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تعالیباسمه



 «قیام حسینی در برابر جاهلیت اُولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مُدرن»
 

 یازدهممبحث 



میاان ضرارت موسای و هاا  وابها و ج ها و سوال و آن صحبتبه علم الهی علمی پیچیده مربوط  آن امتحانات و مسائل وقتی
انا  لا  »و خرار فرماود   ضررت موسی )ع( نتوانست با درجه علمی خرر نبی )ع( همراه شود ،در گرفت ضررت خرر

اآ را  ظااهرا  هار دوآ آنهاا پرناده ،خواستند از یکدیگر مفارقات ننناد وقتی می «.تستطیع معی صبرا... هذا فراق بینی و بین 
 ،رسااند. در ایا  میاان اآ مای دارد و به جاندار تشنه می اآ از آب دریا را بر خودش، قطره ار نوچ مشاهده می ننند نه با منق

اآ  نند نه قطره معصومی  )ع( به ای  منظره جالب تمثیل می در بیان عظمت علم ضرراتشود و  ضررت جبرئیل )ع( نازل می
 اگار شما و تفاوت درجه آن با علم نبوآ و علاوآ اسات. گر میزان علم فت در برابر ای  اقیانوس، نشاننه ای  پرنده به منقار گر

، نامال وجود دارد آنان و چهارده امام )ع( آ علمی میان درجهچنی  اختالِف  رغم برخوردارآ همه انبیاء الهی از عصمت، علی
 غیرمعصاومی ، علام معصاومی  )ع( چاه فاصاله عظیمای دارد. در واقاع ست نه علم غیرمعصوم باا علام ضراراتواضح ا

یاا مطاالبی  خبر بودند ننند نه سابقا از آنها بی ندگی به معارف جدیدآ دست پیدا میز الحصول است. یعنی در طول تدریجی
 !نند نه قبال در نهایت اجمال و ابهام بود براآ آنان تفصیل پیدا می

عقالنیاِت غیرمعصاوم  دارآ به دست شدن پرچم دی  سپرده و نبرآ ، با آغاز غیبتشد بیانگذشته  مباضثلذا همانطور نه در  
غیرمعصاوم  عقالنیات قهاآ عظام شایعه ناه از سان تفقه ف عج( و فقهاآ عظام شیعه(، روش  است نه)نواب عام ضررت )

مدعی ایا  نیسات نیز . هیچ ی  از علماآ شیعه است، داراآ سیر رشد تدریجی است و قابل مقایسه با علم معصومی  نیست
عصاوم در غیار م عقالنیاتبلکه مالک است و تکامل در آن راه ندارد!  ،فالن عالم بدان دست پیدا نردنه فقط همان علمی نه 

د و وضاو  و شاو نند و از اجماالت آن ناسته می شود و ارتقاء پیدا می نند و اشکاالتش بر طرف می طول تاری  تکامل پیدا می
گاهیشناسد ن آ را میجدید ابعاد و اعماق شود و دقت آن بیشتر می  شت. انعکاس ای  مطلب در اعتقاداتندا ه سابقا از آنها آ

یشاتر در هااآ ب گماناه تر و آوردن تفقه دقیق هستند. یعنی امکان «باب اجتهاد انفتا »د نه علماآ شیعه قائل به شیعه وجود دار
توانند به سطو  جدیادآ  می فهم از آیات و روایات وجود دارد و غیرمعصومی  در طول تاری  و در سیر تکامل عقالنیت خود،

 ، پارچم)عج(عصار ز دسترسی مستقیم به علم ضررت ولیغیبت و منقطع شدن ا ایات علم پیدا ننند. لذا با وقوعقرآن و رو از
قرار گرفت تا با تفقه نسبت به آیات و روایات، تکلیف جامعه شیعه را در مقابله با دستگاه نفر  ایشان نواب عام دیندارآ بر دوش

 .هاآ آنها عبور دهند ها و هجمه ق معی  ننند و محبی  را از ضیلهو نفا



2 
 

واب عام ضررت )عج( ارتقاء دارد. لذا ن تطور و تحول وتفقه و فقاهت شیعه نه مبتنی بر عقالنیت غیرمعصوم است، سیر پس   
گردآورآ دقیق  تبویب و ضفظ و ها و تبعیدهاآ خلفاآ جور، مشغول ز علی رغم نشتارها و فشارها و شکنجهدرا در طول سالیان

هاآ آتی انتقال پیدا نند. انجام ای  مأموریت بزرگ، جاز باه  نران به نسل بی آیات و روایات بودند تا ای  ثروت علمِی  و مستند
ضسینی  نشت  سادات عصر )عج( ممک  نبود، چرا نه دشمنی خلفاآ جور در آن دوره به ضدآ بود نه بعد ضررت ولی عنایت

