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 تعالیباسمه

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی
 

به عنوان منشأ انگیزش  ،«تنوع و تغییر دائمی در همه کاالهامحیط »
 های توسعهاجتماعی در برنامه

 أمنش عنوان به «ایثار» مقابل در ؛«حرص» رذیله خلق به آن تطبیق و
 الهی تکامل در انگیزش

 

 (1399شهریور  11محرم ) همدوازدروز     سالم محمدصادق حیدریاالحجت

 

 مروری بر بحث قبلی:ــ 

تبکدی  یک  جامعکه  ُخلق اجتماعی  به ، «های توسعهمدل»بود که امروزه توسط « دنیاپرستی» بحث درباره
شکود و ی  جامعه به این وصک  رییلکه مبکتال می شوند بلکهشود؛ لذا فقط ت  ت  افراد دنیاپرست نمیمی

یافتگی، با عالقه و شتاب بکه طکر  با سوار شدن در ماشین توسعه ا و جامعه جهانیتمام کشوره باالتر از آن،
را  «اصک  حاکمیکت»گرچه نظام مقدس جمهوری اسالمی،  پرستند.امیال دنیا حرکت کرده و عمال آن را می

کیفیکت »ر موضکو  د   غفلکت حکوزه و دانشکگاهراساس اسالم و تکام  معنوی تأسکی  ککرده امکا بکه دلیکب
هایی بکه و  به همین دلی ، ضکربه به الگوی توسعه دچار شده ،و اداره کشور و تأمین نیازهای مردم« تحاکمی
گکذاری حرککت ایکن ماشکین بکه سکمت دنیاپرسکتی و زیکرا هد ها و اهدا  انقالب وارد شده است؛ آرمان

                                                           

در هیئت گفتمان انقالب شهر مقدس قم مطرح شده است. جهت دریافت صوت و متن کام  مباحث  1399. این مباحث در دهه اول محرم 1
 به نشانی یی  مراجعه کنید:« بله و ایتا»رسان به پیام
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گیری  نیک  بکه شکک اساسکی ی ایکن چکال ریشکه .)به تعبیر حضرت امام خمینکی( اسکتپرستی مدرن بت
توسعه را مصداقی  علما و متولیان دینداری مردم، مدل؛ یعنی بخ  اعظم بازگردانده شد« ه اقتصادیمشروط»

و  اسکتدانند که از امور ُعقالیی و مشترک بین ابناء بشر )اعم از مسلم و ککافر( تأمین معاش میاز رفع فقر و 
در دوران  ککهکننکد. کمکا ایندر آن احسکاس نمی ای بکرای تیییکرلذا نسبت به آن حساسیتی ندارنکد و وییفکه

شد که مقید شدن شاه به قوانین مجل ، گونه مطرح میه سیاسی نی  چنین تصوری وجود داشت و اینمشروط
، مرجعیکت نجک  از الله نکوریشکی  فضک  رغم هشکدارهایمصداق دفع یلم و استبداد است و لکذا علکی

زده و انحرا  مشروطه، شی  شکهید بکه تسلط روشنفکران غرب با خواهان حمایت کرد اما در نهایتمشروطه
 از صکحنه امکور سیاسکی دار آویخته شد و علمای طرفدار مشروطه نی  حذ  شدند و مرجعیت و احکام دین

کنار رفت و عماًل معلوم شد که آن تصور نادرست بوده و مشروطه در واقع، مصکداق دفکع یلکم نبکوده بلککه 
 ی کفر بر امور مسلمین بوده است. مصداقی از تسلط و نفو

می  فردی و هکوای نفک  شخصکی  باید توجه داشت که« مشروطه اقتصادی»برای توضیح بیشتر پیرامون 
ارتکاب فجکایع  و لذا و دامنه نفوی زیادی ندارد تحرک میدان، های مادی دنیاو لذت افراد به سمت دنیاپرستی
بلککه  دنیاطلبی فردی و عادی نیسکت قطعا بخاطر م حسین) ((شهادت رساندن اما ب رگی در عالم )مانند به

های عکری  و طویک  پیشرفته و اتوبان هایبرای این هوای نف  فردی، ماشین هستند که اب ارهای اجتماعی
دست به دست هم بدهند و به وحدت برسکند و یک  قکدرت  نف  آحاد جامعه کنند تا تمام هوایدرست می

