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 تعالیباسمه

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی
 

توسط « اخالق افراد»بر  «اخالق رذیله اجتماعی» حاکمیت
 آیات و روایات طواغیت، بر اساس

و آثار سوء بکارگیری « های توسعهبرنامه اهداف»و تطبیق آن بر 
 «مشروطه اقتصادی»به عنوان علت پیدایش  ،آن در نظام اسالمی

 

 (1399شهریور  10محرم ) یازدهمروز    صادق حیدریسالم محمداالحجت

 

شهادت امام  امتی که جنایت بزرگی مثلو خصوصیات اوصاف اخالقی  جلسه گذشته بیان شددر 
 َتواَزَر  َوَقد  »: طور توصیف شده ارت اربعین ایندر زی ا رقم زدند)ع( و یاران و خاندان ایشان رحسین 

ه   ه   َمن   َعَلی  ت  ی َغرَّ ن  ه   َوباعَ  االدُّ َذل   َحظَّ اال ر  نی ب  َرَته   اال د  َمن   َوَشری آخ  الثَّ َکس   ب  َرَس  اال و   َهواه   فی َوَتَرّدی َوَتَغط 
ك یَّ َخَط َنب  ن   َاطاعَ  َو  َو َأس  َک  م  باد  قاق   ع  َل الشِّ فاق   َاه  زار   َوَحَمَلةَ  َوالنِّ بیَن  ااَلو  ج 

َتو  س  م  او  ضردبرر ؛ «الّناَر  ال 
تر تر و پسرتبرخاستند، کسانی که دنیا مغرورشان کرد و بهره واقعی خود را بره فرومایرهبه کمک هم 

چیز فروختند و آخرتشان را به کمترین بها به گردونه فروش گذاشتند، تکّبر کردند و خرود را در دامرن 
ی و نفاق افکنهوای نفس انداختند، تو را و پیامبرت را به خشم آوردند و از میان بندگانت، اهل شکاف

 اطاعت کردند. شان گناهان سنگین و سزاواران آتش راک   و بار

                                                           

در هیئت گفتمان انقالب شهر مقدس قم مطرح شده است. جهت دریافرت صروت و مرتن  1399. این مباحث در دهه اول محرم 1
 به نشانی ذیل مراجعه کنید:« بله و ایتا»رسان کامل مباحث به پیام
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کشرتن بهتررین مخلروق  که باعث خوردن از دنیا و دنیاپرستی  ری مثل فریباوصاف و اخالق البته
گیررد یک شخص به دنیراطلبی شرکل نمی به سبب هوای نفس فردی و عشق فقط رشود خداوند می

شود یک امت و یک جامعه نسبت برای دنیاپرستی است که باعث میایجاد بسترهای اجتماعی  بلکه
برای این « عزم ملی»امروزین،  . به تعبیرترین گناهان تاریخ بشریت به اجماع برسندبه ارتکاب بزرگ

شرود کره لذا باالترین سطح از معنرای دنیاپرسرتی زمرانی محقرق می شود.اهداف و افعال ایجاد می
و  کره کیفیرت و ابزارهرای حکمرانریامروز نیز باید توجه داشته باشیم  وصف  یک جامعه بشود. پس

ه در کر ایجراد کنرد ایاوصراف رذیلره بستر و محیط برای رشرد نظام اسالمی نبایددر الگوهای اداره 
 .شود به دنیا و لذات آن روزافزون عشق دنیاپرستی و« اقامه»زیارت اربعین قرائت شد و موجب 

 از کسی نشنیدم» گوید:می که  2شده استابوحمزه ثمالی نقل  ایتی ازرو در توضیح مطلب فوق،
 بره طالرب ابری بن حضرت علی زهد یباره در آنچه جز باشد؛ زاهدتر السالم علیه الحسین بن علی

 را کسی هر ،دادمی پند و گفتمی سخن زهد پیرامون السالم علیه سجاد امام وقتی .است رسیده من
دیردم و از آن  اره زهردای را از امرام سرجاد )ع( دربرمرن نوشرته ...گریانردمی برود حضرورش در که

اگر ایرن بیران  «مام این متن را تایید فرمود.ا دادم،برداری نمودم و سپس آن را به حضرت نشان نسخه
و تفاوت آن با  اخالق رذیله به وضوح بحث اخالق اجتماعی و اقامه ،امام )ع( مورد توجه قرار بگیرد

 را بره ایرن صرورت شرروع زهرد توصیه بره در این متن، ؛ زیرا حضرتشودردی مالحظه میاخالق ف
م و الّله َکفانا»: فرمایدمی یَن  َکیَد  إّیاک  م  یَن  َبغَي  و الظال  د  یَن  َبطَش  و الحاس  ؛ خداوند متعال ما و الَجّبار 

محافظت و کفایرت اهل حسد و رفتار خشن و زشت جبارین  را در مقابل حیله ظالمین و تجاوز شما
است و سپس بحث زهد مطررح  عنوان مقدمهاین عبارات فقط یک نوع دعا به که تصور نشود «نماید.

