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 تعالیباسمه
 

 

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی

 

کید بر   و تفاوت آن « اخالق اجتماعی»و « اوصاف جامعه»تأ
گیری در مبّین ضرورت موضع ؛دینبا اخالق فردی در فرهنگ 

 و منشأ« جامعه بستر پرورش»به عنوان « مدل اداره»مقابل 
 در دنیای امروز «اخالق اجتماعیساخت »

 

 (1399شهریور  7محرم ) هشتمروز     ادق حیدریدصاالسالم محمحجت

قینام  مباحث گذشته شواهدی ارائه شد تا این  تحیینا اابناو شنود انه عامنا اصنیی در در
یزیند  چنون اسالم در مقابا خطر بازگشت افر بود. ی دفاع از ایاناباعبدالیه حسی )ع(، مسئیه

ی و جاهییت اولی را به امت پینامبر)(( پرستافر و بت با انار گذاشت  نفاق، تصمیم گرفته بود
و را از بننی  ببننرد و برگرداننند و های هننا و مجاهنندوتمننام تال  امنیننت ایمننه توحینند و نبننو 

 . در واقن هار هزار پیامبر بود، نابود اندچوتبیسهای صدوی تال در ادامه اه را اارم)((نبی

                                                           

در هیئت گفتمان انقالب شهر مقدس قم مطرح شده است. جهت دریافنت صنوو و  1399. ای  مباحث در دهه اول محرم 1
 به نشانی ذیا مراجعه انید:« بیه و ایتا»رسان مت  ااما مباحث به پیام
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ام در مقابا برخالف قی ه نیست؛و ُعد   هد  دفاع از اسالم برای جیوگیری از تسیط افر مشروط به ع  
معصومی )ع( در مقابا خیفای منافق دست ی ائمهبقیه ه و ُعده مشروط شده و لذابه عد   نفاق اه

امام  اما .و هنگامی اه بی  بیعت و شهادو مخیر شدند، بیعت تحمییی را پذیرفتند به قیام نزدند
چنون نپنذیرفت  به هیچ وجنه بیعت را ه قتا،رغم فقدان اعوان و انصار و تهدید بعییحسی )ع( 

و در جامعهخطر بازگشت ب ی قبیی بازگشت به مرحیهو  ه افر به معنای نابودی ایمه توحید و نبو 
ی و حتی ف   اجماع فقهای اسالم .تاریخ بود ابیت(اهرق)اعم از شیعه و سن  بنر همنی   نیز ی مثا وه 

و تهدید ایان اسالم، همه باید بندون  مراالسالی افر و اشغال دامطیب است اه در مقابا حمیه
ی اعتقنادی و از انه همنان فتننه ن ی یزیدبا قیام امام حسی )ع( فتنه طی دفاع انند. لذاهیچ شر

خیفا هنم جنر و ندردنند  نااام ماند به نحوی اه حتی سایر نبردن مرز بی  افر و اسالم بود بی 
نواب عام حضرو ولی ائمه معصومی )ع( و همچنی  ی به همی  دلیا بقیه .اار او را تدرار انند

بناقی  تشندیا حدومنت ت تقیه و عدم حرات سیاسی برایدر حال در دوران غیبت، عصر)عج(
 ماندند.

به تدریج به غنرب منتقنا شند و افنار  در شندا  جهانی قدرو گیری رنسانس،اما با شدا  
امتحنان و در معنر   بنه تندریج ور شدند و لذا فقهنای شنیعهوام  اسالمی حمیهجدیدی به ج

حسنی )ع( پنیآ آمنده بنود. لنذا نهضنت برای امنام  مشابه آن، اه آزمون و شرایطی قرار گرفتند
ق شد یک حرانت اعتقنادی انجنام موف بر بازار مسیمی  در مقابا خطر تسیط افر تحریم تنبااو

بنرای تحقنق آن، بر ای  موضوع عینی و مبارزه  «سبیانفی »تطبیق حدم  وحدو عیما در و دهد
 دبنازار نبنو، محدود به تنبنااو و از افر ایجاد شده بود اه اما مقیاس جدیدی .باعث پیروزی شد

