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    هوالصانع                                              
  در هر نيازي, رازي نهفته است!

   كاري براي بيرون شدن از آن مشكل اصلي كشور و راه
                                                                                                                            

  :هكيدچ
راستاي انقالب بايد هدفي جديد را در  و واقع شده استنو ملّت ما دوباره در آستانه فرصتي 

  .اسالمي انتخاب كند
همگي بايد به اين سمت حركت كنيم كه هرآنچه را واقعاً نياز داريم ( نه نيازهاي تلقينـي و  

  .بسازيمكاذب) از اول تا به آخر ، بدون هيچ خللي به دست خودمان  
ها و آن جنبش نرم افزاري مـورد نظـر مقـام معظـم رهبـري، تنهـا از        ويايي علمي دانشگاهپ

)  است كـه  , توسط فقط خودمانهمين راه (تشخيص نياز واقعي و تالش براي رفع درست نياز مزبور
  شود.   متحقّق مي

ب و خاك توليد در اين آاز اول تا آخرش بدون هيچ خللي مصرف كااليي كه به نظر نگارنده 
باشـدكه تنهـا در شـرايطي بـس اسـتثنايي اذن داده       مـي نشده باشد، به منزلة خوردن گوشت مردار 

  است. شده
هرچه را نياز داشتيم و نتوانستيم توليد كنيم، همان چيزي است كه بـراي دسـتيابي بـه آن    

بايـد تحقيـق    تحقيق كنيم. آن وقـت خـواهيم فهميـد تـازه دربـارة چـه چيـزي اصـالً        و ش تالبايد 
  ايم.    كرده مي

         زنـيم عـين   ايـم و مـي   آتشي كه ما در سير وابستگيمان به بيگانگان بـه امـوال عمـومي زده     
در همـين  ، به جهت اخالقي ، عناوين ديگري نيز  ،و قطعاً حرام است. به جز مقولة اسراف »اسراف «

وليـد همـة آنچـه مصـرف مـي كنـيم و       تـالش بـراي ت  قطع وابستگي به بيگانگان، راستا (يعني لزوم 
, »شـتابزدگي «, »جـبن «. مـواردي چـون   نهراسيدن از دشواري طي اين مسير) قابـل بررسـي اسـت   

  .»ترك اعانت به مسلمين«و  »همتي دون«
يك جامعة الهي نه تنها به دردها و نيازهاي خود به ديدة يك كاستي , يك دشـواري , يـك   

را اي  بلكه در هر نيازِ پيش رويش،  رازي و يا بهتر بگوييم، صـحنه ناراحتي يا  عذابي الهي نمي نگرد، 
را جامعـة يادشـده    اسـت كـه   » راز و نيـاز  « ن همي نگرد. مي, براي تالش , جهاد و كوششي مقدس

  كند.ي و رو به باالي خود را طي سير صعودتا  سازد تر مي نزديك و نزديك ،رفته به حق رفته
هاي ديگر متمايز مي سازد، ايـن   پردازي نظريه ازرا  شته، كه آنترين ويژگي اين نو شايد مهم

  دهد براي تشخيص مديران از نامديران. الاقل محكي ارائه مي, بلكه  يستن "شعاري"كه صرفاً باشد 
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  ي ملّيفرصت  

و بيان گفت و شنودهاي فراواني  در تجزيه و تحليل امروز در جامعة كنوني ما، ايران، 
) مطرح هاي مذكور  دشواري رفت از براي برون ييافتن راه حلّ دردي نيز مشكالت (و تا حدو

  ميگردند.
هاي فراوان  هاي آراي گوناگون، در بسياري از موارد، موجب سردرگمي تنيدگي  هم در 

و ناتواني و يا كوتاهي در مديريت اين ,  خدادادي از طرفيچشمگير گردد. داشتن امكانات  مي
اي رضايت بخش و نشاط انگيز گردد، از طرف ديگر،  كه منجر به نتيجه، ته شايس يامكانات به نحو

  گردد. ايران مي كنونيِ وضعيت اغلب موجب بهت و شگفتي در ناظران دلسوزِ
بخش ايران در عرصة جهاني  ساز , اميدآفرين و رهايي سرنوشت نيز نقش عمدةها و  همة اين

مده در  نگارش اين سطور اي اصلي و ع ان ـ انگيزهويژه در ميان ملل و جوامع مستضعف جه هـ  ب
  گرديد.

ها فقط براي آحـاد   اين فرصت   روند ؛ و ميآيند  چونان ابر مي ؛اند  ربودنيها  فرصتدانيم  مي  
هاي انساني  نيـز عينـاً    رود . اين آمد و شدها براي مجموعه آيد و واپس  مي افراد نيست كه پيش مي

ني و هر كشوري در مقاطعي از تاريخش ممكن است با فرصت هايي مواجه دهد. هر گروه انسا رخ مي
  شود كه در سير صعودي اش ديگر تكرار پذير نباشد.

و مقصدي الهي  هدفمجدد  انتخاب شود در امروز اين فرصت خالصه مي به نظر نگارنده ،  
  .1357ت در سال هدف الهي ملّهمان تر بازگشت جدي و صادقانه به  و درست ؛ و به عبارت دقيق

  
  اصلي در انتخاب هدف   شاخصه  
نباشـد ،    1، الهـي  "هـدف "اگـر  شاخصه اصلي در انتخاب هدف ، خـدايي بـودن آن اسـت .      
هاي  شوند  و اين، منجر به زيان نتيجه، درست، انتخاب نمي هم در ديگربه نسبت فرعي  هاي شاخصه

، نادرترين و راهبـردي تـرين فرصـتي    "دفه و درست انتخاب به موقع"جبران ناپذيري خواهد شد. 
  است كه در چنين سيري براي آن مشابهي نمي توان معرّفي نمود.

نادرست باشند هر چه زحمت كشيده شود و هرقدر عرق ريختـه شـود و    يمانها انتخاب اگر  
از اي نخواهـد داشـت و هـر روزِ آن مجموعـه،      ها تاول بزند و پاها به آبلة راه دچـار آيـد فايـده    دست

اش دورتر خواهد شد. درست شبيه حال مسافري كه نداند بـه كجـا    ديروزش بدتر و از تعالي حقيقي
خواهد برود ولي جايي را كه بـراي   داند به كجا مي خواهد برود و فقط راه برود ! يا مسافري كه مي مي

  2نيست! » آباد ناكجا« رفتن برگزيده، جز 
  

                                                 
. هدفي كه الهي باشد ، نظير مراحل سلوك ، نوعي حالت پلّه كاني در ذات خود دارد .هميشه پلّة باالتري براي پيمودن وجود خواهد  1

ود؛ به آن نزديك هم ش داشت.  كمال طلبي آدمي  در چنين هدف گذاري به گونه اي عمل مي كند  كه مرتّباً رسيدن به آن هدف دنبال مي
مي شويم ، ولي هرگز به آن نمي رسيم. خالصه اين كه هدفي اين گونه ، جنسا ً دست نيافتني است ؛  ولي در عين حال به سوي آن هميشه 

  مي توان حركت كرد.
  رسيد!باشد) ، اين است كه مي توان به آن  نشانة  آن هدف غايي  كه به طور كامل ، الهي نيست  (يعني مشركانه مي

 . مطلب بسيار مهم ديگر چگونگي رفتن است كه طرح كامل آن، مجال ديگري مي طلبد. 2
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  د باشد؟يبا ان در امروز جهان چهيرانيمقصد ما ا   
مواجهيم: مقصد ما ايرانيان در امروز  جهان چه ـ و در عين حال نو ـ  اينك با سؤالي ديرينه    

 هاي آتـي  به شهادت  نسلـ وظيفة بندگي خود را  وقتي كنيم تا در آينده بايد ببايد باشد؟ امروز چه 
مـا   تشـخيصِ مـا و   لـب بـه تحسـينِ    ،عـالم  منصـف  همة خردمندانِ ،يمدبه درستي به انجام رسانـ 

  بگشايند؟
پاسخ نگارندة اين سطرها روشن است :  همگي بايد به اين سمت حركت كنيم كـه هرآنچـه     

به دست خودمان  بسازيم تـا بـه   ، به طور كامل، را واقعاً نياز داريم از اول تا به آخر، بدون هيچ خللي
  ه معبودمان نزديك شويم.اين ترتيب به واسطة عمل به تكليفي الهي ، روز به روز بيشتر ب

، از »نيازهاي تلقيني و كـاذب « تشخيصِ ،بدان سخت نيازمنديمچيزهايي كه از جمله  البتّه  
  است .  »واقعينيازهاي «

بايد دقيق عمل كرد. اگـر كسـي تشـنه باشـد ،      ي واقعي نيزدر تشخيص نيازها كه ديگر اين
  هرقدر هم كه نان بخورد تشنگي او مرتفع نخواهد شد!

هجـري شمسـي نگـاهي     1357تـا   1300گر به دورة حكومت پهلـوي هـا در سـال هـاي     ا  
بلكـه نـابود    ،نبـوده هـا   بـه غربـي  يابيم خيانت اصلي آنان به مردم فروش ارزان نفـت   فكنيم در ميابي

  بوده است.توان نهاد ـ  ـ كه برآن قيمتي نميردگان اين مردم ك ساختن روحية خودباوري در تحصيل
دشمني غرب با انقالب اسالمي و امـام خمينـي (ره) ـ و اينـك مقـام معظـم        از داليل مهم 

آحـاد ايـن    وجـود يعني دميده شدن روح خودباوري، توسط ايشان، در  ، رهبري ـ نيز به همين مهم 
  ملّت باز مي گردد.