کنرد: میاستفاده زهد  از همین ادبیات، برای دعوت به )ع( سجاد زیرا در ادامه نیز حضرت ؛شودمی
ها» م   ال المؤمنوَن  أی  َنَنک  یت   َیفت  م و الَطواغ  ه  ای مؤمنین؛ مواظب باشرید  ؛الدنیا في لَرغَبة  ا أهل   من أتباع 

حال این افرراد چره خصوصریتی دارنرد کره «. نفریبند را شما آنان، طواغیت و حاکمان جور و پیروان
ن»مؤمنین باید از آنان برحذر باشند:  غَبة   أهل   م  نیا، في الرَّ وَن  إَلیها المائلوَن  الدُّ ن  َتت 

ف  م  َهرا َال  روَن  ب  ل  ب 
ق  م   َال 
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َهاَعلَ  َها َعَلی َو  ی  َطام  د   ح  َهام  َها َو  َال  یم  د   َهش  َبائ 
هستند  میل به دنیا و تکه اهل عشق و رغب کسانی ؛َغدا   َال 

 و پسرت و پوسریده هرایکاالی و مورد فتنه و امتحان و فریب دنیا قرار گرفته و با تمام وجود به دنیرا و
درس خواهرد ی حضررت سیدالسراجدین )ع( میکنید که وقترمالحظه می. «اندآن رو کرده زودگذر

ی هرا را از طواغیرت و فراعنرهآن رغبتی به دنیرا دعروت نماینرد،هد و بیمردم را به زاخالق بگویند و 
تولید اوصاف رذیله و ضد  های اجتماعی  و کانون زیرا منشأ 3د؛ندارنیاپرست و دنیاطلب بر حذر مید

این است که به تمرایالت و شرهوات دنیرایی خرود  نهاهدف اصلی آ اخالقی، این طواغیت هستند و
مدیریت و  کنندمیاز حد خود تجاوز کرده و حدود الهی را رعایت ن برسند و به همین دلیل است که

آنها منصوب فرموده و  متعالد که خداوند نگیریک جامعه را غصب کرده و بر منصب کسانی قرار می
  .شان تأمین کندترین سطح از شهوات را برایبرند که باالسپس جامعه را به سمتی می

نَّ »فرماید: امام سجاد )ع( در بخشی دیگر از این کالم نورانی می وَر  إ  م 
َدةَ  َاْل   َوار  م   َال  ک  ري َعَلی  رلِّ  ف   ک 

م   َلة   َو  َیو  ن   َلی  َمات   م  ل 
ظ  َتن   م  ف 

ث   َو  َال  َدع   َحَواد  ب 
َنن   َو  َال  ر   س  َجو  ق   َو  َال  َمان   َبَوائ  َبة   َو  َالزَّ َطان   َهی  ل  َوَسرة   َو  َالسُّ  َوس 

َطان   ی  ط   َالشَّ َثبِّ وَب  َلت  ل  ق  َها َعن   َال  ه 
َها َو  َتَنبُّ ل  ه 

ذ  ود   َعن   ت  ج  رَدی َمو  ه  َفرة   َو  َال  ر 
رل   َمع  َحرقِّ  َأه  رن   َال  مَّ ریال  م  الَّ َقل  إ 

ه   های های تاریک، بدعتفتنه»از:  است عبارت شود،روز بر شما وارد میاموری که شبانه «َعَصَم َاللَّ
و سرالطین روزگرار، تررس و بریم از  نراگوار آمردهای های ظالمانره، پریشهرا و سرنتجدید، روش

ط  »شود: باعث میکه  ،«های شیطانوسوسه َثبِّ وَب  َلت  ل  ق  َها َعن   َال  ه 
َها َو  َتَنبُّ ل  ه 

رذ  رود   َعرن   ت  ج  رَدی َمو  ه   َو  َال 
َفة   ر 

ل   َمع 
َحقِّ  َأه  گاهبیداری و  از دلها« َال  ند شروند و از شرناخت موجود در جامعه،  به هدایت   شدن آ ک 

الَّ ». اهل حق غافل بمانند یال   إ  ن   َقل  مَّ ه   َعَصَم  م  مگر عده بسیار قلیلی کره خداونرد متعرال آنهرا را « َاللَّ
مشترک اسرت و کفرر و  شود میکه معموال تصور ی ما زندگی روزمره یعنی عینیت   حفظ کرده است.

های ظالمانه و با آنها مواجهیم، ناشی از بیم سالطین و روش روزکه شبانه یامور دارد وایمان بر نمی
ها و بسترها، اکثریت قلوب را نسربت است و این محیط اجتماعی هایمحیط های تاریک و سایرفتنه

                                                           

کنیم منحصرر بره اوصراف فرردی مین )ع( تصور مریرسد بسیاری از عباراتی که در کالم معصو. با توجه به این روایت، به نظر می3
است، به علت عدم توجه ما به قرائن حالیه و فضای اجتماعی کالم آنهاست و اگر به مجموعه عبارات معصومین دقت شود، متوجره 

ی، کس نافی هوای نفس یا تقوای فرردی نیسرت امرا بسرترهای اجتمراعمحوریت اوصاف اجتماعی در آنها خواهیم شد. گرچه هیچ
 بخشی به هوای نفس افراد یا تقوای آنهاست.محیط اصلی برای پرورش افراد و دارای بیشترین سهم در سرعت
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ند می هرا و ها و ظلمطواغیت از طریق طراحی بردعتکند. در واقع همان به حق و هدایت غافل و ک 
کنند که اکثریت جامعه را بره مسریر مرورد ها و وساوس، حوادثی اجتماعی ایجاد میها و ارعابفتنه

