


در هر جامعه ای وجود افرادی که آن جامعه را مراقبت می کنند، دامئاً 

ضعف ها و معضالت را شناسایی می کنند و بر تقویت امتیازات تأکید 

دارند، یک رسمایه است. در جامعه  ی ما نیز کم نبوده اند کسانی که 

همواره تالش داشته اند خودآگاهی مردم را افزایش دهند، یعنی آنان را 

نسبت به وضعیتی که در آن برس می برند، نسبت به ضعف ها و قوت 

ها آگاه سازند. آگاهی یک مقدمه است، مقدمه ای الزم برای اصالح و 

برای حرکت در مسیر صحیح.

آثار استاد مطهری همچون آینه، نقاط ضعف و قوت جامعه ی ما را و 

بلکه مسلامنان را نشان می دهد. گفته های استاد مطهری یک فرصت 

است؛ برای اینکه خود را بهرت بشناسیم. اگر به این خودشناسی، صداقت  

و حق پذیری هم اضافه شود، می تواند زمینه  ساز اصالح شود.

*



4

5

افراط و تفریط

كشيده  گمراهى  به  باطل،  به  صددرصد  گرايش  راه  از  جامعه ها  غالباً 

منى شوند، بلكه از افراط در يك حق به فساد كشيده مى شوند. بسيارى 

ارزش  يك  فساد كشيده مى شوند...عبادت  به  راه  اين  از  نيز  انسانها  از 

واقعى است وىل اگر مراقبت نشود، جامعه به حد افراط به سوى اين 

كردن،  عبادت  مى شود  فقط  اسالم  اساساً  يعنى  مى شود؛  كشيده  ارزش 

فقط مى شود مسجد رفنت، مناز مستحب خواندن، دعا خواندن، تعقيب 

خواندن، غسلهاى مستحب بجا آوردن، تالوت قرآن. اگر جامعه در اين 

مسري به حد افراط برود، همه ارزشهاى ديگر آن محو مى شود،...گاهى 

جامعه به سوى زهد كشيده مى شود. زهد خودش حقيقتى است، قابل 

انكار نيست، يك ارزش است و داراى آثار و فوايد. محال و ممتنع است 

اسالمى  بتوانيم جامعه  را  آن  يا الاقل  ببيند  كه جامعه اى روى سعادت 

بشامريم در حاىل كه در آن جامعه اين عنرص و اين ارزش وجود نداشته 

باشد. اما مى بينيد گاهى همني ارزش، جامعه را به سوى خود مى كشد؛ 

ديگر همه چيز مى شود زهد، و غري از زهد چيز ديگرى نيست.

)انسان کامل،ص36(

دو روی انحراف

 يك وقتي بود كه جامعه ما دچار يك بيامري  بود و آن اين كه اسالم را 

فقط در عبادت مي دانستند آنهم چه عبادتهايي ! مالك مسلامين ، زياد 

مسجد رفنت و زياد دعا خواندن بود . اين ، به صورت  يك بيامري درآمده 

مي شود  پيدا  ما  ميان  در  ديگري  بيامري  يك  عالمت  كم  كم  ويل   . بود 

كم  كم    ، كرده اند  پيدا  اسالم  اجتامعي  به جنبه هاي  توجه  كه  . عده اي 

بيامري  هم  اين   . بگريند  نديده  را  اسالم  معنوي  جنبه هاي  مي خواهند 

است . اگر جامعه ما به اين دنده بيفتد و آن جنبه را فراموش كند ، باز 

يك  جامعه منحريف است در هامن حد كه جامعه گذشته ما منحرف بوده. 

)تعلیم و تربیت در اسالم، ص229(

اسالم را هامن طورى كه 

هســـــت بايد شناخت

با كامل تأسف اآلن در اجتامع ما اكرث آنهايى كه شور اسالمى دارند، دو 

دسته هستند: يك دسته ربيع بن خثيمى فكر مى كنند، مثل خواجه ربيع 
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عبادت بچسبيم و غري آن را رها كنيم و نه مثل آنها كه اخرياً پيدا شده اند 

باشيم كه اسالم را فقط به  تعليامت اجتامعى اش بشناسيم و به عبادت 

استخفاف كنيم، عبادت را تحقري كنيم.

)آزادی معنوی، ص89و90(

اگر كامل نيستيم متعادل باشيم

اشتباه نكنيم  كه فقط يك ارزش را بگرييم و ارزشهاي ديگر را فراموش 

كه  در حدي  ، ويل  باشيم  قهرمان  ارزشها  در همه  ما مني توانيم   . كنيم 

كامل  انسان  اگر   ، باشيم  داشته  يكديگر  با  را  ارزشها  همه    ، مي توانيم 

نيستيم ، باالخره يك  »انسان متعادل« باشيم . آن وقت است كه ما به 

صورت يك مسلامن  واقعي در همه ميدان ها درمي آئيم .

)انسان کامل، ص50(

 حسن و عيب ما مردم ايران

ما مردم ايران يك حسن داريم و يك عيب. حسن ما مردم اين است كه در 

مقابل حقيقت، تعصب كمى داريم و شايد مى توانيم بگوييم ىب تعصب 

هستيم؛ يعنى اگر با حقايقى برخورد كنيم و آنها را درك كنيم، شايد از 

فكر مى كنند. اسالم براى اينها عبارت است از ذكر و دعا و نافله خواندن 

كتاب  يعنى  اينها  براى  اسالم  خواندن.  عاشورا  زيارت  و  رفنت  زيارت  و 

مفاتيح و كتاب زاد املعاد. همه اسالم براى اينها در كتاب مفاتيح خالصه 

شده است و غري از اين چيزى اساساً وجود ندارد. درست مثل ربيع بن 

ندارند،  زندگى  به  كارى  ندارند،  دنيا  به  كارى  اصاًل  خثيم فكر مى كنند؛ 

اركان اسالم  و  به اصول  ندارند، كارى  اسالم  اجتامعى  به مقررات  كارى 

ندارند، كارى به تربيت اسالم ندارند، به هيچ چيز اساساً كارى ندارند.

عكس العمل كندروى اينها اين است كه يك طبقه ديگرى پيدا شده از 

تندروها كه واقعاً به مسائل اجتامعى اسالم اهميت مى دهند و حساسيت 

هم نشان مى دهند. اين جور اشخاص از اين نظر خيىل هم باارزش هستند، 

وىل برخى از همينها را من گاهى ديده ام كه مثاًل مستطيع شده است 

اسالم  به  واقعاً  است،  مسلامن  واقعاً  كه  آدمى  اين  به حج منى رود.  اما 

به  مى شود  مستطيع  وقتى  مى تپد،  اسالم  براى  دلش  و  است  عالقه مند 

مكه منى رود، اصاًل برايش خيىل مهم نيست. به منازش اهميت منى دهد. 

به اينكه در مسائل بايد تقليد كرد اهميت منى دهد...

)آزادی معنوی، ص79(

ارزش اسالم به جامعیت آن است

 ما هرگز نبايد به عبادت استخفاف كنيم. ما بايد مسلامن كامل و جامع 

باشيم. ارزش اسالم به جامعيت آن است. نه آن طور باشيم كه فقط به 
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 رسمایه  های اسالمی را منی  شناسیم 

ما امروز آن اولني رشط رشد اسالمي را كه شناخت اسالم و رسمايه هاي  

هنوز  بلكه  مني شناسيم،  را  اسالمي  فرهنگ  ما  نداريم،  است  اسالمي 

خودمانرا  درخشان  تاريخ  ما   ، دارد  فرهنگي  هم  اسالم  كه  مني دانيم  

مني شناسيم ، منيدانيم  كه ما يك تاريخ بسيار درخشان اسالمي داشته ايم 

و داريم، ما شخصيتهاي  بزرگ خود را كه نقش بزرگي در متدن عامل و در 

تحول جهان داشته اند هنوز منيشناسيم و به همني جهت بخودمان اعتامد 

نداريم و خودمانرا حقري مي پنداريم. بدين معني كه تاريخ خودمان را 

نشناسيم  و  ندانيم  را  چيزي  ما  اگر  مي پنداريم.  حقريي  و  الغر  تاريخ 

چگونه ميتوانيم آنرا حفظ و نگهداري كنيم  و از آن بهره برداري منائيم.

