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 تعالیباسمه
 

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی
 

ی مراکز تولید اخالق رذیله»سیره انبیاء و اوصیاء در درگیری با 
جهت شناخت « علم اخالق»در  تحولن ضرورت ، مبی  «اجتماعی

 « مدل اداره»جانبه با صحیح و مقابله همه
ینبه)  (عنوان مرکز تولید اخالق رذیله در جوامع امروز

 
 (99 هشتم شهریورمحرم ) نهمروز      الم محمدصادق حیدریاالسحجت

 
 

صرفًا  ـشود بر خالف آن چه معمواًل تصور می ـ بود و این که اخالق« اخالق اجتماعی» بحث پیرامون
های تخصصی آن، نقش مهمی در ایجاد ایـن های علم اخالق و چارچوبیک امر فردی نیست. البته پایه

شـناخت آنهـه به معنـای علوم عملی ) ق( داشته چون در کتب اخالقی و فلسفی،بودِن اخالتصور )فردی
 علم : یا مختص به یک فرد است که2است به سه قسم تقسیم شده است و علم به بایدها و نبایدها(« خیر»
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ها مشـتر  در بین جماعت و گروهی از انسانکه نام دارد و یا مختص به یک فرد نیست « اخالق تهذیب»
این قسم، یا وجه اشتراِ  آن جماعت انسانی، زندگی در یـک خانـه و منـال اسـت کـه در ایـن  است. در

زندگی در یک شهر یا اقلـیم یـا  نام دارد و یا وجه اشتراِ  آن جماعت انسانی،« تدبیر منال» ، علمصورو
دارد کـه د وجو متداول لذا یک تلقی .گیردنام می 3«سیاست ُمُدن» علم مملکت است که در این صورو،

خودش را از اخالق رذیلـه،  اخالق یک امر فردی است و شخص باید اخالق رذیله و حمیده را بشناسد و
های درمـان راه ضله بشود. در کتب اخالقی هممتصف به صفاو حمیده و ملکاو فا و تدریجاً تخلیه کند 

روی حـاالو روحـی و  ق،اند تا فـرد از ایـن طریـرسیدن به اخالق حمیده را شمرده اخالق رذیله و سپس
امور اخالقی،  بخشی از البته صحیح است که برسد. کری و جسمی خودش کار کند تا به نتیجه مطلوبف

بـرخالف  توانندی قوی دارند و میاراده که بعضی از افراد مربوط به فرد و وابسته به اوست؛ خصوصًا برای
 زند.بپردا به خودسازی فارغ از محیط، جّو حاکم حرکت کنند و

ماعی، فضا و محـیط جمعـی جامعه، روابط اجت اما اکثریت مردم این گونه نیستند بلکه تحت تأثیر جّو  
و هـا و عبـاراو متعـدد و مختلـف خطـاب خدای متعـال هـم متناسب با همین واقعیت است کههستند. 
 دهـد. اگـرمـی نسـبتـ تک افراد ـ و نه تک یک وصف اخالقی را به یک جامعه در آنها، دارد که متکثری

کنند اما  کنار هم چیده شده باشند، این عباراو قرآنی معنای روشنی پیدا نمییک سری افرادِ  صرفاً  جامعه
گیری یـک هویـت کند که باعث شـک جامعه عالوه بر افراد، روابطی بین آنها ایجاد می اگر توجه کنیم که

خاص به یک جامعه معنادار خواهد شـد. دادن وصفی شود، در این صورو نسبتجدید به نام جامعه می
تـوان وقتی افراد جامعه در محیط و روابط و بستری خاص قرار گرفتند و در آنها پـرورش پیـدا کردنـد، می

النیـت و سـالیق و عق رونـد؛ گرچـهرا مـیکننـد و یـک راه همه با همدیگر یـک اخـالق پیـدا مـی گفت
کنند، چند وقتی درباره موضوع خاصی صحبت میلذا ممکن است چند نفر  شان متفاوو باشد.روحیاو

و در عم ، همه درباره همـان موضـوع یـک مسـیر مشـابه را طـی نظر متفاوو مطرح شود اما با این حال 
! افراد خاصی که قدرو کشد. بلهجامعه خاصیتی دارد که همه یا اکثریت را به یک سمت میکنند چون می
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 توسـط جامعـه وتبـدی  شـده یک اقلیت  روند اما عماًل بهری میاز مسیر دیگ ،روحی باالیی داشته باشند
اتفاقـًا آن چیـای کـه بیشـترین  اگر تقسیم متداول علوم علمی را هم در نظر بگیریم، شوند. لذامناوی می
 کنـد.است که محیط جامعه و جّو غالب را متعّین می« سیاست مدن»دارد، اخالق  گیریشک  سهم را در
م اخالق باید از این بخش بنا شود تا بر اساس آن، به محیط خانواده و سپس به حاالو های علیعنی ریشه

 درونی فرد هم برسد.
لذا قرآن کریم مکرر در مکرر، اوصاف اخالقی و ارزشی و اعتقادی را به یک قوم و جامعـه نسـبت داده 

البته این تعداد مربـوط بـه رسد. که اگر موارد تکراری آن را حذف کنیم، به بیش از بیست و پنج وصف می
کنند، بیش از ایـن نص آیاو و صراحت عباراو است و اال آیاتی که به مفهوم و الزمه به این معنا اشاره می

و تفاوو آن با اخالق فـردی  اخالق اجتماعی یدهد که مقولهنشان می نیاهاست. لذا فرهنگ قرآن کریم 
افـراد، جامعـه و  پـرورش اصـلی بـرای و بسـتر القاخـ گیریاصاًل منشأ اصـلی شـک  بسیار مهم است.