رساندند و نتاب هاآ آنها را می ساوزاندند! ساابقا  عار   فقهاآ شیعه را به قتل می ساختند، ...، تّلی از سر آنها میوو ضسنی 
 ضررات معصومی  )ع( بوسیله نواب عاام است. لذا ضفظ و گردآورآ روایات انات و آیات دستگاه ایمان عقالنیشد نه امتح

روایاات  خلفاآ جور و عزم آنها بار ناابودآ هاآ بسیار با وجود دشمنی )به عنوان مرضله اول سیر فقاهت بعد از غیبت نبرآ(
 زء از طریق معجزه الهی ممک  نبود.اهل بیت )ع(، ج

باه تباِع  نایگیرآ اسات. یع قابل پی« علم اصول» در تولید و تدوی  و تعمیق نواب عام، مرضله بعدآ در سیر تکامل عقالنیت
و هجمه اهل سنت به فقه شیعه باا قیااس و  هاآ نوی  جدید و سوال و ایجاد فروعاتایجاد فاصله زیاد از زماِن صدور روایات 

 انتفااء باه ضفاظدقیق آیاات و روایاات، جااآ  و استصال  و...، به تدریج ضرورت ایجاد علم اصول فقه براآ فهم استحسان
اینها، به تدریج ابزارآ به ناام علام  نردن و مستند نردن ی و عقالیی و عرفی و ادبی و دقیقعقل با مباضث لذا .روایات را گرفت

جدیاد را پاسا   تحسان و استصال  ایستاد و ساواالتتفسیر به رأآ و قیاس و اس می آید تا بتوان بوسیله آن مقابلاصول بوجود 
« فهام از دیا »مند نمودِن  نردن و قاعده ن پذیرفت و تخصصیدر ای  مرضله، فهم عرفی و غیرتخصصی از منابع دینی پایا داد.

وابسته به میازان خداترسای و تقاواآ « تحقق دی »بود. اما « تعیی  اضکام افراد و وظیفه مکلفی »آ آن  رسید نه نتیجه انجام به 
قادرتی باراآ تحقاق دیا  در ف دینی، خود به ای  امر مبادرت ننند زیرا فقهاء یاشخاص بود تا در صورت تمایل به انجام وظا

 اختیار نداشتند.

در « نفر مادرن» طبق مباضث گذشته، سال اخیر رنسانس بوجود می آید و 033 ضدود ادامه پیدا می نند تا اینکه در ای  روند 
گی جامعاه مسالمی  مختلف زندگی به زناد ثار ای  شیوه جدید در ابعادسب  زندگی جدید در عالم محقق می شود نه آ قالب

ناه « وطهمشر نهرت»رار می گیرند  در ی  زمان، ق و ملموس عینی در مقابل ی  سرآ امور نواب عام ور می شود. لذا ملهض
سلطنتی به انتخابات و مجلس است بوجود می آید. در زمان دیگر مسئله تسلط نفار بار توتاون و  در صدد مشروط نردِن نظام

در مقابل یا   فقهاء اردادهاآ خارجی براآ غارت نفت ایران مطر  می شود. لذاتنبانو بوجود می آید. در زمان دیگر مسئله قر
و پیاروزآ  ضرارت اماام )ره( در نهایات باه قیاام ننند نه اوج ای  مباارزات، قرار می گیرند و با آن مبارزه می عینی سرآ امور

 منجر می شود.  انقالب و تشکیل نظام جمهورآ اسالمی

گیرد عالوه  و چگونگی انجام آن است نه در مقابل نواب عام قرار می« تحقق دی »ای  بنابرای  بعد از پیروزآ انقالب اسالمی، 
است « نظام و ضکومت»یافت  دی  و مکتب،  نه تحقق دی  فقط در عرصه عمل افراد مطر  نیست بلکه به دلیل ضانمیت بر ای 

 عصر )عج( ای  است ناه بتوانناد اضکاام ه بعدآ تکامل عقالنیِت نواب عام ضررت ولیلذا مرضل نه باید دی  را محقق نند.
نظام و ساختارهاآ آن را از قرآن و روایات استنباط ننند و دی  را تحقق ببخشند. یعنی در ادامه امتحانات عقالنی، فقاهات باه 
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در ساطح « تحقق دیا »جدیدآ قرار گرفته است   در مقابل فراآ« تعیی  وظیفه عملی افراد»براآ « فهم دی »جاآ انتفاء به 
 مشخص اسات دینی چرا نه اضکام ه فرق چندانی با مرضله قبل نداشت!ممک  است نسی بگوید ای  مسئل«! رفتار ی  نظام»
 ل انقالب بحاثیای  مطالب است! اواتر از  مسئله بسیار پیچیده می به آنها عمل نند امافقط نافی است نظام جمهورآ اسالو 

