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 گيرند ومى گندمانند و اين است كه مى راكدبينند و نه راه را و اين است كه نه خود را مى، هستند ىنجيرزى كه هايدل 

 برند.ها بهره نمىها و تربيتپس از مرگ، از غذاها و رزقميرند و اين است كه مى

 آن  .كنار بزند را بايد زنجيرهاو براى اين ديدار  را در خويش ببيند.نيازهاى عظيم كه  افتداى به جريان مىانسان از لحظه

 الحصو  با هستى هماهنگ شودبشناسد؛ هايش را با هستى و با جامعه رابطهو را نقش خويش را بيابد و  خويشتواند گاه مى

 مصلح.و ى ناهماهنگ، دست به كار شود در جامعهو 

 ها رو آوردند و با نعمت غفلت، به ها و انذارهاآگاهى از رسيدن به پسثابت رو نياوردند و هاى گفته ها كه به او و: آنرآنق

 ..ها.مرگ ركودها و در نتيجهها و در نتيجه ها و كمگرفتار محدوده ،كفرانو با اين  شوند و زندانى؛زنجيرى مىكار نكردند، 

بال كنى كه به دنتو فقط كسانى را آگاه مى انَّما تُْنذِرُ مَِن اتََّبعَ الّذِكْرَ. لِيُْنذِرَ مَْن كانَ حَيّاً. وحى بهره نبردند؛از در نتيجه 

ها جدا شدند و زنجيرها را كنار گذاشتند، از غرورها و كبرها و عنادها ها آمدند و شكر كردند و از غفلتذكرها و ياد آورى

 كردند. ها را بازها گذشتند و گردنرهيدند و از گردنه

 

 استعدادها

  هايى هستيم كه فوج و امروز هم شاهد آن ...ندايم كه فوج فوج به اسالم رو آوردگفت: ما شاهد روزهايى بودهمىدوستى

 تپد؟ها در درون ما نمىشكوفد و آن دلها در ميان ما نمىپرسيد: چه شده كه آن روحصادقانه مى ...رمند وفوج مى

ى؛ درست مثل كسى كه و بهره بردارى ضعيفى داريم روش فقير، ميراث غنىگفتمش بگذر از آن كه ما با آن همه 

داند و از روش تغذيه آگاهى هايش را نمىسد و نياز مهمانشناهاى زياد و مطبوعى ذخيره دارد اما نيازش را نمىخوراك

 ندارد. 

خاطر اين است كه با اين روش صحيح،  و يا به نداريمروش تربيتى آن اوج ديروز و اين ركود امروز، يا به خاطر اين است كه 

تى با همدسها را بيرون بكشيم و بعد اى نيست، جز اين كه با استعدادها كار كنيم و آنچاره... كنيمكار نمى استعدادهابا 

 يم.هايى شروع بنمايدهد كه با چه كسانى كار بكنيم و از چه مايهبه ما درس مىقرآن  .به سراغ ديگران و ديگران برويمها آن

  شود.تشكيل مى دو اقليت و يك اكثريتهر جامعه از 

اما وند، شكشند. زود فاسد مىىگيرند و همين كه گنديدند، ديگران را به گند مهايى هستند كه زود گند مىيك اقليت آن

د و شونخته مىهايى هستند كه زود ساى ديگر و اقليت ديگر آندسته (.فاسد و مفسد) كنندفساد را در خود حبس نمى



 حال.تفاوت، وِل، َلشْ، بىدر كنار اين دو اقليت يك اكثريت هست؛ يك اكثريت بى؛ (صالح و مصلح) سازنده هم هستند

 تفاوت و هَمَجٌ رِعاء.بىاكثريت 

  ،ها، هم تراشند. اينكنند و مانع نمىكنند و هم كار، زياد نمىهستند. هم زياد كار مىپر شور و پركار و پربار اين دو اقليت

به هدف و به راه و به نقشه ند و از شور برخوردار، از عشق سرشار كنند.در مسير خود، كار خوب مى كنند و همخوب كار مى

را بدست بياورند. به اين قانع نيستند كه فقط هدف داشته باشند، ترين راه بهترين بهره از نزديكخواهند كنند و مىمىفكر 

 .به هدف خويش برسندى خويش و از راه خويش از طرح و نقشهخواهند بلكه مى

گيرند و نه تنها عميق كه ها را در نظر مىها و فرصتها و كيفيتهمراهند، كميت آگاهىو با اين  عشقها كه با اين اين