؛ سـاختارهای )ع(ی اجتمـاعی قاتـ  امـامسـاختارها»کـه در کتـاب اسـت  ساختارها و روابط اجتماعی
م  طـاُغون»مالحظـه بفرماییـد:  راو قرآن کریم اعبارپرداختیم.   به آنمفصال «اجتماعی برانداز نظام « َقـوم

م  ال » ؛دهـدنسـبت مـی را به آنها خدای متعال، وصف طغیان ی کهیعنی قوم( 32و طور/ 53)ذاریاو/ َقـوم
ِقُلون ِرُفون» ؛(14و حشر/ 58)مائده/ «َیعم م  ُمسم َهُلـون» ؛(81)اعراف/ «َقوم م  َتجم م  ال » ؛(138)اعـراف/« َقوم َقـوم
َقُهون َلُمون» ؛(179و اعراف/ 13و حشر/ 65)انفال/ «َیفم م  ال َیعم م  » ؛(6)توبه/« َقوم َرُقـون َقـوم  (56)توبـه/« َیفم

م  عاُدون» ؛ترسندقومی که می  دوان و خـرو  از حـدعـ تجاوز و قومی که اه  تعدی و (144/ء)شعرا «َقوم
َتُنون» ؛هستند م  ُتفم ـِدُلون» ؛دچـار شـدندقـومی کـه بـه بـال و امتحـان اجتمـاعی ( 47)نم / «َقوم م  َیعم « َقـوم
م  َخِصُمون» ؛کنندقومی که از حقایق عالم عدول می (60)نم / قومی که اه  تخاصم و ( 58)زخرف/ «َقوم

ِمُنون» ؛دشمنی با خدای متعال و انبیائش هستند م  ال ُیؤم ِمُنـون»یا  (؛88)زخرف/« َقوم ٍم ُیؤم ، 99)انعـام/ «ِلَقوم
ِرُمــون» (؛51و عنکبــوو/ 52اعــراف/ ،3قصــص/ م  ُمجم مــًا فاِســقین» (؛22)دخــان/« َقــوم  ،53)توبــه/ «َقوم

ارین»، (12و نم / 46ذاریاو/ ،57خرف/ز مًا َجبَّ مًا َعمین» (؛22)مائده/« َقوم قـومی کـه ( 64)اعراف/ «َقوم
مًا صاِلحین» ؛ندکور هست مـًا عـالین» (؛9)یوسف/ «َقوم قـومی کـه اهـ  علـّو و عتـّو و  (46)مؤمنـون/ «َقوم
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ین» ؛استکبارند مًا ضالِّ مًا »؛ قوم گمراه (106)مؤمنون/ «َقوم اَقوم سرسخت و  قومی که دشمن (97)مریم/« ُلدًّ
مًا ُبورا» ؛و عنودند لجو  مًا َغِضَب »؛ قومی که نابود و مفتضح و ضایع شدند( 12فتح/و  18)فرقان/« َقوم َقوم

ِهم ُه َعَلیم وم » ؛مورد غضب الهی قرار گرفتنـد قومی که (13ممتحنه/ و 14)مجادله/ «اللَّ َْ ِلُکُهـمم  ـُه ُمهم مـًا اللَّ َقوم
ُبُهممُ   دچار عذاب شدند. آنها نسبت داده شد و  قومی که هالکت به کُ ( 164)اعراف/ «َعذِّ

 گیری برای مدیران جوامع و کسانی که در منالت مدیریت امور کالن هستند، بسـیارالبته این نوع موضع
هـای عـادی فقط با تک تک افراد کار ندارند. مخصوصًا اگر مدیران انسان و چنین اشخاصی طبیعی است

توانند با تک تک افراد ارتباط مستقیم داشـته باشـند بلکـه بـرای اداره جامعـه و تحقـق باشند که اصاًل نمی
کـه در یکـی از  فردی هر و کنندمی تحلی  بارگ هاییبندو طبقه هابندیدسته در جامعه را مقاصد خود،

مدیران جوامع رابطه بـین  ود. همهنین،شها و طبقاو قرار گرفت، حکم آن طبقه بر او جاری میاین دسته
دهنـد تـا کنند و آنها را نسبت به یکدیگر در منالت حاکم و محکـوم قـرار میها و اقشار را کنترل میدسته

مثـ  امـور بـدیهی  ،بتوانند کلیت جامعه را به سمت مدنظر خود ببرند. پس این امر برای مدیریت جامعـه
اند، ارتکـازاو در منالت حکومت قرار نداشـته های مدیدیتا مدو اما به دلی  این که علمای شیعه است

 البتهآنها و بالتبع فهم متداول از معارف دینی، برخالف این واقعیت یا بدون توجه به آن شک  گرفته است. 
نیـا  افـراد تـک تـک بـا تواندمی عادی، مدیران برخالف لذا و است نهایتبی متعال، خدای قدرو و علم

 و شودمی انجام اوصیا و انبیا طریق از دنیا این در بندگانش با خدا ارتباط حال، هر به اما. کند قراربر ارتباط
 کـه ایـن نـه و برنـدمی الهی مقاصد سمت به را جوامع اجتماعی، محیط ایجاد طریق از نیا بارگواران این

از همـین  نیـارشـد بنـدگان  لذا مقاصد اخالقی انبیاء و اوصیاء بـرای .کنند صحبت افراد تک تک با فقط
شود که این تناسبی با انحصار اخالق در امور فردی ندارد. البته روشـن اسـت کـه کسـی طریق جاری می

کنـد بلکـه بحـث بـر سـر سـهم بسـیار بیشـتِر جامعـه در سهم هر فرد در ُخلقیاو خـودش را انکـار نمی
 گیری اخالق افراد است.شک 

یا یـک  یک خیابان عریض و طوی  ه به این مثال مناسب باشد:، شاید توجحقیقت جامعه برای توضیح
ی عالئـم هشـدار دهنـدهچـراغ بـرق و  را در نظر بگیرید که دارای آسـفالت مناسـب، در یک شهر اتوبان
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های زیادی است. با وجود چنـین است و پلیس در آن حضور دارد و اطراف آن، مغازه راهنمایی و رانندگی
ی وجود پنهر احتمال ها خبر بدهند که در این خیابان،به رانندگان ماشین حتی اگر هایی،امکاناو و زمینه

گوینـد مـیچـون .  اطراف شهر استفاده کننـدخاکِی  راه از گیرند کهاکثریت آنها تصمیم نمی باز هم دارد،
اتی وجـود دارد ها و افراد و امکانـحتی اگر ماشین ما پنجر شود، باز هم در کنار این خیابان یا اتوبان مغازه