)امدادهای غیبی در زندگی برش،ص136 و137(

از گذشته خود بی  خربیم

بوده  دوره ها  درخشانرتين  از  آن  قرن  شش  پنج  كه  قرن-  چهارده  ما   

دانشمند  سخرنانان  از  بعىض  و  داشته ايم،  عظيمى  بسيار  متدن  است- 

هر ملت ديگر زودتر تسليم آن حقايق مى شويم. وىل يك عيب بزرگى 

اينكه در مقابل حقايق تسليم  به موازات  ايران هست كه  در ما ملت 

مى شويم، به حامسه ها و اركان شخصيت خودمان زياد پايبند نيستيم و 

با يك حرف پوچ، زود آن را از دست مى دهيم و رها مى كنيم. هيچ ملتى 

به اندازه ما نسبت به شعائر خودش ىب اعتنا نيست. شام هنديها و ژاپنيها 

و اعراب را ديده ايد؛ آنها هم مثل ما مرشق زمينى هستند، لكن از اين 

نظر مثل ما نيستند. به اندازه اى كه ما در مقابل لغات و عادات اجنبى 

تسليم هستيم، هيچ ملتى تسليم نيست.

مى بينيد  كنيد،  نگاه  هست  علوم  تاريخ  كتابهاى  در  كه  عكسهايى  به 

دانشمندان درجه اول هند با هامن عاممه و لباس خودشان هستند. نهرو 

كه يك سياستمدار بزرگ و يك وزنه جهاىن بود، با هامن لباس هندى در 

همه جا حركت مى كرد. بلندى و كوتاهى لباس و يا سفيد و سياه بودنش 

اهميت ندارد، اما اينكه آن دانشمند عاممه خودش را رسش مى گذارد و 

يا نهرو با آن شلوار سفيد و گشاد و پالتوى مخصوص همه جا مى رود، 

مى خواهد به همه مردم دنيا بگويد كه من هندى هستم و بايد هندى 

باقى مبانم و در مقابل علم و صنعت تعصب ندارم، كه علم و صنعت 

مربوط به كشور خاىص نيست؛ در مقابل عقايد بزرگ فلسفى و دينى 

تعصب ندارم اما در مورد شعارهاى مىل، هر كىس به شعارهاى خودش 

اگر  ما،  بپذيرم؟ وىل  را  ديگر  بايد شعار يك ملت  پايبند است، من چرا 

اينكه او روى حساب  فرنگى يك زُنّار ببندد، ما دو تا زنّار مى بنديم، با 

شعار خودش اين كار را مى كند. در جامعه ما اين حسابها نيست.

)حامسه حسینی، ص44و45(
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پیغمرب یعنی»انسان کامل«

طاق  به  و  گذاشتيم  باال  طاقچه  به  برداشتيم  را  قرآن  كه  طور  هامن   

آسامن كوبيديم، سريه انبياء و اولياء و مخصوصاً سريه پيغمرب اكرم و امئه 

معصومني را هم برداشتيم به طاق آسامن كوبيديم، گفتيم: او كه پيغمرب 

است، حرضت زهرا هم كه ديگر حرضت زهراست، امرياملؤمنني هم كه 

حرضت امرياملؤمنني است، امام حسني هم كه امام حسني است.

نتيجه اش اين است كه اگر يك عمر براى ما تاريخ پيغمرب بگويند، براى ما 

درس نيست و مثل اين است كه مثاًل بگويند فرشتگان در عامل باال چنني 

بيايند  اگر  عمر  يك  مربوط؟  چه  ما  به  كردند،  فرشتگان  خوب،  كردند. 

درباره عىل حرف بزنند، اصاًل ككامن منى گزد.

مى گوييم عىل كه منى شود مقياس ما قرار بگريد. يك عمر براى ما از امام 

حسني حرف بزنند، ككامن منى گزد كه در راه امام حسني هم بايد يك قدم 

برداشت، چون »كار پاكان را قياس از خود مگري«. يعنى اين منبع شناخت 

جاى  به  خدا  مى بود،  اين جور  اگر  كه  صورىت  در  گرفتند.  ما  از  هم  را 

انسان  يعنى  عىل  كامل،  انسان  يعنى  پيغمرب  مى فرستاد.  فرشته  پيغمرب 

كامل، حسني يعنى انسان كامل، زهرا يعنى انسان كامل؛ يعنى مشخصات 

برشيت را دارند با كامل عاىل مافوق َملىَك، يعنى مانند يك برش گرسنه 

جامعه شناس ما كه در همني جلسه سخرناىن كرده اند، در اطراف ارزش 

و اصالت متدن اسالمى بحث كرده اند. در جلد دوم كتاب محّمد خاتم 

پيامربان در مقاله »كارنامه اسالم« اصالت متدن اسالمى و اينكه اين متدن 

فقط و فقط از اسالم برخاسته و بس و در رديف مهمرتين متدنهاى دنيا 

مى باشد، ثابت شده است؛ يعنى گفته اند اگر مثاًل پنج يا سه متدن، متدن 

درجه اول باشند، يىك از آنها متدن اسالمى است. ما چقدر در اين زمينه 

فعاليت  سابقه خودمان  و  تبليغ متدن  راه  در  داريم؟ چقدر  حساسيت 

مى كنيم؟ جوانان ما اساساً خيال مى كنند اسالم تا امروز كارى نكرده؛ از 

آن عمل مى كنند  به  دارند مرتب  امروز، مردم  تا  وقتى كه ظهور كرده 

و نتيجه نهايى اش همني است كه ما امروز هستيم! ما حتى از كتابهاى 

بپرسند مسلمني در رياضيات چقدر  ما  از  اگر  نيستيم.  خودمان خربدار 

ابتكار داشته اند، منى دانيم. تازه بعىض از فرنگيها در اين زمينه حرفهايى 

ايراىن  از دانشمندان  به نفع خودشان زده اند. خوشبختانه من چند نفر 

خودمان را رساغ دارم كه در اين زمينه مطالعات بسيار خوب كرده اند و 

به كشفيات بسيار عاىل نايل شده اند و دقيقاً اثبات مى كنند كه بسيارى 

از نظرياىت كه دنياى اروپا ادعا مى كند كه مخرتع و مبتكرش است، اخرتاع 

و ابتكارش در دنياى اسالم صورت گرفته است. ما از سابقه خودمان در 

و  شيمى  فيزيك،  فلسفه،  مستظرفه،  صنايع  هرن،  نظري  ديگر  قسمتهاى 

تاريخ نيز ىب اطالعيم، منى دانيم چه بوديم و چه هستيم. 

)حامسه حسینی،ص266و267(
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اينكه مرد نيستند، وقتى آدمى را مى بينند كه دنبال جمع كردن ثروت 

مى رود، تحقريش مى كنند، به او مى خندند، آيات زهد را مى خوانند، دم 

دنبال  كه  او  آقا!  نه  كنند.  مغالطه  و زهد مى زنند، مى خواهند  تقوا  از 

هم  دنياپرستى  حالت  و  حرص  هامن  با  مى رود،  ثروت  كردن  جمع 

مى رود، از توى ضعيف همت و دون همت گداصفت باالتر است، از تو 

باشخصيت تر است. او نسبت به آن مردى كه همتش از اين باالتر است، 

او را مذمت كند كه  مذموم است. يك زاهد واقعى مثل عىل مى تواند 

مرد همت است، مرد كار است، مرد پيدا كردن ثروت است اما آزمند و 

حريص نيست، براى خودش نگه منى دارد، خودش را به آن پول منى بندد. 