نرد مینظر آنها می روز مرا ترابع بنرابراین شربانه کنرد.َبرد و حرکت در مسیرهای دیگرر را سرخت و ک 
ي» که مضمون عبارت  وضعیت اجتماعی و طراحان آن است کما این لِّ  ف  م   ک  َلة   َو  َیو  در روایت فوق، « َلی 

ر  »تناسب واضحی با  ل   َمک 
: کنددارد که در این آیه آمده و علت گمراهی  عموم را بیان می« َوالَنَهار   الَلی 

یَن  َقاَل » وا اّلذ  ف  ع 
ض  ت  یَن  اس  ّلذ  وا ل  َبر  َتک  ر   َبل   اس  ل   َمک 

کفرار  بره مستضرعفکفرار ( 33أ/)سب« َوالَنَهار   الَلی 
 «.روز باعث گمراهی ما شد و شب در شما فریبکارانه هایوسوسه» :گویندمی مستکبر

انرد اهل دنیا، این نوع حکمرانی و نحوه اداره را تأسیس کرده که درست است»شود: پس اگر گفته 
اسرتفاده کنریم و گمرراه هرم  گرایانره از ایرن نروع حکمرانریتوانیم با نّیات مؤمنانه و آخرتاما ما می

ه اگر صاحبان دنیرا برا ک مراجعه کردالعابدین )ع( این کالم نورانی زینبه ، در پاسخ باید «شویمنمی
های ظالمانره و ها و سرنتهای جدید، روشهای تاریک، بدعتفتنه»توانستند  خود حکمرانی نحوه
گراه هرای مرردم ازقلب»دیگر تمرام  ،ایجاد کنند« روزگار ناگوار آمدهای پیش بره هردایت و  شردن آ

ند و« شناخت اهل حق  موجود در جامعه مسئولین و مرردم  حرکت خواهد شد. بنابراین اکثریتبی ک 
مگرر عرده بسریار قلیلری ماننرد یقرین ؛ شروند، منفعرل مینسبت به محاسبات این ماشین حکمرانی

فعل نشردند. از ایرن رو، در عال منپوالدین حضرت امام و مقام معظم رهبری که با عنایت خداوند مت
 را باید بر این اساس تحلیل نمود.« های انقالبریزش»بیان شد که نیز جلسه گذشته 

نماینرد، بره تنهرا  ایجراد ق اقتصرادیروندر کشور وقتی بعد از جنگ تحمیلی تصمیم گرفتند لذا 
 لوک شرق فروپاشیده بود وزیرا ب مل کردندنسخه کاربردی برای این امر، یعنی الگوهای رایج غربی ع

نسرخه کراربردی  نیرز هاهرای علمیره و دانشرگاهاز طررف حوزه نسخه شرقی عمال  منسوخ شده بود.
تبعات سیاسی  برای جلوگیری از های دینی ارائه نشده بود. البتههای انقالب و ارزشنمتناسب با آرما

نیروهایی ارزشری و  های غربی به اختیارات و امکانات برای تحقق نسخه ،و فرهنگی الگوهای غربی
رونرق اقتصرادی را بعهرده گرفتنرد  هایی که مسئولیت اجرایاکثر شرکتمدیران  و سپرده شدانقالبی 

سراز اجتمراعی و تحریرک اما وقتری بسرترها و ابزارهرای محیط .شدندرزمندگان دوران دفاع مقدس 
زشری، همران ی رزمنرده و مجاهرد و اربر اکثر این نیروهرا ،الگوبرداری شد« دنیاپرستان»جامعه از 
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ط  »َدر جهان جریران پیردا کررد و  های خصوصیشرکت اخالق دنیاطلبی   َثربِّ روَب  ت  ل  ق  َهرا َعرن   َال  ه 
 َو  َتَنبُّ

َها ل  ه 
ذ  ها و به عبارت دیگر، این نیروهای رزمنده و ارزشی به جای اینکه فضای شرکت محقق شد.« ت 

ی و جهرادی و ارزشری کننرد، د دوران دفراع مقردس، بسریجنحوه مدیریت اقتصادی کشرور را ماننر
شدند؛ و بسیار اشتباه است که داری ق به اخالق رایج در فضای اقتصادی نظام سرمایهخودشان متخلّ 

بروده اسرت؛ بلکره تصور کنیم این اتفاق به خاطر هوای نفس فردی یا میل شخصی این افراد به دنیرا 
 )ع( طور کره امرام سرجاددهد؛ همرانیات فردی را تغییر مین حتی بستر و محیط اجتماعی است که

ط  »ای غیر از ها باشید، نتیجهروز گرفتار این محیطوقتی شبانه :تصریح فرمود َثبِّ وَب  َلت  ل  ق  َهرا َعن   َال  ه 
 َتَنبُّ

َها َو  ل  ه 
ذ  ود   َعن   ت  ج  َدی َمو  ه  َفة   َو  َال  ر 

ل   َمع 
َحقِّ  َأه  صرف به عده قلیلی که خرود را  دهد. البته توجهنمی« َال 

الَّ » خوش کرردن برهاند، درست نیست چرا که دلدر این محیط سالم نگه داشته ریال   إ  رن   َقل  مَّ  َعَصرَم  م 
ه   از مرؤمنین  لذا فقط قلیلیبرای دورانی است که اسالم و تشیع در منصب حاکمیت قرار ندارد و « َاللَّ