که به داد ما برسند و احتمال ح  مشک  در این مسیر متداول بیشتر است. مح  عبور و مرور عابران پیـاده 
کسـی از مسـیر خـاکی و  معمـوالً  روی مرّتب سـاخته شـده باشـد،هم همین طور است و وقتی یک پیاده

هـا و هـا و خیابانکنـد. ایـن اتوباناسـتفاده نمی ـآلوِد اطراف آن ـ حتی اگر به مقصد نادیکتـر باشـد گ 
کنند و بـه در آنها حرکت میکند و افراد همان فضا و محیطی است که جامعه ایجاد میدر مثال، روها پیاده

کنند و استفاده از غیر آنها را نـاایمن و دارای ریسـک گیرند و خود را با اقتضائاو آنها تنظیم میآنها خو می
 کنند.دانند و آن را طرد میمی
ان این طـور عمـ  شاه صرفًا چون به این معنا نیست که «الناس علی دین ملوکهم» معروف عبارولذا  

کنند بلکه بدین معناست که شاهان و سالطین، عناصری هسـتند به همان رویه عم  می نیااند، مردم کرده
ن عبور از آنها را به صالح خـود ها و مسیرهایی )اباارهایی اجتماعی( بسازند که همگاتوانند خیابانکه می

توانست سلطان شود و هـر سـلطانی ببینند و فقط از آنها استفاده کنند. به این دلی  است که هر کسی نمی
کـرد، توانست به سلطنتی طوالنی برسد و هر سلطانی هم که به سلطنت طـوالنی دسـت پیـدا میهم نمی

به ایـن اهـداف  کسانیفقط بلکه  ؛ن خود حفظ کندرا در خاندا قدروتوانست سلسله تشکی  دهد و نمی
ا و بسـترها و از هـایـن مسـیرها و ایجـاد ایـن محـیط هر چه بهتر ساخت باالیی در که توانایی رسیدندمی
تـرین بسـتر و ع، بارگها و جوامـنای این مسئله این است که مدیریتمعبردن مسیرهای دیگر داشتند. بین

یاد  امور و اخالق مختلفی ،خود در خانواده هستند. لذا خیلی از افراد القیتربیت اخ محیط پرورش برای
کند چرا تغییر پیدا می شانشوند، اخالق و هویتجامعه می رسند و واردگیرند اما وقتی به سن بلوغ میمی

بـرای  اولیـه فرزند نیست. بلکه خانواده، محـیطو و صرفًا مربوط به والدین  یک امر بین االثنینیکه تربیت 
هایی که جامعه درست اصاًل روابط و ساختارها و محیط تربیت است و پس از آشنا شدن با محیط جامعه،
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 بالکـ  اخـالق تواندمی ،هایی که داردها، مجازاو و حمایتها، تحقیر و تجلی توبیخ و تشویق کند ومی
اُس ِبـُأَمَراِئِهمم »ی یفهرسد تحلی  درست از روایت شرافراد و اقشار را تغییر دهد. به نظر می ـَبهُ  النَّ شم ُهمم  َْ ِمـنم

 ـ نیـاشان معرفی کـرده سای جوامع را بیشتر از شباهت مردم به والدینؤکه شباهت مردم به رـ  4«ِبآَباِئِهمم 
از امام سجاد )ع( درباره زهد نقـ  کـرده، بـا  ابوحماه ثمالی هم که تیاعبار باید بر این اساس انجام شود.

َم » که کالم حضرو در دعوو به زهد بوده و طبق روایتلب تناسب دارد. یعنی با اینهمین مط  ِفي إَذا َتَکلَّ
کی بم َْ ِد َو َوَعَظ  هم َرِته الاُّ  به انداخته، اما صرفًا ناظر به افراد نیست بلکه صریحاً همه را به گریه می 5«َمنم ِبَحضم

م   آَثـَر  َمـا»: است عی و اوصاف اقوام و جوامع پرداختهاخالق اجتما َیا َقـطُّ  َقـوم نم  َسـاءَ  ِإالَّ  اْلمِخـَر ِ  َعَلـی الـدُّ
َقَلُبُهمم  مقدم کند، مگر این که بدعاقبت  بر آخرو را دنیا ای نیست کههیچ قوم و جامعه6«َمِصیُرُهم َساءَ  َو  ُمنم

 شود. 
زشی و اخالقی که روی صاف اراین اوبرند، چیست؟ حال ابااری که با آن همه افراد را به یک سمت می

کند؟ سرنوشت حرکـت جامعـه بـه سـمت کفـر یـا پیدا می شود، امروز بر چه ابااری تطبیقگفته می منابر
بایـد ایـن  خـورد.ای در این اباارهای اجتماعی رقم مـی، بیش از هر مقولهحمیده اسالم و اخالق رذیله یا

اخـالق، فکـر،  غم اخـتالف زیـاد افـراد دررچون قـدرو زیـادی دارد و علـی ؛اباار به دقت شناخته شود
را در  رساند و آنهارا به وحدو می هایا اکثریِت این اختالفالئق، ذوقیاو و وراثت و...، همه روحیاو، س

دهد. قدرو این اباارها به حدی است کـه تنهـا کسـانی مثـ  انبیـاء و اوصـیاء و اولیـاء یک مسیر قرار می
 )ع(الحسینکه محیط جامعه در زمان اباعبداللهستند و آن را بشکنند. کما اینتوانند در مقاب  آثار آن بایمی

و امثال ایشـان توانسـتند )ع( العباس حضرو ابوالفض   های پوالدینی مث  یقینبه نحوی بود که تنها یقین
 آن محیط را بشکنند و در مقاب  جامعه و در کنار امام بایستند.

                                                           
 .46، ص75بحار االنوار؛   4.