در این صورت اسکت  حرکت کنند.دنیا  به سمت لذت هاسرعت باال در این ب رگراهمتراکم تشکی  دهند و با 
اجتمکاعی  این اب ارهکای زیرا شوند؛دنیا، این فجایع ب رگ را مرتکب می شهوات که ی  امت برای رسیدن به

 رییلکه ُخلکق» کنند که اکثریت با قرارگرفتن در آن مبتال بکهمحیط پرورشی ایجاد می برای ی  امت و جامعه،
الگوهکای »هکای اجتمکاعی و مهندسکی اب ارهکای آن توسکط . امروزه نی  ایجاد این خلقشوندمی« اجتماعی

دنیاپرستی مکدرن شکک  براساس  را گذاری جوامعابی به رفاه، هد که به اسم دستیگیرد صورت می« توسعه
کنند و سپ  آن را به اهدا  میی های اقتصادی معرفد. به عبارت دیگر، رفاه را به عنوان هد  سیستمدهنمی

عه با تمام وجوه خود بکه کمی و کیفی در تمام موضوعات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی تبدی  کرده تا ی  جام
 با دنیا حرکت کند. و مالعبه بازی سمت
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ککه  خواهنکد از دشکمنان حضکرت انتقکام بگیرنکد بایکد بداننکدمنین و عک اداران حسکینی میؤمکاگر حال 
که   َتکواَزَر  َقکد  »بود: « خلق اجتماعی دنیاپرستی»ترین خصوصیات این دشمنان، ین و اصلیتراساسی  َمکن   َعَلی 

هُ  ت  یا َوبا َ  َغرَّ ن  هُ  الدُّ َیل   َحظَّ اال ر  نی ب  َرَتهُ  اال د  َمن   َوَشری آخ  الثَّ َکک    ب  کَرَس  اال و  ی َوَتَیط  )زیکارت  2«َهکواهُ  فکی َوَتکَردى
شود و اگر این الگوهکا را لق اجتماعی توسط این الگوهای رایج در جهان ایجاد مینی  این خ. امروز اربعین(

ن با احکام شر »صرفًا به شرط  سرنوشکتی هماننکد سرنوشکت  ،وارد جامعه اسکالمی کنکیم «عدم مخالفت بیى
اسکت پارچه و همه جانبه اداره، نظامی ی  یدوران مشروطه سیاسی برای ما رقم خواهد خورد. زیرا این الگو

، همه آن قیود و شروط را به نفع خود منح  در عم  شود بلکهو مشروط کردن آن اصالح نمی که با مقیدکردن
لذا اگر الگوی جکایگ ین  .نمایدکند و به تدریج، اهدا  و مقاصدی که برای آن طراحی شده را محقق میمی

 های سکاالنه و بخشکی  الن و برنامکههای ککاندازها، سیاسکتچشم و کاربردی در مقاب  اهدا  کیفی و کمی  
ی دشمنان امکام حسکین ) ( در کشکور حسکینی ایکران همان اخالق دنیاپرستانه الگوهای توسعه ایجاد نکنیم

هکا و ناهنجاری ،گوهکا در کشکور جریکان پیکدا ککردهبه هکر انکدازه ککه ایکن الامروز نی  البته  شود.جاری می
ین نسکبت بکه اخکالق عمکومی مکردم در مقایسکه بکا دهکه نکثر متدیا هایی ایجاد شده وها و دوگانگیتعارض

بیت ) ( آغشته شده عمومی ملت ایران با مصائب اه  یعنی چون وجدان کنند.میشصت، احساس ناراحتی 
ی دنیاپرستانه متنفرند، از وضعیت فعلی کشور ناراضی هستند و دائمکا در رفتکار نظکام، و از این اخالق رییله

کند و حال آنکه خیلی از مسکلمانان جهکان بکه ایکن اخکالق، خکو گرفتکه و نگی را مشاهده میتعارض و دوگا
 احساس تنفر ندارند.