پول را به دست مى آورد وىل براى چه؟ براى خرج كردن، براى كمك كردن. 

اوست كه حق دارد اين را مذمت كند و بگويد: اى آزمند! اى حريص! 

اى كىس كه همت دارى، عزميت دارى، تصميم دارى، شور در وجودت 

هست، نريو در وجودت هست، چرا نريويت را در راه جمع كردن ثروت 

مرصف مى كنى، چرا ثروت براى تو هدف شده است؟ ثروت بايد براى 

تو وسيله باشد. اما مِن دون همت پست نظر كه هامن مال و ثروت را 

با نكبت و دريوزگى از دست ديگرى مى گريم )دست او را مى بوسم، پاى 

او را مى بوسم كه يك هزارم، يك ميليونيم ثروتش را به من بدهد( حق 

ندارم از او انتقاد كنم.

)آزادی معنوی، ص197و198(

مى شوند غذا مى خورند، تشنه مى شوند آب مى خورند، احتياج به خواب 

دارند،  جنىس  غريزه  دارند،  دوست  را  خودشان  بچه هاى  مى كنند،  پيدا 

عاطفه دارند، و لهذا مى توانند مقتدا باشند. اگر اين جور نبودند، امام و 

پيشوا نبودند. 

)سیری در سیره نبوی، ص32و33(

چند تا سخن از پیامرب بلدیم؟ 

ما منى توانيم از اين اظهار تأسف درباره خودمان خوددارى كنيم كه ما 

كه امت پيغمرب آخرالزمان هستيم، از هر كدامامن اگر بپرسند، نه چند تا 

سخن از پيغمرب بلديم )حتى لفظش را هم بلد نيستيم، چه رسد به معنى 

و تفسريش( و نه از سريه و رفتار پيغمرب مى توانيم چند كلمه بگوييم .

)سیری در سیره نبوی، ص43(

زهدهای دروغین

 گاهى بعىض از افراد ىب همت به دليل اينكه عرضه و هّم ندارند، به دليل 
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تقوای خودساخته

در زمان ما ... اگر گفته مى شود فالن كس آدم باتقوايى است يعنى مرد 

نگه  دور  گناه  موجبات  از  را  و خود  كرده  اختيار  انزوا  است،  محتاطى 

مى دارد. اين هامن نوع تقواست كه گفتيم ضعف است.

ما  براى  را  تقوا  اول،  از  كه  است  اين  تصور  اين  پيدايش  علت  شايد 

گناه  از  پرهيز  تدريجاً  و  كرده اند  ترجمه  »اجتنابكارى«  و  »پرهيزكارى« 

به معناى پرهيز از محيط و موجبات گناه تلقى شده و كم كم به اينجا 

رسيده كه كلمه تقوا در نظر عاّمه مردم معناى انزوا و دورى از اجتامع 

مى دهد، در محاورات عمومى وقتى كه اين كلمه به گوش مى رسد يك 

حالت انقباض و پا پس كشيدن و عقب نشينى كردن در نظرها مجسم 

مى شود.

)ده گفتار،ص24(

منفعت بیشرت بود یا رضر؟

به خدا قسم من مى ترسم زياىن كه ما از راه امر به معروف و نهى از منكر 

جاهالنه كرده ايم يا صدمه هايى كه از اين راه به اسالم زده ايم، از زيان 

ترك امر به معروف و نهى از منكرمان بيشرت باشد.

 تقواي ضعف

 در كتب اخالقي گاهي از دسته اي از قدما ياد مي كنند كه براي آنكه زياد 

حرف نزنند و سخن لغو يا حرام به زبان نياورند ، سنگريزه در دهان خود 

مي گذاشتند كه نتوانند حرف بزنند، يعني اجبار عميل براي خود درست  

به عنوان منونه  اين طرز عمل  از  . معموال ديده مي شود كه  مي كردند 

كامل تقوا نام برده مي شود، در صوريت كه اجبار عميل به وجود آوردن 

براي پرهيز از گناه و آنگاه ترك كردن گناه كاميل محسوب مني شود.

 اگر توفيق چنني كاري  پيدا كنيم و از اين راه مرتكب گناه نشويم البته از 

گناه پرهيز كرده ايم  اما نفس ما هامن اژدها است كه بوده است فقط از 

غم يب آلتي افرسده است . آنوقت كامل محسوب مي شود كه انسان بدون 

اجبار عميل و با داشنت اسباب  و آالت كار از گناه و معصيت پرهيز كند 

اينگونه اجتنابها و پهلو تهي  كردن ها اگر كامل محسوب شود از جنبه   .

ممكن  تقوا  ملكه  شدن  پيدا  براي   اوليه  مراحل  در  كه  است  مقدميتي 

است داشته باشد، زيرا پيدايش ملكه تقوا بعد از يك سلسله مامرست 

و مترينهاي منفي است كه  صورت مي گريد . اما حقيقت تقوا غري از اين 

كه  است  عايل  و مقدس  قوي  تقوا هامن روحيه  . حقيقت  است  كارها 

خود حافظ و نگهدارنده انسان است . بايد مجاهدت كرد تا آن معنا و 

حقيقت پيدا شود .

)ده گفتار، ص23( 
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کارنـــامه ما در امر به 

معروف و نهی از منکر

در ميان ما، در اجراى امر به معروف و نهى از منكر، آن چيزى كه بيشرت 

مورد توجه بوده دو وسيله بوده. االن هم مى بينيم مردم در اجراى اين 

اصل توجهشان فقط به همني دو چيز است. آن دو چيز يىك گفنت است و 

ديگرى اعامل زور؛ يعنى اول بگوييم بعد هم اگر از گفنت نتيجه نگرفتيم 

اعامل زور بكنيم. و به تعبري ديگر- كه تعبري سعدى است- ما به »پند« 

معتقد هستيم و »بند«؛ اول پند مى دهيم و اگر اثر نكند و قدرت داشته 

باشيم، به زدن و بسنت متوسل مى شويم. اين دو تا را خوب شناخته ايم و 

به اين دوتا آشنايى داريم.

البته شك نيست كه گفنت و پند دادن وسيله اى است از وسائل. اعامل 

زور هم به سهم خود در مواردى وسيله ديگرى است از وسائل. وىل آيا 

وسيله امر به معروف و نهى از منكر منحرص است به همني دو؟ وسيله 

ديگر و راه ديگرى نيست؟.

)ده گفتار،ص88(

من منى دانم اگر رضر و منفعت مجموع كتابهاى اسالمى را كه ما منترش 

رضرش.  يا  است  بيشرت  فايده اش  كنيم،  حساب  همديگر  پاى  مى كنيم 

در  كه  را  پولهايى  اگر  كه  بگويم  دقيق  به طور  منى توانم  اآلن  همچنني 

راه اسالم و حتى به قصد قربت خرج مى كنيم پاى هم حساب كنيم، آيا 

منفعتشان براى اسالم بيشرت است يا رضرشان. چون قرآن رصيحاً مى گويد 

انفاق دو گونه است، و در مورد يك نوع آن مى گويد: 

»َمثَُل الَّذيَن يُْنِفقوَن اْموالَُهْم ىف َسبيِل اللَِّه كََمثَِل َحبٍَّة انْبَتَْت َسبَْع َسناِبَل ىف 

كُلِّ ُسْنبُلٍَة مأَُة َحبٍَّة«. يك نوع انفاق را مى گويد َمثَلش َمثَل گندمى است 

كه در زمني مساعدى كاشته شود، هفت خوشه در آورد و هر خوشه اى 

صد دانه باشد و حتى از اين هم بيشرت: »َو اللَُّه يُضاِعُف لَِمْن يَشاُء1« . 