ی یک نظام سیاسی جدید ، مسئیهمشروطه داد. لذا با شروع نهضترا تغییر میی ابعاد همه بیده
 اه این  حدو داشتندابتدائًا عیما وجا مطرح شد. در ای  و انتخاباو و... تدوی  قانون اساسی و

در ای  زمینه شروع به فعالیت اردنند و بنه تندریج انه منواد  اند. لذاظیم شاه را ام می ،جریان
هایی اه در دنیا بود ترجمه شد، اخنتالف بنی  قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و از مشروطه
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دانسنتند و افنر می تسیط افر و نفنوذ الیه و م  تب ، ای  را مصداقعیما بوجود آمد. شیخ فضا
رحوم آخونند دند و مدارا بر ای  موضوع تطبیق می« برز االسالم ایه الی الدفر ایه» عباراتی مثا

اخنتالف دانسنتند. این  می و دفن  ظینم را مصنداق رفن  اسنتبداد خراسانی و م  تب ، مشروطه
واه بنر خگنرای مشنروطهربسپس مستبدی  غ از بی  برود و عمومی نخبگانی باعث شد وحدو

حنذف  ن را مشنروطه ن هم مخالفی  و هنم منوافقی مسیط شدند و هر دو طیف از عیما  اوضاع
 .اردند

با  ؛از گود مبارزه سیاسی خارج ارد تا سالها روحانیت رامرجعیت و ای  اختالف و شدست،  
هنا . چقدر طول اشید و چه خون دلشدی پهیوی شدیدتر میبا سیسیهوجود ای  اه تسیط افر 

ها انجام گرفت تنا از دوران عیدها و شدنجهچه تب ها فدا شد واشیده شد و چه جان هازحمت و
با انقالب اسنالمی از تسنیط  «صا حاامیتا»های ناشی از آن عبور انیم و مشروطه و شدست

بنه قنانون اساسنی،  ای  بود اه به جنای قیند زدن حضرو امام)ره(  عیت پیروزی د.ورها شافر 
« والیت فقیه»و  جایگزینی یک نظام جدید بود به دنبال و را هدف گرفت سیطنتی سرنگونی نظام

صرفًا مقید انردن  نظنام  ،ا حاام ارد. در حالی اه مبارزاو عیما در مشروطه و پس از آنرا بر قو
گذاری مسیط شدند، مجیس قانونبر  حتی زمانی اهو  شدبه قوانی  اسالم دنبال  سیاسی موجود

م سوی دولت و دربنار و حامینان خنارجی  نظنا از شدند اهجانبه مواجه نظام همه باز هم با یک
تحمیینی، اصنا  جنن  د از انقالب وبع خوردند.شدست در نتیجه، مستقر و... محدود شده و 

وجود « نحوه حاامیت و رو  اداره»حاامیت اسالم بالنسبه تثبیت شده اما خطر تسیط افر بر 
انه  درگیری و فشار و ضربه اصنییزیرا  همی  مطیب است.نیز امروز ما  دارد و پیام عاشورا برای

، باعث اسالم و افر اه در حال امرن  شدن است بی  بر جامعه اسالمی وارد شده و مرزامروزه 
 است.شده « ی اقتصادیمشروطه» با عنوان   «اعتقادی ایفتنه»ایجاد 

( و آن است ه اقتصاد یدی از مهمتری  ابعاد)ای اشور اداره مساله امروز ای  است اه درواق  
اننند، ن یک اشور را اداره میبا آ ها مسئول آن هستند وخانهوزارو مختیفی اه تمام موضوعاو
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اخنتالف  نیزجا دارد؟ در ای  چه نسبتی با اسالم و افر دارد؟ آیا نحوه حاامیت، الهی و الحادی
ی گوینند ایفینت ادارهد دارد؛ بعضنی میبی  عیما در تطبیق حدم ایی به موضوع خنا( وجنو

و شارع مقندس بنه جنز اوامنر و ننواهی انه در  ی حدمرانی یک امر عقالیی استاشور و نحوه
نحو عقالیی انجنام شنود.  باید به ها آمده، نص خاصی ندارد و لذا تأمی  معا  و امثال آنرساله