نظير مردممان، نمونة سترگ، خودباوري جوانان ماست كه دشمنان بـا   هشت سال دفاع  بي 
  مشغول تالشند. ،براي به فراموشي سپردن و  دفن آنتمام توان 
ها و آن جنبش نرم افزاري مـورد نظـر مقـام معظـم رهبـري، تنهـا از        پويايي علمي دانشگاه  

 نيـز  مزبـور » رفـع درسـت نيـاز    « و تالش براي » خود ما«توسط  »نياز واقعي«همين راه (تشخيص 
  شود.   )  است كه متحقّق مي»توسط خودمانفقط «

در ايـن آب و   ، يكسـره  از اول تا آخرش بدون هيچ خللـي مصرف كااليي كه ه نظر نگارنده ب  
ـ    ردار اسـت و ب كـه بـه ايـن    هـم بزرگـان مـا    س! خاك توليد نشده باشد، به منزلة خوردن گوشت مـ

  .  برسند و هم مردممانجدي براي اجراي آن بايد به عزم اند  تشخيص رسيده
ميته را براي ما چندان زيبا جلوه داده است كه حتّي حس  عمل حرامخواري و اكلشيطان،   

كند و با تـرويج   حالل را سد مي راه خوردنِ، گونه  هستيم. شيطان اين خواري مرده كنيم مشغول نمي
  د.شو ميما  هدايتمانع از ـ  !حرامخواري ـ آن هم يك حرامخواري شيك

ـ   "خريـد از خـارج  "تّـي از پيشـنهاد   قرار دهيم و ح "توليد در داخل"بايد شاخص اصلي را   
هرچند توسط يك دوست ـ  ابراز انزجار كنيم ، آشفته بشويم و احساس كنيم بـا يـك خـائن حقيـر      

حدود ده سال ، بنا را بر اين بگذاريم كه هيچ حرفي را به جز در ايـن مسـير   بياييد .  3ايم مواجه شده
اشـيد در فاصـلة كوتـاهي اگـر مـديريت ايـن       نشنويم و تنها در همين طريق قدم برداريم. مطمـئن ب 
  هاي گوناگوني خواهيم بود. موضوع، درست و صادقانه اتّفاق بيفتد، شاهد شكوفايي

                                                 
 . مگر اين كه خالفش ثابت شود! 3
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  افتد؟يد اتّفاق بيازها ، چگونه بايصِ درست نيتشخ  
توان در مسير پيشرفت و توسعه يافتن جوامع ، دو فرآيند توأم را در نظر گرفت: يكي  مي

  ري رفع نياز.تشخيص نياز و ديگ
كه در لسان قرآن از او به عنوان    ،  مان از غير او ـ يعني همان اگر در تشخيص نيازهاي واقعي 

 »به خطا خواهيم رفت :, به يكي از داليل روشن زير  ؛ـ  كمك بگيريم 4ياد شده است» د ن  
تواند با تحليلي  به راحتي ميترين صورت, به دليل دانش ناقصش  بينانه در خوش، دنآن الف)   

,  ما را دچار نيازي سازد كه اصوالً نياز واقعي براي ما نبوده و ما را اسير خواسته اي كند كه نادرست
تر داشته است. به اين ترتيب، ما شروع به  يا الويتي بسيار پايين اصالً خواستة واقعي ما نبوده ,

كند, بلكه دردي هم به  ا از ما دوا نميكنيم كه  آن كاال نه تنها دردي ر استفاده از كااليي مي
  گردد. افزايد و موجب تباهي هم مي دردهاي ما مي

كند و  را در اين تشخيص لحاظ مي » منافع خود« پس حتماً نياز نيست ,  بي، چون دنآن ب)        
ه بايد توجه بتّتا به منافع خود دست يابد. الاندازد  مينيازي واهي دامان به اين ترتيب دوباره ما را به 
  پذير است ؛ چون منافع خود را در نظر گرفته از ديدگاه او كامالً توجيه, جدي داشت كه اين رفتار 

 نه منافع ما را.

منافع خود را در  ، فقطنه تنهاتوز كه  گونه عنود و كينه آنباشد  يتواند دشمن مي د،نآن ج)    
ما را نيز جزو برنامة و منحرف كردن عقب نگه داشتن  ،هاي بسيار ضرروارد آوردن بلكه  , گيردبنظر 

   د.خود قرار دهو مستمر جدي 
طلب  جو و افزون دي سلطهو امروز ما با ن است » شيطان« دي , چنين نبه تعبير دقيق قرآني، 

  خواندند. شيطان بزرگمواجهيم كه امام خميني (رحمه اهللا) به حق او را 
 يمكه ممكن است علم و دانش خود را افزايش ده تا جاييو داشته باشيم دقّت كافي ما اگر 

از  يمتوان گاه مي ، آنست فقط اواو و منطبق بر خواستة و مطمئن گرديم كه اين تشخيص نياز 
                                                 

) ياد شده است،  توجه ند(جمع  اندادها از  ) آمده است . لطفا ً به ترجمة آيات ذيل كه در آننداددر قرآن به صورت جمع (ا ند. كلمة  4
  كنيد:

پروردگارتان كه شما و پيشينيانتان را آفريده است ، بپرستيد ؛ باشد كه پارسا شود.همان كه زمين را براي شما زيرانداز و  * اي مردم !
، در همتاياني قرار ندهيد ها پديد آورد ؛ پس براي خدا  آسمان را سرپناهي ساخت ، و از آسمان آبي فرستاد ، و با آن براي شما انواع ميوه

  )22و  21يد. (سورة بقره ـ آيات دان حالي كه مي
تر دارند.(  كه مؤمنان خدا را دوست دارند؛ حال آن گيرند و آنان را چون دوستي خدا دوست مي همتاياني* برخي از مردم از فرودست ِ خدا 

  )165سورة بقره ـ بخشي از آية 
   )30هيم ـ بخشي از آية قرار دادند تا مردم را از راه او بلغزانند.(سورة ابرا همتاياني* براي خدا 

كه هدايت برايتان آمد آيا ما بوديم كه راه را بر شما بستيم ؟ هرگز ، بلكه گنهكاري از خودتان  * مستكبران به مستضعفان گويند پس از آن
رديد به خداوند كفر بورزيم ك روزي ِ شما بود كه ما را وادار مي هاي شبانه گونه نيست ، اين نيرنگ بوده . مستضعفان به مستكبران گويند : اين

  )33و بخشي از آية  32براي وي گيريم . (سورة سبا ـ آية  همتايانيو 
تر به  كنان همي خواند ، و چون از سوي خويش به او نعمتي دهد ، دعاهايي را كه پيش * هر گاه به آدمي رنجي رسد ، پروردگارش را انابه

  )8گيرد تا مردم را از راه او منحرف سازد. (سورة زمر ـ بخشي از آية  اي خدا ميبر همتايانيبرد و  درگاه او داشته از ياد مي
دانيد؟ اوست كه جهانيان را پروريد.  براي وي مي همتايانيورزيد ، و  * بگو: آيا شما به آن كسي كه زمين را در دو روز آفريد كفر مي

  )9(سورة فصلت ـ آية 
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مان راحت گردد و احساس امنيت  خيالپرستي و عناد)  (جهل، منفعتهمة جهات سه گانة فوق 
   :چرا كه و مؤمن بشويم ؛  اييمنم

(آشكار) است و لذا چيزي از قلم او  (پنهان) و شهادت به غيب (دانشمند) عالماو الف) 
دهد دقيق و كامالً بي نقص و قطعاً موجب پيشرفت ما خواهد  نخواهد افتاد و تشخيصي كه مي

  بود.
هم مزدي حتّي اش  ع است و دهندهتوقّ ت و بيمنّ رسيده از جانب او ، چون بيروزيِ ب) 

  .كند ايجاد نمي به غير او ابستگيو ,خواهد  بابتش نمي
خداوند كه آفريننده و رب ماست و همه چيز ما دست اوست، براي ما انحراف و بدي ج) 

ت در خداوند تبارك و تعالي تمام نيازهاي ما را به دقّ .نداريم  يجز او دوست ماكند. نميتوصيه 
  اختيارمان قرار داده است و حتي يك مورد نقض نيز نمي يابيم. 

كه بهر حال ما براي  تأكيد و توجه به يك نكتة اساسي است و آن اين ،رض اصلي اين نوشتهغ
  شويم:آيد متوسل  چه در ذيل مي ايد به يكي از آنببه ناگزير تشخيص و رفع نياز 

  اش(فرشتگان) در اختيار ما قرار داده يا به آنچه خداوند با واسطه هاي پاكيزه ـ
  ! به جز اويا  ـ

  نبايد باشد او جوييم جز ا ميچه م و آن
  

  مخاطرات رفع نياز
ايم،  ، تا حدود زيادي درست عمل كرده»تشخيص نياز و درد«حال اگر فرض كنيم در فرآيند 

  پيش رو خواهد بود. »چگونگي رفع نياز«مخاطرة 
هايي كه دانش روز بشري در اختيارمان قـرار داده نيسـت ؛    كسي مخالف استفاده از سهولت  

آيد، معلوم  يد توجه داشت هر امكاني كه در مغرب زمين استفادة از آن يك مزيت به حساب مياما با
  نيست براي ما نيز در اين مملكت واقعاً همان طور باشد.  
ها هستيد، يك بار دربارة اين موضوع التفات  خوب است خود شما هم كه مخاطب اين حرف

پذيرد، چند و چونش  دور و برتان صورت مي هاي دستگاههايي كه از  جدي بفرماييد و ببينيد استفاده
  ها منطقي و چه ميزان غيرمنطقي است ؟ چگونه است؟ چه ميزان از اين استفاده