و ثبات قرار گرفت و خواستیم به صورت علمی و در واقع بعد از جنگ تحمیلی که کشور در فضای تثبیت  
نداشته و آن را خارج از خطابات ز سویی، علما و فقها به این امور حساسیت تخصصی کشور را اداره کنیم و ا

و  یاخالقکاجتماعی و امروزه آثار  وارد شؤون اداره نظام شد با شدت بیشتری الگوهای توسعه شار  دانستند، 
و محکور کک   «خطیئکه ک  رأس»به عنوان  که در روایات) الدنیا حباگر زیرا  آن نمایان شده است. یفرهنگ

گرفکت، بسکیار طبیعکی خواهکد بکود ککه  قکرار ا و اب ارهای اجتماعینام گرفته( هد  الگوهگناهان و خطاها 
. پک  امکروزه جریان پیکدا کنکدبه صورت تصاعدی و شدیدتر از گذشته اخالق رییله و گناهان در آن جامعه 

                                                           

مقدار.  بی و اندک یبهای مقاب  در را آخرت  و ناچی ی پست بهای به( را خود سعادت و کام ) بهره فروختند و داد فریبشان دنیا که کسانی. »2
 «.کردند سرنگون هوس و هوا چاه در را خود استکبار ورزیدند و
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کننکد بایکد نسبت به وضعیت فرهنگی جامعه بلنکد می« وا اسالما»وقتی که متحجرین به یاهر متدین، فریاد 
و  بکه اشکتراک کفکر و اسکالم در تکأمین معکاشحکم همین شند که مقصر اصلی این وضعیت، توجه داشته با

  نسبت به استفاده و جریان الگوهای توسعه در جامعه اسالمی است.سکوت 

البته اگر متحجرین را کنار بگذاریم، باید گفت که ساحت علما و متولیان دین منک ه اسکت از اینککه بکرای 
های امروزین کفر و جریان بسیار نامحسکوس آن جتماعی درست کنند اما پیچیدگیدنیاپرستی مردم، محیط ا

در کیفیت اداره و نحوه معاش و تدبیر شؤون زندگی مردم، باعث غفلت علما و مکؤمنین شکده و لکذا در مقکام 
گاه این اوصا  ارزشی و ضد اخالقی برنامه ه طور ککهمان .پذیرندهای توسعه را میعم ، به صورت ناخودآ

مورد توجه واقع شد و پیچیدگی جریان کفر در وضع قکوانین و  «دفع استبداد»در مشروط سیاسی، فقط عنوان 
 نظام دموکراسی مالحظه نگردید.

َ  »: 3برای تأم  بیشتر نسبت به این مسئله، توجه به این روایت از امام سجاد ) ( بسکیار اهمیکت دارد  ُسکئ 
يُّ  ُن  َعل  ن   ب 

ُحَسی  ه   َال 
اَلمُ  َماَعَلی  َمال   َأيُّ  َالسَّ ع 

َ َضُ   َاْل  کَد  َأف  ن  که   ع  از حضکرت سکوال شکد ککدام اعمکال در نک د « َاللَّ
حضرت فرمود: هیچ عملی بعد از معرفت به خداوند متعال و پیامبر اکرم)ص(،  تر است؟خداوند با فضیلت

َیا ُبی    »تر از با فضلت ن   «ی دنیاجایبه»و فضلیتی دارد؛ زیرا همین  چنین جایگاه« نفرت از دنیا»نیست. « َالدُّ
نفرت از »ای سوق داد. حال مصداق عینی این را به ارتکاب چنین فاجعهبود که عمر بن سعدها و ابن زیادها 

 دنبکال»به مردم توصیه کرد: توان به هوای نف  فردی اشخاص تطبیق داد و در دوران ما چیست؟ آیا می« دنیا

ککه توسکط  های توسسکعهگذاری برنامکهی و هد وقتی محیط اجتماع ؟!«یا ندویددن تجمالت و برق و زرق
شود، بر محور دویدن برای زرق و برق دنیا است، چه انتظاری از آحاد مکردم حاکمیت مهندسی و محقق می

! اساسا مگر عموم عم  کنند؟اجتماعی خال  این محیط و بستر پرورشی در رفتار فردی خود که  باید داشت
شود، طور به مصادیق نفرت از دنیا پرداخته میها اینلذا وقتی در منابر و سخنرانی! م چنین قدرتی دارند؟مرد