)ره( تصریح نردناد ناه هادف از تشاکیل ضکومات داغی به نام اضکام اولیه و اضکام ثانویه مطر  شد، چرا نه ضررت امام 
وجاود  ق و خاارج، ماوانعیتحقا در عالم البته روش  بود نه براآ اجراآ اضکام .اسالمی، جریان اضکام در زندگی مردم است

ن اضکام ثانویه نه براآ هما نرد. اما بعد از گذشت چند سال مشاهده شد نه را نمایان ضرورت اضکام ثانوآ ای  امر، دارد نه
یافته است. عالوه بر  همچنان تداوم شده بود ادامه پیدا می نند، چرا نه آن موانع و اضطرارها اضطرار و به صورت موقت مطر 

موضاوعات مختلاف و متناوعی از موضاوعات به تدریج اضطرارها در  ،به دلیل تداوم موانع اضطرار شدن زمان طوالنی تداوم و
و در رساانه و آماوزش و پارورش و آماوزش عاالی و دیپلماسای و بهداشات هاآ مختلفای  اجتماعی، هویدا شد و باه عرصاه

پس به تدریج روش  شاد ناه تحقاق دیا  در قارن بیساتم، داراآ  و شدت گرفت. تعمیم یافتشهرنشینی و سب  زندگی و... 
 شد نیست. له به آن سادگی نه تصور میهایی است و مسا پیچیدگی

مختلف هاآ  وجود افرادآ در رده ممک  است گفته شود ای  موانعی نه در برابر تحقق دی  و اجراآ اضکام وجود دارد، به دلیل 
اگار  اند و شدهطلبی و مال ضرام و  تقوایی، دچار قدرت با بیبعرا   ند وندار را است نه ضساسیِت الزم به اضکام اسالم مدیریتی

تمام مشکالت  ،بجاآ آن افراد ناالیق، افراد مذهبی و با تقوا و بسیجی و اهل روضه و نماز و روزه و خمس و... بر سر نار بیایند
هبی و مسجدآ و روضاانیون جماعات انقالبی و مذ . متأسفانه ای  طرِز نگاه و تحلیل بر بخش عظیمی ازنظام ضل خواهد شد
افزاآ ضرارت اماام  گرانه و عمیق و بصایرت بسیار روش  توان به نالم د ای  نوع نگاه، پیش از هر چیز میضانم است. براآ نق

و دساتورات  و مرامی  آرمان هاآ عاشورا ،توجه نکنیم محتواآ ای  سخنان اگر به رسد توجه نرد. به نظر می  16)ره( در سال 
بازرگ  محقق نخواهد شد! چون به ای  ماانع ا آن در جامعه هستیم ی شدنمند به اجرای شدیدا  عالقه نه ا قرآن و روایات اسالم
اما بعد از آن بایاد اندرز و آیات و روایات و قصص قرآن بپردازند  نصیحت و به بیان خوب است نه منبرها توجه نکردیم! خیلی

انگارانه پیرامون ای  موانع دست  آ سادهها و از تحلیل نند ضق در جامعه تحقق پیدا نمی  مطالب به ای  امر توجه نرد نه چرا ای
  ررت امام )ره( در ای  بارهضاما نالم  برداشت.

کگم ایگدا شگود و هگگه ارگان گا و  دانید و می فرهنگ هرچه گفته شود کم است. می درباره» دانیم اگر انحرافی در فرهنگگ  کگر رم
کم در صراط  مستقیم انسانی و ال ی ااکبند باشند و بر استقالل و آزادی مّلت از قیود شیطانی عقیده داشته باشند و  مقامات  آن رم

های ارزنده آن ااکبند باشد دکری نخواهد گذشت که انحگرا  فرهنیگی  نیز به تبعیت از اسالم و خواسته آن را تعقیب کنند و مّلت
کبگا و مسگتقیم را  د و نسلهی نخواهی به انحرا  کشانبر هگه غلبه کند و هگه را خوا آتیه را آنچنان کند که انحرا  به صگورت ز

راه نجات بداند و اسالم انحرافی را به جای اسالم حقیقگی بذگذکرد و بگر سگر خگود و کشگور آن آورد کگه در شگول ستگشگاهی و 
 (323/ص71)صحیفه نور/ ج« خصوصًا انجاه سال سیاه بر سر کشور آمده...
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آ  همههاآ نظام مطلع است در ای  نالم،  یشتر از هر فردآ از نقایص و خوبیأس امور قرار دارد و بضررت امام )ره( نه در ر 
فرهنگای اشااره  ه نکاردن باه مقولاه فرهناا و انحارافعواقِب توج وضع آن تصور نرده و به بیان ری ط را در بهتیعوامل و شرا