،  هايي چنين هسؤال مهم اين است كه : آيا به آن اندازه كه وقت و پول اين مملكت  در مقول  
امور و بهبـود شـرايط اجتمـاعي و     ، بر آسايش مردم و سرعت است شدههاي مختلف صرف  به صورت

ايـم يـا بـه يـك نيـاز       جواب دادهمان،  جامعهبه يك نياز واقعي ما يا نه؟ آيا  شده اقتصادي نيز افزوده
يـك نيـاز   مواجه بودن با فرض  ـ بامورد نظر  چرا خودمان براي رفع نياز  :تر از هر چيز كاذب؟ و مهم

  ايم؟! عاجز بودهوسايل مذكور ختن ايم؟ آيا ما از سا واقعي ـ اقدام جدي نكرده
افـزودن بـر توانـايي قاهرانـة      « هاي غربي شد يا بايد بـه  كاالآيا بايد مفتون زيبايي زودگذر   

  فكر كرد؟ ,»يان وطنتوليدكنندگ
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 و ال تَمدنَّ عينَيك الي ما متَّعنا به ازواجاً منهم زهرَه الحيـوه  "ايم : هآيا در قرآن كريم نخواند  
درسـت   باكفايت خودشان با دستآيا آنچه مردم مـا   5"الدنيا لنَفتنَهم فيه و رِزقُ ربك خَيرٌ و اَبقي

  نيست؟گويد،  كه قرآن از آن سخن ميحالل و بهتر و پايدارتري  كنند نظير چنين روزيِ مي
يط اضـطرار؛  آيا مصرف گوشت يك جانور مرده، كه قطعاً مصرف آن حرام است ، مگر در شرا  

هـاي   كمتـرين تـنش ـ حتّـي تـنش      براي بعضي مديران كالن كشور كه هدف نخستشـان آرام و بـي  
باشد، به منزلة يك عادت ثابت درنيامده اسـت؟   شان مي حيطة مديريتي ضروري و الزم ـ نگاه داشتنِ 

نداشـتن تـوانِ   آيا اين اضطرار، برخاسته از شرايط ادارة مملكت است يا برخاسته از اضطرار ناشـي از  
اي كه به "اكل ميته"اين  ، ي و كجاتا كراستي ناميده مي شود؟  "رضهع"مديريتي و آنچه اصطالحاً 

  قرار است ادامه پيدا كند؟  ايم،  آن گرفتار آمده
مورد نياز ما هست؟ اتّفاقي كـه عمـدتاً در صـحنة    , هاي اشياي وارداتي  آيا واقعاً همة قابليت  
  توان در سه كلمه خالصه كرد: مصرف ، مصرف ، مصرف! خ داده را ميدر كشور ما رواردات 

  سه چيز جداگانه: اشاره دارد بهو  اين سه كلمه تكراري نيست 
  ) ، "مصرف نياز!"تقليد در احساس نياز! ( كه مي توانيم اسمش را بگذاريم  .1
 ً كـه معمـوال   "مصرف مشـهور! "( يعني همان تقليد در مصرف نوع كاالي مورد استفاده .2

 ،شود) شود بالفاصله به ذهن متبادر مي وقتي از مصرف سخن گفته مي

 نهاد).  "مصرف روش!"تقليد در روش استفاده از كاالي مذكور ( كه مي توان نامش را   .3

 . اسـت  "مصـرف روش "و  "مصرف نياز"مربوط به  تر البتّه در موضوع مصرف، مصيبت اصلي
بايـد  اين معضـالت   .خود حلّ خواهد شد شاء اهللا خودبه حل شود ، آن ديگري ان ،اگر اين دو معضل
  رو نداريم. راه ديگري پيشِحل شوند چرا كه 

نگريستيم  مي "اكل ميته"همچون واردات ـ   به اين مقوله ـ يعني مصرف بي روية  اي كاش   
    .رفتيم سراغش نميكرديم، تا در حد اضطرار نياز پيدا نميو 

نيازهـاي خـود    يـا كـاذب بـودن     يستيم بـه بررسـي واقعـي   ما حتّي حاضر نامروز اگر آري 
  است. "شدن اكل ميته عادت"خاستگاهش  ، همين همبپردازيم
و  پرهيـز نيز قابل طرح اسـت،   "اسراف"نتيجة اين نيازسنجي كه دقيقاً در انطباق با مقولة   

  يافتن راه. ،تقوا هماين پرهيز و تقواست؛ نتيجة 
م , يجدي به طرح مصـاديقي از مقولـة واردات را داشـته باشـ     جا قصد ورود كه در اين آن بي  

كه تقريبا ً به تدقيق در دو موضوع ذيل ,  ة آشنا و قابل مروراز بين صدها نمونخوانندگان ارجمند را 
هايي را كه در باال طـرح   م يكايك پرسشيم و اميدوارينماي دعوت ميبه نوعي همگي به آن مبتالييم، 

  :ها را نيز معلوم دارند و پاسخ آيد مرور فرمايند اي كه در زير مي دو زمينهشد , در ارتباط با 
  الف) موبايل  
  ب) كامپيوتر  

  
  معياري براي سنجش خطا  

                                                 
ها را از يك زندگي خوش بهره مند ساخته ايم ، تو به آن ها منگر . اين براي آن است كه امتحانشان اگر زنان و مرداني از آن  ". يعني :  5

  )131كنيم . رزق پروردگارت بهتر و پايدارتر است . ( سورة مباركة طه ، آية 
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و مقابلة با آن) گيري  , پيشسنجش خطاهاي احتمالي به معناي براي هر هدايتي,  تقوايي (
معني  ،»خطا «تا نسبت به آن  ،وجود داشته باشد» درست « براي سنجش خطا بايد و  الزم است

  ، خطا محسوب گردد.مسيرِ درست بيابد و در واقع انحراف از 
 (سيگنال) مرجع و مطلوبي بايد باشد تا خطاسنجي  به قول اهل فنّ هدايت (كنترل) ، عالمت

  نيز معني و مفهوم يابد.
ست براي تشخيص خطا ي ـ  كه معيار درندست ـ ونه هيچ فقط اوبندگي در اينجا نيز، دوباره، 

  دهد. را  به دست مي
خواهيم ميزان انحراف خود را در مسير رهنموني خود براي تشخيص نياز و رفع آن  اگر مي

به عنوان ايم.  گذر كرده وابستگيبشناسيم، كافي است ببينيم، در كجاي اين مسير از خطّ قرمز 
دور  »سالم بودن و مفيد بودن آن«در شده  ما را از مسير توصيه »خوشمزگي غذا«مثال وابستگي به 
ها و  قاعده چرب و شيرين و شورند (نظير انواع نوشابه كه بسيار بيهايي  خوردنيخواهد كرد. انواع 

  اند , خود بهترين شاهد اين مدعايند. ها) و بازار غذايي ما را آكنده چيپس
 »كريم  قرآن يبرنامة هدايت«  در  لين دستوراو تر است، اين موضوع كه گويا از همه چيز مهم

و مرور آن در اين نوشتار حسب اهميتي كه صورت مختصر، دقيق و بسيار زيبا آمده ه است كه ب
  است: دارد الزم 

يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون* الذي جعل لكم االرض 
علوا هللا انداداً و انتم خرج به من الثمرات رزقاً لكم فالتجفراشاً واسماء بناء و انزل من السماء ماء فا

  تعلمون*
  :كنيم آيد ، معناي دو آية فوق را مرور مي كه در ذيل مياي  ترجمهبا 
اي مردم! بندگي كنيد پروردگارتان را كه آفريد شما و كسان پيش از شما را، تا شايد تقوي  

مين را گسترده و آسمان را سازه اي، در نتيجه، فرو پيشه سازيد* كسي را كه قرار داد براي شما، ز
فرستاد از آسمان آبي كه در نتيجه بيرون آورد بواسطه اش از ميوه ها، روزي اي براي شما، پس 

  .هايي درحاليكه شما مي دانيداهللا ، ندبراي  قرار ندهيدنتيجتاً، 
  )22ـ21 (سورة بقره آيات

  
  دهايو نبادها يم : بايكن د هرآنچه مصرف مييتول  

تأمل  مصرف كنيم ـ فقط وقتي كه نداشتيم ـ و مصرف هـم     وقتي نداشتيم تا عجوالنه و بي
نكرديم، مي توانيم به تشخيص درسـت برسـيم و ببينـيم اصـالً نيـازي بـه مصـرف كـاالي مربوطـه          

  ايم؟! ايم يا نداشته داشته
خود را  تميزِ قدرت و كاذب،تشخيص نياز واقعي از نيازهاي القايي نسبت به  ،ما بايد دوباره 

  تقويت كنيم.  ـ كه بسيار ضعيف هم شده ـ 
، شـدني  ) "توليـد مايحتـاج  "و  "تشخيص نيازهـا "ي عني( صرف نظر كردن از اين دو مطلب  

بـاز هـم مسـلمان      نيست. اگر مسلماني بتواند از همة عبادات و نمازهاي واجبش، صرف نظر كنـد و 
از ايـن دو   نهايت بيگانگان حاكم بـر آن ،  طلبي بي كنوني هم، با سلطهتواند در جهان  مي باقي بماند، 

  چشم بپوشد!گردد ـ  ـ كه به بقاي وجودش باز مي مطلب
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توانـد از بـال هـايش بگـذرد.      ايران ، همانند پرندة باشكوهي است كه براي پرواز نبايد و نمي  
كند و باز هم هوس پرواز در سـر   مگر هيچ پرندة بلندپروازي هست كه از دو بال  پروازش صرف نظر

  بپروراند؟! دو بال پرواز ايرانِ اسالمي عزيزمان همين دو مطلبند كه عرض شد.
را به خود مشـغول داشـته ، و   صحنة پژوهش كشور هاست  موردي است كه مدتديگر نكتة   

ا براي تحقيـق نيـاز   م ": ارتباطند است، بين موضوعاتي كه اتّفاقا ً به  هم بي بامزهآن، ايجاد ارتباطي 
  "به تجهيزات داريم و تجهيزات را هم بايد از خارج بخريم ! 