اعی دانسته که ربطی به زندگی واقعی و متن حیات اجتماعی مردم بیان این روایات و مصادیق آن را اموری انت 
مثال بسیار ساده آن همکین عبکارت معکرو   گیرند.و به همین دلی  از روحانیت و سخنرانان فاصله می ندارد

در مقابک  ایکن « شود در بازار رشد کرد و کار و کاسکبی خکوبی بکه راه انکداخت.بدون دروغ نمی»است که: 

                                                           

 .۳۱۶، صفحه۲. الکافي، جلد3
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واقعیت )که ناشی از محیط اجتماعی است( اگر تیییری در اب ارهای اجتماعی ایجاد نشود و صرفًا به ت  ت  
گوینکد امککان بگذارند، مستمعین گرچه این توصیه را تصدیق کنند امکا می افراد توصیه شود که دروغ را کنار

 شوند.ها جدا میاجرای آن وجود ندارد و به تدریج از گویندگان این توصیه

َن »فرمایکد: سکپ  میپردازد و شعب و اقسام گناه می بیان امام سجاد ) ( در ادامه این روایت به َتَمع   َفکاج 
ُهنَّ  ي ُکلُّ َیا ُحب   ف  ن  َیاءُ  َفَقاَل  َالدُّ ب 

ن 
َ ُعَلَماءُ  َو  َاْل  َد  َال  َفة   َبع  ر 

َك  َمع  َیا ُحبُّ  َیل  ن  ُس  َالدُّ ؛  ُک    َرأ  یَئکة؛ همکه ایکن اقسکام و َخط 
به جمع بعد از این شناخت و معرفت ) گیرند واز آن نشأت می شوند ومیجمع « دنیابه حب »شعب گناه، در 

گویند: حب به دنیا، محور و اساس هر گناه که انبیا و علما میدنیا( است به ب حشدن تمام شعب گناهان در 
َیا ُحکبُّ »بنابراین این عبارت معکرو   «.و خطائی است ن  ُس  َالکدُّ یَئکة؛  ُکک    َرأ  ککه معمکوال بکه تنهکایی در « َخط 

طور ککه در ک همکانالبتکه  کند.شود، با توضیحات قبلی که حضرت فرمود، معنا پیدا میها یکر میسخنرانی
َیا»کند: جلسه گذشته مطرح شد ک در انتهای روایت حضرت دنیا را به دو قسم تقسیم می ن  َیاَءان   َالدُّ َیا ُدن   َباَلغ   ُدن 

َیا َو  ُعوَنة   ُدن  بیان شد که باید مرزبندی تعاری  عینی و مصادیق امروزین این دو نو  دنیا مشخص شود  لذا«. َمل 
را بکه صکورت کیفکی و  «دنیای ملعونکه»اند زیرا امروزه کفار توانسته کرد هکلی و اجمالی بسندو نباید به امور 
ی در برنامه تکوانیم بکه تعریک  کلکی از کالن و خرد جامعه قرار دهنکد و لکذا مکا نمی های توسعه و اهدا کمى

و  ز خود سلب مسئولیت کنیمو سپ  ا« ر دهیددنیا را وسیله آخرتتان قرا»اکتفا کنیم و بگوییم: « دنیای بالغ»
 .مردم را در برابر امواج دنیاپرستی رها کنیم

های کالن و خرد است که خصوصیات اب ارها و ماشکین اداره را گذاریدر جلسه گذشته بیان شد که هد 
 کند؛ زیرا این ماشین باید بتواند شما را سوار کند و در مقصد معین پیدا نمایکد لکذا بایکد طراحکی ومعین می

خصوصیات موتور، آلیاژ بدنه، روغن، بن ین و سایر اج ای این ماشین، با رساندن شما به مقصکد مکورد نظکر 
شکود شهری و تفریحی، اتومبی  عادی و الستی  معمولی طراحکی میتناسب داشته باشد. برای سفرهای بین

های نکگ، تانک  بکا شکنیسکازند و بکرای جهایی ویژه میاما سفرهای کویری و کوهستانی، جیپ با الستی 
گذاری جامعه، دنیا بر آخرت مقدم شود، ماشکین اداره و اب ارهکای شود. لذا اگر در هد مخصوص تولید می