داد، هرکسی را که در محضر او بود، به گریـه کرد و پند و اندرز میی زهد صحبت میوقتی حضرو سیدالساجدین علیه السالم درباره». 5
 .14، ص8  یکاف .«داختانمی

  .52 . همان، ص6
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مطرح کرد ـ کـه اسـتداللی عینـی  ه و امامتو عامّ نبّو  اثباو برای نتوامی جدیدی که استدالل اساساً 
یک محیطـی درسـت  ،اباارهای اجتماعی طواغیت با تکیه بر وقتیگیرد: بر همین اساس شک  می ـاست 

و  فضـا را بشـکند کنـدیـا جـرْو نمی تواندکسی نمیهر برند، ی مردم را به یک سمتی میکنند و همهمی
مگـر  بینـد، زیـر سـوال ببـرد؛ماندن خود را به آن وابسته میکند و زندهر آن تنفس میمحیطی که جامعه د

شود. این بارگواران متص  به علم و قدرو الهی که در انبیاء و ائمه علیهم السالم پیدا می های پوالدیِن یقین
 کنند در مقاب  کـ و میجرْ ریاند و با این که تنها هستند،شکنند و جّو را به هم میفضا را می هستند که

و اوصاف روحی و مناقـب آنهـا را  )ع( مسیر آن بایستند. لذا علم و قدرو انبیاء و ائمه معصومین جامعه و
درست و  راه رسول کسی است که صرفاً  تصور شود نه این که هم باید با توجه به همین مطلب توضیح داد؛

ی بـرای خودشـان دارنـد و صـاحبانی دارنـد و بـه امع یک وضعیت. خیر! جواحکام حالل و حرام را بگوید
روند. اگـر کسـی جلـوی به یک مقصدی می اند وسمت خاصی در حرکت هستند و بر ماشینی سوار شده

 اتوبـان و در مقابـ  وسـط شده و این ماشین بارگ بایستد، مثـ  کسـی اسـت کـه درهای تجمیعاین اراده
! این ماشـین و ایـن جامعـه تنهـا داند، بایستحال حرکت کیلومتر در 150 – 100 سرعت یی که باهاماشین

لـذا بـه نظـر  تر از خودش را ببینـد.در مقاب  خود، یک یقین پوالدین و محکم زند کهزمانی روی ترما می
در تاریخ به همین دلیـ  اسـت:  )ع(الفض  العباسرسد یکی از عوام  اصلی در درخشش حضرو ابمی

هستند کـه در  صر خاص و ویژهاعن روند، فقطهمه به سمت دیگری می که در محیطی اجتماعی و فضایی
ایـن بارگـوار بـه همـین  کنند. در زیارو مأثور نیاطرف دوری میی جامعه از آن ایستد که همهطرفی می

اِغُب »: صورو توصیف شده َجِای  الرَّ َواِب الم ُرُه ِمَن الثَّ که دیگران از آن به امری راغب بود  7«ِفیَما َزِهَد ِفیِه َغیم
 غیر معصـومین محور تقرِب  )ع(حضرو اباالفض  العباسکردند. شاید به همین دلی  است که دوری می

امثـال  و حضرو معصومه علیهـا السـالم رسد اشخاص دیگری )جابه نظر می است و )ع( به معصومین
جامعه، به باالترین مقام یعنی کشیدن ک  ( نباشند که چنین وصفی داشته باشند و با به چالشاین بارگواران

 اند.هبه معصوم شد محور تقرب غیر معصوم اند ومقام نصرو رسیده
                                                           

 .124ص  )للمفید(، النص، . الماار7
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مرکـا تولیـد اخـالق »در مقابـ   خورد همین است کهدر واقع کار اساسی که توسط امام و نبی رقم می 
 )ع( ، سـایر ائمـه هـدی)ع( الحسـینو اباعبدالله )ع( که غیر از امیرالمـومنینلذا با این ایستد.می «رذیله

دهیم: چنین شـهادتی مـی )ع( الله برای همه ائمه هدیدست به جهاد نظامی نادند، اما طبق زیارو امین
َك » نَّ َْ َهُد  شم َو  َْ ِه َحقَّ ِجهاِده َجاَهدم در مقاب  این اخالق  هاد کردند؟ تک و تنهاائمه چگونه ج سایر .«ِفي اللَّ

بود  به همین دلی  گرفتند وایستادند و موضع میاندازد، میخالق را به راه میاجتماعی و اباارهایی که این ا
ترین اقشـار درخشیدند؛ چون جامعه و ضعیفمی جامعه دررغم حصر و تبعید و... مث  خورشید علی که
کند که چه کسی در مقاب  محیط و جّو حاکم ایستاده اسـت. عـدم توجـه بـه ایـن کاماًل وجدان می نیاآن 
شود افراد بسیاری در مواجهه با روایاتی که بهشت را پاداش اشک و صلواو بر هاست که باعث میقعیتوا

شوند. یعنی به دلی  ارتکاز فردی از اخـالق و کنند، دچار تعجب و محبت به آنها معرفی می )ع( بیتاه 
ان کـار روی خودشـ وسـتند افرادی که مبتال به گناه و اخـالق رذیلـه و... ه»گویند معنویت و عبادو، می

چطور با یک اشـک  اند،یله طی نکردههای درمان اوصاف رذو راه اندکشیدهو ریاضاو اخالقی ن اندنکرده
با اشک و  چنین شخصیاما به این واقعیت توجه ندارند که  .«رسند؟!یا با یک زیارو به چنان مقاماتی می

مرکـا تولیـد »در مقابـ   ه کـه مسـئول آن دسـتگاه،زیارو و محبت خود عماًل وارد دستگاه و محیطی شد
پیامبر و امام در چنین جایگاهی ایستاده ایستاده است!  اخالقیو در نو  پیکان حمله به بی« اخالق رذیله

ر نمـاز و روزه و... معرفـی شـده، بـه ایـن صـورو بـ مقـدم« والیـت» اگر در فرهنگ روایاو، لذا .است
-ی اخالق رذیله مـیکنارش نباشد، تک و تنها در مقاب  همه در متی هماگر ا تحلی  است: ولّی خداقاب 

همان گونه که حضرو اباعبداللـه  شود؛ایستد و موجب جریان اخالق و اعتقاداو و احکام در جامعه می
تـاریخ را  قاب  بیست هاار نفر ایستاد تـا عظمـت ایـن فعـ ،تک و تنها در م )ع( در عصر عاشوراالحسین 

 ها بر محور این اخالق الهی بهرخند و تکام  پیدا کنند.به تدریج امت متحول بکند و
تعریف اخالق و علـوم مربـوط بـه اگر اال  و پیامبر و امام تعریف شودفع   اخالق باید بر اساس ساساً ا 
)ع( مستق  از دین باشد، پس دیـن و پیغمبـر و امـام متکفـ  چـه چیـای هسـتند؟! اگـر ائمـه هـدی  ،آن