هردایت  ت و حکومت به دست مؤمنین افتراده و مسرئولیتدورانی که قدر کنید. اما دررا هدایت می
 مسرئولید و بایرد طروری ه اکثریت جامعه و محیط اجتماعی نیزدارید، نسبت ب عموم جامعه را عهده

 دنیاطلب نشوند.  اکثریت جامعه نیز ریزی شود کهبرنامه

ود برا نیرت شرپس باید توجه داشت که این تجربه انقالب، خالف آن ادعایی است که تصرور می
در واقع  توان از الگوهای حکمرانی متداول مادی استفاده کرد.خالصانه و برای رضایت خداوند، می

میل به دنیا و دنیاپرستی )چه در زمان امام حسین )ع( که علت شرهادت ایشران شرد و چره در حرال 
شرین اداره و ایرن ما حاضر( موضوع اخالق اجتماعی است و امروزه این الگوهای حکمرانی جهانی

 ، ابزار جریان این اخالق دنیاپرستی در جامعه هستند.رایج

رن  َطاَعرة  »فرمود:  در فرازی دیگر از این کالم امام سجاد )ع(  م  م  ک  َدَة َعَلی  َوار  وَر َال  م 
وا َاْل   م  َقدِّ َو اَل ت 

ر ره  َو َطاَعت  َن َیَدي  َاللَّ َیا َبی  ن  َرة  َالدُّ ن  َزه  یت  م  َواغ  م  َالطَّ ک  رن  رر  م  م 
َ ري َاْل  ول 

طاعرت و پیرروی از « ه  َو َطاَعرة  أ 
طاعت خدای متعال و طاعت اولیای الهی بر  ،های دنیا هستندها و لذتکه بدنبال زیبایی را طواغیت

ای که طواغیت برای پرستش دنیرا ایجراد کردنرد . به عبارت دیگر، نباید فضای اجتماعیمقدم نکنید
 اطهار )ع( بر دارید.ستی خدای متعال و ائمه روالیت و سرپی کنید و دست از باعث شود از آنها پیرو

م  »فرماید: سپس حضرت در انتهای این کالمشان دوباره تاکید می راک  یَّ َبةَ  َو  إ  رح  ریَن  ص  َعاص  وَنرةَ  َو  َال   َمع 
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یَن  م  ال 
َجاَوَرةَ  َو  َالظَّ وا م  َذر  ح  یَن ا  ق  َفاس  م   َال  َنرَته  ت  رن   واَتَباَعرد   َو  ف  م   م  ه  صرحبتی دوری کنیرد از هم« َسراَحت 

 از و باشرید حرذر برر آنران فریرب و فتنه از ،همراهی فاسقین؛ پس گران و کمک به ظالمین وعصیان
 ید.شو دور آنها آستان

 نقل شرده اسرت 4از امام صادق )ع( در کتاب الکافی کند،یگر که همین معنا را تایید میروایتی د
یَسی َمرَّ »که حضرت فرمود:  ن   ع  ب  َیَم  ا  ه   َمر  اَلم   َعَلی  َیة   َعَلی َالسَّ َها َماَت  َقد   َقر  ل  َها َو  َأه  ر  َها َفَقراَل  َو  َطی   َدَوابُّ

م   َأَما ه  نَّ وا َلم   إ  وت  الَّ  َیم  َطة   إ  َسخ  وا َلو   َو  ب  یَن  َمات  ق  َتَفرِّ وا؛ حضرت عیسی )ع( از شهری عبرور کردنرد  م  َلَتَداَفن 
دم و پرندگان و حیوانات آن شهر مرده بودند، حضرت عیسی فرمرود: حتمرا ایرن افرراد برا که همه مر

حواریون  .«کردنداند زیرا اگر به صورت طبیعی مرده بودند همدیگر را دفن میهخدا هالک شدخشم 
وَح  َیا»به ایشان فرمودند:  ه   ر 

َمَته   َو  َاللَّ ع   َکل  د  هَ  ا  م   َأن   َاللَّ َیه  ی 
ح  وَنا َلَنا ی  ر  ب 

خ  م   َکاَنت   َما َفی  ه  َمال  َبَهرا؛  َأع  َتن 
َفَنج 

دادند تا ما از الله، از خداوند بخواه تا اینها را زنده کند و به ما خبر دهند چه اعمالی انجام میای روح
حضرت عیسی نیز چنین درخواستی از خداونرد نمرود. از طررف خداونرد  .«آن اعمال اجتناب کنیم

َل  َیا»حضرت بر بلندی از زمین رفت و فرمود: نها را صدا کن؛ندایی آمد که ای ه   َأه  َیرة   َهذ  َقر   َفَأَجاَبره   َال 
م   ه  ن  یب   م  ج 

َك  م  ی  وَح  َیا َلبَّ ه   ر 
فقط یک نفر به ندای حضرت پاسخ داد و لبیک گفرت کره البتره در «. َاللَّ

گوید: بر دهان همره ن شخص میبپرسد: چرا بقیه جواب ندادند و ایانتهای این روایت، حضرت می
لذا  از آتش زده شده است. من نیز با این قوم بودم اما کارهای آنها را قبول نداشتم هاییقوم، لجاماین 