ری است، مصنداق تسنیط افنر جا ی اشور را اه در جهانمقام معظم رهبری ای  نحوه اداره اما
ی ای  اختالف باعث شده در نحنوه« دارای بار ارزشی است. ،توسعه»د: فرمایمی دانند و لذامی

« مشنروطه اقتصنادی»گی بوجود بیاید اه نام ای  وضنعیت را های بزردو دستگی ی اشور،اداره
 ور بود اه توضنی  آن درشد، همی  ام 88موجب فتنه سال هایی اه زیر بنای اختالف گذاشتیم.

 م مقنام معظنم رهبنری بنه مناسنبت درگذشنت آقنای هاشنمیپینا . تحییای قبا بیان شدجیسه
دقت بیان شده و تنها تعریضی اه  در اوج ظرافت و تقوا و دهد همی  مسالهنشان می رفسنجانس

در اخنتالف نظرهنا و اجتهادهنای متفناوو » :خورد، این  عبنارو اسنتدر آن پیام به چشم می
الحنرمی  ئی از ای  دوران طوالنی هرگز نتوانست پیونند رفناقتی را انه سنرآغاز آن در بی هابرهه

ی بود به ایی بگسید و وسوسه و و جدیت در اربالی معی  ی خناسانی اه در سالهای اخیر با شد 
  برداری از ای  تفاوتهای نظری بودند، نتوانست در محبت شخصی عمیق او نسبت به ایپی بهره

و  رغم فشاری اه مواض  اخیر آقای هاشمی بر نظنام وارد انردیعنی عیی« .حقیر خیا وارد آورد
اجتهادهنای »، رهبنری این  مسنائا را بنه ، اشور را تا لبه پرتگاه به پنیآ بنرد88آاار آن در فتنه 

 گردانند.باز می« های نظریمتفاوو و تفاوو

مان ما، جیوگیری از تسیط افر در نحوه اداره درست است اه امتداد پیام امام حسی )ع( در ز 
 و و چند ُبعدی یک موضوع پیچیدهی اشور موضوع اداره اشور اسالمی است اما از سوی دیگر،

مواجه با انبوهی از موضوعاو است اه برای رتنق و فتنق  خانهوزارو مدیریت یک مراب است.
چه برسد به اداره اشور انه در آن  های مختیف و نیروی انسانی متعدد نیاز است.آنها، تخصص

ماهن  شوند تا بتوانند یک اشور را در رقابنت بنا سنایر بر یک محور ه خانهباید چندی  وزارو
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موضنوع  اسالم و احدامآ چگونه بنر این  حال از وضعیت الف به وضعیت ب ببرند. اشورها،
بنود، آن اختالفناو در نهضت مشروطه اه فقط ناظر بنه نظنام سیاسنی  ؟شودتطبیق می پیچیده

عیمی رخ داد. چه برسد به ای  موضوع اه ناظر به همه ابعاد سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است 
بایند از آن  را بنی   یافتگی، مصداق رف  فقر است و فقنط خنالف شنرعتوسعه گویندبرخی می و

انند و و ماشنینی انه در آن طنی طرینق می سنیرای  م اصا گویندو یک عده هم می حذف ارد
اما از آنجا اه جناده و ماشنی  دیگنری  ، غیر ارزشی و ضد اعتقادی است.هدفی اه مد نظر دارد

طراحی نشده، ناچار از ماشی  موجود استفاده اند و به امور ضد ارزشی و ضنداعتقادی آن قیند 
بزند و عمیدرد ماشی  دچار اختالل و وض  اداره اشور دچار ناهنجاری شود. در واقن  تأمنا در 

در اجتهاد متداول وجود  هاییگاهتواند ای  سوال را مطرح اند اه چه تدیهپیام تسییت رهبری می
باشند و از روی غفینت، رو  اداره افرآمینز را « یافتگیتوسنعه» یانندهتواند امضاءدارد اه می

منا البته روش  است اه فقهای عظام شنیعه، اهنا تأییند افنر و دنیاپرسنتی نیسنتند ا ؟تأیید اند
انگاری در تطبیق حدم ایی بر آن، باعنث شنده چننی  وضنعیتی رقنم پیچیدگی موضوع و ساده

 بخورد و خطری همانند دوران مشروطه پیآ بیاید.