 گرایی بر دنیاطلبی مقدم شود.آن تفاوتی اساسی پیدا خواهد کرد با زمانی که در هد  جامعه، آخرت
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 ـ اصل بحث:

توانکد می نقک  شکده،وجکود مبکارک امکام صکادق ) (  از در ککافی شکری  رسد این روایت کهبه نظر می
هُ  َفَتَح  َما»: ی اب ار الزم برای دنیاپرستی باشددهندهتوضیح د؛  َعَلی َاللَّ ن   َباباً  َعب  ر   م 

َیا َأم  ن  الَّ  َالدُّ هُ  َفَتَح  إ  ه   َاللَّ َن  َعَلی   م 
ص   ر  ح 

َلهُ  َال  ث  )یعنی فضای تلذی و معاشقه با دنیکا عبدی نگشود خدای متعال هیچ دری از امور دنیا را برای  «م 
به عبارت دیگر، اگر  .بگشایدهمانند آن درب دنیایی برای او « حرص»برای کسی باز نشد( مگر اینکه دری از 

در کتکب  خواهکد بکود.« حرص»گذاری، لوازم این هد اب ار و را هد  زندگی خود قرار دهد، « دنیا»کسی 
ان بکا ؛ به طور مثکال انسک«تمای  شدید به چی ی که نیاز او نباشد»عری  کردند: طور تاخالقی، حرص را این

دنیا، هد   بازی باشود. اما کسی که عشقو سیر می کندنگی خود را رفع میخوردن ی  وعده غذا، نیاز گرس
آن ایجکاد  های مختلفکی بکرایدهد و کثرتتی را انجام میشود مرتبا نسبت به این غذا تیییرامیدر زندگی او 

اگر به ی  سطح از لذت اکتفا کند، به هد  خود رسیده و سکریعا اال  و نشود خسته از غذاخوردن کند کهمی
در روایات، وص  . بنابراین حرص، از لوازمات اصلی دنیاپرستی است و به همین دلی  شوددچار پوچی می

 شده است.  به شدت مورد نهی و توبی  واقع« حرص»

و ایجاد  مردم ، برای تحری  و برانگیختناره جوامعادمتداول مدل و ماشین  رسده نظر میب بر این اساس،
، توسکعه مدلاین ماشین و است که سوخت ، نیازمند سوخت متناسب با هد  دنیاپرستی انگی ش اجتماعی

امع و شود این است که دائمکًا دنبکال مطک. زیرا آنچه که باعث تحری  ی  جامعه مینام دارد« خلق حرص»
پ  این جامعه باید بوسیله حرص، مرتب تحری  شود  لذات دنیا بدوند و به هیچ سطحی از آن قانع نشوند.

لذا در روایات، حرص در کنکار  تا به سمت دنیا حرکت نماید و به هر سطح از لذات دنیا رسید، راضی نشود.
منشکأ « حرص»وقتی  .آمده است« زهد و قناعت»و در مقاب  وص  « ، طمع و شرهحبى المال حبى الدنیا،»

دیگر به ی  اخالق اجتماعی تبدی  شده است و نه وص  فکردی!  ،شد و موتور محرکه آن حرکت ی  جامعه
هکا نسکبت داده اسکت. وص  را نام بردیم که قرآن کریم به قکوم و امت 25طور که در جلسات گذشته، همان

 هکای مکادی خکودبه هیچ سطحی از لکذات و دارایی اشد کهحال اگر علت تحرىک و فعالیت ی  جامعه این ب
مصداق امروزین ایکن معنکی از حکرص، ایجکاد شک  خواهد گرفت. حال « ی حریصجامعه»راضی نشود، 

هر کاالیی که بدست بیاورید سطح بعدی آن با م ایای جدیدتر  . یعنیاست «مدى و تنو  در انوا  کاال»محیط 
آید از پوشاک، کف ، فرش و مبلمکان خانکه تکا معمکاری و بازار میدر شر  ساخت است و بعد از مدتی به 
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های زمینی یا ریلی یکا هکوایی حمک  و ترمینال ،لوازم ساخت مسکن و تا مدل شهرسازی و زیباسازی شهری
. دائما در کاالهای شودو... هر روز ی  تنو  و مدى جدیدتری تولید شده و وارد الگوی مصر  جامعه مینق  