 توانم پاسرخ ترو را بردهم.میلجام ندارم و اما  ی با این قوم، در معرض عذاب هستمهمراهبه خاطر 
م  »پرسد: حضرت از او می َحک  ی  م   َکاَنت   َما َو ک  َمال  تان چه بوده است که به این وای بر شما، اعمال« َأع 

َبراَدة  » اید؟! آن شرخص پاسرخ داد:صورت گرفتار خشم الهی شده و نابود شده وت   ع  راغ  ربُّ  َو  َالطَّ  ح 
َیا َمَع  ن  ف   َالدُّ یل   َخو  ید   َأَمل   َو  َقل  َلة   َو  َبع  ي َغف  و   ف 

ب   َو  َله  ایرن کرار سروال کیفیرت  سپس حضرت از «!َلع 
َف »: نمود م   َکاَن  َکی  ک  بُّ َیا ح  ن  لدُّ ربِّ »حب شما به دنیا چگونه بود؟ پاسرخ داد: « ل  يِّ  َکح  رب 

ره   َالصَّ مِّ
 

َذا ْل   إ 
َبَلت   َنا َأق  َنا َعَلی  ح  َنا َو  َفر  ر  ر 

َذا َو  س  َبَرت   إ  ا َأد  َنا َعنَّ ا؛ مانند عالقه فرزند به مادر خود؛ یع َو  َبَکی  نَّ نی هر گاه َحز 
کررد، گریره کررده و محرزون شدیم و هر گراه بره مرا پشرت میکرد، خوشحال و شاد میبه ما رو می

                                                           

  .۳۱۸ صفحه ،۲. الکافی،جلد4
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َف »سپس حضرت سؤال فرمود: «. شدیممی م   َکاَنت   َکی  ک  َباَدت  وت   ع  اغ  لطَّ ؟ چگونره شرما طراغوت «ل 
اَعررة  »جررواب داد: پرسررتیدید؟ )حاکمرران جررور و ظلررم( را می ررل   َالطَّ ه 

َ
رريَال   ْل  یعنرری از اهررل « َمَعاص 

 کردیم.گران، اطاعت میعصیان

پرستش و تبعیرت »فرمایید که در این روایت نیز همانند کالم نورانی امام سجاد )ع(، مالحظه می
و برای دعروت مرردم بره زهرد، آنهرا را از  قرار داده شده است« حب دنیا»در کنار « کردن از طاغوت

های فرهنگ آیات و روایرات اسرت کره نشران ات صریح، واقعیتدارد. این عبارطواغیت برحذر می
دهد دنیاپرستی، یک نوع اخالق اجتماعی است که با ایجاد بستر و محیط و ابزارهای اجتمراعی، می

باعث اجتماع یک  بود که ین شکل از دنیاپرستیکند. همرا متخلق به این اخالق میهمه آحاد جامعه 
یا»: دامت بر شهادت امام حسین )ع( ش ن  ه  الدُّ ت  ه  َمن  َغرَّ . بره عبرارت )زیارت اربعین(« َوَقد  َتواَزَر َعَلی 

لرذا بررای  شود.انجام می« اقامه دنیاپرستی»با  و اخالق مربوط به آن،« فریب خوردن از دنیا» دیگر،
بسرترهای  چنرین چه کسانیباید بدانیم امروزه  و رهروان آنان، حسین )ع( مقاتلین اما گرفتن انتقام از

 ؟کننداجتماعی برای دنیاپرستی ایجاد می

قررار « رفراه»های توسرعه را امروزین، هدف برنامه« طواغیت»در جلسه گذشته بیان شد که وقتی 
همره مرردم جهران را  ،کننرددهند و براساس آن بسترهای عینی و کراربردی  اجتمراعی ایجراد میمی

البته فراعنه و طواغیت امروز همانند گذشته با دستور و  .کنندمی« الدنیا في الَرغَبة   أهل  »و دنیاپرست 
« مردل اداره»کنند بلکه ابزار اجتماعی به نام تهدید و تیغ شمشیر مردم را به تبعیت از خود وادار نمی

، و زنردگی خروب منردی از علروم کراربردیبه اسم بهرهنیز ها ها و حاکمیتو ملت اندطراحی کرده
های گذاریلذا با پذیرفتن هدف کنند.« یافتهتوسعه»را کرده تا آنها را اصطالحا   التماس این طواغیت

منردی گیررد. یعنری بررای بهره، اقامه خلق دنیاپرستی صورت می«توسعه پایدار و همه جانبه برنامه»
عمرل های توسرعه غربری باالتر از لذات و شهوات و مطامع دنیا، باید به این برنامه بیشتر و با سرعت

ها مؤمنانه افراد تصررف یتقعیت عینی امروزین دنیاپرستی است که حتی در نکنید. این وضعیت، وا
قرار گرفرت،  یک جامعه« هدف»امری به عنوان  . زیرا اگردهندتغییر میهای مؤمنین را انگیزهو  کرده

خواهرد  رسراند تراثیرخصوصیات آن هدف بر کیفیت ساخت ماشینی که جامعه را به آن مقصرد می
کنید که همانند تانرک بتوانرد از ماشینی طراحی می به طور مثال اگر قصد جنگیدن دارید، گذاشت؛
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عبور کند و سنگر دشمن را منهدم نماید، لذا به جای الستیک برای تمامی موانع میدان نبرد به راحتی 
که برای  خودروییاز آهن است  شود و آلیاژ آهن بدنه آن بسیار متفاوت استفاده می« شنی»تانک، از 