يعنى برخى انفاقهاى در راه خدا اينقدر خري و بركت دارد. اما يك انفاق 

ديگر هم مثال  مى زند: 

»كََمثَِل ريٍح فيها رِصٌّ اصابَْت َحرَْث قَْوٍم ظَلَموا انُْفَسُهْم«2 

يك  به  وقتى  كه  است  خطرناىك  َسموم  باد  يك  مثل  مثلش  انفاق  اين   

كشتزار آماده مى رسد آن را خراب مى كند، يعنى آنچه را هم كه به وجود 

آمده است از بني مى برد.

)حامسه حسینی، ص270(

1. بقره/261

2 . آل عمران/117



18

19

مانع اصالح

یکی از علل عمده عدم موفقیت ما مردم در اصالح جامعه خود همین 

است که هر فردی آنگاه که به خودش نگاه می کند و به اعامل خودش 

نظر می افکند، عینک خوش بینی به چشم می زند و آنگاه که به دیگران و 

اعامل دیگران نظر می کند، عینک بدبینی و نتیجه این است که هیچ کس 

شخص خود را تقصیرکار منی داند و چنین می پندارد که تقصیر متعلق به 

دیگران است. همه، چشم به عدالت اجتامع دارند و هیچ کس فکر منی-

کند که عدالت اجتامع وقتی حاصل می شود که افراد عادل باشند. 

)بیست گفتار،ص285(

 اول بايد درد را بشناسيم

  نسل جوان امروز نسل جوان ما مزايايئ دارد و عيبهايئ . زيرا اين نسل 

جهت  اين  از  و  نبود  درگذشته  كه  دارد  احساسايت  و  ادراكات  نوع  يك 

دارد  اخالقي  و  فكري  انحرافات  يك  در عني  حال   . داد  او حق  به  بايد 

عمل جمعي

هم  آنهايي  كه  ما  اجتامعي  زندگي  در  است  يك مشكيل  اين هم  خود 

كه اهل عمل مي باشند توجهي به عمل اجتامعي ندارند و به اصطالح 

از فكر فرد كاري  از عمل فردي  كاري ساخته نيست،   . تك رو مي باشند 

ساخته نيست، از تصميم فرد كاري  ساخته نيست ، همكاري و همفكري 

و مشاركت الزم است.

)ده گفتار،ص94(

فرافكني

  ما مردم عادت كرده ايم كه با حمل به فساد كردن كارهاي  ديگران ، پرده 

بر روي كوتاهيها و تقصريهاي خود بكشيم. 

)ده گفتار، ص182(
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تقابل دروغین

يىك ديگر از موجبات اعراض و روگرداندن از دين، جنگ و ستيزى است 

كه برخى از داعيان و مبلّغان دينى ىب خرد ميان دين و ساير غرايز فطرى 

اينكه مصلح و تعديل  به جاى  را  ايجاد مى كنند و دين  و طبيعى برش 

كننده غرايز ديگر معرىف كنند آن را ضد و مناىف و دشمن ساير فطريّات 

دارد. برش فطريّات  توضيح  به  احتياج  اين مطلب  برش معّرىف مى كنند. 

است.  شده  نهاده  چيزها  بسيار  به  متايل  برش  رسشت  در  دارد.  زيادى 

امورى است كه برش در سري تكامىل خود  به  اين متايالت مربوط  همه 

به  احتياج  كه  لغوى  و  بيهوده  متايل  هيچ  يعنى  دارد؛  احتياج  آنها  به 

كشنت و مرياندن داشته باشد در وجود برش نهاده نشده است، همچنانكه 

هيچ عضو لغو و بيهوده اى در بدن برش خلق نشده است. در رسشت 

انسان متايالت زيادى هست، از آن جمله است متايل به ثروت، متايل به 

تشكيل  به  متايل  جويى،  حقيقت  و  علم  به  متايل  اجتامعى،  محبوبيّت 

اينها. متايل دينى نيز يىك از متايالت  امثال  انتخاب همرس و  خانواده و 

طبيعى انسان است. هيچيك از اين متايالت با يكديگر رس جنگ  ندارند. 

بني آنها تضاّد و تناقض واقعى نيست. هر كدام از آنها سهمى و حظّى 

و بهره اى دارد. اگر سهم و حّظ و بهره هر يك از آنها به عدالت داده 

ناراحتى  و  ناهامهنگى  برقرار مى شود.  آنها  ميان  كامل  شود هامهنگى 

و بايد آنها را چاره كرد . چاره  كردن اين انحرافات بدون در نظر گرفنت 

مزايا يعني ادراكات و احساسات و آرمانهاي عايل كه دارد و بدون احرتام 

گذاشنت به اين ادراكات  و احساسات ميرس نيست . بايد به اين جهات 

احرتام گذاشت . رو در بايستي  ندارد. در نسل گذشته فكرها اين اندازه 

باز نبود ، اين احساسات با اين  آرمانهاي عايل نبود . بايد به اين آرمانها 

احرتام گذاشت . اسالم به اين  امور احرتام گذاشته است . اگر ما بخواهيم 

به اين امور يب اعتنا باشيم  محال است كه بتوانيم جلوي انحرافهاي فكري 

و اخالقي نسل آينده را بگرييم . 

رويش كه فعال ما در مقابل اين نسل پيش گرفته ايم كه روش دهان كجي 

و انتقاد رصف و مذمت است و دامئا فرياد ما بلند است كه سينام اينطور 

، تأتر ، اينطور ، مهامنخانه هاي بني شمريان و تهران اينطور ، رقص چنني 

، استخر چنان ، و دامئا واي واي مي كنيم درست نيست . بايد فكر اسايس 

براي  اين انحرافها كرد . 

درد اين نسل را بايد درك كرد فكر اسايس به اينست كه اول ما درد اين 

نسل را بشناسيم ، درد عقيل و فكري ، دردي كه نشانه بيداري است يعني 

آن چيزي را كه احساس مي كند و نسل  گذشته احساس مني كرد.

)ده گفتار، ص212(
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هامن معاىن نامعقول منشأ حركتهاى ضّد دينى مى شوند، ثانياً در اصالح 

از  ثالثاً  بكاهند،  امكان  تا حدود  آلودگيهاى محيط  از  محيط بكوشند و 

همه مهمرت و باالتر اينكه به نام دين و به اسم دين با فطريّات مردم 

معارضه و مبارزه نكنند؛ آن وقت است كه خواهند ديد مردم يَْدُخلوَن 

ىف  ديِن اللَِّه افْواجا1ً

 )امدادهای غیبی، ص 49تا 51(

 ما هيچ كدام نيستيم

 يك روز در مدرسه مروي با چند نفر از آقايان طالب همني مطلب را 

اين  ! معني هادي قوم بودن  آقايان  در ميان گذاشته بودم و مي گفتم 

نيست كه ما تنها حالت منع و توقف به خود گرفته ايم ، به هر كاري كه 

مي رسيم مي گوئيم  اين را نكن ، آن را نكن ، و مردم را گرفتار كرده ايم ، 

يك جا هم بايد مردم را تشويق كرد و به حركت آورد. همني مثال اتومبيل 

را ذكر كردم و گفتم كه ما بايد مثل راننده اتومبيل باشيم ، يك جا به 

اتومبيل گاز بدهيم  ، يك جا فرمان را بپيچيم ، يك جا ترمز كنيم ، يك جا 

كار ديگر ، مثال چراغ بدهيم ، هر موقعيتي اقتضايئ دارد . بعد شوخي 

كردم و گفتم ما كه  نبايد هميشه »آقا شيخ ترمز« باشيم ، همه جا ترمز 

بكنيم . تنها ترمز كردن كايف نيست ، يك جا هم بايد »آقا شيخ فرمان« 

1. نرص/2

و جنگ و ستيز آنگاه بر مى خيزد كه انسان بخواهد سهم بعىض از آنها 

را به ديگرى بدهد، يىك را گرسنه نگهدارد و ديگرى را بيش از حّد الزم 

اشباع منايد. يىك از مختّصات دين اسالم اين است كه همه متايالت فطرى 

انسان را در نظر گرفته، هيچكدام را از قلم نينداخته و براى هيچكدام 

سهم بيشرتى از حّق طبيعى آنها نداده است. معنى فطرى بودن قوانني 

اسالمى هامهنگى آن قوانني و عدم ضّديت آنها با فطريّات برش است؛ 

يعنى اسالم گذشته از اينكه از نظر اميان و پرستش خدا پرورش دهنده 

يك احساس فطرى است، از نظر قوانني و مقّررات نيز با فطرت و طبيعت 

و احتياجات واقعى برش هامهنگ است.