غلط ـ و چقدر هـم غلـط ـ تعريـف شـده        »مسئله صورت« كه گردد  از همين جا معلوم مي  
اول بايد همـين تجهيـزات را بسـازيم. اگـر آن      ،است. درست اين است كه ما براي انجام تحقيقاتمان

باشد و واقعاً قرار باشد دردي را از اين مملكت دوا كند، پـس ارزش آن را هـم    تحقيق اصالتي داشته
دارد كه تجهيزاتش را هم خودمان بسازيم. اگر هم حاضر نشديم براي ساخت اين تجهيزات ، وقـت و  

ايم، بـه دنبـال اسـباب بـازي      شود كه از ابتدا ما به دنبال تجهيزات نبوده توان صرف كنيم، معلوم مي
 بـه  تنها به همين ترتيب است كـه  اي گران قيمت براي كودكاني بزرگسال! م؛ ولي اسباب بازياي بوده

براي اين آب و خاك جهت درست خود را پيدا خواهد كـرد.   اتيهاي مفيد تحقيق سوژهرساندن انجام 
تحقيقي كه تجهيزاتش از آن سوي آب آورده شود، نتايجش نيز، به نـاگزير و  ترديد نورزيم،   

  يت، نيازهاي همان طرف آب را تأمين خواهد كرد.  در نها
خـداي تعـالي بـه    ي كـه  آسمانما بايد تمام نيازهايمان را از همين زمين زير پايمان و آب و   
در دسترسمان قرار داده است تأمين كنيم. هرچه را نياز داشـتيم و نتوانسـتيم توليـد كنـيم،     رايگان 

تحقيق كنيم. آن وقت خواهيم فهميـد تـازه   و  شتالد همان چيزي است كه براي دستيابي به آن باي
  ايم.   كرده دربارة چه چيزي اصالً بايد تحقيق مي

در  مفيد، به دردخور و سودمند خود را پيـدا خواهـد كـرد.    اين گونه جهت ،تحقيقات علمي  
ت صحيحي اسـ بندي  بندي و دسته د اولويتشو ترين دستاوردي كه نصيبمان مي اين ميان شايد مهم

  گردد. كه نزدمان از علوم حاصل مي
هـاي   فقط بـر توانـايي  بايد رسيديم كه نتيجه ما در دورة جنگ در شرايطي تحميلي، به اين   

  دنيا حتّي سيم خاردار حاضر نبود در اختيار ما قرار دهد. عمدة شكوفايي صنايع   م.خودمان اتّكا كني
ه هـاي روزگـار، كـه       ا جمعي از پـاك ب ،ما نيز در همان دوره حاصل شد. از قضا اين رخداد تـرين بچـ

 دانستند تنها بايد از درگاه ايزد متعال مـدد بجوينـد ، سـامان يافـت.     اي بودند و مي موحدان برجسته
با وابستگي ما « گفتند:  آنان ـ كه بسياريشان در طول همين مسير به شهادت رسيدند ـ صادقانه مي  

  »ت مخالفيم.همة انواع شرك ورزيدن به درگاه احدي مخالفيم، با متّكي شدن به غير خدا، با
سخن نگارنده اين است كه : ما با قيافة تكنولوژيك گرفتن و اداي يك كشور مجهز به انـواع    

  ،  به جايي نخواهيم رسيد.  واردات ديوِوسايل كامپيوتري را درآوردن  و آويختن به دامان 
ها و مدهاي وسايل به اصطالح  ارد كردن آخرين مدل, در وهاي ناشيانه  اتّفاقاً همين پز دادن  
  گردد از تكنولوژي واقعي و پيشرفت درست باز بمانيم.   است كه باعث ميپيشرفته 

خواهيد چه بكنيد؟ پاسخ اين است  خريد از خارج، مي توقّفممكن است كسي بپرسد بعد از
شـوند كـه    ر اين جـا ظـاهر مـي   هايي د مشخّص مي كند. شاخصه ن اقدام،كه مرحلة بعدي را خود اي

  ها راه را نشان خواهند داد و نكته در همين است. ؛ همان بود خواهندكننده  كامالً تعيين
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كند، تالش موفّق مديراني است كـه   به عنوان مثال در پهنة مديريت، شاخصي كه ظهور مي
شود يـك   مي ،اين خوداند در چنين شرايطي با سرعت وسايل مورد نياز كشورشان را بسازند.  توانسته

  براي شناخت درست يك مدير نمونه و ارزشمند.   مالك، يك محك و يك معيار
دسـت  آرام آرام تازه از اين جاست كه به تعريف درست دانش مـديريت در ايـن آب وخـاك    

  تواند آغاز شود.   ها مي هيابيم و تربيت مديران موفّق و باعرضه در دانشگا مي
يابـد.   مـي  ي درسـت خـود را بـاز   معنا ، اين جاست كه آرام آرام از اصال ً "شايسته ساالري"

و در راستاي برطرف سـاختن  دهد واقعي را تشخيص  هاي، نيازتواندبهتر بكسي است كه  "شايسته"
    .مؤثر بردارد ييها آن نيازها، گام دقيق و كامل

دو تبـديل   ايـن به اين ترتيب كابوس جدايي تعهد از تخصص نيز به واقعيت شيرين همراهي 
فهم و دانش و تخصص داشته باشد كه بتواند قدر  كسي است كه آن "متعهد"گردد. در اين راستا  مي

ه آن نباشـد. و بـاز در همـين راسـتا        روز به روز از اين وابستگي بيشتر بكاهد و دنبال توجيـه ناموجـ
اه رسـيدن بـه   قدر دانـش و درد داشـته باشـد كـه بفهمـد و بدانـد ر       كسي است كه آن "متخصص"

گذرد ,  و مردم سختكوش و غيور همراه و همرأيش ميپيشرفت مزبور از وجود شريف و عزيز خود او 
  خريد از خارج كشور .مسيرِ نادرست نه از 

هر كس كه اين مسير را درست بپيمايد و مجموعة تحت مديريت خودش را نيز به همـين   
كـردار از   گونـه صـف مـديران درسـت     گرفت. بدين نام خواهد »مدير موفّق«سمت و سو پيش براند , 

و  گردد جدا مي» بند  و          اهل زد« و » دور قاب چينان ادمجانب«  و» تاجران  شبه« و » دلّاالن « صف 
ســازاني قــاطع و  تصــميمگردنــد بــه  تبــديل مــي ،خــود ،همــين گــروهاي نــه چنــدان دور  در فاصــله
بلكه دلسـوزانه آنـان را نصـيحت و راهنمـايي      ؛واهمه ندارندكه از مافوقان خود  ،گراني نترس سنجش

 پذيرند و همة ايـن اتّفاقـات    ة زيردستانشان را ميكنند و خود نيز فقط نصايح و راهنمايي دلسوزان مي
بشَـويم و   "خـودي "تا جايي كه ممكـن اسـت ،   خواهيم  ما مي« :كهيابد  جريان ميهم در اين مسير 

  .  »مان و براي خودمانخود به دستشيم , اخودمان ب
همان طور كه در يك ظرف غذا حتّـي اگـر يـك    : بايد توجه داشت به اين نكتة اساسي نيز   

كنـد،   شود و خوردن آن ما را از مسير قرب الي اهللا دور مـي  بيافتد، كلّ غذا ناپاك مي تسانجاي  ذره
ـ اهممختلف هم حتّي اگر يك قطعه ـ ولو به ظاهر كم   يدر چرخة توليد اشيا ارزش ـ را از   ت و بـي ي

  ايم! قلم بياندازيم و توليد نكنيم، كلّ دستپخت خود را حرام كرده
  

  اي بين دو نوع كاالي مصرفي مقايسه  
ت قرار دادن تاختن به بعضي         امروز شايسته است بجاي در اولوي ،به نظر نگارنده

عزاي اين را تر  بيشأسف هم هست ـ  هاي ظاهري نوجوانان ـ كه در جاي خود محلّ ت مباالتي بي
همچون اين مسئله ايم و  كه خودمان آن را نساختهكنيم  استفاده مي يبگيريم كه از كامپيوتر

است. شايد امروز گريه براي اين  نيز سرايت كردهمان  جامعهسالم  هاي سلولتمام به  ،سرطاني مهلك
دي صالحانه را بياورد ـ ثواب بسيار داشته مصيبت و مصائب شبيه به آن ـ كه به دنبال خود عملكر

  باشد.
و در ادامه براي همة  "فنّ الكترونيك"به نظر نگارنده بهتر است مجلس ترحيمي براي  

(و شايد آرام آرام براي همة انواع ديگر فنون مهندسي در كشور) برگزار كنيم، و در  "مهندسي برق"
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تعدادهاي بيكران خدادادي (چه انساني , چه ارضي با داشتن اين همه اسچگونه آن خون بگرييم كه 
دوست و  گردان و پول خورهاي پول روز نرخ   به  نان و چه سماوي) خود را مسخرة  دست دلّاالن و 

  كشيم! غال نيز ميكم اشتغالي و توليد اشت ايم و اين درحالي است كه آه پرست گردانيده پول
 :يك مضرتر است بكنيم و ببينيم كدام "وابسته مصرف"اي بين دو نوع  اجازه دهيد مقايسه