اهداف  نسبت به یا وقتی هدف از دستگاه ضبط صوت است.هدف سفرهای بین شهری طراحی شده 
کرد و هدف آن ضبط خبرنگاری شد که باید امکان جابجایی سریع و راحرت آن در پیدا گذشته ارتقا 

؛ نره با کیفیت باشردک و کنند که بسیار سبنظر گرفته شود، دیگر این دستگاه را از آلیاژی درست می
 .کردندهای قدیمی را با آن تولید میصوتآلیاژی که ضبط

های اداره یرک های ماشرینحال باید مشخص شود هدف یک جامعره چیسرت ترا خصوصریات 
 مادی و مطامع دنیا باشد طراحی ماشینجامعه نیز معین گردد. اگر هدف یک جامعه، رسیدن به رفاه 

: تروان برا تکیره بره گرزاره نادرسرتکند. لذا نمینیز تفاوت پیدا می اداره()مدل  رسیدن به این هدف
 تصور کرد که و ین و ابزار و الگویی استفاده نمود، از هر ماش«بین اسالم و کفر مشترک بودن ابزارها»

چون آن ابزارهرای به مقصد و هدف دیگری رساند.  توان جامعه را، میشخصی با صرف اصالح نیت
ست و کفر و اسالم ندارد، مهندسرین آن ابتردا شود از امور عقالئیکه در ظاهر تصور میاداره کشور 

استفاده کنید، ها اند و اگر شما از آنگذاری نمودند و سپس آنها را متناسب با این اهداف ساختههدف
کنرد می ای کره از آن اسرتفادهتغییر نخواهد کرد بلکه اهداف جامعرهبا آن اهداف  تناسب این ابزارها

لرذا السرتیک هریچ  کند و هماهنگ با اهداف مادی و دنیاپرستانه این ابزارهرا خواهرد شرد.تغییر می
شرینی کره بررای ما اتومبیلی صرفا  با نیت استفاده از آن در جنگ، به شنی تانک تبدیل نخواهرد شرد!

و  درون آن با حذف عکس مستهجن از نشاندن یک ملت بر سر سفره دنیا و دنیاپرستی طراحی شده،
لرذا  .دهردحوه عملکرد موترور خرود را تغییرر نمرییا ن نصب تصاویر مذهبی و معنوی، مقصد سفر

این حجم از عبادات، نمازهای جماعرت، کنید که امروز کشور اسالمی مانند عربستان، مالحظه می
که حتری ایرن نماید اما این کشور به سمتی در حال حرکت است تعلیم و حفظ قرآن و... را برگزار می

هرای ظراهری بررای ها و نظمهمرین تقردس شود.قدرت استکبار جهانی میامور مذهبی نیز به نفع 
 های مسلمان فریب خورده و در مقابل مظالمعبادات هست که باعث شده بسیاری از کشورها و ملت

 کنند.این کشور سکوت کرده یا همراهی 
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گرایی اف دنیاپرستانه را متوقف کرده و آخرتحال که جمهوری اسالمی حرکت به سمت این اهد 
 یرز رسراندهرا در هدف اصل حاکمیت قرار داده و بره پرذیرش عمرومی نو مبارزه با یزیدیان امروزین 

نیز جاری کند؛ گرچره سفارشرات و  و نحوه اداره کشور ، باید این هدف را در کیفیت حاکمیتاست
برای تحقق همین ضرورت بروده « ایرانی پیشرفتالگوی اسالمی »ر طراحی انقالب ب تاکیدات رهبر

ا ایرن نروع قرار نگرفته است و اساسرنخبگان حوزوی و دانشگاهی  است اما دغدغه و موضوع اصلی
دانسته که ربطی به اسالم و کفر نردارد. برر موضوعات را تجارب بشری برای تأمین معاش و رفع فقر 

شرود. در مشرروطه سیاسری نیرز جامعه بیشرتر میدر این اساس، هر روز آثار این مشروطه اقتصادی 
گفتنرد: طور که در جلسات گذشته بیان شد ر بسیاری از علمرا همین چالش پیش آمد؛ یعنی ر همان

امرا « د و شروط دیگرر نرداردوو نیازی به قی و تقلیل ظلم است دفع استبداد اصل مشروطه، مصداق»
مصرداق تسرلط کفرر و   در حال تحقق اسرت،ای که عمال  مشروطه»فرمود: الله نوری میشیخ فضل

کنند )برا لذا چون هم ایشان و هم شاه قاجار با مشروطه مخالفت می .«هدم اسالم و قوانین آن است
« طرفداری از اسرتبداد»له در افکار نخبگانی و افکار عمومی به شیخ فضل ال کامال متفاوت( اهداف

بره دار آویخرتن ایشران، یکری از فتح تهران و بل از شود. به همین دلیل شش ماه قمی متهم و معروف
الله سید کاظم شود. لذا آیتکشتن ایشان نمی ان را ترور کرده که البته موفق بهطرفداران مشروطه ایش