ی و تخصصی است اه طبعًا در تطبیق احدام به موض البته  وعاو مستحداه، دارای مباحث فن 
درک اسنت و هنم بنرای قابنا منابر قابا بحث و بررسی نیسنت امنا آنچنه انه هنم بنرای عمنوم

تأما است، بررسی ای  موضنوع مسنتحداه از حینث آانار اخالقنی آن اسنت؛ متخصصی  قابا
خصوصٌا با توجه به عناوی  اخالقی اه خدای متعال به زنندگی روزمنره و معنا  متنداول افنار 

در منبرهنا آیاو و روایاو انه  آیا ای  حجم از ر جیساو گذشته به آنها اشاره شد.نسبت داده و د
 ،شنوندو مستمعی  به رعاینت آنهنا توصنیه می شودبعنوان اوصاف ارزشی و اعتقادی خوانده می

 ؟ ممد  اسنت گفتنه شنود:اندهم تطبیق پیدا می نحوه حاامیت یا بر فقط مربوط به افراد است
ضنائا و ای ناظر به افراد است اه باید با تال  فردی در تخییه رذائا و تحییه بنه فمقوله اخالق»

جهت آن را به اموری مثا اداره اشنور منرتبط انرد. اسب فوز و فالح محقق شود و لذا نباید بی
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َیَ   َقد  حتی قرآن اریم هم بر ای  مطیب تصری  ارده اه:  اَها * َوَقند   َم    َ ف  ناَها َمن    َخناَب  َزاَّ  َدسَّ
را آلوده ارد، دچنار هر اسی نفس خود را پاک ارد، رستگار شد و هر اسی آن ( 10و  9)شمس/

چنی  تصوری، ناشی از فهم غیردقیق از قرآن و روایاو  رسداما به نظر می« باخت و خسران شد.
خصوصا از همی  سوره مباراه است. چون خدای متعال دقیقًا در آیه بعد و برای ذار نمونه عیننی 

اجتمناعی اشناره  انند، بنه ینک مقولنهشان را آلوده اردهنسبت به خسارو اسانی اه هوای نفس
َبت  »: فرمایداند و میمی َواَها َاُمودُ  َاذَّ َطغ  یک  را به و طغیان وصف تدذیب یعنی( 11)شمس/ «ب 

دهد و ُخیق طغیان را بنه حالنت و میدنه فنردی محندود نسبت می (امود قوم) قوم جامعه و یک
موضنوع صنحبت قنرار اند و تا انتهای ای  سوره، حاالو و رفتار یک جامعه )قوم امنود( را نمی
ذ  »فرماید: عالوه بر ای  می دهد.می َبَعَث  إ  َقاَها ان  تری  شخص هنگامی اه شقی (12)شمس/ «َ ش 

تری  اشقیاء قبنا از در میان قوم امود، منبعث و برانگیخته شد. در روایاو هم ذار شده اه شقی
یا بعند از بعثنت، قاتنا االشنق، اسی است اه ناقه صال  را پی انرد و اشقی)((اارمبعثت نبی

ذ  » ند:خواندامیرالمؤمنی )ع( دائمًا ای  آیه را می امیرالمؤمنی )ع( است. لذا نقا است اه َبَعَث  إ   ان 
َقاَها ای اما با وجود ای  سط  از شقاوو فردی در ای  شخص انه موجنب ننابودی معجنزه. «َ ش 

انند و گی و تحرینک او اشناره میو برانگیخت «انبعاث»مثا ناقه صال  شد، باز خدای متعال به 
روش  است اه ای  برانگیختگی، توسط جو  و بستر و محیط اجتمناعی و صناحبان این  محنیط 

ي َوَااَن »او با اشاره به آیه در روایلذا  شود.انجام می یَنة   ف  َمد  َعةُ  ال  س  نط   ت  نُدوَن  َره  س  ني ُیف      ف 
ر 
َ  اْل 