مصرف كامپيوتري كه خود از اين دو نوع مصرف وابسته همان بود كه در باال آمد ( يعني يكي 
از  ساده، كه يك دختر نوجوانِ اي بدحجابيمباالتي و  الگوي بيو يكي هم ) ايم و امثال آن نساخته
  كند. مصرف مي همچون يك كاال آن راو است گرفته ها  غربي

كه واي بر تو « گويد :  و خطاب به او مي دكن او را شماتت مي البتّه روشن است كه نگارنده 
كني و به اين ترتيب عبوديت غير خدا را آرام آرام در دل  خود را به نگاه پسران وابسته ميطور  اين

 كني  به اين نگاه وابسته مي ،ندنگر كه به حرام تو را ميرا هم اني پسردسته از ضمناً آن  !مي پروراني
  » و ...ايجاد شود تبعات منفي فراواني  انبراي آنشوي تا  ترتيب واسطه مياين به و 

نياز جنسي  درستناكه اينگونه رفع يا به او دستور دهيم ممكن است از او خواهش كنيم  
  .خود را كنار بگذارد

 يمـوهبت بـرم   كنم. لـذّتي كـه مـي    رستي نميكار ناد«گويد: تواند ب او نيز در پاسخ ميالبتّه   
مـا از هـم خوشـمان     .اسـت  نهـاده  ـ  آن پسرهم در و ـ خداست كه اين حس را در من   .خدايي است

؟ يدما را از اين روزي خدا دادي محروم ساز يدخواه چرا مي .بريم نيز لذّت مي ارتباطآيد و از اين  مي
ناراحت و عصباني  هايي كه برايشان فرستاده است، زيت بردن بندگانش از مواهب و رولذّ ازمگر خدا 

  »و...  چنين فرضي با كرم و لطف و بزرگي و مهرباني او سازگار نيست! ؟! اصالًشود مي
عرضة استفاده از اين  انخودتشما گويي « حتي ممكن است با يك ريشخندي هم بگويد:  

  »د!يا هاي شد و عقده يدهاي خدايي را ندار رزق
  اسخ چيست؟واقعاً پ 

عنوان ه بلكه فقط ببپردازيم , بحث حجاب به خواهيم  البته توجه داريد كه در اينجا نمي
كنيم. به نظرم آخرين و كوبنده ترين پاسخ ما اين خواهد بود  مياي از آن استفاده  يك نمونة مقايسه

الگوي ربان و كريم . خداوند مهداند خدا، مصرف اين الگوي رفع نيازي كه تو داري را حرام مي« كه: 
نه  ؛  است ديگري را براي رفع نياز جنسي تو، حالل دانسته و آن را روزي واقعي و الهي تو قرار داده

ست ها نظران ِ خودشان نيز سال بر صاحب شفاسد تبعاتو اي  گرفتهبيگانگان از  الگويي را كه اين 
  ». گردد  مينموجب پيشرفت تو و ابداً آشكار شده 
خودي باشد و وابستگي به غير او خدايي و كااليي كه از الگو و  از فقط و فقطل هرحاه بما 

 سيد و در نظر اول چنگي هم بدل زد،هر كااليي از راه ر .هستيمايجاد نكند، مجاز به استفاده 
تواند روزي حالل تلقي  نميكه  ، ودبخش نيز ب تهاي چشمگيري هم داشت و مصرف آن لذّ زيبايي
تر  هاي الهي نيز گرفته شده باشد. لذا مهم و از همه چيز مهم ظاهراً از نتايج موهبتهر چند گردد؛ 

  .كند مطمئن شويم ما را وابسته به غير خدا نميهر تقليد و هر مصرفي اين است كه قبل از 
اين اصل است و نتيجة بحث، فرعي است كه از اين اصل نتيجه شده و تا وقتي متصل به  

نكند و مباني توحيدي  "وابستگي"يجاد تا وقتي اتنها  "يرفع نيازهر "يعني  ؛آن است ارزش دارد
حتّي است. اگر رشد و پيشرفت واقعي ما باشد، محترم تعالي و راستاي مخدوش نكند و در ما را 
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گردد، ارزش الهي و خدا  به غيرِدوباره آلوده به وابستگي  حجاب و يا ازدواج، حاللِ 6همان كاالي
و آرام آرام  بازد ميرنگ اي الهي كه بايد داشته باشد ,  دهد و از صبغه از دست ميد را بخش خو تعالي

و عاري از روح عفاف و حجابي دروغين به بخش و يا  جاي ازدواجي تعاليه به ازدواجي شوم ب
  گردد.  مبدل ميپاكدامني , 

حرف و ز بخشي امنصف هم هست و در فرض ما تا حدودي آن دختر خانم نوجوان كه اگر 
تا حدودي خود و اين الگوي فاسد درست است كه من با مصرف « گويد: بپذيرفته نيز استدالل ما را 

تا حدودي آن پسرك را به غير خدا وابسته كرده و راه پيشرفت خود و آن پسرك را تا حدودي 
 گير تصميمو  دي مسئولافرادر جايگاه و  ي را بر عهده داريد هاي تكه مديري شمايانيولي  ؛ام بسته

، مشغول وابسته كردن بيگانگاناز جمله مصرف كامپيوتر ساخت  ان،سر تا پاي كارهايتبا  ايد، نشسته
  . ان هستيددستت و تمام جامعة زير تانخود

من فقط خودم و شايد چند پسري كه در روز مرا در اين شكل و شمايل مي بينند را، آن 
، 7صورت بسيار ماندگاره رفع نياز جنسي و آن هم نه بهم نه در تمامي ابعاد بلكه فقط در بعد 

 هم د؛ آناي آلوده كردهبه نوعي ديگر را  انات تمام محيط و جامعة كاري شماكنم ولي  مخدوش مي
اگر  ـ دكني جامعه ميبه با خوراندن كامپيوترهاي غير ساخت خودمان  شماكاري كه  !تر بسيار عميق

  »!است  را به نابودي كشانده مان كل روند تعالي جامعهـ  د و درست بنگريدظاهربين نباشي
هاي  كنند و پيشرفت آنها كامپيوتر مصرف مي !نگاه كن«  : كه ددر پاسخ بگويكسي اگر 

:  گويد او نيز در پاسخ مي »مصرف كامپيوتر مجاز است.به همين دليل فالن و بهمان كرده اند و 
پيشرفت  ام، اي كه من هم پسنديده وي رفتار جنسيين الگبا همها  آن !يدهم نگاه كنشما خوب «

جنسي و هاي  چگونگي ارتباطو خيلي به  داي ها شده در بند اين حرف شماكرده اند و چه بسا چون 
اين جور چيزها اهماتفاقاً شايد راه پيشرفت همين است كه دپيشرفت كني دتواني ، نميدهيد  ميت ي !

  »صرف كنيم!سي هم مالگوي آنها را در مسائل جن
خود ه او هم ب ؛»  ببين كامپيوتر چقدر كارهاي آنها را آسان كرده است« : دبگويكسي اگر 

  »اتفاقاً در مورد مسائل جنسي هم كاالهاي آنها كار را آسان كرده است. ! آري : «دهد بگويد حق مي
 چه ببين كامپيوتر چقدر زيباست،« : دبگويكسي به خود اجازه بدهد و به او اگر 

ضمناً  !يدفاقاً ببيناتّ : «گويد ، او هم در پاسخ مي» !اب استكند و چقدر جذّ هايي را خلق مي زيبايي
آفريند و نمايش  هايي را مي چقدر زيبايي گونه است! كاالها و الگوهاي رفتار جنسي آنها هم همين

  »اب است! هد كه ما نداريم و چقدر جذّد مي
  كند: ن موضوع را براي پيشرفت جامعه اكيداً توصيه مي، ايقدر عالي قرآن، چ محال ببيني

ال تَ ومنّد ينَعيك اه اَعنا بِتَّلي ما مزواجاً مم نهه هرَزالحيوه الدنَنيا لنَفتهم فيه زقُرِ و ربك 
  .بقياَ ير وخَ

                                                 
زمين  هاي ما از مغرب گرفته دن انواع واماز سر عمد و براي همسان نشان دا»  كاال « . اميدوارم خوانندگان عزيز توجه داشته باشند كه كلمة  6

گرايان و اهل التقاط  (ماتريالستها,  است كه در اين نوشته  استفاده ميشود و كاربرد چنين اصطالحي در اين نوشته ماهيتاً با ديدگاههاي مادي
 كمونستها و ...) تفاوت دارد.

 از دسترس است تا آن گناه به زعم نگارنده بزرگ ديگر.. چون توبه از چنين گناهي به نظر نگارنده كمتر دور  7
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ها منگر.  و به آنايم ، ت مند ساخته زندگي خوش بهرهها را از يك  اگر زنان و مرداني از آن« 
(سورة طه ـ آية » اين براي آن است كه امتحانشان كنيم. رزق پروردگارت بهتر و پايدارتر است.

131(  
كه اتاق كارشان را با وسايل غير  ها براي اين اگر مسئولين ما نيز درك كنند كه هوس آن

، هزاران بار نمايندتر  دهز كنند كه مثالً كارها را سامجه )مانند كامپيوتر و غيره(ساخت خودمان 
به ي تشريفاتي ياست، هرگز شاهد خريد هواپيماهوس آن دخترك سوزتر از  تر و خانمان زشت ،بدتر

شديم بلكه شاهد فعال شدن  ، نميكشور  سابقِ ارشد ميليون دالر براي مقامات شصتمبلغ 
  :اين راه بود كه شديم و از براي ساخت هواپيماهاي گوناگون مي مان صينجانبة متخص همه

  ؛ گشت  شايسته ساالري در مديريت نيز از شعار به عمل آمده و آرام آرام محقق مي ـ 
  ؛  فتگ كم اشتغالي در كشور نمي درد بي درمانِ , از و هيچكس هم ساليان سالـ 
  ؛ و عزاداري براي فرار مغزها نيز به يك ژست روشنفكري تبديل نمي گشت  ـ 
برره هاي  شبنظير  اي ـ از بي نشاطي نيز، نسخة محصوالت فرهنگي و براي نجات جامعهـ 
 حاصل  هايي بي صرف حرف ،بسيار يشد كه الزم باشد براي مفيد يا مضر بودنش اوقات نميـ پيچيده 

  گردد.
  