ای ارسال کرده و جویرای احروال ایشران طباطبایی یزدی )صاحب کتاب عروة الوثقی( به ایشان نامه
مطالعره و توجره و تأمرل در  کره واقعرا نویسردپاسخ، مطالبی میل الله در . مرحوم شیخ فضشودمی

 :فرمایدرسد؛ ایشان میضروری به نظر می عبارات این نامه

 قلرب در مکررر، در به صاحب شرع اقدس نبوی قسم که بعد از خوردن گلوله منرافقین، مکررر» 
 آرزویی چه گفتم کرده مالمت را خود باز، و بود نموده راحت مرا و شده کاری کاش که شد خلجانی

 معرفره العلرم باشرد، اول بسیار از اندکی و هزار از یکی واقعه این شاید که دارند، کارها تو با! است؟
 هالکت بر هجوم فاش، و فاش روز، آن. کربالست داعیه همان الیه. این االمر تفویض آخره و الجبار

 آسرتان آن در فرمائید تصور. اندنموده نمبی دین و کتاب اضمحالل بر هجوم امروز کردند؛ مبین امام
 اسالمیان و اسالم ریشه هوس، و هوا تیشه با طورآن که مردم، نمره آن )ع(امیرالمومنین جوار و قدس
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 للبیرت ان البارد، بالحدید تضرب هیهات ولیکن بود؟ خواهد چه ایران در آرند، در را القلب ممتحن
 «.ربا

بره  ،«نفسری»فرمود به ایشان می که میرزای شیرازی مان، و کسیاین فقیه مبارز و اسالم شناس  ز 
خطرر تسرلط »داند؛ یعنی صراحت موضوع درگیری در مشروطه را همان موضوع درگیری عاشورا می

فرماید: و سپس در پایان نامه، همان عبارت حضرت عبدالمطلب به ابرهه را تکرار می« کفر بر اسالم
وند متعال از اسالم در مقابل کفر دفاع خواهرد کررد. و عجیرب ایرن یعنی قطعا خدا« ربا للبیت ان»

هجوم برای از بین بردن امرام مبرین در صرحرای است که همین مشروطه که به تعبیر ایشان، مصداق 
ی نصررت امرام ی بررامصرداق و مجتهدین، به عنوانتوسط بعضی دیگر از بزرگان علما  ،کربال است

ی موضوع جدیدی که کفر ایجاد کرده، چنین اختالفی را بین فقها پیچیدگ !شود)عج( معرفی میزمان
جان خود نیز عمال همین ادعای خرود را اثبرات کررد ترا تصرور آبرو و البته ایشان با نثار  زند.رقم می

نشود ایشان برای مبالغه و بر اثر فشار فضرای درگیرری، چنرین تعرابیری )تطبیرق حادثره عاشرورا بره 
جران  بردن به سفارت روسریه،تا با پناه لذا هرچه به ایشان اصرار کردند است. مشروطه( را بکار برده

 خود را حفظ کند ایشان قبول نکرد.

، ایرن مردل اداره نخبگران و مرؤمنین امروز این است که بسریاری از علمرا وحال موضوع امتحان 
ه و تبعیررت از ر و تررأمین معیشررت عبرراد دانسررتیافتگی را مصررداق رفررع فقررات توسررعهو ادبیرر متررداول

دانند. لذا اختالفات آقای هاشرمی رفسرنجانی برا مقرام معظرم کارشناسان این عرصه را ضروری می
 ،معظم در پیام تسلیت وفات ایشرانرهبری  بود که شود و به همین دلیلرهبری بر این مبنا تحلیل می

ر روش اجتهراد . حرال چره خاهرایی دبکار بردنرد« متفاوت اجتهادهای و نظرها اختالف» عبارت  
یافتگی را امضا نماید؟! الگوهرایی کره شود الگوهای توسعههای علمیه وجود دارد که باعث میحوزه

یعنری همران اخرالق  امرا حقیقرت آن، دنیاپرسرتی اسرت؛ است« رفاه»هدف ظاهری آن رسیدن به 
بزرگ در  دشمنان امام حسین )ع( که به تعبیر صریح زیارات همین اخالق، علت ارتکاب آن جنایت

و تمام  تمام جهان به اهتزار در آوردهتوسعه نیز پرچم دعوت به دنیا را در  زمین و آسمان شد. این مدل
 د. کنجذب میقلوب و دلها را به طرف دنیاپرستی 
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و الگوی مصرف برخاسته از آن، نه تنها در سطح کرالن نظرام  یافتگیتوسعه متاسفانه آثار امضای
یا سطح نفقه را مهریه و جهیزیه  خواهندمی وقتی شود.زندگی عموم نیز دیده می بلکه در امور روزمره

ررف  «داده شودشأن افراد  باید به نسبت  »گفته شود  ،معین کنند و تعیرین شرأن را نیرز بره تشرخیص ع 
یافتگی ر همران الگروی های توسرعهبسپارند؛ در حالی که عرف متداول مردم ر براساس ایرن نسرخه

چه فشار اقتصرادی  این وضعیت، شود.تر میروزتر و مسرفانهنیا شده است که دائما بهمصرف اهل د
شرود این تهمرت زده میاسالم  یعلمااسالم و  دین آورد! سپس بهبه قشر متوسط و ضعیف مردم می