 .شوداقليت ديگر متولد مىاز اين دو اقليت پرشور و پركار و پربار،  با رشد هر كدام. برندوسيع و عميق كار خود را پيش مى

  زمينه و، خود تفاوت و تاريك و خستهى بىجامعهتركيب جامعه از اين سه دسته بر اساس اين توضيح استوار است كه 

ا هركود حالى دوام بياورد.تفاوتى و بىتواند با اين بىيك جامعه نمى.. خواهد بود. خاستگاه حركت و جنبش و نور و شور

 شوند.ها بارور مىآيد؛ كه، در شكم تاريكى، چراغبوجود مىها كنند و ناچار حركتنيازها را شديدتر مى

  و اين است كه حساب و سردرگمبىگيرد و گاهى صورت مىصحيح و حساب شده ، گاهى برآوردن نيازهااين حركت براى .

 و كوشش و كنند.انجامد. و اين است كه آن اقليت فاسد و مفسد شروع به كار مىمى ارضاى كاذب نيازهاهاى بدلى، به راه

 مد.انجامى سازندگىعكس العمل جمعى براى تأمين، گاهى به 

 معلول شكل وبىهستند و هم  زياد ا همه؛ چون آنتوان جز از راه اين دو اقليت تكان دادآن اكثريت را نمى.  

 هاو در نتيجه مادام كه آن اقليت ها هستندها و نسيمها اسير حركتفايده. اينها هم پر رنج است و هم بىنكاركردن با آ

ستگى يأس و خكنند، به  ها كاراز ابتدا با اينخواهند كسانى كه مىها جريانى نخواهند داشت. به جريان نيفتاده باشند، اين

 رسند.مى و وازدگى

 ا هستند ه. آن گاه آنها فراهم بشودخوب شدن آن هدف اين نيست كه مردم خوب بشوند، بل هدف اين است كه شرايط

 .كنندو اتخاذ  انتخابتوانند كه مى

 رش ها، كارها را گستنمايند كه بر روى اقليتكنند و نه درنگ مىاند، ديگر نه تعجب مىكسانى كه كليدها را بدست آورده

 دارند.ها را از ميانه برمىسنگ با استعدادها،دهند و مى

 

 توانيم پيام قرآن را بهتر بيابيم و حس كنيم، كهبا اين توضيح مى: 

هيچ رشد اند؛ مردهيك دسته هستند كه  ؛«انَّكَ التُسْمِعُ الْمَوْتى» گويد:ى نمل و روم، به رسولش مىدر دو سوره -

آورند و بهار و پاييز ها بارى نمىاينبرداشت.  ياچيزى گذاشت و  توان در آننمى ،هاشان بسته شدهكنند. دلنمى

 وَ ال تُسْمِعُ الصُمَّ الدُعاءَ اذا وَلَّوا مُْدبِرين. رهايشان كن.هاشان خشكيده. ريشه برايشان يكسان است.

ها ها و ترسا ارتباط برقرار كرد. نفرتهتوان با آناند؛ زنده هستند اما نمىهايى هستند كه نمردهى ديگر آنيك دسته -

 ا ببيندهايت ر، اگر رويش به تو باشد و لبكر كر هستند و فرارى هستند. ها چيزى برسانى.كه به آن گذاردنمى

هادِى وَ ما انْتَ بِ گيرد.گيرد و سودى نمىاى نمىست كه بهره؛ و اين انمی تواندپشت كند، ديگر ما اگر فرار و فهمد. امى

 الْعُمْىِ عَنْ ضَاللَتِهِم.

هستند و خودشان  كورافتند و گيرند اما راه نمىهايى هستند كه زنده هستند و ارتباط هم مىى سوم آندسته -

د و آينت و با هر صدايى به سويى مىها به صداهاسشخصيت ندارند و چشم ندارند و تشخيص ندارند و فقط گوش آن

 انْ تُسْمِعُ الَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِاياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ  توانى جلوگير باشى.اين كورها را تو از گم شدنشان نمى كنند.خود را گم مى



 

  ا هنهوى نشادارند و به س گرايش يُؤَمِنُ بِآياتِنا. .همراهند طلب و تسليمبا دو خصوصيت توان ساخت كه مىكسانى را

 اند، كه تسليم هستند.اند و كور نشدهاند و پشت نكردهها را نبريدهعناد ندارند و ريشه آورند.رو مى

شوند ىمبا طلب و گرايش و ايمانشان مصلح شوند و مى صالحشوند و شوند و ساخته مىمند مىبهرهتسليمشان با ها اين

اين دسته همان  ، كه يك نفر با روابطش يك امت است. يك جامعه است.شان يكى نيستيكى.. و سازنده و زاينده.