  آيد ك نوع كاالي مصرفي ديگر وخطراتي كه به چشم نميي
كنيم كه ساليان سال  بررسي ميكااليي را به اصطالح در اينجا نمونه اي ديگر از مصرف 

مان  هاي اجتماعي را مادر مصيبت است ,  با تبعات منفي آن دست به گريبانيم و شايد بتوان آن
  دانست. 

عالمان و ,  سواگاه علم و دانش را به دو قسمت از هم  ويژه بعد از اسالم، هيچه بما ايرانيان 
نهايتاً حتي مكان آموختن را به دو مكان از هم دانشمندان را به دو گونة از هم جدا و بدنبال آن 

دو سيستم آموزشي  هولي امروز. كرديم نمي بندي  تقسيممتفاوت!)  هايي معماريبا ي حتّ( منفك
خواهيم سخن بگوييم همين موضوع  كامال ً منفك از هم در كشور وجود دارد. مشكلي كه از آن مي

  چه شد كه اينگونه شد؟! واقعاًتفكيك حوزه و دانشگاه از يكديگر است. 
اهل علم و دانش اكثريت قريب به اتّفاقِ هي توج بيباعث اصلي اين رخداد،  ،به نظر نگارنده

 "تحميلي"حتّي شايد بتوان و  "وارداتي"، "دستپخت بيگانگان"كه است  بودهيي كاال آن به مصرف
   خواندش.

علم و دانش ما به تقسيم بندي  طرز نگرشدر سامان دادن  ييبار كاالي مورد نظر، الگو اين
  ، به كار گرفته شد.سرعت و دقت در محاسبهبه منظور  كه مانند كامپيوتر كااليي بود و نه

در  از جهت اينكه بتوانندبه عنوان يك تقسيم كار , بندي در علوم و بين اهل علم  تقسيم
در رشد ه مؤثرتر و مفيدتر هاي هر چ عمق بيشتري پيدا كنند و گام بعضي موارد غور بيشتري نموده،

در كلّيت خود به هميشگي بوده و كمتر كسي است كه اين موضوع را  يخود و جامعه بردارند، نياز
 قدر بنيادين گردد كه بندي آن كه اين تقسيم را كاذب بداند. اما اين و آن برنشمردواقعي  ينيازعنوان 
 , جدا ً محلّ تعجبسازدمواجه  !بي قواره هاي عجيب و با مرزبندي ،با دو حيطة از هم جداما را 
  .است
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و  "علوم حوزوي"به هايمان پاره پاره ساختيم و  را در آموزشگاه "علم"اندام ما  چه شد كه
دهي جديد  در سازمانو  يمكرد قطعه قطعهرا بدنِ واحد  اين چرا ما ؟!قائل شديم "دانشگاهيعلوم "

و  باشند شتههيچ كاري به كار هم ندا ز هم مستقل شوند،كامالً اكه ورديم آشان اي در گونه هبخود 
    ؟!گذارندي هم روي يكديگر ندرست تأثيرحتّي 

پذيريم  كنيد هم اكنون حتي در علوم و فنون مهندسي هرگز نمي مالحظه ميطور كه  همان
در  هر دو! نيز از  "مهندسي مكانيك"جداست و  "مهندسي برق"از  "رياضيات"كه 

دليل  هبلكه برعكس ب ،است گرديدهجدا ن "مهندسي"از   "پزشكي"هرگز ي جديد ها بندي تقسيم
نيز  "مهندسي پزشكي"اند، گرايشي بنام  ي ترجيح دادهشده، حتّ مشاهده تأثير و تأثرهاي گوناگونِ

   !بسازند
هاي گوناگون علوم  حتّي رشته ي كشورهاي غربي شاهديم كهها در دانشگاهامروزه 

 مستقل از علوم و روانشناسي هرگز كامالًاقتصاد  ارتباطات، شناسي، جامعه شان ، نظير انساني
هرگز اقتصاد يك جامعه از به عنوان مثال و كامالً از يكديگر تأثير ميپذيرند.  مهندسي و فني نيستند

  گردد. بررسي نمي گانه جدا ,آن جامعه فن و فنĤوري
از همه چيز، به  الزم است هر رشته، البته قطعاً معني اين حرف اين نيست كه دانشمندان 

و از هم  باشند تنگاتنگ نداشته يبا هم ارتباط ها  كه اين د. ولي اينشته باشنع دايك اندازه اطال
  ر نيست. ي حرف همديگر را هم نفهمند، اصوالً متصوجداي جدا بشوند كه حتّطوري 

هاي فلسفي بر اساس در دنياي غرب بسياري از نظريه به روشني قابل مالحظه است كه 
  طور برعكس. تغيير نموده و همينو تكنولوژيكي فني  صنعتي،پيشرفتهاي 

در واقع چون محور دانش اندوزي و بكارگيري آن، انسان است، چه بصورت فردي و چه 
بصورت اجتماعي، پس جدايي كامل و استقالل كامل، در همان نگاه اول، مردود و نادرست به نظر 

ه ب ،غريب فاقِدهد، اين اتّ فاقي كه در جامعة ما طي ساليان طوالني رخ داده، نشان ميرسد. اما اتّ مي
  دادني است! هرحال رخ
مقولة كامالً جدا از هم دو نيز به عنوان » علم « و » اخالق «همين است كه در جامعة ما  

رنگ ما هي هاي دانشگا رسد كه گفتگوي از اخالق در محيط جايي ميه كار ب وگردند  بررسي مي
تي طوالني جنگ بين سياستمداران و عالمان دانشگاهي از يك طرف و عالمان حوزه از بازد و مد مي

  . يابد و ادامه مي گيرد هاي كم رنگ تا پررنگ شكل مي صورته طرف ديگر، ب
ترين  فضل اهللا نوري، فقط يكي از تلخ ِ شهيد مقابلة مشروطه و مشروعه و بر دار رفتن شيخ

  بوده است. آمده از اين امر  اصلحنتايج 
جدا دانستن دين از سياست، اخالق از حكومت، معنويت از زندگي مادي، علم از اخالق و 
سياست، تخصص از تعهد، عالم و دانشمند از روحاني، لباس دانشگاهي از لباس روحاني، معاونت 

و  "ديني"بندي علوم به  و تقسيمفرهنگي از معاونت آموزشي در وزارت علوم تحقيقات و فنĤوري، 
نگارنده اساسي براي  يمحلّ تأمل و ترديد ، همه و همه ، "غير قرآني"و  "قرآني"، "غير ديني"

  است.
همه مورد تأكيد مقام  ـ كه اين موضوعاتي از قبيل انقالب فرهنگي، وحدت حوزه و دانشگاه

با عنوان ذوب  ر پر بركتشانو يا آنچه حضرت امام خميني در اواخر عمـ  است معظّم رهبري بوده
كه سزاوار بوده گونه  و متأسفانه تا كنون ابدا ً آن ـ دندفرموعنوان در همديگر اين دو نهاد علمي 
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ه بين بردن اين افتراق، دوگانگي و از هم گسيختگي بود براي از همه و همهعملي نگرديده است ـ 
  .است

، مصرف  الگويي هاي ناروا را سبب شده ي كه اين تفكيكنادرست تفكر به نظر نگارنده ريشة
هاي مبنايي  ها و سستي ها و كاستي كژيديگر،هر مصرف غير مجاز و حرام  اننداست كه م وارداتي

  زايد. مي
آزموده نشده، ، اين كاال نيز وقتي  ي ساخته نشده توسط خودمانكاالدر واقع مانند هر  

  جاي گذاشت. ر تبعات منفي خود را براي ما ب تنها  ابا و بي مطالعات الزم، فقط، مصرف گرديد،مح بي
هر چه خير و شر  ,گشت  وقتي مطرح ميزمين ـ  ـ مغربدش الگويي در محل تولّچنين 
ه را نيز ب هدايتي آن آزموني و ،توانستند مسيرهاي اصالحيها  غربيبود و لذا هم داشت در كنار 

, چنين الگويي در غرب به رغم همة مبه آن دچار آمديما  وضعي كه خوبي طي كنند. برعكسِ
هرحال سودي ه از الگو و كاالي خود، بآنان در نتيجه  .نبود "تقليدي" ,مفاسدي كه ايجاد كرد 

  .و دانشمندانمان در راه اين الگوبرداري، دقت و وسواس علمي الزم را به خرج نداديم بردند. ولي ما
ز و چه رفع آن، چون خدايي نبود (يعني ، چه به لحاظ واقعي بودن نياكاالدر نتيجه اين  

در عمل ، اما حالل نگرديد ش نيزهمراه با خيرخواهي براي ما, يا همراه با دانشِ كافي نبود)، مصرف
و مصرف بي روية آن در جامعة  ل به نسخه اي حرام و آلوده گرديدلذا تبدي مورد مصرف واقع شد!

  .بار آورده ب زا نبود ـ نين شديد و آفتـ كه در غرب نيز چ سوزي راما، نتايج خانمان 
چگونه  سؤال اين است كه چرا ،حال  تالش علمي چيزي نيست جز تالش براي كشف حق. 

