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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 (3کشور ) ی ها یناظر بر ناآرام بیّسلسه تذکّرات استاد ط

 باورها و ارزشها  ها، شهیآشکارشدن اند یبرا یتالطم جامعه بستر

 نکهیا یشده برا یتالطم جامعه، بستر نی. امیدر جامعه مواجه هست یا دهیچیپ طیروزها با شرا نیا

 یخود را آشکار کند؛ مانند حوض آب یها باورها و ارزش ات،یّروح شه،یخود و عمق اند قتیهرکس حق

 یا مقاله راًیتوسعه اخ ۀرشت دیاز اسات یکی. دیآ یو هرچه در عمق آن بوده باال م شود یکه متالطم م

چهل  یّط رانیکرد، ا یچهارصد سال ط یّرا که غرب ط یعنوان کرده که راه یزدگ نوشته و با ذوق

از  نید ییو به جدا سمیچهارصد سال به سکوالر یّفراتر از آن رفت! غرب ط یکرد و حتّ یسال ط

را از  ینید مانیا یتّو ح میچهل سال فراتر رفت یّط رانیما در ا یول د؛یرس یبشر یو از زندگ استیس

و  دیمراجع تقل یعنی. حافظان سنّت میاست، کنار زد  و سنّت را که مانع توسعه میجدا کرد عتیشر

 نیاستوار خود را در ب گاهیجا ،یحکومت ونیعملکرد روحان زیو ن ینیتوسّط خود حکام د ونیروحان

 یها و احساس یباور نیو د اجد عتیاز سنّت و شر تیّو معنو نیمردم از دست دادند و حاال هم د

از  یسدها که ناش ۀهم نی. بنابراافتیرسماً و عمالً مصداق  عتیبه سنّت و شر یبندیبدون پا یمعنو

 کشور برداشته شد. ۀتوسع یپا یبود، از جلو عتیسنّت و شر

متأثّر شدم! چگونه  اریمسلمان بودن هم هست، بس یآن مقاله که ظاهراً مدّع ۀسندیفهم اشتباه نو یبرا

 دیرا با یبه انجام احکام و دستورات اله دیّو تق عتیمسلمان باشد و معتقد باشد شر تواند یم یکس

که  میمثل تصوّف مواجه بود ییها در حوزه عتیترک شر یها ترک کرد؟! البتّه از گذشته هم با جلوه

 قتیکه واصل به حق یبعد، کسان ۀندارند و در مرتب عتیبه شر یازین قتیمعتقد بودند اهل طر
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 کیقابل تفک عتیاز شر مانیمطرح کند ا یکس نکهیهم ندارند. ا قتیبه آداب طر یازین د،شون یم

 شخص یناآگاه ۀدهند است و نشان ینیاز همان انحراف د یا است، شکل تازه

 و قلب مؤمن است  مانیا انسان با کی یرفتارها عت،یشر

و تأثّر متقابل دارند. هر  ریمراتب در هم تأث نیدارد و ا یکه وجود انسان مراتب میا و نوشته میا گفته بارها

. اگر کند یم دایوجود او هم ظهور پ گریاز وجود انسان باشد، آثار آن در مراتب د یا آنچه در مرتبه

متعال باشد، قطعاً  یخدا و مرتبط و متوجّه و ذاکر خدا ۀباشد، دلباخت یمانیقلبش، قلب ا یکس

هم متناسب با آن خواهد شد. از کوزه همان برون تراود که در  شیرفتارها تاًیو نها ات،یّخلق ات،یّروح

 است.  مانیانسان باا کی یرفتارها عت،یاوست. شر

به  مانِیو فقط ا م،یکن ییاعتنا یممکن است قلب مؤمنِ به خدا قائل شود که به دستورات خدا ب چگونه

پا گذاشتن دستورات خداوند قابل  ریو ز یینااعت یاست که با ب یمانیچه نوع ا نی! ام؟یخدا داشته باش

غضب خدا باشد، بر خود  ورا، ولو مورد نفرت  یزیقلباً مؤمن بود، امّا هر چ توان یجمع است؟! چگونه م

به  توان یمتعال در تعارض است. چگونه م یبه خدا یِو دلدادگ یبا سرسپردگ یگر یمباح شمرد؟! اباح

خارج کرد  نید ۀاز حوز زیرا ن عتیراند و شر رونیب یو زندگ استیس ۀباور داشت و آن را از حوز نید

 اتیّمحدود دانست و آن را از اخالق تیّو توجّه به معنو یو درون یها و حاالت روح را به احساس نیو د

 کرد؟! یته یو احکام عمل اتیّو عباد

  ها تیّو اوّل ها تیّلووا شناخت

! انگارند یحد سطح نیرا در خود دارند که تا ا یدیما بعضاً اسات یها است که دانشگاه یشگفت یجا

هست که  ییازهایاند. ن اشتباه کرده تیّو اوّل تیّاولو نیاست که ب نیظاهراً مشکلشان ا دیاسات نگونهیا

 دیرا با نیندارد. ا تیّاوّل یول ؛دارد تیّهست که اولو ییازهاین نکهیندارد. کماا تیّدارد؛ امّا اولو تیّاوّل

