژرفای جان و ُبن  کـ ــانی  کسـ و اصول، برای باورمندان و 
کردن زالل وحی به شریان های جان  دندان، در پِی ساری 
ــه چند  کـ ــه ای  ــر اندک مایـ ــۀ زندگـــی، از هـ ــد و مزرعـ خویش انـ

صباحی، در مدرسه مقیم بوده، ساخته نیست. 
که  ــه جان هایی دارد  ــته بـ برَدمیدِن هر بامداداِن دین، بسـ
گون ذوب و  گونا ــای  ــاد، بالیده و از بوته هـ ــۀ اجتهـ در مدرسـ

گذر داده شده اند. گداخت 
اوِج  ــه  بـ و  ــه  ــگار زدوده شـــده، جایافتـ زنـ ــای  ایـــن جان هـ
ــای  ــان، آموزه هـ ــر صباحـ ــه زیبایـــی، هـ ــیده، بـ ــانی رسـ رخشـ

وحیانی را بر جان ها می تابانند.
شکوه دین، در شکوه مدرسۀ اجتهاد است. شکوه مدرسۀ 
کارند و تربیت ها و  ــه گاه، در  که همـ کارگاه هایـــی  ــاد در  اجتهـ
ــای  ــا و تربیت هـ ــد و خوی هـ ــی را می زداینـ ــای جاهلـ خوی هـ
ــۀ مهمی از  ــازند، مرحلـ ــی را جایگزیـــن می سـ قرآنـــی و َوحیانـ

گداخت هاست.  که پایۀ دیگر  گداختی  گداخت، 
گداخـــت و آزمون  ــاد، از این  ــۀ اجتهـ ــار یافته به مدرسـ ــر بـ گـ ا
سخت، سربلند و پیروزمندانه به در آید، به دیگر منزل گاه ها 
از  پـــس  ــی  یکـ ــه  کـ خان هایـــی  و  ــا  منزل گاه هـ ــد،  می یابـ راه 
ــۀ اجتهاد به  ــاتر است. مدرسـ دیگری، ســـخت تر و توان فرسـ
ــینۀ  ــاید و َلمحه به َلمحه، سـ ــانی آغوش می گشـ کسـ ســـوی 
گام به ســـوی ُخبرگی  گام به  ــو خود می گیرد و  ــان را در پرتـ آنـ
ــیدن فروع از اصول و پاســـخ گویی های دقیق  و دانِش َبرکشـ
کتاب و ســـنت، به پرسش ها و نیازهای  و ترازمند بر اســـاس 
ــام منزل گاه های روح  که تمـ ــردم و زمانه، به پیش می برد  مـ
ــد.  گذرانده باشـ ــازی، جان افزایی و جان پروری را  و روان سـ
ــزل به منزل، چنان  گداخت های پیاپی و منـ ــان در ایـــن  جـ

که بتواند سازه ای استوار باشد برای اجتهاد. گردد  آبدیده 
ــد و این بار  ــازۀ اجتهاد باشـ ــان و روحی، نمی تواند سـ ــر جـ هـ
که  ــد. جان ها و روح هایـــی می توانند،  ــنگین را برتابـ َبس سـ
ــا، به  ــوار و توان فرسـ گذر از بوته های دشـ گداخت ها و  ــر اثر  بـ
ــهریاری تن را، بی چون  که شـ ــند  چنان نیرو و آبدیدگی برسـ
ــر  ــای پایان ناپذیـ ــه خواهش هـ ــد و بـ ــرا، در چنـــگ بگیرنـ و چـ
ــازند، نفس  ــد و هوای نفس را زمین گیر سـ نفـــس، لجام بزننـ
ــّد راه  ــده و سـ ــیخته و تربیـــت نشـ بازدارنـــده، نفـــس مهارگسـ
ــینه و بارش الهام ها بر  ــینای سـ فرودآیی ملکۀ اجتهاد بر سـ