بعىض از مقّدس مآبان و مّدعيان تبليغ دين، به نام دين با همه چيز به 

جنگ بر مى خيزند؛ شعارشان اين است: اگر مى خواهى دين داشته باىش 

پشت پا بزن به همه چيز، گرد مال و ثروت نگرد، ترك حيثيّت و مقام كن، 

زن و فرزند را رها كن، از علم بگريز كه حجاب اكرب است و مايه گمراهى 

است، شاد مباش و شادى نكن، از خلق بگريز و به انزوا پناه برب، و امثال 

اينها. بنابراين اگر كىس بخواهد به غريزه دينى خود پاسخ مثبت بدهد 

بايد با همه چيز در حال جنگ باشد. بديهى است وقتى كه مفهوم زهد، 

ترك وسائل معاش و ترك موقعيّت اجتامعى و انزوا و اعراض از انسانهاى 

ديگر باشد؛ وقتى كه غريزه جنىس پليد شناخته شود و منزّه ترين افراد 

كىس باشد كه در همه عمر مجرّد زيسته است؛ وقتى كه علم دشمن دين 

معّرىف شود و علام و دانشمندان به نام دين در آتش افكنده شوند و يا 

رسهاشان زير گيوتني برود مسلاّمً و قطعاً مردم به دين بدبني خواهند شد.

مربّيان دين بايد اّول بكوشند خودشان عامل و محّقق و دين شناس بشوند 

و به نام دين مفاهيم و معاىن نامعقوىل در اذهان مردم وارد نكنند كه 
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یا مداحی یا لجن املی

جامعه ما هنوز به آن پايه از رشد نرسيده كه اجتامع را فوق فرد بشناسد 

فقط  ترشيح ها  و  توصيف  اين  از  و  بگذارد  كنارى  را  بغضها  و  و حب 

باشد هامن طورى  را منظور داشته  ارشاد و هدايت و سعادت جامعه 

كه علامى ترشيح كالبدى را ترشيح مى كنند و منظورى جز علم و اطالع 

همه  از  گذشته  ندارند.  نظر  در  بيامران  معالجه  براى  گرفنت  كمك  و 

اينها من اآلن منى دانم كه اگر بنا شود هيئتى از مفّكرين ذى صالحيت 

افراد صالحيت دارى  آيا در حال حارض چنني  كنند،  بنشينند و قضاوت 

در اجتامع ما وجود دارند يا نه؟ زيرا ما چنني مترينى نداريم و همچو 

عادىت در ميان ما تاكنون جارى نبوده است. آنچه در ميان ما معمول و 

متداول بوده و هست يك خوى قدميى و يك بيامرى نوظهور است. خوى 

قدميى ما مداحى و ستايشگرى و متلق است؛ بيامرى جديد ما كه عالمت 

روشنفكرى به شامر مى رود لكه دار كردن و لجن مال كردن افراد است 

و به غلط نامش را »انتقاد« گذاشته ايم. در عني اينكه آن خوى قديم و 

اين بيامرى جديد به ظاهر معكوس يكديگر مى باشند، از يك اصل و يك 

و  گفنت  هوايى سخن  و  گويى«  »گزافه  آن  و  مى گريند  ريشه رسچشمه 

مصلحت اجتامع را در نظر نگرفنت است.

)مجموعه آثار،ج20،ص148(

باشيم ، يك جا »آقا شيخ موتور« باشيم . ييك از طالب گفت ما هيچكدام 

نيستيم، ما »آقا شيخ دنده عقب« هستيم. 

)ده گفتار، ص265(

سالح تكفري

نادانها و جاهلها وقتي كه در مقابل دانشمندها  هميشه يب سوادها و 

اينها احرتام   ، باهرنها قرار مي گريند و مي بينند جامعه براي  ، با قدرتها 

قائل است ، مني دانند چه بكنند، ابزار ديگري كه ندارند ، اگر بگويند يب  

سواد است، آثار علميش را مي بينند ، اگر بگويند يب هرن است هرنش را 

 دارند مي بينند، اگر بگويند يب عقل است عقلش را دارند مي بينند، چه  

بگويند ؟ آخرش مي گويند اين دين ندارد، اين كافر است، اين مسلامن  

نيست. 

)سیری در سیره معصومین علیهم السالم،ص41(
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عمل، مهم است

کم کم افکاری پیدا شد که عمل را تحقیر و آن را بی ارزش تلقی می کرد...

در میان تعلیامتی که ما از پیش خودمان به خودمان می دهیم! عمل را 

تحقیر می کنیم.  مثاًل می گوییم انتسابت را علی بن ابی طالب درست کن، »یا 

علی« بگو، اسمت شیعه باشد و در دیوان عزاداران حسینی ثبت بشود، 

همین کافی است. جزو حزب باش. خیال کردیم – العیاذ بالله – حسین نب 

علی)علیه السالم( یک آدم حزب باز است و می گوید: هر کس که کارت 

عضویت در اینجا صادر کرد هامن کافی است و مصونیت پیدا می کند! 

اساساً فلسفه شهادت حسین  )علیه السالم( این بود که می خواست اسالم را 

در مرحله عمل زنده کند.

)احیای تفکر اسالمی،ص37(

توكِل وارونه 

كه  هرجا  يعنى  است؛  حامىس  و  زنده كننده  مفهوم  يك  قرآن  در  توكل 

قرآن مى خواهد برش را وادار به عمل كند و ترسها و بيمها را از انسان 

بگريد، مى گويد نرتس و توكل به خدا كن، تكيه ات به خدا باشد و جلو 

جاذبه و دافعه

غالباً خيال مى كنند كه حسن خلق و لطف معارشت و به اصطالح امروز 

كند.  دوست  خود  با  را  همه  انسان  كه  است  همني  بودن«  »اجتامعى 

اما اين براى انسان هدفدار و مسلىك- كه فكر و ايده اى را در اجتامع 

تعقيب مى كند و درباره منفعت خودش منى انديشد- ميرس نيست. چنني 

انساىن خواه ناخواه يكرو و قاطع و رصيح است مگر آنكه منافق و دورو 

باشد. زيرا همه مردم يك جور فكر منى كنند و يك جور احساس ندارند و 

پسندهاى همه يكنواخت نيست. در بني مردم دادگر هست، ستمگر هم 

هست، خوب هست، بد هم هست. اجتامع منصف دارد، متعدى دارد، 

عادل دارد، فاسق دارد، و آنها همه منى توانند يك نفر آدم را كه هدىف 

آنها  از  با منافع بعىض  را به طور جدى تعقيب مى كند و خواه ناخواه 

تصادم پيدا مى كند دوست داشته باشند. تنها كىس موفق مى شود دوستى 

طبقات مختلف و صاحبان ايده هاى مختلف را جلب كند كه متظاهر و 

دروغگو باشد و با هر كىس مطابق ميلش بگويد و بنامياند. اما اگر انسان 

يكرو باشد و مسلىك، قهراً يك عده اى با او دوست مى شوند و يك عده اى 

نيز دشمن؛ عده اى كه با او در يك راهند به سوى او كشيده مى شوند و 

گروهى كه در راهى مخالف آن راه مى روند او را طرد مى كنند و با او 

مى ستيزند.