دو قسمت كامالً مجزا از هم به را » حق  «به خود اجازه داديم ما  فرآيند علمي بود كهكدام و در 
سري  است و يك » ي فيزيك«  كه داريم ايقييك سري حقچه شد كه آمديم و گفتيم ؟ تقسيم كنيم
  ! ؟ »يمتافيزيك « و به اصطالح ماوراي آن

علوم ناميديم و علم هاي مربوط به آنها را  »  يماد « را ايق چگونه شد كه يك سري از حق
  ؟!» يغيرماد« و مابقي را خوانديم ي مادتجربي و 
  ؟! دندي قاطعي كنبه خود اجازه داد، چنين تقسيم ب كدام دست ناپيدايي بود كه  

شراف بر آن إآنقدر مسلط شده و » حق همة  « بهآن كه چنين خواست و چنين كرد آيا 
  ؟!چنين كندمجاز باشد  تا يافته بود

نداريم و در » حقيقت «زادگان چون دانش الزم را نسبت به  آدميدرست اين است كه ما 
ين ايم ، چن قرار نگرفتهحض است ـ انديشيِ م ـ كه مقام عصمت و درست» عالمان كامل «جايگاه 

شراف كامل موجودات جاهل، خطاكار و اهل نسياني هستيم كه به همة حق إرا نداشتيم. ما  يحق
ست كه ما ي اتر از آن حق بزرگآري! تر ميشويم.  نزديك و نزديكدر بهترين حالت، فقط  ؛نمي يابيم 

  .گنجايش همة آن را داشته باشيمبا ظرف محدودمان ، 
كه همان  »تحقيق«  جستجوكردني مي ماند و لذاست كههمواره اين ترتيب حق  به 

  .هميشگي استپيوسته و جستجوي حق است، 
 مسير  ما را بهبود كه  مصرف نادرست يك كاالي وارداتي, اين همان طور كه اشاره گرديد

 بندي تقسيماصل ـ  چنانچه در ابتدا نيز اشاره گرديد ـ خنده دار انداخت. هر چند سازي ياين جداي
تر و در نتيجه استفادة بهينه از  به منظور رسيدن به جوابهاي دقيق ، تر براي پيشبرد بهتر و سريع

رفع اين نياز درست،  رسد؛ اما اين در شرايطي است كه به نظر مي »يك نياز درست«مواره ، ه نيروها
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تر  به تعامل و تشريك مساعي هر چه عميق منجراتّفاقا ً بلكه  ؛منجر به از بين رفتن اصل كار ، نگردد
 بندي تر , و همچنين پويايي در تقسيم نوتر و دقيق هاي بندي , و احتماالً تقسيم تر و هر چه نزديك

 گردد.

  
  م كدامند؟يشو ها دچار مي ر وابستگي به آنيگناهان بزرگ اخالقي كه در مس  
        زنـيم عـين   ايـم و مـي   ل عمـومي زده آتشي كه ما در سير وابستگيمان به بيگانگان بـه امـوا    

عناوين ديگري نيـز بـه جهـت اخالقـي در همـين       به جز مقولة اسرافو قطعاً حرام است.  »اسراف «
راستا (يعني لزوم تالش براي توليد همة آنچه مصرف مي كنـيم و نهراسـيدن از دشـواري طـي ايـن      

ر و   ها ذيالً از كت مسير) قابل بررسي است كه به بعضي از آن م متبحـعاده اثر عـالاب شريف معراج الس
  گردد: ، اشاره مي "ملّا احمد نراقي "زاهد متّقي 

احتـراز نمايـد. وايـن صـفت در      ،از چيزي كه نبايد حذر كرد /كسي/ جبن : آن است كه« ـ   
نهايت خباثت و موجب هالكت است؛ آدمي به سبب آن ذليـل و خـوار، و زنـدگاني او تلـخ و نـاگوار      

گشـايند. و صـاحب    كنند، و ظَلَمه، دست تسلّط بر او مي گردد، و مردم در جان و مال او طمع مي مي
شـود. و بـه ايـن جهـت از جميـع       طلـب) مـي   دوست (راحـت  ثبات و كسل و راحت آن مضطرب و بي
ل مـي      سعادات باز مي شـود و فحـش و دشـنام را بـر خـود       مانَد و انـواع فضـايح و رسـوايي را متحمـ

  8 »دهد. و نام نيك را بر باد مي پسندد مي
  هراسيم؟ آيا ما از مشكالت چنين مسيري در تشخيص نيازها و توليد در داخل كشور نمي  
دنائت همت : و آن عبارت است از پستي طبع و قصور همت از طلـب كارهـاي بـزرگ و    « ـ   

  امور عظيمة خطرناك، و قناعت نمودن نفس به شغل هاي پست و اعمال جزئيه.  
و اين صفت خبيثه نتيجة كم دلي و ضعف نفس است. و ضد اين صفت علو همت است كـه    

  عبارت است از سعي نمودن در مراتب عاليه و مناصب متعاليه ، و طلب كردن كارهاي بزرگ.
و كسي كه همت او عالي باشد، به امور جزئيه سر فرود نياورد، و بـه طمـع منـافع خسيسـة       

  9 »د، و از بيم مضرّت و خطر، دست از مطلوب خود باز ندارد.دنيويه خود را نياالي
  ايم؟ است، همت بلند داشته گونه كه سزاوار بوده آيا ما در مسير آباداني كشورمان آن  
ميتي: و آن كوتاهي و اهمال كردن است در محافظـت آنچـه نگاهبـاني    ح غيرتي و بي بي« ـ   

رض و اوالد و امـوا   ل. و ايـن مـرض، از مهلكـات عظيمـه و صـفات خبيثـه       آن الزم است از دين و عـ
  10»است.

ت آحـاد ملّتمـان    آيا عرصة قناعت در مصرف و توليد در داخل كشور،    محلّ غيـرت و حميـ ،
  طور كه سزاوار مردم ماست، بوده است؟ آن

عجله و شتابزدگي: شتاب كاري است كه آدمي به مجرّد اين كه امري به خاطر او خطور « ـ   
م به آن نمايد، بدون آن كه اطراف آن را مالحظه نمايد، و در عاقبت آن تأمل كند. و ايـن از  كند اقدا

                                                 
. اين مطالب  ـ كه بسيار زنده و منطبق بر حال و روز جامعة امروز مسلمانان ِ ترسان از رفتن به مصاف مصنوعات غرب است ، و گويي نه  8

؛ ص 1378ا احمد نراقي ؛ انتشارات هجرت ؛ قم: اين كه حدود دويست سال از نگارش آن مي گذرد ـ نقل شد عيناً از : معراج السعاده ؛ ملّ
172.  

 .210. همان ؛ ص  9
 .218همان ؛ ص  .  10
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كم دلي و ضعف نفس است. و از راه هاي بزرگ شيطان است. و آن لعين، بسياري از فرزنـدان آدم را  
متجاوز است و سرّ در شد ت آن از حدت  با اين صفت به هالكت رسانيده./.../ و اخبار در مذمت مـذم

آن، آن است كه عمل هر كس بايد به بصيرت و بينايي باشـد، و عاقبـت آن را مالحظـه كنـد و ايـن      
  11 »موقوف است بر تأمل و تأنّي. و اين صفت مانع تأمل است.

ايم و هميشه در انتظار برداشت زودهنگام  آيا ما در پهنة توليد، عجول و شتابزده رفتار نكرده  
  ايم؟ نبوده محصول و مصنوعِ كار

ترك اعانت مسلمين و عدم اهتمام در امور ايشان: و منشأ اين صفت، اگر عداوت يا حسد «ـ   
باشد، از رذايل قوة غضبيه خواهد بود؛ و اگر باعث آن، كسالت يا بخل يا ضعف نفـس باشـد از نتـايج    

  قوة شهويه محسوب خواهد شد. 
از جملة مهلكات، و عالمت ضعف ايمـان و  و بالجمله شكّي نيست كه اين از رذايل صفات، و   

  باعث حرمان از درجات جنان است و احاديث و اخبار در مذمت آن بسيار وارد شده.
هر كه مضـايقه كنـد از اعانـت بـرادر     "و از حضرت محمدباقر (عليه السالم) مروي است كه:   

اعانـت او گنـاه باشـد و     ود به اعانت كردن كسي كـه در ش ، مبتال ميمسلم خود و برآوردن حاجت او
  12 »"هيچ مزدي از براي او  نباشد. 

و از حضرت صادق (عليه السالم) مروي است كه: هـر مـردي كـه از شـيعيان مـا يكـي از       «   
برادران او به نزد او آيد و از او حاجتي استعانت جويد، و آن مرد با وجـود قـدرت، اعانـت او را نكنـد،     

كردن دشمنان ما، تا بـه واسـطة آن، خـدا در روز قيامـت او را عـذاب      خدا مبتال سازد او را به اعانت 
  13» "كند.