اند و به این صـورو بـر داشته را آلود جامعهها را برای شکستن جو کفرآمیا یا نفاقگیریعشدیدترین موض
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علـم اخـالق  تـوانزدنـد، آیـا میکردند و دعوو به اخالق را از این طریـق رقـم میهمه اتمام حجت می
و بـر « جامعـهمرکا تولید اخالق حمیده در »منحصر به بایدهای و نبایدهای فردی شود؟! یا باید مرتبط با 

گیرد ی جامعه شک  میینیت، از همین درگیری با جّو ماددر ع اخالق اساس آن تعریف شود؟ اصاًل تحقق
تهذیب »و قسیِم  نامیدمی «سیاست ُمُدن» شود؛ یعنی همان بخشی که در تقسیم متداول، آن راو متولد می

ساسـ  العبـاد و ارکـان » السـالم را بـهمکه حضـراو معصـومین علیه بنابر زیاراتی دهید!قرار می« اخالق
فضـای با سیاست الهی خـود، ، ائمه و انبیاء هستند که و جوامع شهرها و بالد کند، رکنمعرفی می «البالد

شکنند و چون با مواضع خود بارگترین موانع را در مقاب  حرکت جوامع به سمت اخالق رذیله مادی را می
ی با مرکا تولید اخالق رذیله شـده درگیر کنند، هرکسی وارد این دستگاه بشود، عماًل وارد محیطایجاد می

وزد. بـه او مـی شود و شمیم و نسیمی از اخالق بـر روحمند از اخالق میمتخلق و بهره است. لذا بالنسبه
اخالقـی در  اوصـاف منین وجـود دارد، سـطحی ازؤی مهایی که در جامعهم ضعفرغعلی دلی  و همین

مثاًل روابط انسانی در سـطحی اسـت  .شوداثری از آن دیده نمی دیگر میان آنها جاری است که در جوامع
نظیـر ایرانیـان نواری و صـمیمیت بیآینـد، از مهربـانی و مهمـانهای غربی به ایران میکه وقتی توریست

« مـدل اداره»ه دلی  استفاده از ابـاار ای که دنیاپرست و دنیامحور است و بکنند. اما در جامعهصحبت می
اند، حاضرند روابط انسانی را به پای لذاو دنیا و منـافع خـود قربـانی اکثریت به چنین اخالقی دچار شده

 کند. کنند و لذا عدم اعتماد در روابط انسانی غوغا می
و تحقق اخالق حمیـده پیام حضرو اباعبدالله الحسین علیه السالم و مقابله با کفر  حال اگر بخواهیم 

دهـد و اخـالق ی کـه امـروزه جوامـع را حرکـت میماشـین را در دنیای امروز تشخیص بدهیم، باید ببینیم
رود؟ رحمت و رضوان خدا بر حضرو امام خمینی می سازد، چه وضعی دارد و به چه سمتیاجتماعی می

رسد ر چه معنایی دارد؟ به نظر میاین تعبی توصیف کرد. 8«بت پرستی مدرن» را به وضعیت جهان )ره( که
                                                           

 مقدمـه پرسـتان ستاره و خورشید و ماه و نمرودیان با ابراهیم حضرو هایجنگ و مبارزاو و هاشکنیبت تمام آنکه حال»: خمینی . امام8
 و بعثـت مقدمـه اسـماعی ، وفدیه بیت ساختن و زرع ذی غیر وادی در سکونت و هاسختی تحم  و هاهجرو آن همه و بارگ هجرو یک

 ابـدی کـالم بـا را خود ابدی رسالت و کندمی تکرار را کعبه مؤسسان و بانیان آخرین و اولین سخن آوران، پیام آن،ختم در که است رسالتی
نِی  رُِکون ِمّما َبریء   ِانَّ  نـدارد وجود پرستیبت و بت معاصر، زمان در اصالً  دهیم، ارائه تفسیری و ی تحل این از غیر اگر که نماید می ابالغ ُتشم
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قـباًل بـرای رسـیدن بـه دنیـا و  حداق  به عنوان یک احتمال بتوان این تعبیر را به این صـورو توضـیح داد:
بـا تکنولـو ی موفـق بـه  یدند، اما امروزه برای توسعه لذو از دنیا،پرستمی سنگ و چوب را معاشقه با آن،

های از لذو پرستند و از این طریق، هر روز آفاق جدیدیماده را میاند و آثار انواع تصرف در طبیعت شده
 لـذا خودشـانباشـد؟  توانـد چیـای غیـر از دنیـامیمگر هّم و غّم کافر  شود.دنیا در برابرشان گشوده می

است. ممکن اسـت گفتـه شـود: « رفاه»ها دولت های اقتصادی و هدفکنند که هدف سیستمتصریح می
 اما در پاسـخ بایـد گفـت« ها هستید؟و آیا شما به دنبال سختی و بدبختی برای ملت رفاه بد است؟ مگر»

و شـرافت و اخـالق و  دهندی اهداف قرار میحاکم بر همههدِف گویند و آن را رفاه به معنایی که کفار می
ی به این دلیـ  ی سیاسکه مشروطه بیان شد نیاقبال  ند، قطعًا بد است!کنمین تعریف دین را ذی  و به تبع آ

که قیدزدن آن به قوانین اسالم،  شکست خورد که دشمن یک سیستم همه جانبه در امر سیاست را آورده بود
شـد. لـذا مبـارزاو ای نداشت چون این جاء، منحّ  در کّ  و این فرع، مغلـوب آن اصـ  مینهایتًا نتیجه

به جای قید زدن سیسـتم سیاسـی بـه  علمای شیعه بعد از صد سال موقعی به نتیجه رسید که حضرو امام
  رنگونی ک  نظام شاهنشاهی را دنبال کرد.سقوانین اسالم، 

ودن رفـاه را شد که هدف ب اقتصادی زمانی موفق خواهیمی در مشروطهگوید لذا عبرو تاریخ به ما می 
یـک دسـتگاه  اال ایـن ماشـین وگذاری عینی دیگری برای ماشین اداره کشور انجام دهیم. نپذیریم و هدف