مزرعۀ دل.  
ــاد، یعنـــی  ــۀ اجتهـ ــورداری از ملکـ ــاد، برخـ ــۀ اجتهـ در مدرسـ
ــارت و فن و  ــاد، تنها مهـ ــتانۀ الهام ها. اجتهـ ــه آسـ باریابـــی بـ
دانش نیست. دانش و فنی است درآمیخته، در هم تنیده 
ــاال و بهره مند از بارش  ــا عاَلم بـ ــا معنویـــت، پیوند خورده بـ بـ
ــم باال و بی بهره  ــاد بی الهام، بی پیوند با عالـ ــا. اجتهـ الهام هـ
ــایی و  کارگشـ ــایی،  از باِرش الهام ها، اجتهاد نیســـت، راه گشـ

گی های الزم را ندارد. ویژ
اســـت،  ــروری  فقیه پـ ــۀ  مدرسـ ــه  کـ ــاد،  اجتهـ ــۀ  مدرسـ
ــر  ــه در ضمیـ کـ ــاند  ــه ای می رسـ ــود را به پایـ ــۀ خـ دانش آموختـ
ــدر،  ح صـ ــر ــد، شـ ــد می آیـ پدیـ ــان اش، دگرگونی هایـــی  نهـ و 
نورانیـــت، روشـــن بینی، درک و دریافـــت دقیـــق مطالـــب. از 
گشایش شگفتی در روح  گفته می شود.  باطن، با او ســـخن 

گیرایی الهام ها را می یابد. او پدید می آید، شایستگی 
به فرمودۀ امام صادق)ع(:

.
ً
ثا

َ
، حتی یکون محّد

ً
»فاّنا ال ُنَعّد الفقیه منهم فقیها

.
ً
ثا

َ
فقیل له: او یکون المؤمن محّد

ث.« 
َ

. الُمفَهم المحّد
ً
قال: یکون ُمفَهما

وسائل الشیعة ؛ ج 27 /149

ث باشد.
َ

یم، مگر این که محّد ما از شما، فقیهی را فقیه نمی شمار
ــد.  ث« باشـ

َ
ــد، »محّد ــن می توانـ ــا مؤمـ ــد: آیـ ــیده شـ ــام پرسـ از امـ

فصلنامه موضوع شناسی فقهی               بهــــــار  1395     

19        شماره یک



ث، شأن پیامبر و امام است[ 
َ

]محّد
امام فرمود: مطلب به او فهمانده می شود.ُملَهم.          

ــرای  ــه صحـــن و سـ ــد بـ ــتگی می یابـ ــدا، شایسـ در ایـــن بلنـ
ــد و در جایگاه مقدس و  ــاد ورود یابـ ک و بی آمیغ اجتهـ ــا پـ
ــنود، دقیق  واالی پاســـخ گویی، فراز رود. پرســـش ها را بشـ
ع را  ــد. فر گویـ ــنت پاســـخ  ــاب و سـ کتـ ــر  ــکافانه، برابـ و موشـ
ــاخه را به  ــازد. شـ ــگاه تقوا، با اصل برابر سـ ــه و از پایـ عالمانـ

ساقه پیوند زند.
ــایان خطاب معصوم  ــه این جایگاه، شـ ــیدن خود بـ با ّبرکشـ

می گردد:
عوا.« »اّنما علینا ان ُنلِقَی الیکم االصول و علیکم ان ُتَفّرِ

وسائل الشیعة، ج 27 / 62 

بر ماســـت آموزاندن و بیان اصول و قواعد کلی، و بر شماســـت 
کردن و هر شاخه ای را به ساقۀ خود پیوند زدن. شاخه شاخه 

ــتان وحی را چشیده اند، این  ــهد ناب َسراُبسـ که شـ ــانی  کسـ
ــرار می گیرد و  ــان قـ ــه عهده شـ ــزرِگ پاســـخ گویی، بـ ــالت بـ رسـ
ــیرین را به  ــهد شـ ــد این شـ ــد به تـــاش برخیزنـ ــه دارنـ وظیفـ
ــا بتراوانند و جامعه و  ــرو بچکانند و به جان هـ ــران فـ کام دیگـ
ــنت بیامیزند.  کتاب و سـ ــاب  ــهد نـ یکایـــک مردمان را به شـ

کار خود قرار دهند. شهدآمیزی را سرلوحۀ 
که هر مفتی، با  گل های سراُبستان وحی است  ــهد  فتوا، شـ
که از دل اش روشن است، روی  هدایت الهی در پرتو چراغی 
ُگنجایی، توانایی  گلبرگ رحـــل می افکند و به اندازۀ  گلبرگ 
که از نوش و شهد نهفته در آنها دارد، دست به  و شناختی 
ــود و به نوش آفرینی می پردازد، فراَورِی شهد ناِب  کار می شـ