 مانع»گوییم ها میاز سویی در منابر و سخنرانی «!داران هستندگر اخالق و فرهنگ سرمایهتوجیه»که 
که با امضا کردن الگوی توسعه غربری، عررف جامعره براسراس ، غافل از این«ازدواج جوانان نشوید

براساس عررف « مهریه و جهیزیه و نفقه»گیرد و ارجاع مردم به تعیین الگوی مصرف مادی شکل می
هرر زیرا این الگوی مصرف،  ترین مانع ازدواج جوانان خواهد بود.متداول، عمال مهمترین و اساسی

شود. بنابراین ضرورت طرح این مباحث )مشروطه اقتصادی( و تر میتر و گرانتر و گستردهروز جدید
خطر آثار آن، برای آینده بلندمدت نیست؛ بلکه آثار آن امروزه در تمام شؤون زندگی مردم جریان پیدا 

ی ماننرد حروادث هایکرده است؛ از موضوعات کالن جامعه که اختالفات اجتهادی باعث بروز فتنره
  مانند ازدواج جوانان. ؛شد و نظام را به لبه پرتگاه برد، تا موضوعات خرد و عمومی جامعه 88سال 

« دنیرا»ی کلی نباید از این مباحث، نفنکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که 
کره نظرام اسرالمی درصردد نتیجه گرفرت بل یا زندگی پانصد سال پیش را غارنشینی و رفتن به سمت

ساخت دنیایی است که بتواند درگیری با نظام سلطه را به عنوان هدف اصلی انقالب اسالمی، حفرظ 
تغییراتری را « رفراه»ی در تعریف دنیاپرستانهو رشد دهد و لذا جمهوری اسالمی تا حد توان توانسته 

عقالنیرت چارچوب و پشتیبانی قواعد و اما این تغییرات، از  .قرار گیردهدف  آنبه تبع انجام دهد که 
های لذا به علت اجمراالت و ابهامرات و بعضرا اعمرال سرلیقه مند و اجتهادی برخوردار نیستنظام

های زیادی مواجهه شده است. بنابراین در فرهنرگ دینری از دنیرا دو شخصی یا حزبی، با ناهنجاری
ای بررای ، دنیایی اسرت کره وسریله«یای بالغدن» ؛«دنیای ملعونه»و « دنیای بالغ»تعبیر شده است: 

هردفش  ، دنیرایی اسرت کره«دنیای ملعونه»شود و گرانه میاهداف آخرت انجام تکلیف و رسیدن به
مصادیق امرروزین بازی و لذت بردن از مطامع دنیاست. اما باید مرز بین این دو معنا از دنیا در عشق
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. ی توسعه و ساالنه به طور واضح معین و مشخص گرددهاکیفی و کّمی برنامه گذاریهدفآن، یعنی 
هر وقت به پیرام عاشرورا  ،شود هاما اگر مصادیق عینی آن مشخص نشود و فقط به اوصاف کلی بسند

شرویم مرورد اعترراض کارشناسران و کنیم و با اخالق کفرآمیز یزیردیان زمران درگیرر میتمسک می
های دنیا باعرث عردم های سیاسی با ابرقدرتتنشاین درگیرها و »شویم که متخصصین مواجهه می

؛ «شرودگذاری و ضربه به چرخه تولیرد و تجرارت خرارجی میثبات اقتصادی و عدم امنیت سرمایه
سپس همین شبهات چون به صورت عینی و مصداقی است در بین بخشی از مردم نیرز جریران پیردا 

این نوع شبهات عینی  با زدگی یا لیبرالی و...و تعابیری مانند: غرب اگر هم با برخورد سیاسی کند.می
دوبراره بعرد از مردتی برر رفتار شود، ممکن است موقتا از صحنه سیاسری جامعره حرذف شرود امرا 

زیررا  ؛ حتی اگرر اداره کشرور بره عهرده انقالبیرون و مرومنین باشرد.گرددوضعیت اداره جامعه برمی
تنظیم شده است و بردون علروم و ها تخصص علوم وها و مدلمحاسبات اداره کشور براساس همین 

 .ای آن نیستالگوهای کاربردی جایگزین، امکان حذف اساسی و ریشه

امروز با تکیه به روایت و آیات، مشخص شد که فرهنگ دینی مؤید این است که بسترها  در بحث
 ردن یرککشود، نقش محوری در دنیاپرسرتگذاری میپایه طواغیت توسط و ابزارهای اجتماعی که

این معنا از دنیاپرسرتی  . سپسهای مادی شخصید؛ نه هوای نفس فردی و میلنجامعه دارآحاد یک 
ان شرا  اللره در عنوان مصداق امروزین دنیاپرستی( تطبیرق داده شرد. اهداف الگوهای توسعه )به به

 رد که این اهداف  بیان خواهیم ک ،دنیاپرستی به مصادیق امروزین آن تربرای تطبیق عینیجلسات آینده 
عینی و چه آلیراژی بررای ایرن ماشرین اداره کشرور درسرت خصوصیات  چه« توسعه پایدار الگوی»

تواند با این خصوصیات و برا ایرن ملت امام حسین )ع( و نظام اسالمی نمی تا مشخص شودکند می
ختالف بیشتری بلکه دائما  دچار ناهماهنگی و تعارض و ا دحرکت کنبه سمت اهداف ایمانی  ماشین

 .خواهد کرد ی پیداتربیش قاهد شد و وضعیت مشروطه اقتصادی عمخو

 