جانبه است که با لحاظ هدف و متناسب با آن، طراحی شده و صرفًا با نّیت ما، تغییری در اباار واقعـی همه
شود. لذا اگر مقصد معّین شود و مسیر رسیدن به آن معلوم باشد، از هر موتور و بدنه و و عینی حاص  نمی

تواند مـا را هر بناین و روغن موتوری نمیو  کردشود استفاده ای نمیی و هر جادهماشینهر  الستیکی برای
ای سـاخته شـده و ماشین با محاسباو متعدد و پیهیده برساند. این ایم،به هر مقصدی که نیت آن را کرده

ای و... های دانشگاهی و بـین رشـتهاین همه رشته های بارگی از نظر علمی برای آن انجام شده وریاضت
هدف یک جامعه و اباار و ماشـین . وقتی کنندجهت برای آن خر  نمییامده و بیدر دنیا بیهوده به وجود ن

                                                                                                                                                                                              
 ایسـلطه از و باشـد نشناخته خود ویژه ترفندهای و هاافسون و هاشک  در را مدرن و جدید پرستیبت که است عاقلی انسان کدام راستی و

 .6/5/1366 .«باشد نداشته خبر اند،کرده پیدا سوم جهان و مسلمین ناموس و خون و اسالمی ممالک بر سیاه کاخ چون هاییبتخانه که
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)ع( حضـرو سـجاد  بنـا بـر فرمایشـی کـه از مقدم داشتن دنیا بر آخرو قرار گرفـت، حرکت آن جامعه،
از خـدا و  شری نخواهد داشت. البته کفار قدیم در مقاب  هر کسی که حرفبهگذشت حاصلی جا عاقبت

اما کفار در عصر مدرن برای لذو دنیا شرح  کشتندکشیدند و او را میشمشیر می آورد،ان میپیغمبر به می
اعتقـاداو و شـهادتین را در همـه جـا و حتـی در »شان این است: اند و زبان حالصدر بیشتری پیدا کرده

ی مـا را بودن تنظیمـاو اجتمـاعپایتخت ما جار بانید اما به شرطی کـه در حاشـیه و فـرع باشـید و اصـ 
توانند اجااء مختلف را در خود هضـم و منحـ  جانبه میبا ساخت یک نظام همه دانندمی چون« بپذیرید

رفاه به عنوان محور  هدف گذاری»پذیرفتن پرستی مدرن و بت سازگاری با ینتیجه ،اسالم آمریکایی کنند.
 شود.است که توسط محاسباو مدل اداره محقق می« اهداف جوامع

کنـد، همـان طـور کـه نفی نمی بالک  کسی رفاه را ین بدان معناست که ما دنبال رفاه نرویم؟ خیر!آیا ا 
منـدی بیشـتر از دنیـا و گشـودن رفاه و بهره»گویند: می کنند بلکهنفی نمی بالک  هم دین را کفار امروزین

اخـالق و ادیـان و  محور جامعه و مبنـای تکامـ  اجتمـاعی باشـد و مندی از طبیعت،آفاق جدید در بهره
خداپرستان و محبـان امـام حسـین « فرهنگ فعال باشد.اعتقاداو دینی ذی  آن قرار بگیرد و به عنوان ُخرده

محور جامعه باشد و مبنای تعریف و تعیین سـایر اهـداف قـرار باید تکام  معنوی، » باید بگویند:)ع( نیا 
بر سر جایگاه دیـن در یـک سیسـتم و  ی امروز،اپس دعو .«بگیرد و رفاه به تبع تکام  معنوی تعریف شود

کـه )ی فجـر در سـوره لـذا که محور )متغیر اصلی( چه باشد و تابع چه باشـد.جانبه است و ایننظام همه
ـُه »: یآیه در معنای یک احتمال حداق  ام حسین علیه السالم است(ی امسوره َتالُه َربُّ ساُن ِإذا َما ابم نم ِ

ا اْلم َفَأمَّ
َرَمن  کم َْ ي  َمُه َفَیُقوُل َربِّ َرَمُه َو َنعَّ کم هـاَنِن َفَأ َْ ـي  َقُه َفَیُقوُل َربِّ ِه ِرزم َتالُه َفَقَدَر َعَلیم ا ِإذا َما ابم مَّ َْ  (16و  15)فجـر/ «* َو 

لذا اگر به  .دهدقرار می خدا را تابع آناعتقاد به  داند ونعمت و دارایی را اص  می کهاست انسانی  توصیف
 گوید خدا ما را تحقیر کرده است.رزقش کم شود، می اگر گوید خدا ما را اکرام کرده ومی او نعمت برسد،



12 
 

پـس امـروز  9کند.خدا را به تبع آن تعریف می هد ودرا اص  قرار می از آن مندییعنی ماده و نعمت و بهره
و  اص  و فـرع دیگر بحث از نفی دین به صورو مطلق مطرح نیست بلکه برای تشخیص کفر یا نفاق، باید

یا این کـه  ؟دنیاپرستی اص  باشد و دین به تبع آن تعریف بشودمحور و تابع در یک سیستم معّین شود. آیا 
اصـ  باشـد و ایـن « مراکا تولید طغیان بر خدای متعـال»رذیله و از بین بردن ها و اخالق درگیری با بدی

 تعریف کند؟ لذا اگر در جلسـاو قبـ  مکـررًا گفتـه شـد کـه مندی از آنبرخورد با دنیا و بهره مهم، نحوه
شـود. آیـا مـی تراسالم و کفر مشتر  نیست، با توجه به این نکته واضح بین و تأمین معاش ی زندگینحوه

ی کفر و اندازه و مقدار معین کند یا برعکس؟ معنای پیهیده یگاهجا «تکام  معنوی»برای  «تکام  مادی»
 شود.و اسالم این جا مشخص می

مبنایی و علمی نیست بلکه زندگی روزمره ما به آن گره خورده و عدم توجه بـه  لبفقط یک مطالبته این  
های دشمن را دریافـت گوشه رینگ برویم و مرتبًا ضربهآن باعث شده چندین سال در جنگ اقتصادی، به 