ُحوَن  َواَل  ی  گانه در قوم امود نسنبت های ُنهسای ای  گروهؤصال  به ر ناقه اشت  ،(48)نما/ «ُیص 
 .اردن ناقه توسط یک شخص خا( انجام شده استدانیم پیاه میبا ای  2اده شده؛د

بنه عننوان  )ع( حضرو صنال  اند چون ناقههمی  مطیب را تأیید می نیزالبته تحییا عقیی  
را  بنه شنیر اا شنهر شان بود و طبق روایاو، نیازیک معجزه عظیم اه هر روز در مقابا چشمان

لنذا  .بنود پرسنتیو بطالن بت قوم امود نشانه شدست و ی نن مایه ارد، خار چشم وتأمی  می

                                                           

 .331؛ ( 1تفسیر القمی، ج 2.
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ی ایجناد اننند انه  بسیار طبیعی بود اه صاحبان ای  جامعه و متولیان نظم عمومی، محیط و جو 
 ی مانند پی اردن ناقهعظیم انگناه ها ونطغیا در واق  شدست و بطالن حذف شود. یای  نشانه

 چنون تواند تنها ناشی از میا یک شنخص باشند.یا اشت  امام حسی )ع( هیچ وقت نمی صال 
اسنت انه ینک فنرد  چنه زمنانی میا و توانایی یک فرد، دایره محدود و دامنه تأایر امی دارد اما

وضعیت تاریخ اار داشته باشد و  بزرگ از خود  نشان دهد اه در هایتواند رفتارها و ریسکمی
جامعه با همداری ؟ زمانی اه بستر اجتماعی برای او فراهم باشد. زمانی اه جوام  را تغییر دهد

نند بنا ماشنی  توانمی هنم ، آنگناه افنرادبسازندی از جنس اخالق رذییه هایاتوباناقشار مختیف 
 . البته در این  مثنال،به اننداییومتر در ساعت را تجردویست  ی باالیی مثاهاسرعت ،شخصی

، بنی  راهخاطر باشند انه هم اافی نیست بیده باید راننده اتومبیا آسنوده اتوبان به تنهاییوجود 
وجود  و نیروی تأمی  امنیت و... انندهموان  هشدار دهنده و هدایت استراحت و محا و گاهتعمیر

 زنند و االها سنر میانسنان بزرگنی ازانه چننی  رفتارهنای  . در ای  صنورو اسنتداشته باشد
ی دارد؛ خییی محدود ی تاایریا ارتداب اخالق رذییه به تنهایی و توسط یک فرد، دایره دنیاپرستی

اما گاه یک دسنتگاه  ند.شددند و مزاحم نوامیس میچرخانها زنجیر میاه سر اوچه مانند الواط
انند تنا زمیننه فنراهم می د و لذاانیک اشور یا در جامعه جهانی اقامه میفحشا را در  است اه

  ی با سرعت بسیار بیشتری به ای  سمت حرات انند.افراد زیاد

وح مطینب، آن را بنه ضننیز از همی  سنخ است اه برای و« های حدومتاداره نحوه»امروزه  
د. هم نرسانی خا( میند و به یک نقطهانها را بر آن سوار میمیت یک ماشی  تشبیه اردیم اه

هنای عیمنی و اجراینی دارد و هنم جناده و اتوبنان دارد و هنم ماشی  یک حسناب و اتاب خود  
و به دلیا همی  محاسباو دقیق و پیچیده است اه زندگی بشر را  شودمقصدی برای آن معی  می

 ماشنی ، «مقصند»اگنر حنال . تا ای  حد دگرگون ارده اه قابا قیاس با قبا از رنسنانس نیسنت
همه را به آن سمت ببرند و راه نجناتی « هاجاده»اگر  و غیراخالقی باشد ومیز و ضد ارزشی افرآ