)جاذبه و دافعه علی علیه السالم،ص22(
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جزء رشايط زاهد يىك همني است كه در زندگى شخىص و فردى خودش 

طورى باشد كه به كم بتواند قناعت كند و اين فلسفه بسيار بسيار بزرگى 

دارد. اما نه هركس كه به كم قناعت كرد او زاهد است.

 )احیاء تفکر اسالمی،ص59(

 تكليف در دوره   انتظار

  به انتظار ظهور حرضت حجت ، هيچ تكليفي از ما ساقط مني شود، نه 

تكليف فردي و نه تكليف اجتامعي شام در شيعه - كه اساسا اين  اعتقاد 

از يك نظر اختصاص به دنياي تشيع دارد - تا چه رسد به اهل تسنن ، 

يك عامل پيدا مني كنيد كه بگويد انتظار ظهور حرضت حجت يك تكليف 

كوچك  را از ما ساقط مي كند . هيچ تكليفي را از ماساقط مني كند.

)سیری در سیره معصومین علیهم السالم، ص256(

انتظار ويرانگر

برداشت قرشى از مردم از مهدويّت و قيام و انقالب مهدى موعود اين 

برو، تكيه ات به خدا باشد و حقيقت را بگو، به خدا تكيه كن و از كرثت  

انبوه دشمن نرتس.

وىل وقتى كه شام همني توكل را در ميان تفكر امروز مسلمني جستجو 

مى كنيد، مى بينيد يك مفهوم مرده است. وقتى مى خواهيم ساكن بشويم 

دور  خودمان  از  را  وظيفه  مى خواهيم  وقتى  باشيم،  نداشته  جنبش  و 

كنيم و آن را پشت رس بيندازيم به توكل مى چسبيم. مفهوم توكل درست 

وارونه آن چيزى كه قرآن تعليم داده در افكار ما وارد شده است .

)احیاء تفکر اسالمی،ص58(

زهد منفی

در ميان ما كلمه زهد خيىل رايج است وىل ما اگر زاهد را آن طورى كه در 

اخبار و سنت معرىف كرده اند بخواهيم جستجو كنيم مى بينيم آن زاهد 

غري از زاهدى است كه ما امروز در جامعه مى شناسيم. مى بينيد لقب 

»زاهد« را به خيىل از افراد مى دهند.

مى گويند فالن كس آدم بسيار زاهدى است. وقتى كه مى رويم رساغ زهد 

اين  زهد  مى بينيم  دارند(  هم  خوبيهايى  آدمها  اين جور  )البته  آدم  اين 

آدم فقط جنبه منفى دارد و بس؛ يعنى آدمى است كه در زندگى به كم 

قناعت مى كند. مى گوييم هركىس كه در زندگى به كم قناعت كند زاهد 

است؛ وىل اين جور نيست.
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را  ظهور  مقدمات  اينان  زيرا  مى نگرند،  فساد  عامالن  و  گناهكاران  به 

فراهم مى منايند.... اين نوع برداشت از ظهور و قيام مهدى موعود و اين 

نوع انتظار فرج كه منجر به نوعى تعطيل در حدود و مقررات اسالمى 

مى شود و نوعى »اباحيگرى« بايد شمرده شود، به هيچ وجه با موازين 

اسالمى و قرآىن وفق منى دهد. 

)قیام و انقالب مهدی علیه السالم،ص54و55(

مديريّت حافظه

 
دارند.  اختالف  يكديگر  با  و حافظه  استعداد  فهم،  نظر هوش،  از  افراد 

انسانهاى رشيد از حافظه خود بهره بردارى صحيح مى كنند، وىل آدمهاى 

غري رشيد ممكن است حافظه بسيار نريومندى نيز داشته باشند اما نتوانند 

از آن استفاده كنند. آدم غري رشيد تصور مى كند حافظه يك انبار است، 

انبارى كه بايد دامئاً آن را پر كند؛ هر چه پيدا كرد آنجا پرت كند، عيناً 

مانند انبار يك خانه كه احياناً وارد مى شوى مى بينى يك تّكه حلبى، يك 

قطعه فلز، يك ميز شكسته، يك صندىل شكسته در آنجا افتاده است. اّما 

آدمى كه رشيد باشد، در بهره بردارى از حافظه خود دقّت مى كند؛ اّولني 

كارى كه انجام مى دهد عمل انتخاب است؛ يعنى حافظه خود را مقّدس 

مى شامرد، حارض نيست هر چه شد در آن رسازير كند؛ حساب مى كند كه 

دانسنت چه چيزهايى براى او مفيد است و چه چيزهايى ىب فايده است؛ 

است كه رصفاً ماهيت انفجارى دارد؛ فقط و فقط از گسرتش و اشاعه و 

رواج ظلمها و تبعيضها و اختناقها و حق كىش ها و تباهيها ناىش مى شود؛ 

نوعى سامان يافنت است كه معلول پريشان شدن است. آنگاه كه صالح 

به نقطه صفر برسد، حق و حقيقت هيچ طرفدارى نداشته باشد، باطل 

يكه تاز ميدان گردد، جز نريوى باطل نريويى حكومت نكند، فرد صالحى 

در جهان يافت نشود، اين انفجار رخ مى دهد و دست غيب براى نجات 

حقيقت- نه اهل حقيقت، زيرا حقيقت طرفدارى ندارد- از آستني بريون 

نقطه  يك  اصالح  هر  زيرا  است،  محكوم  اصالحى  هر  عليهذا  مى آيد. 

روشن است؛ تا در صحنه اجتامع نقطه روشنى هست دست غيب ظاهر 

منى شود. بر عكس، هر گناه و هر فساد و هر ظلم و هر تبعيض و هر 

حق كىش، هر پليدى اى به حكم اينكه مقدمه صالح كىل است و انفجار 

)هدفها  الَْمبادى«  ترَُبُِّر  »الْغاياُت  زيرا  رواست،  مى كند  قريب الوقوع  را 

وسيله هاى نامرشوع را مرشوع مى كنند(. پس بهرتين كمك به ترسيع در 

ظهور و بهرتين شكل انتظار، ترويج و اشاعه فساد است.

اينجاست كه گناه، هم فال است و هم متاشا، هم لذت و كامجويى است 

مصداق  شعر  اين  كه  اينجاست  نهايى.  مقدس  انقالب  به  كمك  هم  و 

واقعى خود را مى يابد:

در دل دوست به هر حيله رهى بايد كرد             

                                             طاعت از دست نيايد گنهى بايد كرد

ناهيان  و  به معروف  آمران  و  به مصلحان و مجاهدان  اين گروه طبعاً 

از منكر با نوعى بغض و عداوت مى نگرند، زيرا آنان را از تأخري اندازان 

ظهور و قيام مهدى موعود )عّجل اللَّه تعاىل فرجه( مى شامرند. برعكس، 

اگر خود هم اهل گناه نباشند، در عمق ضمري و انديشه با نوعى رضايت 
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براى عبادت يك ظرفيّت  انسان  اين است كه ظرفيّت  مى شود. مقصود 

محدود است؛ فرضاً انسان عبادت را با نشاط آغاز كند، پس از مّدىت كه 

پيدا  تحميىل  عبادت جنبه  و  بني مى رود  از  نشاط هم  بدن خسته شد 

مى كند.