و از کفـر  ور، از خـار های کشهای سیاستگذاریهدفسطح تعریف رفاه و زندگی خوب در اگر  کنیم.
ایـم. اگـر در ایم و خود را از همان ابتدا در وضـعیت محاصـره قـرار دادهبه دشمن پهلو داده پذیرفته بشود،

انـد، چـون اند و دسترسی ما به دالر را قطع کردهرمایه و فناوری خارجی شدهجنگ اقتصادی مانع ورود س
دانند که دالر و سرمایه خارجی و فناوری باال، اباارهای اصلی برای رسیدن به رفاه متـداول هسـتند. در می

بلکه اجااء اصـلِی ماشـینی هسـتند کـه بـرای  خودشان موضوعیت ندارند واقع سرمایه و فناوری خارجی
 ایـم،ای که در جنگ اقتصادی از دسـت دادهعقبه یدن به رفاه مادی طراحی شده است. یعنی مهمترینرس

بایـد اباارهـای  یرفتیم. وقتی آن تعریـف را بپـذیریم،را پذ از رفاه تعریفگذاری و آن هدفکه آن  هاین بود
. م و انقالب درگیر هستندتحقق آن را هم داشته باشیم اما این اباارها در دست کشورهایی است که با اسال

ی به استناد آیهبرای پذیرش این معنا از رفاه وجود دارد و به ظاهر دینی و فقهی هم های مستمسکمتأسفانه 

                                                           
گویند و اال کفار اه  ایـن تصـنعاو می« رّبی»البته ممکن است این آیه، نق  حال منافقین باشد که اسم خدا و پیامبر را بر زبان دارند و  9.

تواند در جایگاهی که توسط تکامـ  مـادی بـرای آن ان یک خرده فرهنگ میگویند اسالم هم به عنوزنند بلکه مینمی« رّبی»نیستد و دم از 
 تعیین شده، فعالیت کند.
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تي» ِه الَّ َم زیَنَ  اللَّ ق ُق م َمنم َحرَّ زم باِو ِمَن الرِّ یِّ َرَ  ِلِعباِدِه َو الطَّ خم ـَه َتَبـ»یا روایـت ( 32)اعراف/« َْ اَرَك َو ِإنَّ اللَّ
َخَذ ِبُرَخِصهِ  نم ُیؤم َْ َخَذ ِبَعَااِئِمه َتَعاَلی ُیِحبُّ  نم ُیؤم َْ خدای متعال این »شود: امثال آن، گفته می و 10«َکَما ُیِحبُّ 

  زینـ»انـد، حال آیا آنهه کفار برای معاشقه با دنیا به وجـود آورده !«را برای مؤمنین حرام نکرده است امور
نام دارد؟! یا طبق آیاتی که از سوره فجر توضیح داده شد، خـدای متعـال بـر « ن الرزقالطیباو م»و « الله

بین این دو دسته از  نبایدحداق  آیا  ارزشی و ضداخالقی بار کرده است؟ دستاوردهای کفار، اوصاف ضد
ن بـه یا اگر این امور به ابااری بـرای شـدو بخشـید !بندی فقاهتی و اجتهادی شود؟آیاو و روایاو، جمع

و مباحاو « رخص»توان آن را مصداق و اقامه دنیاپرستی در جامعه تبدی  شده باشد، آیا می« حب الدنیا»
گرچه ممکن است استفاده از این امور برای افراد مباح باشد، اما بحث ما بر سر نحوه اداره  الهی دانست؟!
 ؛ نه حکم فرد.است نگذاری برای جامعه اسالمی و اباارهای اجتماعی آکشور و هدف

بلکـه  ؛یممعنا نیست که دائم نماز بخوانیم و روزه بگیـرصرفًا به این  نیا «تکام  معنوی»محوریت البته 
و اعتقاداو فاسد. یعنی در ایـن درگیـری بـه  اخالق رذیلهتولید درگیری با مراکا  تکام  معنوی یعنی همان

افاارهایی بـرای ارتقـاء دفـاع از رهـا و سـختافاانرم و چـه چه میاان قدرو مومنین در حال افاایش است
مقـام معظـم  لـذا ملاوماو تعریف شـود و شـک  بگیـرد. ها الزم است تا سایر امور بر اساس اینخوبی

 یهمـه یدهنـدهجهت»ایـن دو  :فرماینـدمی« اخـالق و معنویـت» ی گام دوم، در تبییندر بیانیهرهبری 
)یعنی نباید در جایگاه فرعی و تابع  «است جامعه اصلی نیاز و اجتماعی و فردی هایتفعالی و هاحرکت

ایـن  کننـد.صـحبت می« و ضـداخالق هـای ضـدمعنویتمقابله معقول بـا کانون»از  بعدو  قرار بگیرند(
های اجتماعی مشغول پمپـا  وقتی دستگاه فرمایش در تناسب کام  با همان تحلیلی است که عرض شد:

 یعنی این که شما این فضا را بشـکنید. و اخالق هستند، معنویت ه جهانیاخالق رذیله در جوامع و جامع
 رعایـت معنـی بـه اخـالق و هـای معنـویارزشبرجسـته کـردن » معنـای معنویت به :فرمایندمی سپس

از طریـق اباارهـای  :لی اسـت کـه بیـان شـددر تناسب کام  با تحلی نیاست که این مطلب ا «هافضیلت
ها، امـوری ها و تخصیصتسهیالو و مجوزها و معافیت توبیخ و تشویق، قیر،اجتماعی مث  تجلی  و تح

                                                           
 .16، ص 1تفسیرالقمی،   10.
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در  حاکم و محکومهای منالت گیرند وتر قرار میدر جایگاه اص  و باالتر و اموری در جایگاه فرع و پایین
 گیرد.شوند و به این صورو، بستر پرورش جامعه و اخالق اجتماعی شک  میروابط انسانی معّین می

؛ یعنـی دوران ظهـور اسـت برد، مربوط بهها را به معرا  و آسمان و عرش میمعنویتی که انسان آن الذ 
تـا قبـ  از  اما .دهندبه دلی  حضور امام معصوم، عبادو و معنویت آثار واقعی خود را بروز می دورانی که

ب و ه را بـه صـورو مرّکـاسـت کـه اخـالق رذیلـ های دنیاپرستیغلبه با اهالی دنیا و دیوانه ،دوران ظهور
معنویت در این دوران، از درگیری با این وضـعیت  و محور و لذا اساس کنندمنعکس در یکدیگر اقامه می