و اگر اجزاء و قطعاو ماشی  در امال تناسب با آن مقصد و ای  جاده طراحنی شنده  از آن نباشد
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شنود و هماننند قنوم می« اقامنه»گیرد و اخالق رذیینه شدا می« اخالق اجتماعی»آنگاه  ،باشد
تنک افنراد بنه اوصناف ضنداخالقی و ضنداعتقادی متصنف فقنط تکو نه « یک جامعه»امود، 

سناله( منردم در اندازهای بیست تا بیسنت و پنجچون در تمام ای  سفر طوالنی )چشم شوند.می
 انند و بااند و ناچار به رعایت قواعد آن هستند و لذا خود را با آن هماهن  میای  ماشی  نشسته

های وخمند مسافرینی اه باید خود را با ساعت حرات و پیچشوند. همانآن مأنوس می اقتضائاو
صدای رادیو و فییم در حال پخآ  مسیر و روش  و خامو  اردن اولر و بخاری و فرم صندلی و

 ... سازگار انند.از نمایشگر و

لذا گرچه افراد و حاالو آنها یدی از اجزاء جامعه است اما روابطنی انه بنی  افنراد و اقشنار  
ه و بسترهایی اه برای ای  روابط طراحی شده نیز یدی از اجزاء حقیقی جامعه است اه ایجاد شد

دهد. آاار واقعی دارد و فدر و روح و عما افراد را در یک اانال خا( قرار داده و به آن شدا می
هستند اه به دلیا ظرفیت باالی خود، توانایی تغییر در این   نیزالبته در بی  افراد، عناصر خاصی 

سخ  « فرد»روابط و ساختارها را دارند و لذا به شهادو روایاو تفسیری، بسیاری از آیاو اه از 
َینَ   َقند  » گویند، در واق  به چنی  افراد خاصی اشاره دارند. اما ای  اه در روایاو ذیا  می  َمن    َ ف 

اَها اند و را تزایه اردهآمده اه مقصود از آن، امیرالمؤمنی )ع( است اه خدا و رسولآ ایشان  «َزاَّ
اَها َم    َخاَب  َوَقد  » یعنی صحبت از افراد عادی نیست بیده . هم به ائمه نفاق معنا شده است« َدسَّ

اندازنند ینا آنهنا را تغیینر های اجتماعی را به راه میو محیط بسترها اینان افرادی هستند اه جو  و
 نیزحتی در سوره فجر سازند. ی میدهند و به ای  صورو اعتقاداو و اخالق اجتماعی خاصمی

 او و حالت پشیمانی «انسان»از  ،اه در جیساو قبا مورد بحث واق  شد، وقتی در آیاو انتهایی
اند، مقصود از آن طبق روایاو، یدی از ائمه نفاق است. لنذا بعد از مشاهده عذاب صحبت می

ذ  »فرماید: در ادامه می َمئ  ُب  ال َفَیو   
در آن روز هنیچ اسنی مثنا او  (؛25َحنٌد )فجنر/ َ  َعذاَبنهُ  ُیَعذ 

انه  آیا چنی  مجازاتی برای یک فرد معمولی است یا مربنوط بنه اسنی اسنت« شود.عذاب نمی
ن»دستگاه راه انداخت و زمینه ایجاد انرد و   «البینتالجنور عینیدم اهاظینم و الس اسناس اس 
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 َوَحَمَیَهنا»: یهیا در آی !؟اخالق اجتماعی ساخت بنیان اجتماعی درست ارد و )زیارو عاشور(
هُ  نَّ َساُن إ  ن   

انند انه وقتنی خدای متعال از انسانی صحبت می( 72)احزاب/ «َجُهواًل  َظُیوًما َااَن  اْل 
همه مخیوقاو از تحما بار امانت ترسیده و شانه خالی اردند، او آن را حما ارد اه در روایاو، 

باعنث شنده  شناسانهصرفًا انسان نگاه فردمحور و ذالبه ائمه نفاق معنا شده است.  نیزای  انسان 
 ن اه سرنوشت بشنریتشناسی و اخالق اجتماعی جامعه و در مقابا، در ای  امور متوقف شویم