)امدادهای غیبی در زندگی برش، ص107 و 108(

 رصف نیروهای مغزی برخی

 جوامع در مسایــل بیهوده

 نريوهاي مغزي متفكران هر قوم كه مي توانند افكار و انديشه هاي بديع  

عرضه بدارند از جمله رسمايه هاي ذي قيمت آن قوم بشامر مريود . ويل 

رشد  به  كه  آنچه  ؟  مي شود  مسائيل  اين رسمايه ها رصف چه  ديد  بايد 

و يب رشدي مربوط است ، داشنت و نداشنت مغزهاي قوي نيست ، بلكه 

اينست كه اين نريوهاي  مغزي رصف چه مسائيل مي شود؟ مغز قوي مانند 

بازوي قوي است ، داشنت بازوي قوي بخودي  خود مولد نيست ، فرضاً يك 

بازوي قوي دامئا خاك شوره زار را زير و رو كند و از نقطه اي به نقطه 

ديگر بربد چه فائده اي دارد ؟ 

گاهي برخي جامعه ها نريوهاي مغزي شان ، يعني رشيفرتين و عزيزترين 

رسمايه  انسانيشان رصف مسائيل يب فائده و يا كم فايده مي شود . يعني 

در ميان  هزاران مسائل مشكل نظري و عميل كه فوريت دارد و سخت 

مفيدها را درجه بندى مى كند و مفيدترها را انتخاب مى كند، سپس آنها 

را به حافظه خويش مى سپارد آنچنانكه امانتى را به امينى مى سپارد؛ در 

خود سپردن دقّت مى كند، يعنى واقعاً و به طور دقيق و روشن آن را وارد 

ذهن مى كند و سپس تحويل حافظه مى دهد....

)امدادهای غیبی در زندگی برش،ص105(

رشد در عبادت 

نظر  از  ما  يعنى  منى دانيم،  نيز  را  عبادت  راه  ما  كه  كنيم  اعرتاف  بايد 

عبادت نيز قادر به اداره خود به نحو صحيح نيستيم. غالباً خيال مى كنند 

بهرت؛ فكر منى كنند كه  بيشرت  كه چون عبادت خوب است پس هر چه 

عبادت آنگاه اثر خود را مى بخشد كه جذب روح شود و روح از آن به 

طور صحيح تغذيه منايد. هامن طور كه معنى استفاده از غذاى خوب 

اين نيست كه هر چه بيشرت بهرت، معنى استفاده از عبادت نيز آن نيست. 

عبادت بايد با نشاط روح توأم باشد. مقصودم اين نيست كه قباًل بايد 

نشاطى وجود داشته باشد تا عبادت رشوع شود. بسا افرادى كه هيچوقت 

نشاط پيدا نكنند. خود نشاط تدريجاً با عبادت و انس با ذكر خدا پيدا 

مى شود. اگر روى اصول صورت گريد تدريجاً انس و عالقه و نشاط پيدا 
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فروع  است ، يا احيانا جزء فروع هم نيست ، جزء شعائر است ، يا خري 

جزء اصول  است ويل باالخره اصيل است در عرض اصلهاي ديگر ، آن چنان 

شايعه  يا   ، آن  بر  تو هم خدشه اي  كه حتي  نشان  مي دهند  حساسيت 

. گاهي هم حساسيتهاي  را به جوش مياورد  آنها   ، بر آن  دروغ خدشه 

اموري حساسيت  باره   در  يعني مردم  مياورند  بوجود  كاذب در جامعه 

نشان مي دهد كه دلييل ندارد.

)امدادهای غیبی در زندگی برش، ص152و153(

نوع مصارف انفاق

پولهايي كه مردم به عنوان انفاق و يف سبيل الله مرصف مي كنند، نوع  

مصاريف كه انتخاب مي كنند منايانگر سطح رشد اسالمي مردم است.

)امدادهای غیبی در زندگی برش، ص156(

برخورد با فرصتها 

از  يعني  است  فرصتها  با  برخورد  طرز  رشديها  يب  و  رشد  ديگر  عالمت 

مورد نياز اجتامع  است ، تنها توجه مغزها با يك سلسله مسائل تكراري 

است كه اگر حل شدين  بوده است تا حاال هزار بار حل شده است و اگر 

هم حل ناشدين است تا ابد حل نخواهد شد . ويل عادت عرف بر اين 

جاري است كه نبوغها و استعدادها رصف هامن مسايل تكراري شود و 

محصول قابل توجهي نداشته باشد.

)امدادهای غیبی در زندگی برش، ص151و152(

حساسيت های اجتامعی

 ، است  اجتامعي  حساسيتهاي   ، رشدي  يب  و  رشد  عالئم  از  ديگر  ييك 

اشتباه   . دارند  اختالف  يكديگر  با  دادنها  نشان  جامعه ها در حساسيت 

است اگر خيال كنيم كه يك جامعه باصطالح ديني  حساسيتهايش هميشه 

اگر  آيا  ويل   ، دارد  هم  ديني  انگيزه  احيانا  و  دارد  ديني  شكل  و  رنگ 

حساسيتها در موضوعات ديني بود و حتي انگيزه ها هم ديني بود كايف 

است كه آن حساسيتها را با آن دين و مصالح آن دين منطبق بدانيم ؟ 

جواب اينست : نه ، نكته مهم همني جا است . گاهي مردم بعلل خاص 

از  را  خود  دين  حساسيت  اصويل  بسيار  مسائل  بعيض  درباره  اجتامعي 

دست مي دهند ، گويئ شعورشان نسبت بان اصول خفته است ، بهچشم 

خود مي بينند كه آن اصول پاميال مي شود ويل ككشان باصطالح منيگزد. 

ويل در باره بعيض مسائل كه از نظر خود دين جزء اصول نيست ، جزء 
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او را بپذيرد، تا آخر عمر گله مى كند كه رفتم به در خانه فالن شخص و 

او مرا نپذيرفت.

اين است كه در اين گونه مواقع، هم دروغ گفته مى شود و هم رنجش 

پديد مى آيد... در اينجا قضيه اى مربوط به مرحوم آية اللَّه بروجردى به 

ياد دارم نقل مى كنم:

ايران به  از خطباى معروف  در سالهايى كه در قم بودم يك وقت يىك 

از  آنجا  در  بود.  بنده  حجره  در  ايشان  بازديد  و  ديد  اتفاقاً  و  آمد  قم 

ايشان ديدن مى شد. يك روز در مدت اقامت ايشان در قم، شخىص در 

وقت نامناسبى ايشان را به خانه آية اللَّه بروجردى برده بود. آن موقع 

يك ساعت قبل از وقت درس ايشان بود و معمواًل ايشان در آن وقت 

مطالعه مى كردند و كىس را منى پذيرفتند. در مى زنند و به نوكر مى گويند 

به آقا بگوييد فالىن به مالقات شام آمده است. نوكر پيغام را مى رساند و 

برمى گردد و مى گويد آقا فرمودند من فعاًل مطالعه دارم، وقت ديگرى 

ترشيف بياوريد. آن شخص محرتم هم برگشت و اتفاقاً هامن روز به شهر 

خود مراجعت كرد. هامن روز آية اللَّه بروجردى براى درس آمدند، من را 

در صحن ديدند و فرمودند: »من بعد از درس براى ديدن فالىن به حجره 

شام مى آيم.« گفتم ايشان رفتند. فرمودند:

 »پس وقتى ايشان را ديدى بگو: حال من وقتى تو به ديدن من آمدى 

مانند حال تو بود وقتى مى خواهى براى ايراد سخرناىن آماده شوى. من 

دمل مى خواست وقتى با هم مالقات كنيم كه حواس من جمع باشد و با 

هم صحبت كنيم و در آن موقع من مطالعه  داشتم و مى خواستم براى 

درس بيايم.«.