 افتند.خورند و راه نمىتكان نمى ، كهها و كرهاى فرارى و كورهاى راكددر برابر مردههستند  اقليتى

 

 صالح و مصلح 

ها به نور از بيّنات و روشنگرىگيرند و شوند و ياد مىهاى آماده و استعدادها، به راحتى ساخته مىروح: طرز برخورد

هاى ديگر هر اما روحيه ؛ندشوها درگير مىهاى راه و مانعبا سنگو  ايستندرسند و همراه كتاب و ميزان برپا مىمى

  .طلبندكدام روش خاصى را مى

 .هايى است كه صالح و مصلح هستندى آنشانهدو ن، اين طلب و تسليم

وَ ان كانُوا مِْن قَبلُ » كنندمىرشد شوند. و در چنين محيطى مىبارور ى جاهلى و تاريك و گم، در دل جامعهها، اين

 هر چند با تاريخى سرشار از سر درگمى و تاريكى همراه باشند. «ضَاللٍ مبين لَفى

كند و در نتيجه از قناعت و آشنا مىنقش خويشتن و وسعت راه و عظمت خويش ها را با ، آنهابيّنات و روشنگرى

رو  -كتاب -دستورهاى خويش به ى عظيم و اين راه گستردهشوند و براى اين مجموعهركود و خسارت آزاد مى

 تر است.تر و مهربانتر و نزديكون اللَّه به اين راه گسترده و به اين انسان عظيم آگاهآورند؛ چمى

ها اندازه بگيرد و راه خويش را طى كند. تواند با آنيى هست كه انسان مىهاها و مالكدر كنار اين دستورها، ميزانو 

 تراشان و باعث مرگ دوستداران.هستند و دستاويز اشكالها نامفهوم و گنگ مالكاين  بدون، دستورها و احكام

  ا روشن ههنگامى كه راه ؟در چه هنگاماما بايد رهايشان كرد. چه بايد كرد؟ كورها  و ا و كرهاهمردها با ديگران، باما

تَوَلَّ فَ» «.خَوْضِهِم يَْلعَبُون ثُمَّ ذَرْهُْم فى» ،«ذَرْهُْم يَأُكلْوا وَ َيتَمَتَّعوُا» .شده و شرايط انتخاب برايشان فراهم گرديده است

مادام كه از دين خودت  «.لَكُمْ دينُكُمْ وَلِىَ دين» ها ببر، كه:در اين هنگام، از آن «.ءٍ نُكُرٍشىْ عَنْهُم يَوْمَ َيدْعُ الدّاعِ الى

 وقت بريدن نيست. اىاى و حرفت را مطرح نكردهحرفى نزده

  هاى باالترش براى باالترها و راه حرفبايد با همه حرف بزند. هر چند كه  «.هُدىً لِلناسِ» است،قرآن كتاب همه

 «.هدى للمحسنين و «هدىً للمؤمنين» و «ُهدىً للمتقين» ، كه:هاسترفته

 ه خود دانند كه ها بيابند، آن گاكند كه آناى مطرح مىها را به گونهو اين حرفدارد. ها حرف ، براى تمام روحيهقرآن

 «.مَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَ مَنْ شاَء فَلْيَكْفُرْ» ،«انَّا هََديْناهُ السَبيلَ امّا شاكِراً وَ امَّا كَفُوراً»بيايند يا بمانند. 

 ها را شناخت و گرنه طنز و تمسخر پيش ها را در نظر گرفت و حالت، روحيههاهمين است كه بايد در به كار بردن آيه

گرفتند و به راه ها را مىاى دلها با خواندن آيهشوند. و همين است كه راه رفتهها به شماتت دراز مىآيد و زبانمى

شود سنگ راهمان آن خواندنمان مىشويم و خود قرتر مىآييم و گمراهها، به راه نمىكشيدند و ما با خواندن قرآنمى

 و مانع حركتمان و حجاب ديدارمان.

 