ی بیفتد اه به ای  امور توجه دارند زندرا رقم می  .ن مغفول واق  شود و زمام آن به دست افدار ماد 
ون از مشنح ،و عبناراو احادینث آیاو قرآن گذشت، ای  در حالی است اه طبق توضیحاتی اه

شناسانه است اما ارتداز فردمحور باعنث شنده این  های اجتماعی و جامعهتوجه به ای  واقعیت
 .حقائق متروک و مطرود شود

هنای اجتمناعی م)ره( و مقام معظم رهبری نیز به همی  واقعیتادبیاو انقالب و حضرو اما 
یدی از هفت محوری اه مقام معظنم رهبنری  ،ی گام دوم دقت انیدبیانیه معطوف است. اگر به

 برجسنته»را بنه و اخنالق در اولی  جمینه، معنوینت  3است. «و اخالق معنویت»انند بیان می
! روی نفسآ اار اند هر اسی خود  به تنهاییاه ای نه  انند؛معنا می« معنوی ارزشهای اردن

سنازی اار یک فرد نیست بیدنه برجسته «هافضییت ارزشهای معنوی وبرجسته اردن » در واق 
هنا، حقینر و تجییاها و تبنه معننای تنوبیخ و تشنویق شود وتوسط ابزارهای اجتماعی انجام می

ها، تسهیالو و مجوزها و به طنور خالصنه محیطنی اجتمناعی اسنت انه ها و معافیتمجازاو
ثاًل م .طور استنوی هم همی از آن طرف در امور مع .شودگیری اخالق خاصی میباعث شدا

سناعته  24اگر ترافیک باشد و یا سیستم حما و نقا دچار امبود یا اختالل شود یا در خود  حرم 

                                                           

ت به معنی برجسته اردن ارز » 3. نا، ایمنان در خنود و در جامعنه اسنت، و  های معنوی از قبیا: اخال(، ایثار،معنوی  توا 
هایی، چون خیرخواهی، گذشت، امک به نیازمند، راستگویی، شجاعت، تواض ، اعتمناد بنه اخالق به معنی رعایت فضییت

ت و اخالق، جهت او نیدو است. معنوی  تی حراتی همهدهندهنفس و دیگر خیقی  الی  های فنردی و اجتمناعی و نیناز ها و فع 
ی با امبوداصیی ج ی، بهشت میامعه است؛ بودن آنها، محیط زندگی را حت  نی بنا برخنورداری های ماد  سنازد و نبنودن آن حت 

م می ی، جهن   بیانیه گام دوم انقالب.« .آفریندماد 
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بسنیار محندود  نینز تشرف به حرم به عنوان یک امنر معننویحتی هوا فراهم نباشد، برق و تهویه
 ا حندی مهنم اسنت انهله اخالق اجتماعی تأمس .و هر اسی حاضر به انجام آن نیست شودمی

، متناسننب بننا اخننالق و فرهننن  اجتمنناعی ایننران» :گویننندگننرا میبسننیاری از متفدننری  غرب
توسنط  نند اه ماشی  توسعه و مدل اداره دائماً اطور احساس میای  گویا .«نیست یافتگیتوسعه

ماشنی ،  در ای  گویند چرا مداممیو  خوردو ضربه می شودمی ااریرهبران یا میت ایران دست
با آن است، شما رفتار معمول  در حال حراتای اه تمام دنیا د و در مقولهینامی جاتصرفاو بی

آن را انیند ینا   را سنوراخ میاو بدننه سقفیا  شدنید وا میا  ریا شیشه و متداول را ندارید؟!
وجدان میت  ینی بودن  اتفاقًا حس. اما باید گفت  انید و...می انید یا باک بنزی  را خالیمی پنچر
تنا مینت امنام  باشندنینز میو اار بسیار خنوبی  اردهای  اار را  است اه انقالبو رهبران  ایران

تا زمانی اه از ای  ماشی  پیاده نشنویم، چننی   اما به سمت اهداف دنیاپرستان نرود. )ع( حسی 
 ما و روحانیت بتواننداه عیشود مگر ای می نیزاری و هرج و مرج ناهنج تصرفاتی در آن موجب