اللَّه  آية  معذرتخواهى  و  كردم  مالقات  را  شخص  آن  من  مدىت  از  پس 

فرصت  استفاده كردن ها و فرصت از دست دادنها است.

)امدادهای غیبی در زندگی برش، ص158(

رصاحت یا اهانت؟

 اگر كىس به در خانه اى برود و صاحب خانه بگويد من اآلن وقت ندارم 

بنشيند  جا  هر  و  كند  قهر  بسا  چه  و  برمى خورد  او  به  بپذيرم،  را  شام 

و  ناداىن  يك  هم  اين  نداد.  راه  مرا  فالىن،  منزل  در  به  رفتم  من  بگويد 

جهالت است.

ما بايد دستور قرآن را در اين باره به كار ببنديم. به كار بسنت اين دستور 

تكلّفات و ناراحتيهاى زيادى را از ما دور مى سازد. يك سلسله دروغها و 

خالف گويى ها معلول  همني رفتار نادرست و توقعهاى نابجاست كه در 

بني ما رايج مى باشد.

شخىص بدون اطالع قبىل دِر خانه شخص ديگرى را مى زند. صاحب خانه 

ميل ندارد او را بپذيرد، بسا هست كه كارهاى الزمى دارد و آمدن اين 

شخص مزاحمت است، مى گويد بگوييد فالىن در خانه نيست. شخص وارد 

غالباً اين دروغها را مى فهمد. شخص وارد خالف مى كند كه بدون تعيني 

وقت قبىل توقع دارد او را بپذيرند و صاحب خانه هم آن قدر شهامت 

و رصاحت ندارد كه بگويد معذرت مى خواهم فعاًل وقت ندارم بپذيرم، 

و اگر بگويد وقت ندارم، باز آن شخص وارد آن قدر فهم ندارد كه عذر 
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کّم  از  می خواهند  خیال خود  به  دینی.  و موضوعات  مسائل  اطراف  در 

و کیف همه چیز رس در آورند، غافل از اینکه برش هرگز چنین ادعایی 

نسبت به همین محسوسات و مشهودات طبیعت منی تواند داشته باشد تا 

چه رسد نسبت به دین که از افقی مافوق طبیعت رسچشمه گرفته است.  

و بعضی در حال تفریط اند: یک حالت رخوت و سستی در آنها هست، 

روح تحقیق و تجسس از آنها گرفته شده، حتی از الزم رتین سؤاالت هم 

پرهیز دارند و خودداری می کنند. در بعضی از مردم حالت استنکاف و 

استکبار از سؤال هست؛ چون پرسیدن و استفهام، عالمت اقرار به بی-

اطالعی است، این را یک نوع ذلت و خواری تلقی می کنند و یک عمر در 

جهالت باقی می امنند.

)بیست گفتار،ص190(

بایسته  های اصالح 

پاگري  و  عادات دست  اسري  و  ساكن  و  جامد  آنچنان  گاه  اجتامع برشى 

او  و  برگريد  او  از  را  زنجريها  كه  است  نريويى  به  نيازمند  كه  مى شود 

را به حركت آورد، و گاه آنچنان هوس نوخواهى پيدا مى كند كه سنن 

و  تكرّب  و  غرور  در  غرق  گاه  مى كند؛  فراموش  را  خلقت  نواميس  و 

او را در جهت  پيدا مى كند كه  خودخواهى مى شود و نريويى رضورت 

زهد و رياضت و ترك خودبينى و رعايت حدود خود و حقوق ديگران 

بروجردى را ابالغ كردم، و شنيده بودم كه بعىض از افراد وسوسه كرده 

بودند و به اين مرد محرتم گفته بودند: تعمدى در كار بوده كه به تو 

توهني شود و تو را از در خانه برگردانند. من به آن مرد محرتم گفتم:

 »آية اللَّه بروجردى مى خواستند به ديدن شام بيايند و چون مطلع شدند 

كه شام حركت كرديد معذرتخواهى كردند.«

آن مرد جمله اى گفت كه براى من جالب بود. گفت: »نه تنها به من يك 

ذره برنخورد، بلكه خيىل هم خوشحال شدم؛ زيرا ما اروپاييها را مى ستاييم 

از  قباًل  كه  من  ندارند.  بيجا  رودرواسيهاى  و  هستند  مردمى رصيح  كه 

ايشان وقت نگرفته بودم، غفلت كرده در وقت نامناسبى رفته بودم. من 

از رصاحت اين مرد خوشم آمد كه گفت حاال من كار دارم. آيا اين بهرت 

بود يا اينكه با ناراحتى مرا مى پذيرفت و دامئاً در دلش ناراحت بود و 

با خود مى گفت اين بال چه بود كه بر من نازل شد، وقت مرا گرفت و 

درس مرا خراب كرد؟! من بسيار خوشحال شدم كه در كامل رصاحت و 

رُك گويى مرا نپذيرفت. چقدر خوب است مرجع مسلمني اين طور رصيح 

باشد.«

)مسأله حجاب، ص121تا123(

افراط و تفریط در پرسش ها

مردم از نظر سؤال و پرسش گاهی در حد افراط و گاهی در حد تفریط-

اند. گاهی اشخاصی پیدا می شوند که کارشان سؤالکردن است، خصوصاً 
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اشتباه در مسیر اصالح

ناحيه  همني  از  مى آورند  وجود  به  اجتامعى  مصلحان  غالباً  كه  خطرى 

است كه در يك اجتامع تندرو يا كندرو يا متاميل به راست يا به چپ 

ظهور مى كنند و به پيكار مقّدىس دست مى زنند، اّما فراموش مى كنند يك 

برنامه معنّي فقط براى مّدت محدودى قابل اجراست و با جامعه كندرو 

يا تندرو يا چپ رو يا راست رو آنقدر بايد پيكار كرد كه تعادل خود را 

باز يابد، و بيش از آن، خود مستلزم سقوط و انحراف جامعه از سوى 

ديگر است.

)ختم نبوت، ص24(

رشد جامعه خود را باال بربیم

 در هر حال نبايد مأيوس باشيم بايد بيشرت به مسئوليتهاي خود توجه 

آنرا  بايد  است،  اكتسايب  حال  بهر  رشد  كه  بدانيم  بايد   ، باشيم  داشته  

تحصيل كنيم ، رشد جامعه خود را باال بربيم. وظيفه اصيل رهربان ديني 

جز اين نيست.

)امدادهای غیبی در زندگی برش، ص158(

براند، و گاه آنچنان به سستى و القيدى و ستمكىش خو مى كند كه جز با 

بيدار كردن »منش« و شخصيّت و احساس احقاق حقوق، چاره منى توان 

كرد. بديهى است كه تندروى يا كندروى يا انحراف به راست يا چپ، هر 

كدام برنامه مخصوص به خود دارد. براى جامعه منحرف به راست، نريوى 

اصالح كننده بايد متاميل به چپ باشد و بر عكس.

اين است كه دواى يك زمان و يك دوره و يك قوم، براى زمان ديگر و قوم 

ديگر، درد و بالى مزمن است، و اين است راز اينكه رسالتها مختلف و 

احياناً به صورت ظاهر، متضاد جلوه مى كند: يىك پيامرب جنگ مى شود و 

ديگرى پيامرب صلح، يىك پيامرب محبّت مى شود و ديگرى پيامرب خشونت و 

صالبت، يىك پيامرب انقالىب و ديگرى پيامرب محافظه كار، يىك پيامرب گريان 

و ديگرى پيامرب خندان. راز موقّت بودن تعليامت اين گونه پيامربان همني 

است. بديهى است كه با همه تضاّدى كه ميان اين گونه رسالتها از نظر 

است:  يىك  هدف  نيست؛  اختالىف  و  تضاد  هدف  نظر  از  هست،  روش 

بازگشت به تعادل و افتادن در جاده اصىل.

)ختم نبوت،ص23و24(