کامیابی و رستگاری.
گلبرگ به آن  گلگشـــت و پرواز از این  کار اســـت و  همه گاه در 
ــاندن، بهره  بردن و بهره  رساندن.  گلبرگ و چشیدن و چشـ
ــا  ــرد، تـ ــان می خـ ــه جـ ــیار را بـ ــای بسـ در تکاپوســـت و رنج هـ
ــران را نیز به  گردیده، دیگـ گین  ــهدآ ــود شـ که خـ ــه  همان گونـ

َگَند. این شهد و نوش ناب، بیا
که فتوا می دهد. رسول اهلل)ص(  فتوا، از آِن خداســـت. اوست 
ــاند و اصول  ــاِن باورمندان نیوشـ گوش جـ ــوای خدا را به  فتـ
ــبان و روزان به  ــه دوره، شـ ــان)ع( دوره بـ ــد و امامـ آن را افرازانـ
روشن گری پرداختند و باورمنداِن زالل اندیش را، آن به آن 
ــه ایـــن برکۀ زالل فرود آوردند و راه را نمایاندند و اصول را و  بـ

چگونگی برکشیدن فروع را از اصول. 
ــیارانه و  گهر، در درازای تاریخ، هشـ ــراث آن واال ــان میـ و وارثـ
ــتند و  ــاحت مقدس را پاس داشـ ــتادند، این سـ عالمانه ایسـ

پرتوهای آن را به سینه ها بازتاباندند.
ــار، از  که ایـــن جویبـ ــد  ــان ربانـــی، ســـبب شـ ــیاری عالمـ هشـ
سرچشـــمه، تا پایین ترین پایین دســـت ها، زالل، قدســـی و 

رّبانی بماند و از آلودگی ها و غبارهای روزگاران در امان.
کار را بر ناشایستگان  بیداری باروبانان ساحت قدسی فتوا، 
گر با فریب و دغل،  کرد و ا برای ورود به این ساحت، دشوار 
ــرادق خزیدند  ــیدند و به درون این ُسـ ــۀ اهل فتوا پوشـ جامـ
ــری نپایید، میمنه و  و چندگاهـــی به جوالن پرداختند، دیـ

میسره شان از هم فروپاشید و زمین گیر شدند.
ــیاری های شـــگفت و میان داری های  ــتادگی و هشـ این ایسـ
ــوزاننده و  گدازه های سـ ــانه و ناب، از  عالمانه و دقیق اندیشـ
ــتاِن  ــرا و شبسـ که از هر ســـوی به این صحن و سـ تباه کننده 
ــد،  ــاری بودنـ ــای رحمانـــی، سـ ــه جلوه هـ ــده بـ آذین بسته شـ
کردند و قهرمانانه و با مهارت تمام، خود را به آب  جلوگیری 
کنند و  گدازه های بنیان  برافکن را مهار  و آتـــش زدند، تا این 

نگذارند به سراُبستان فتوا، آسیبی برسانند.
ــرای جان  ــام پیرایه ها را از سـ ــاختند و تمـ ــود را سـ ــان، خـ اینـ
خود ستردند، تا زالل شدند، با فکر و ذهنی آیینه سان، به 
کتاب و سّنت پرداختند، تشنگان فرات  الجرعه نوشِی ناِب 
ــد. َره نمونی، نه چندان  ــه این فرات، ره  نمودنـ ــی را بـ وحیانـ
ــا،  توان فرسـ و  ــر  نفس گیـ ــای  بی گردنه هـ بـــی رادع،  ــان،  آسـ