کند تا زنده بماند؛   دایپ یاست که به آب و هوا و غذا دسترس نیانسان ا ازین نی. قطعاً اوّلمیدرک کن
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اوست؟ قطعاً  ازین نیتر یاوست؟ متعال ازین نیتر یو عال نیآب و هوا و غذا بلندتر ایدارد؛ امّا آ تیّاوّل نیا

 یایو معرفت و سجا اموزدیفرد تأمین شود تا بتواند علم ب یاتیح یازهاید نی! روشن است که اوّل باریخ

ندارد.  تیّدارد؛ امّا قطعاً اولو تیّرا کسب کند. غذا، آب و هوا شرط زنده بودن است و اول یانسان

 یاقتصاد یازهاین نیاند. تأم دو مسأله اشتباه کرده نیا نیب د،یو اسات سندگانیدسته از نو نیمتأسفانه ا

امر  نیفراهم شود؛ امّا مهمتر یتعال یبرا یمساعد ۀنیبه آن پرداخت تا زم دیابتدا با یعنی دارد؛ تیّاوّل

 . ستین یاقتصاد ۀتوسع

را آباد کنند!  ایکه دن امدندین اءیحمدشان، انب ۀسور ریدر تفس هیعل یتعال اهلل رضوان ینیامام خم ریتعب به

نهفته در باطن انسان را شکوفا کنند  قتیآمدند حق اءیرا آباد کند. انب ایدن توانست یبشر خودش هم م

 کنند.  یو انسان بالقوّه را بالفعل و او را انسان اله

 دارد  تیّلووانسان ا یبه مقصد و تعال دنیرس

تفکّر  یاست که اصالً در فضا نیاز ا یناش م،یامر بشمار نیما تأمین آب و نان انسان را مهمتر نکهیا

 .میا تنفّس نکرده یاله

 یغذا، آب، هوا، مسکن، شغل و امکانات زندگ دیتأمین شود. مردم با دیجامعه با یاقتصاد یازهاین البتّه

 ندارند. آنچه سزاوارتر، تیّاولو نهایبرسند. امّا ا یمناسب داشته باشند تا بتوانند به کمال و تعال یمادّ

اهلل و متخلّق  متّصف شدن به صفات اهلل، یانسان، تقرّب ال یتعال ،یو مهمتر است، کماالت انسان یاول

 اهلل است. شدن به اخالق

در راه مقصد  دیو ابزارند و با لهیوس زهایچ یۀاست، مقصد است و بق نیدارد و مهمتر تیّکه اولو یزیچ

 تیّرا اولو یاقتصاد ۀرا مهمتر بداند، توسع یستیز هیّاوّل یها ازین یشوند. اگر کس یو قربان نهیهز

 ن،ید دیبا م،یکن یتلقّ یاقتصاد ۀ. اگر مقصد را توسعکند یم یرا در راه آن قربان زیچ و همه ردیگ یم

 یبه آن و در مسلخ آن ذبح و قربان دنِیرس یرا در پا یانسان یایسجا ۀاخالق و هم لت،یفض ت،یّمعنو
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 یو حتّ شود یم رانده رونیب استیس ۀدارد از صحن نیاند که د به شوق آمده یکسان مینیب ی. اگر ممیکن

 مانینوع ا کیو  شود یعت دارد کنار گذاشته میو شر  سنّت ت،یّافراد معتقد به خدا و معنو نیدر ب

است که متأسّفانه  ییدرک خطا نیاز ا یناش شود، یم عتیتوأم با شر مانیا نیگزیجا عتیبدون شر

 وجود دارد.

و  هیخردمندانه مسائل را تجز میبتوان ،یاجتماع ۀآشفت طیها و شرا بحران نیدر ا میدواریام ریهرتقد به

 کی امده،یبرن ۀخواست کی ریتأث نشود که تحت ی. طورمیریبگ شیو راه درست را در پ م،یکن لیتحل

کشور وجود  ۀکه در ادار وبیو نادرست و مع دهینسنج یرفتارها یبرخ ایپاسخ،  بدون  رادیانتقاد و ا

مرز  یسو و دشمنان خدا که از آن عیّو تش تیو با دشمنان وال میپا بگذار ریرا ز زیچ دارد، همه

حضرت  اتیعنا منیُ. البتّه به میبرکنند، همسو شو نیسرزم نیرا از ا نید ۀشیتا ر کنند یم یزیر برنامه

نکرده  یو خدا میکن یم میکه چه دار میبدان دیاارواحنافداه آنها ناکام خواهند ماند؛ امّا ما ب اهللّّةیّ بق

 که باطل و نادرست باشد.  مینشو دهیکش ییدرست و وارد، به جاها ینقدها ریتأث تحت

و  جاناتیه ریرهنمون شود و تحت تأث لتیو به صالح و فض شتریب تیّما به عقالن ۀجامع میدواریام

کشور، به آنچه نه درست است و نه به مصلحت مردم و  توجّه، یشده، ناخواسته و ب ختهیاحساسات برانگ

 نشود. دهیاست، کش نیو د هنیو تنها به سود و مورد نظر دشمنان ملّت و م
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