 .شوراییان را بسیج انند تا ماشی  دیگری ساخته شودها و عاحسینی

ایند بنر دنیاپرسنتی بنه عننوان عینت بنه توجه باشابر به ای  مسائا بیمن اگر محتوای د و با تأ
د دوستی دعوو اننو پول (رساندن امام حسی )ع( افراد را به دوری از دنیاپرستی و حرشهادو

تدریجًا از روحانینت مردم ، باشدجامعه باعث پمپاژ دنیاپرستی و حر( و... به عموم  اما محیط
انند. البته ممد  است تأییند اننند گیرند و آنها را به دوری از واقعیت جامعه متهم میفاصیه می

ها نیست چنون وقتنی وارد گویند امدان عما به ای  توصیهاه باید از ای  امور دوری ارد اما می
اه معنروف شویم. اما ای شویم، عماًل باید دنبال دنیا بدویم و اال تحقیر و توبیخ میعه میجام

 ای  وضعیت ناشی از آن است اه محیط اجتمناعی و« شود ااسبی ارد.بدون دروغ نمی»است 
بر مبنای مادی و دنیاپرستانه طراحنی شنده و سناخت ماشنینی انه جامعنه را  هاتوبیخ و تشویق

عقالء و تجارب بشنری و عینم »گرچه به نام  است؛ ، به دنیاپرستان تفویض شدهدهدحرات می
محنیط اجتمناعی و  ،منشنأ اصنیی مشندالو»اما اگر به همی  مستمعی  مننابر بگوییند  !«روز
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 تماس با کارشناسان:

  09126181258ـ  09192538469

 ماشینی است اه جامعه بر آن سوار شده و لذا همه باید در ایجاد بستر جدیند مشنارات اننند و
وظائف جدیدی بنه تناسنب جایگناه اجتمناعی خنود انجنام  ی،برای خروج از روند توسعه غرب

در صورتی اه ای  امر به یک گفتمان  شوند بیده، نه تنها از صداقت روحانیت مشعوف می«دهند
 گینرد وعاشورایی برای آنان شندا می حسینی و احساس هویت عمومی و عزم میی تبدیا شود،

و مشنارات  ار اجتمناعیدر رفتن ریف شنده ووظائف معناداری برای آنها تع انند اهاحساس می
این  انه چننی  حنالتی بنه گرینه و  ننه انند؛بت امام حسی )ع( عما میبراساس مح اجتماعی
اما اینده چنی  احساسنی در دوران انقنالب و جنن  بنرای  !منحصر شود هادر هیئت عزاداری

 مردم حاصا شد.

گیر انردن ینک ینا چنند الق و همهی اخ«اقامه» و« اخالق اجتماعی»ی سئیه، مسئیهپس م 
را  همنه ،اخالق اجتماعی غیر از اخالق فردی است. اخالق اجتمناعی یعنی ُخیق خا( است.

ای  در  شور به سمت دنیاپرستی برود! البتهی ااه ماشی  اداره برد و وای از وقتیبه یک سمت می
زار زبان عیمنی و تخصصنی و به ه و هستند نیزهای دیگری ماشی ، ماشی  انار ای اتوبان و در 

هنای دیگنر را سنوار ها انه میتسایر ماشنی  ببینید» شود:رهبری و مسئوالن گفته می به آماری،
بنه آنهنا رسنید. امنا اند، چه سرعتی دارند و واض  است اه شما با ای  وضعیت به آنها نمیارده
ت نسنبی اشنور خودتنان به مزی حاضرند شما را بواسا انند. هاییو با پرداخت هزینه یطشرو

پیوندی فعال پیدا انیند و از این  رهگنذر، ااتفا انید و آمایآ در اقتصاد جهانی را بپذیرید تا هم
ای شدا جدید پیچیده هایوابستگی ها و، آیا تسیطدر ای  صورو «ها جبران شود.ماندگیعقب
م قینام امنام حسنی )ع( امروزی  تسیط افر، همی  امور نیست؟! و پینا مصداقو آیا  گیرد؟!نمی

 !برای امروز، مقابیه متناسب با ای  تسیط و هیمنه نیست؟

 