های آید؛ یعنی هر روز شکک ها و افراد تنو  جدیدی به بازار میها، خانوادهها، شرکتی سازماندهمورد استفا
تبلییکات »های جدیکدی از کاالهکا تولیکد شکده و بوسکیله های جدیکد و مکدلهای جدید، طعمجدید، رنگ

و  کننکدمی« نیاز»، ایجاد هاها و سازمانبرای شرکت« های بازرگانیبرپایی نمایشگاه»برای مردم و « ایرسانه
های بازرگانی، آخکرین سکطح از تنکو  و مکدى در . لذا در نمایشگاهگشایندافق جدیدی برای معاشقه با دنیا می

 تحریک  اب ارهای تخصصی مانند لوازم و ماشین آالت صنعتی، انتظامی، پ شکی، مبلمان اداری و... بکرای
جدیکدی وارد ، تنو  و مکدى «ارتقا کارآمدی»یا « وریبهره»ا توجیه تا هر روز بها برپا کرده و شرکتها سازمان

اقتصادی ی  جامعکه، تحری  و فعالیت شود. در واقع علت اصلی  ی و فردیسازمان الگوی مصر  جمعی،
 .تر استگوی مصر  جدید و متنو تحریص برای دستیابی به الهمین 

ت و کار بکر اسکاس اسکتبداد و زور و ارعکاب و قب  از رنسان ، بخ  مهمی از تحری  عموم برای فعالی 
گرفت. اما در دوران جدیکد ککه ایکن ترسی شک  گرفته بود که از نظام موال و عبد و ارباب و رعیت نشأت می

فضا به نسبت زیادی از بین رفته و آزادی و دموکراسی مطرح شده، مردم جهان چگونکه ایکن سکطح شکدید از 
 ها و تسریعانگی ه در چنین فضای اجتماعی، برای تحری  یر از این است کهدهند؟ آیا غفعالیت را انجام می

، باید دائما کاالهای متنو  و جدید را در مقاب  ایکن جامعکه معه و هماهنگی آن با چرخ  سرمایهحرکت جا
های دولتی چه کاال برسند؟!های اقتصادی باالترین حد از فعالیتبه  برای دستیابی به آنها قرار داد تا این مردم

عمومی، و چه کاالهای سیاسی، چه کاالهای فرهنگی و چکه کاالهکای  چه کاالهای و چه کاالهایی صنفی و
ها و تمکام در دنیای امروز دیگر محدود به پوشاک و آرای  نیست بلکه به همه عرصکه «ُمد». اساسا قتصادیا

از لوازمات تحریک  یک   تحریص به آن مد و تنو  و حال اگر کاالها و شؤون زندگی تعمیم پیدا کرده است.
 نین بکه مکدهایوقتی علما و متکدیلذا  هم قهری خواهد بود.« بدحجابی»، شد دیجامعه برای فعالیت اقتصا

چرا این مسئله )تنو  و ُمکد( »شوند که آنها متعجب می ،شوندها معترض میپوش  و حجاب جوانان و خانم
اگر اخالق تنو  و  یعنی«. در پوش  ما، ناصحیح و حرام؟!ی در همه شؤون زندگی صحیح است و حالل؛ ول

کنکد. بکه الهای کالن و خرد )مانند حجاب و پوش ( نی  جریکان پیکدا میاُمدگرایی، عمومی شد، در همه ک
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ضکروری خواهکد بکود و  ،شودمندی از دنیا میدر هر چی ی که باعث لذت بردن و بهره «تنو » عبارت دیگر،
 ابله کرد. توان با آن مقنمی

اقامکه اخکالق »، دهکدمین سکوخت ماشکینی ککه جامعکه را حرککت میأو ت   ی  جامعهیپ  برای تحر 
، اسکالمیدهد که منشأ تحری  و تحکرک جامعکه خداوند متعال اجازه میآیا حال  گیرد.صورت می« حرص

حکال  ؛دهندتذکر می« هنیت و انگی »این همه سخنرانان و علما و عرفا به مردم درباره  باشد؟!« خلق حرص»
ککه کرد؟! عالوه بر این گیریاست موضع« های ی  جامعهانگی ه»که تصر  در  ،آیا نباید درباره این موضو 