. نناد دانناد، نقاد می ولی  مایؤمس ناشی از عدم تدی  صرفا رانه مشکالت نظام را تمام نسانی  ننند. در ضقیقت ای  نالم می
فسادآ نه  فرهنگی بوجود آید، اعتقادآ و عملی باشند ولی انحراففرمایند اگر همه مسئولی  و همه مردم در بهتری  سطِح  می

 همچون فساِد پنجاه سال سیاه پهلوآ است!  از آنها صادر خواهد شد نه

پیراماون  هاآ ساده از تحلیل تا و تدبر ننندت امام )ره( دقت ضرر در ای  بیان ها و هیئتی و انقالبیونو متدینی   ونروضانیباید  
دست برداریم! نسی منکار ایا  نیسات ناه  هاآ فرهنگی و اقتصادآ علت مشکالت جامعه دینی و موانع تحقق دی  و چالش

اما ضررت امام )ره( فرضی را براآ ما مطر  نردند ناه  ،گردد ولی  یا مردم بازمیؤبرخی مس نظام به لغزشبرخی از مشکالت 
نحراِف فرهنگی رخ بدهاد، ا اما ولی  و مردم به بهتریِ  درجه اعتقاد و عمل رسیدندؤآ مس راِه فرارآ از آن نیست  اگر همه هیچ

زنناد ناه ماردم  ائماا فریااد ماید برخیالبته ! نشاند و نل جامعه را به انحطاط می نند ها را از ای  رو به آن رو می بهتری  همان
 فرمایند بهتری  ماردم ایران )نه می مردم توصیفاِت رهبران انقالب درباره وفادارآ و تدی  از فارغ ولیاند!  هدی  و الأبالی شد بی

مشاکل دوبااره  ،ولی  و مردم را داشته باشیمؤاگر بهتری  مسضتی ننند نه  امام )ره( تصریح می هستند( تا ننون از صدر اسالم
به عنوان موضوع امتحاان عقالنیات « در سطِح نظام تحقق دی »دلیل است نه ای   ضل نخواهد شد. ای  به چه دلیل است؟ به

 هجمه ور شده است و جاهلیتبه مسلمی  و مومنی   ای  دوران، نفِر مدرن در غیرمعصوم در ای  عصر بسیار پیچیده است زیرا
اآ  ابازار پیچیاده شیدن جامعه به سمت اخالق رذیله و اعتقادات فاسد و رفتار نابهنجاار،و ن نردِن مردم مدرن، براآ دنیاپرست

 آن ابزار چیست؟ ننید اسم دارد. سوال می

ا دنتر در صحبت با م ،فرزند ما به مریری سختی مبتال شود انردهخداآ نقبل از پاس  به ای  سوال مهم باید توجه ننیم نه اگر 
گوید فعال اسمش را ضفظ نا  تاا باه  گفتید به چه معناست؟ می گویید ای  نه نند. شما می علمی استفاده می اصطال از ی  

نناد ناه تاا ضااال باه گاوش شاما  ذنر میداروهایی را نام داروآ آن چیست؟ دوباره ننید  ! سوال میتدریج مطلب واضح شود
باید نام ای  دارو را ضفظ ننید تا امکاان  ننید نه تردید نمی گویید چه اسم سختی! بلکه نمی نخورده است! ولی شما ی  لحظه

فرزندتان فراهم ننید. یعنی نه تنها به دلیل طار  اصاطال  ساخت، باه  بهبودخرید آن از داروخانه را پیدا ننید و زمینه را براآ 
 وجو و ننید و بعد اگر بتوانید، با پرس ننید و به خرید آن اقدام می ننید بلکه با چند بار تکرار آن را ضفظ می پزش  اعترا  نمی

 ننید.  تالش می تحقیق در اینترنت، براآ فهم مساله ضتی

است! یعنای « رمدِل اداره نشو» ،نند پرست نردن مردم از آن استفاده میآن ابزار پیچیده نه جاهلیِت مدرن براآ دنیا اسم ضال
روزمره تان را  شما قرار دارد و بسیارآ از نارهاآ نه به آسانی در دسترس گویند ای  موبایل و نامپیوتر و ماشی  و... به شما می