 سخن نخست              سـاَحــِت ُقـدســی فتـــوا
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ــا و  گیـــن، بی ژاژخایی هـ ــای زهرآ ــاج شـــدن های تیرهـ بی آمـ
ــه،  ــناختی عالمانـ ــوع، شـ ــون از موضـ ــا چـ ــا. اّمـ لیچارگویی هـ
ــا درک و  ــول را بـ ــتند و اصـ ــویه داشـ روشـــن، دقیـــق و همه سـ
کردن  دریافتی ژرف، فرادید و در ِچسانی برافراشتن و پیاده 
ــای  ــازی نیازهـ ــتی مثال زدنـــی، و در برابرسـ ــا، چیره دسـ آنهـ
ــاقه،  ــر سـ ــاخه بـ ــول، و پیوندزنـــی شـ ــر اصـ ــروع بـ ــد و فـ روزآمـ
ــانی  ــواری ها، به  روی آنان به آسـ کارآزموده، راه، با همۀ دشـ
ــره می نمود و َره نمودها، چون نیازهای روزآمد مردمان  چهـ

را برمی آورد، پایگاه فتوا، استوار ماند، باشکوه و چشم نواز.
ــاخه  ــر فرعی به اصـــل آن، پیوند زدن شـ فتوا،برگردانـــدن هـ
ــر به آسمان سودۀ  ــیدن به پایگاِه سـ ــاقه، شکوه بخشـ به سـ
کاری اســـت  ــتن آن از هر َدَنس و آلودگی،  ک نگه داشـ آن، پا
که تنها و تنها از عالم ربانی، در هر دوره ای ساخته  ــوار،  دشـ
کار سخت توان فرسا،  که به انجام این  اســـت و این اوســـت 
ــه مولی الموحدین، امام  کـ ــد. همو  ــان، تن می دهـ از ُبـــن جـ
گی های او، از این رسالت واال  علی)ع( پس از بیان رسا از ویژ
ــازۀ آن  ــام، جان خویش را سـ ــیدایی تمـ ــقانه و با شـ ــه عاشـ کـ

می سازد، این سان سخن می گوید:
ع االمور من ِاصدار ُکّلِ وارٍد 

َ
رف

َ
»وقد َنَصَب َنفَسُه هلِل سبحانه فی ا

کّلِ فرٍع الی اصله«                   علیه و تصییر 
نهج البالغه، خ 88    

ــه هر  گماشـــت. چنان کـ ــا، همـــت  ــن وظیفه هـ ــزاردن برتریـ گـ ــر  بـ
مشکلی پیش آید، بازنماید و در آن نماَند و هر فرعی را به اصل 

آن بازگرداَند.
ــه نوش آفرینی های  کـ ــه ای  ایـــن یک رویۀ قضیه اســـت، رویـ
کام ها را  ــود و  ــیده می شـ ــاحت فتوا، چشـ ــم رّبانی، در سـ عالـ
شیرین می کند و رویۀ دیگر قضیه، مردمان اند، باورمندان، 
ــد، با رفتار  ــوا را پاس بدارنـ ــد خردورزانه، فتـ ــه دارنـ ــه وظیفـ کـ
ــای آن را،  ــرای زیبا و دلگشـ ــه، صحن و سـ ــاِر خردورزانـ گفتـ و 

همه گاه، آذین ببندند.

ــاید و پرتگاه های  ــردورز می گشـ ــاِن خـ ــرای انسـ ــوا، راه را بـ فتـ
که همیشه  این ســـوی و آن سوی آن را می نمایاند، انسانی 
ــعل عقـــل خویش را روشـــن نگه مـــی دارد و  ــه گاه، مشـ و همـ
کند،  ــناخت پیدا  ــه اســـت شـ ــبان و روزان، در این اندیشـ شـ
کمال را بپیماید  ــد و ِچسان پله های  جایگاه خود را بشناسـ
ــه ورطۀ زندگی  ــرداب شـــدن و فروافتادن بـ ــتایی، مـ و از ایسـ

حیوانی، خود را برهاند.
ــاداب  گاهـــی و شـ ــه دســـت آوردن آ ــه در پـــی بـ او، تاش گرانـ
گرداب   ــتن قوۀ تفّکر خویش است و دوری گزینی از  نگه داشـ
جهل و هر آن چه شخصیت و هویت او را به تباهی می کشد 
کمال جویی و حرکت به سوی روشنایی و دامن گیری از  و از 

ظلمت بازمی دارد. 
گاهی می روید، می شکفد، رشد می کند  فتوا، بر لِب جویبار آ
گاهی لبالب تر، زالل تر و  ــیند. هرچه جویبار آ و به بار می نشـ

به سرچشمه ها نزدیک تر، فتوا، شکوفان تر.
                                                                                      به امید آن روز   
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