(عليه السالم) منقول است كـه هـر كـه بـه نـزد مـردي از        و از حضرت امام موسي كاظم«   
برادران خود رود و پناه بر او برد به جهت كاري، و او با وجود قدرت، او را پناه ندهد، به تحقيـق كـه   

  "كرده است. قطع واليت خدا را
و از حضرت پيغمبر (صلّي اهللا عليه و آله) مروي است كه هر كه اهتمام در درست كـردن و    

  14 »"اصالح امور مسلمانان نداشته باشد مسلمان نيست ، به شرط قدرت.
اي كه در آنيم معنايش فروگذاري اعانت به مسلمين نيست؟ آيا جويندگان  آيا شرايط كنوني  

شان در  و از خلّاقيت و انرژي و دانشمندان برجستة ايراني كه چون نيازهاي اوليهكار، دانشجويان ممل
فانه عاطـل و باطـل مانـده انـد، مسـلمان        امر توليد به درستي تأمين نمي شود و بسياري شان متأسـ

خواهند تا تواني را كه خدا در اختيارشان نهـاده بـه خـدمت     نيستند؟! آيا فرياد اينان را كه كمك مي
  آب و خاك مقدس بگيرند، نبايد شنيد ؟ آيا نبايد ياريشان كرد؟   اين

                                                 
 . همان. 11
. نمي دانم چرا از ديدن اين روايت شريف نقل شده ، به ياد كساني افتادم كه به جاي سرمايه گذاري براي آموزاندن درست مطالب ،  12

آب و خاك ، براي سرمايه گذاري به سراغ كشورهاي اروپايي مي روند و عمالً خود را براي  مهارت ها و فنون مورد نياز به جوانان اين
 آموزشي غرب در حد يك خدمتكار بي جيره و مواجب قرار مي دهند. ايه صاحبان سيستم

ل و تفكـّر در اين قبيل روايات و احاديث ، موي بر تن آدمي راست گردد. آيا در شراي 13 طي كه بي كاري معضل بزرگ . جا دارد از تأمـ
ها  كار و بضاعت مالي فراهم  كشور است ، بايد با واردات گستردة انواع كاالهاي اروپايي و ژاپني و چيني و...براي مردمان آن سرزمين

 كنيم؟!
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آيد و به رغم داشتن  گونه به سرمان مي خوريم كه آن اي غوطه مي امروز ما در چنين معاصي  
رين تـ  جوانان با استعداد، منابع مالي غني و امكانات بي نظير جغرافيايي، ايـن گونـه در توليـد سـاده    

ايم. نبايد ترسيد؛ نبايد دون همتي كرد؛ بايد غيورانه به مقابله با وضـع   رماندهاشياي مورد نياز خود د
نادرست موجود پرداخت. شتاب و عجولي در مصرف، چشـمان مـا را بـه روي حقـايق بزرگـي بسـته       

  است.  
  

  نتيجه گيري
ا ي منيك مي زندگي خود  واردرا   و آن گيريم  ها مي از غربيرا  زندگي الگوينوع  كه يك اين  

است. چه  » مصرف«  ، هر دومگيري كار ميه را ب و آنكنيم  كشور مي وسيله را واردنوع كه يك  اين
ان، هر دو م براي خوردن و سير شدنمپزي ن متبادر ميگردد و چه ناني كه ميامراهي كه به ذهن

هر ه كه ب نكند و همگي در اي ها، دردي و نيازي خاص را دوا و برطرف مي روزي اند. هر يك از روزي
ا توانند دردي از دردهاي ما را دوا كنند، مشتركند و همه براي تعالي و پيشرفت ما الزم. ام حال مي

اين است كه اين روزي كافي ها نيست، بلكه شرط  روزي مصرف ،فقط ،شرط كافي براي پيشرفت
ه نبايد او را بين خود  راه ك» ندي« اي از , باشد ؛ و نه تحفههمتا بي بي آاليشِ ِ پاك, آن  از او فقط

  دهيم.
است . لذايم ختهان را فراهم سامموجبات تباهي خود و جامعه  مهر شريكي با او قرار دهي 

 متا مطمئن شوي مو ذره اي كوتاهي را بر خود نبخشي مان را بگذاريم كه بايد تمام تالش و هم و غم
  بوده باشند.فراهم ساختن آن او در كار  هاي رزقِ پاك و پاكيزه است و فقط و فقط واسطه ،اين روزي
موضوعِ مصرف را چه همة آن  مقسم بخوري ماست كه بتوانيدرستي رفتارمان آن  آزمونِ 

را ـ  » موضوعِ مصرف« اين  بايد .ايم ايم و پرداخته ساخته مانخوداز ابتدا تا انتها،  ،ايم خود قرار داده
مانند ، هاكنندة كار چه يك وسيلة آسان( باشدهرچه  ـ ايم خطابش كرده كاالكه ما در اين نوشته 

 ،اي اغماض هكامل و بي ذر با وسواسِ, )امورسازي  و بهينهسازي  چه يك الگو براي آسان، كامپيوتر 
 به نيازي واقعيمان از سر آيا واقعاً قبالً بر اساس دانش خدادادي خود مببينيكنيم و  شخوب برانداز

  يا نه؟ ميا رسيده ،ه عنوان نيازي حقيقي)(ب ضروري بودنِ مصرف آن
ه باست ضروري  يدرستاقدامات  چه براي رفع آن نياز،ببينيم بايد  بود ، "آري"پاسخ  اگر 

الزم است به مقايسة  ،ميبيابنياز دست آن به كااليي براي رفع بتوانيم خودمان  . اگر درسبانجام 
و كار را به همين ترتيب براي بهينه  مبپردازي مان و كاالي ارائه شدة از غير خودمانكاالي خود

  .مادامه دهي مانسازي و پيشرفت
پيش  ماو بيگانه از  ايم هدست نيافتمزبور كاالي امكان ساختن و پرداختن اگر هنوز  به 

روزي آن بيگانه كرده بيشتر و بهترش را روزي را آنچه  مافتاده است، با درخواست از خداوند، بخواهي
چه  نه اينكه با بي صبري از آن شود.مرتفع  مانتا نياز مآنقدر ادامه دهيتالشمان را اند و نيز بگرد ما

  .ماستفاده كنياست، حرام مصرفش برايِ ما 
خواهي و حرص و  ة شهوت فزونرا آلودما در واقع ديدن آن كاالي بيگانه نه تنها نبايد  
بخش راه  و روشني مبگيريدر نظر  ييخدا اي روزيبه منزلة بلكه بايد اين ديدن را نيز  طمع كند،

  .، قرارش بدهيمخود براي دريافت روزي كامل و بي عيب و نقص از جانب او
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هم  »تشخيص نياز« مرحلة هنوز حتي به  مادر مواجهه با اين موضوع مصرف ممكن است   
بسيار  بايدصورت باشد.در اين  مابه نو  و كاالي جديد الورود، در حال القاي يك نيازِ ميباش نرسيده

در تشخيص خود به تا  مو وسواس بسيار بخرج دهي مرا جمع كني احتياط نموده و تمام حواسمان
تحميل نگردد، چه به لحاظ اصل نياز و چه به لحاظ  ما نيازيكه به  مو مراقبت كني مبرسين آمورد 

رويارو هستيم واقعي  ييازنبا كه  مبه اين نتيجه نرسيتا ، مانخود الويت آن نسبت به نيازهاي ديگر.
وارد مرحلة نبايد ، نه تنها ميا پي نبردهآن تر به  خاطر بي توجهي و يا كم توجهي پيشه ب مثالً و 

 .مبشوي هم بلكه هرگز حتي نبايد تسليم القاي نياز كاذب آن كاالي وارداتي ممصرف آن بشوي
ا همان فرآيند مشابه باال، براي بايد ب منداريدرست را تشخيص رسيدن به  چنانچه علم كافي براي

 ،ميا هنرسيدبه تميز دادن راه از چاه  مانو با علم خود مانو تا خود مكنيتالش افزايش علم خود 
  !منگردينيازي نو تسليم 

همان طور دروغين و كاذب نيست، ، يادشده، القاييكه نياز  مبه اين نتيجه رسيديهر گاه   
، كااليي متناسب ، براي رفع آن نياز رسد كه  زمان آن فرا ميحاال زه كه قبالً نيز مكرّر اشاره شد ، تا

 تاداشت  م. آنگاه است كه كااليي مجاز و حالل در اختيار خواهيمبسازي مانبا دستان با كفايت خود
  .ممصرف كني

گوييم  ، ميو مرتّبا ً فقط مصرف كند  ها را رعايت نكند و مصرف كند اي كه اين به جامعه  
مصرف است كه مذموم است. در واقع مصرف كاالي حرام است كه نوع از و اين  »اي مصرفيجامعه «

يي براي مصرف ما (البتّه در مسير تعالي و مذموم و نابودكننده است وگرنه روزي هاي خدا
  هستند پيشرفتمان) 

اري كاستي , دشويك جامعة الهي نه تنها به دردها و نيازهاي خود به ديدة  ،عبارت بهتره ب  
اي  صحنهپيش رويش،  رازي و يا بهتر بگوييم،  الهي نمي نگرد، بلكه در هر نيازِ يعذاب يا ناراحتي , 

است كه  » راز و نياز« ن همي. و نگرد ميجهاد و كوششي مقدس، راي الهي و براي تالشگشوده شده 
  تر مي سازد. او را رفته رفته به حق نزديك و نزديك

به اين و  كند ي و رو به باالي خود را طي مياست كه سير صعودبه اين ترتيب  هر ملّتي  
 بِرا وسيلة تقرّ گيرد و آن مي ييدرد و نياز را نيز رزق و روزي خدا اي چنين جامعه ترتيب است كه

 ،چنينتواند،  ميكسي تنها اما  دهد؛  خود به درگاه آن اَحد صمد (جلّ جالله و عظم شأنه) قرار مي
و براي كشف آن راز و براي رفع  استفاده كند كه در هر نيازي، رازي ببيند ياوندهاي خد از موهبت

  . بكوشد او آن نياز ، عاشقانه و فقط براي رضاي
  

 والسالم
 , جمعه بيست و هفتم آبان ماه يك هزار و سيصد و هشتاد و چهار گردش زمين به دور خورشيد

  و سلّم) به مدينه بطحا ( صلّي اهللا عليه و آله پس از هجرت آفتابِ
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