انبوهی از دانشامندان و متخصصاان و ناارگران و...  نیامده است! براآ تولید آن جمعیتیکدفعه بوجود  ،دهید با آنها انجام می
ا با علام و اگر اینهگویند    را بسازند. سپس میایهاآ بزرگ ننار هم جمع شدند تا بتوانند  اآ در نارخانه ی به علوِم پیچیدهمتک

 و ابازار علمای آ نشورها بادوِن تخصاص ایجاد و اداره انگارانه تصور نرد نه توان ساده می آیا ،آیند تخصص پیچیده بوجود می
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تولید و توزیع و  و تری  ماشی  و دستگاه در دنیا، ماشینی است نه با آن نشورها اداره می شود نه پیچیده ممک  است؟! در ضالی
شناسای و اقتصااد و  مانناد جامعاه مختلاف ترنیبای از علاوم نناد و علمای اسات ناه مصرف همه ای  ناالها را مدیریت می

والن ؤاست تا مس ابتداآ انقالب اینطور فکر می نردیم براآ تحقق اسالم فقط نافی مدیریت ضاصل شده است. ریزآ و برنامه
 فهمیم چند دهه نم نم مایما بعد از گذشت ! انردن آن بروند داشته باشند و سپس به سراغ عملیمتدی  باشند و علم به اضکام 

هاآ  له نه به دنبال تحقق آن بودیم، ی  تخصص جداگانه در دنیا وجود دارد! باالتر از تخصصرسا به موازات هر ی  از اضکام
وجود دارد نه « مدل اداره نشور»به نام  اشی  و ابزارآ علمیموضوعی، براآ اداره نشور با همه ابعاد مختلف و متکثر آن هم، م

نند نه ملت را چگوناه  بایاد پارورش  اآ است و مبناآ آن، دنیاپرستی است و معی  می ودش داراآ اضکام و مناسِ  پیچیدهخ
عالوه بر ای  و براآ اینکه ای   ها و قوانینی مقید نرد و در چه شرایطی قرار داد. داد و به ندام جهت سوق داد و آنان را به چه نظم

 «اجتمااعی و فرهنا عمومی وجدان»به باید آن اضکام را براآ خود  ،با سرعت و راضتی الزم شما را به مقصود برساند ماشی 
مشاارطه و مراقباه و »، «مادل اداره نشاور» چه نافر و... باید نسبت به اضکامها چه شیعه و چه سنی و  یعنی ملت ننید! تبدیل

نند. ضال ساده انگاارآ  ایجاد می« تقوا براآ دنیا» سازد و می« دغدغه مادآ»یعنی مدل اداره،  آ مادآ داشته باشند.«محاسبه
ق و اخاال اآ نه دی  و«مدِل اداره»ننی! در  نه چرا اضکام اسالم را اجرا نمی ول اعترا  ننیمؤنیست نه م  و شما به فالن مس
دارآ و ضجااب و خماس و...  گاویی و امانات یگر نوبت به امار باه قناعات و راساتد ،شناسد اعتقاداِت شما به رسمیت نمی

مادآ را  شیطنت و نفر دینی هستند! اما آنهایی نه عمق ب مردم بیگوید عج رسد! نگاه ساده با مشاهده چنی  وضعیتی می نمی
دم فرهنِا مرروضیات و در  مختلف آبا ایجاد ساختارهادینی است! چطور  آ بی«اداره مدل»گویند  عجب  می اند، متوجه شده

نظاام را  تاری  مسائولی  و ریزش در متقای نشاند خود میهدف  به سمت هایی نه تعبیه نرده، در نانال را نفوذ پیدا نرده و همه
ی را در زنادگی ما هام بایاد اضکاام اساالمو اباعبدالله الحسی  )ع( براآ اسالم قیام نرد  شود نه اگر گفته می بوجود می آورد!

توانناد در شارایط برآماده از ایا   رغم تدی ، نمی علی مردم خودمان پیاده ننیم، باید به ای  واقعیت نیز توجه نرد نه بسیارآ از
تواند ساختارهاآ خود را به ایا  سامت هادایت  اسالم، نمی رغم گرایش به اهداف مدل اداره، به اضکام عمل ننند و نظام علی

، ولی  و مردم خاوب باشاندؤبوده است  اگر همه مس چقدر دقیق 16شود سخ  ضررت امام )ره( در سال  معلوم میپس  نند.
به رسمیت را  ماعلمی مواجه است نه دی     دستگاهاسالم در عمل، با ی تحقق زیرا. باز هم خطر انحراف فرهنگی باقی است

را به تبعیت از خودشاان  ها با ارعاب و تهدید و شکنجه و نشت  و... مردم قبل از رنسانس ضکومت به طور نمونه،شناسد!  نمی
و گویند شاما نظار بدهیاد  دم به ارمغان آوردند. به مردم میها آزادآ را براآ مر ضکومت ،نردند. اما بعد از رنسانس مجبور می