بازی را به اخـالق اجتمـاعی . یعنی اگر در گذشته قوم لوط وصف همجنسگیردشود و شک  میمتولد می
کردند، امروزه بوسیله ماشین مدل اری میفروشی را در جامعه جکردند و قوم شعیب، وصف کمتبدی  می

در جوامـع  و کننـدمی همه اوصاف رذیله را در یکدیگر منعکس ـاداره ـ که مرّکب از اجااء گوناگون است 
لـذا  .کنـدشود بلکه در طول تاریخ، سعه و گسـترش پیـدا مینمی دهند. چون شیطنت متوقفجریان می

وا ِعَبـاَدَك »ده است: که در ادعیه ترسیم شآید وضعیتی پیش می َضلُّ َرُبـوا ِبـاَلَدك َْ خم َْ وضـعیت و نظـم  11«َو 
و در  )ع( در تـداوم راه امـام حسـین . اگر بخواهیـداندنی و اجتماعی جهان را به هم ریختهطبیعی و تکوی

 چقدر باید قدرو داشته باشید؟ رفاه یعنـیآمادگی برای ظهور فرزندش در مقاب  چنین وضعیتی بایستید، 
تر بتوانند در این های ایمانی گوناگون بهتر و سریعکه اقشار مختلف با ظرفیتاد زمینه و بستر برای اینایج

ها را افاایش دهنـد. ها و درگیری با بدیدفاع از خوبی خود در توانایی درگیری مشارکت کنند و روز به روز
ظهور، حرکت به سوی تغییر توازن که معنای حرکت به سمت  بیان شد نیاهای گذشته لذا در مباحث سال
ام امـ کـه اصـ  قیـامکردن سهم کفار در آن است کما اینزن جهانی و کمتوا منین درؤقوا و افاایش سهم م

 تسلط کفر بود. جلوگیری از نیا )ع(حسین
ی از و تـابععـال نشـود  «محوریت در اهـداف جامعـه» از پس اگر با تغییر در ماشین اداره کشور، رفاه

امـام محبـان  خطر بارگی متوجه دین و اخالق و انقالب خواهـد بـود.، تکام  معنوی قرار نگیرد اسالم و
 ایـن امـور متوجه البته وجدانًا ـ و نه تفصیاًل ـ خیلی خوب باید این را متوجه بشوند و هیئتی قشر و حسین

                                                           
 .92، ص 99. بحار األنوار،  11
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دل اداره، سـرعت ماشـین مـبا اعتماد کام  و ایمان عمیق به ایـن  هایی کهها و دولتهستند. لذا آن جناح
های مردمـی در یران مواجـه شـدند و شـورشمردم ا برخورد باپیش از هر چیا حرکت آن را بیشتر کردند، 

های پیش آمد که دولت سازندگی مجبـور شـد از در چند شهر شک  گرفت و نارضایتی 74و  73سالهای 
کالن اقتصادی  هایمارها و شاخصهآ ت اصالحاو که از نظردول نشینی کند. یاهایش عقببرخی سیاست

ی مردم به دولتی مواجه میه دولتاز هم شود های انقالب عملکرد بهتری داشت، در پایان دوران خود با ْر
گیری، تفاوتی اساسی با دولت اصالحاو دارد. یعنی بـا وجـود بهبـود اقتصـادی از نظـر که از نظر جهت

ی کنند های تخصصی، مردم وجدانًا حس میتحلی  که عدالت اجتماعی ضربه خورده و لـذا بـه کسـی ْر
کنند در حالی که طبق وضعیت متـداول دنیـا، دولتـی کـه عملکـرد دهند که شعار عدالت را مطرح میمی

 باید با اقبال عمومی مواجه شود و تداوم پیدا کند. باشد بهتری در اقتصاد کالن داشته
های عااداری هاست در مجالس  گرفته و این مردم قرنوجدان ایمانی و دینی برای ملت ایران شکاما   

شوند و با آن انس و دین و اخالق و عدالت دعوو می به آخرو ،حسینی و فاطمی و حتی در مجالس ختم
اند و لذا وجدانًا با اموری که بر ضـد ایـن اند و با تکیه بر همین وجدان، انقالب بارگی به راه انداختهگرفته

دوسـت دارنـد و اگـر  نیـاگونه که رفاه معقول و امنیـت معیشـتی را کنند. همانخورد میها باشد برارزش
، رفاه را دهند. لذا این ملتالعم  نشان میشان تامین نشود، عکسشعارهای الهی مطرح شود اما معیشت

نـد و هـا اسـتفاده کاگر روحانیت از فرصت عظیم عااداری خواهند ومیزیر سایه و پرچم امام حسین)ع( 
های دینی را نه در سطح فرد بلکه در سطح مدل اداره به آنها نشان دهد، انگیاه درگیری رفاه متداول با ارزش

و وجدان عمومی مردم به بارگترین پشتیبان برای تغییراو در مـدل اداره )تغییـر تعریـف رفـاه و تحـول در 
 یـک آن، اسـاس بـر کـه اسـت گبار واقعیت یک وجدان اینگذاری اجتماعی( تبدی  خواهد شد. هدف

 و اعتقـاداو بـا کشـور اداره نحـوه انطبـاق یدغدغـه کسـی اگـر حتـی لذا و گرفته صورو بارگ انقالب
 موفـق هـم باز کند، پیاده کشور این در را مادی تماماً  هاینسخه بخواهد و باشد نداشته را دینی هایارزش

اگر در همه و  ندارد وجود ایجامعه چنین در مادی اداره مدل به نسبت عمومی پذیرش چون ؛شد نخواهد
هـا و کـه خونریایمگـر این ؛محقق شود، در این کشور محقق نخواهد شدچنین پذیرشی کشورهای دنیا 
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های بارگی به برای حذف دین از جامع ترکیه، خونریای آتاتور  کهکما این های بارگی اتفاق بیفتد.تصفیه
خواهی مردم ترکیه پس از انقالب اثر شد و دینیروزی انقالب اسالمی کمراه انداخت که آن هم به برکت پ

  ما، دوباره احیاء شد.