شاوند؟!  در آزادآ داده شاود آنهاا جساور نمایاگر به مردم اینقارا انتخاب ننند!  خود مردم ضانمانگویند  ضتی باالتر از آن می
نند؟! در پاس  باید  ن پیدا میرسد؟! نار نارفرماها و مدیران چطور ساما آید؟! امور چطور به سرانجام می نظمی بوجود نمی بی

و تحاریص شاده  شان بر محور دنیا تحری  اآه ننند چون انگیزه می نار معی  شده در نظم آروز گفت  مردم به صورت شبانه
ما در سراسر دنیا، و تبلیغ آن در تلوزیون و سین هاآ مختلف و جدید ناالها و تکنولوژآننند؟! با ارائه  است. چطور تحری  می

رد باازار مای وا اآ در هر عرصاه مدل و ُمِد جدید ،ماه و هر سالهر روز و هر هفته و هر  و اینترنت و فراآ شهرآ و... . یعنی
از نظم در خواب و  آ خاصی را بپذیرند؛ها ، باید نظمدنارآمد و متنوع را می خواهن مردم جهان ای  محصوالت اگر شود! ضاال
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شاند و هاایی ناه اهال دنیاا با اماور ادارآ و مادیریتی و...! ملت و مادارج علمای و بیدارآ و آمد و شد تاا نظام در تحصایل
همه ناالهاآ متنوع و نارآمد  است ای  اگر قرار رسند نه شان بر محور امور مادآ شکل گرفته باشد، به ای  نتیجه می هاآ انگیزه

ُمد فقط در  ننند نه البته بعری هنوز گمان می .ها را بپذیریم ها و مدیریت نظمای   در دسترس ما قرار بگیرد، به صرفه است نه
در هر ساله یا در هر براآ هر شأنی از شئون زندگی  مطر  است، اما واقعیت آن است نه سب  زندگی مدرن،ایش مو و لباس آر

 نناد! روش و تازئی  دنوراسایون منازل تغییار مایروِش چیادن  ،د! هر سال، مدهاآ جدیدآ را عرضه می ننهر هفته ماه یا در
شود! شبکه آب و فاضالب  ورزشی و تئاتر و سینما بهینه می هاآ شود! ساخت سال  بهینه می یکبار سالدو سه ساخت خانه هر 

هاآ زمینی و دریایی و هوایی بهینه می شود! می گوید ای  تنوع در تمام شئون زندگی دنیاایی را مشااهده  شود! ترمینال بهینه می
توان گفت  ای  روند ای  است نه نمیآ  ای  نظم ها را بپذیر! نتیجه ،بازِآ روزافزون نسبت به دنیا هستی و اگر به دنباِل عشق ن 

! یا ی  استاد اخالق رجوع نند« معراج السعاده»به نتاب براآ از بی  بردِن آن  ی  شخص است نه بایدفقط وصِف « ضرص»
هااآ  ! چون اگر ی  جامعه انگیزهنند   جامعه را نسبت به دنیا ضریص میی تبدیل می شود و« جامعه»رص به وصِف بلکه ض

گرایای  ها را بر اساس آخرت دآ به نار گرفت! آیا آنها انگیزهروز در ای  سیستم اقتصا توان او را شبانه اشته باشد نمیاقتصادآ ند
ضاب »اآ مانناد  در منابر بر معاارف ضقاه ،ننند؟! در ای  شرایط صرِف بیشتر تحری  میننند یا اینکه بر اساس م تحری  می

شوند اماا وقتای مساتمعی  وارد زنادگی روزماره  دعوت می دنیاگرایی به دورآ ازدم شود و مر میتانید  «الدنیا رأس نل خطیئه
آنهاا را باه سامت و ساوآ دیگارآ « داره نشورمدل ا»گرایی در جامعه روبرو می شود و آثار  مادآ با سیِل خروشان شوند، می
هااآ زنادگی باه دور هساتند و در  از واقعیترسند نه روضانیت و منابر  نشاند و برخی از آنها بعد از مدتی به ای  نتیجه می می

 شوند. دور می معیِت زیادآ از پاآ منابر و از اطراف روضانیتلذا ج ننند و دنیاآ دیگرآ سیر می

تواناد  مای هام هاآ دینی زیرا انگیزه ؛خیرم و هر روز فقیرتر شویم؟! تولید ثروت نکنی ضال آیا ای  سخنان به معناآ آن است نه
هزار دینار طاال باوده 03ه تحرک بیاندازد و ثروت تولید نند. امیرالمومنی  )ع( خمس اموالشان در سال ضدود انسان موم  را ب

تواناد محاور  مایهااآ دینای  و مسک  و... داشتند! لذا انگیزه است ولی از طرف دیگر نمتری  مصرف را در خوراک و پوشاک
اماا  دنیاطلبی تحری  نند و مصرف انبوه و اسراف را به دنبال بیااورد.معه ایمانی براآ تولید ثروت باشد بدون آن نه تحرک جا

و بر ای  مبناا، آنهاا را باه تحارک  نشاند شتر و تنوع طلبی و مصرف بیشتر میضرِص بی مردم جهان را به سمت ،مدِل اداره غربی
یا  مااه در ساال باه عازادارآ و  ،تیان موم  و انقالبی و هیئنس! در ای  فرا است نه ادارد شدید اقتصادآ و اجتماعی وا می

نناد؛  هاآ زیادآ را در مقابال خاود اضسااس می ذارد، چالشگ ا به جامعه مینسب معارف اهل بیت مشغول است اما وقتی پ
مطلق از مدل اداره غربی، ای  مفاسد در جامعه ما نسبت به سایر جواماع بسایار  گرچه به برنت انقالب اسالمی و عدم تبعیِت 

 نمتر باشد.

 در برابرا نه در تالش هاآ مجاهدانه فقهاآ عظیم الشأن شیعه براآ ضفظ دی  متبلور است ا پس امروز عقالنیِت غیر معصوم 
در  در برابر آن وجود دارد!« مدِل اداره غربی»بزرگی به نام  عنه مان« تحقق دی  در سطِح نظام» چه امتحانی قرار دارد؟ در مقابل

فرهنگی و اقتصادآ به عدم تدی  و تقوا در میان برخی مسئولی  یا مردم اضاله شود، باید گفت ای   نه مشکالت واقع به جاآ آن
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گرفت  آنها از مسیر  دی  است و با محاسبات مادآ، زمینه را براآ تغییر محاسبات مسئولی  و فاصله مدل اداره غربی است نه بی
مادِل » ولی  آن اسات ناهؤهاآ انقالب خصوصا در میان مسا یزشنند. در واقع علت اصلی ر الهی انقالب اسالمی فراهم می

ولی  نیز ابتدائا  به دلیل اضطرار از نسخه مادآ براآ اداره نشور استفاده ؤبراآ مدیریِت نظام هنوز ارائه نشده و مس« آ الهی اداره
ایا  مادل اداره تناساب نداشاته باشاد، شوند و لذا امورآ را ناه باا  ننند اما به تدریج با محاسبات برآمده از آن مأنوس می می

« ولی ؤمحاسابات مساتغییار »را باه « نفاوذ» مقام معظم رهبارآ )ره( پندارند. لذا اگر گرایی می تحقق و برخالف واقع غیرقابل
علاوم مختلاف  از ترنیاب تری  ابزار براآ ای  تغییر محاسبه، مدل اداره غربی است ناه ننند، باید دانست نه اصلی تعریف می

ی دینهاآ  آرمان ،اگر ای  علوم لذابدست آمده است.  و ...( ریزآ و جامعه شناسی)اقتصاد و مدیریت و برنامه  در غرب سانیان
وم  را باه به رسمیت نشناسند، بهتری  نیروهااآ انقالبای و ما هاآ اجتماعی ریزآ ها و برنامه گذارآ در هدف شما را و انقالبی

هاآ جهانی را نباید دشم  خود پنداشات و  قدرت»رساند نه   ریجا آنان را به ای  نتیجه مید و تدننن محاسباِت مادآ دچار می
یافتگی نجاات یافات و باه  توساعه شعارهاآ غیرواقعی و تند بر ضد آنها سر داد و باید از تخاصم با آنها دست برداشت تا از نم

 ، بادونمی  معیشت مردمأو ت رونِق اقتصادآ ایجاددر دنیا، بر اساس اقتصاد متداول و تجربه موجود  یافتگی رسید. زیرا  توسعه
هاآ جهانی نیز در اختیاار نشاورهایی اسات ناه باا  هتکنولوژآ و سرمای ی بیشتر و تکنولوژآ خارجی ممک  نیست و سرمایه

 «اید. تندروآ به مخالفت با آنها برخاسته

همی  ساخ  را در آن زماان متخصصان نیز  و دفاع مقدس داشتیمآ در هشت سال ا گوییم  ما تجربه اما ما در پاس  به آنها می
ریخته و امکانات  هم توانید با ی  ارتش به ستم محاسبات علمی خودش را دارد و لذا نمینردند نه جنگیدن در قرن بی تکرار می

دست  جاعت به خرج دادند وها و... ش ها و شهید ناوه ضس  باقرآ اما نسانی ماننددر برابر ارتش صدام مقاومت ننید.  ناقص،
ها و عقالنیِت جدید جنگی را ایجاد نردند تا اینکه توانستیم هشت ساال در برابار  تانتی  به مجاهدت و نوآورآ فکرآ زدند و

 اگارلاذا انقاالب را فراماوش نکنیاد!  فرمایناد  تجربیاات مکررا  مقام معظم رهبرآ می لذا هاآ جهان مقاومت ننیم. ابرقدرت
قالنیِت نالسای  جناا تصارف نارده و در آن تغییار ع تجربیات انقالب تئوریزه نشوند و معلوم نشود نه چگونه توانستیم در

ب بایاد داران انقاال در واقع  دوست .آ دست نخواهیم یافتپیروز نیز به اقتصادآ و فرهنگی علیه دشم  در جنا ایجاد ننیم،
دقت ننند و متوجه باشند نه نظام هر روز در ضال « علوم انسانی ذاتا مسموم است» نه الله فرمایش مقام معظم رهبرآ ضفظه به

شود. البته ضفظ و بقااء نظاامی  ؛ زیرا تصمیمات نالن نشور بر اساس علوم انسانی موجود اخذ میاست نوشیدن سموم علمی
هااآ  هوزو ضا یمات نالن نشور، دیا هاآ الهی است اما اگر در تصم نه هر روز مبتال به ای  سم است، از معجزات و نصرت

ترآ به انقالب و جامعه شیعه وارد خواهاد  هاآ خطرناک ضربه مدرن پرستیگرآ و دنیا علمیه و فقاهت غایب باشند، سمِّ مادآ
بعاد از گذشات  ننند، به همی  نکته بازگشت دارد. یعنای رسد علت هشدارهاآ متعددآ نه رهبرآ مطر  می نرد و به نظر می

مقاام معظام رهبارآ باا ، هنوز آن زهر در پیکره نظام جارآ است و سال از اینکه ضررت امام )ره( جام زهر را نوشیدهاآ  سال
تند! اگر ضرنت ضوزه و دانشگاه براآ دستیابی باه ایا  زهِر آن هس، بدنبال پاددهند ضوزه و دانشگاه می به هاآ علمی نه سفارش

 ها اقدام ننناد. بی و مذهبی و موم  در همی  مجالس عزادارآ و مساجد و ضسینیهباید نیروهاآ انقال پادزهِر ضیاتی نند است،
زآ مانند ضررت امام خمینی )ره( فرمودند  فقاهت موجود براآ اداره نشور نافی نیست! چرا  به همی  دلیل است نه فقیه مبرَّ
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معظم رهبرآ نه علوم انسانی ذاتا مساموم اسات شود؟! چرا سخ  مقام  ای  سخنان به انزوا رفته است و ضداقل چرا تکرار نمی
ها نسبت به آن برانگیختاه  هاآ آن بیان شود و ضساسیت تکرار شود و تحلیل شود و استداللشود؟! وقتی ای  مطلب  تکرار نمی

ر شود، دانشجویان و طالب انقالبی به جوشش در خواهند آمد! در واقع ادبیاِت تخصصی ضوزه و ادبیات تخصصی دانشاگاه د
امتحاان شادن باه آن هساتند! اینهاا  اند و در ضاال امام )ره( و مقام معظم رهبرآ قرار گرفته هاآ علمی ضررت مقابل سفارش

تر از جنا نظامی است؛ اما باید توجه  تر و پیچیده امتحاناِت فرهنگی و اقتصادآ سخت موضوع امتحان جامعه شیعه است! بله
عصر )عج( برخاوردار خواهاد  اعجازآمیز خداآ متعال و ضررت ولیهاآ  ز از نصرتداشت نه قدم برداشت  در ای  میدان نی

شاوند و باا پنااه  ور مای و منافقی  به دستگاه ایمان ضمله نند نه نفار غیرمعصوم از ای  طریق پیشرفت می اساسا عقالنیِت  شد
اگار اماام  شاود. هاا ضاصال مای وزآشاود و پیار نواب عام الهام مای دآ بهیهاآ جد ، گمانهعصر )عج( بردن به ضررت ولی

ی  تر چرا نه اساسی ؛بردن به نشتی نجات اباعبدالله )ع( همی  امور است تری  سطِح پناه است، اصلی ةالنجا ةسفین )ع(ضسی 
  و نه فقط بیمارآ ای  فرد و مشکالت خانوادگی آن شخص!  است امتحانات جامعه شیعه همی  مسائل