بکه ایکن روایکت دهد. به طور نمونکه، های فردی را هم تیییر میهای جمعی و اجتماعی، ماهیت انگی هانگی ه
سبی  الله خواهد  مجاهد فی همانند مین کند،أخانواده خود را تاگر کسی کار کند تا نفقه » شود کهاستناد می

حکرص  ،شکودکار ککردن افکراد می برای که امروزه آنچه عام  تحری شود اما از این واقعیت غفلت می «بود
روزتر و الگکوی مصکر  بکه تأمینو نفقه نی  عماًل بر همین اساس ) ابی به مرحله بعدی کاالهاستبرای دستی

روزتر و بکه تر، کابینت و دکوراسیون خانکه و... متنکو مرتبا خودرو، مبلمان؛ زیرا تعری  شده است (ترجدید
 مانند مقدس و ارزشی عناوین یاهر در پ کند. ی میشود و ُعر ، تأمین این امور را از لوازمات نفقه تلقمی

 و حکرص واقعیکت، و عمک  در ولی است منطبق مکلفین فعالیت بر «الله سبی  فی مجاهد» و «نفقه تأمین»
 رفکاه ایکن ه ینکه و دهند انجام اقتصادی فعالیت و کار روزشبانه تا کندمی پیدا جریان افراد در مادی تحری 

وقتکی  چرا که نیت و انگی ه فرد، تابعی از انگی ش اجتمکاعی شکده و .آورند بدست را ناپذیرتوق  و روزاف ون
ُط » افراد ی فردی نی  تیییر پیدا خواهد کرد و همههانیت ،های اجتماعی تیییر کندروند انگی ش ُقُلوَب  َلُتَثب  « َال 

بکه با سرعت نکور ده و گرایی ُکند و متوق  شایت و آخرتبرای حرکت به سمت هدها قلبیعنی  خواهند شد
یالً »مگر  ؛شونده میکشاندطر  دنیاپرستی  ن   َقل  مَّ هُ  َعَصَم  م  ه گذشته بیان و توضیح که روایت آن در جلس« َاللَّ

 داده شد.

کنند آنهکا شکرط ایکن های جدید امروزین سوال میشی  از علما درباره اشتیال به از این رو، وقتی مؤمنین
که  شوداما به این نکته اساسی توجه نمیکنند یکر می« نیت خالصانه برای تأمین معاش حالل»نو  اشتیال را 

چرا »گویند: است. سپ  مرتب علما به مردم می« حرص»، این شرکتی چرخه فعالیت در انگی ه اصلی برا
خکود را تهیکه  چه کاالی مورد نیازگردانند میحال اینکه مردم « کنید؟کنید؟ چرا انفاق نمیبه فقرا کم  نمی

هکای . زیرا وقتکی کاالدند سطح بعدی همین کاال را تأمین نمایند تا بتواننجمع کن اند اما باید دوباره پولهکرد
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هماهنگ نبودن با این  شود،کند و محیط تنو  و کثرت در کاالها ایجاد میمیتیییر دائما مردم،  مورد استفاده
روز اسکت و اگکر خواهد شد؛ یعنی آبروداری مردم به داشتن کاالهای بکهدر جامعه « تحقیر» تیییرات، باعث

گاه ، استفاده کنندو از آن  دندارنگهخود را  قدیمی تلوی یونیا  پیکان یخودرو و در بین اقوام به صورت ناخودآ
در نتیجکه،  .دنشکوتحقیکر می و... مکتهم شکده و« ماندگیعقب»، «فقر» بهخود  و خانواده و فرزندان دوستان

وقتی جنگ تمکام شکد و بحکث سکازندگی و لذا  خواهد شد. یا کمرنگ معنابی انفاق در این فضای اجتماعی
به خکود خیکره  های تهران چشم همه رار خیابانهای جدید دای اولین بار ماشینرونق اقتصادی مطرح شد، بر

از طریکق مکانور  یافتگیتوسکعه در واقکع کرد زیرا تا قب  از آن، اکثر مردم یا پیکان داشتند و یا رنو و ژیکان!می
هکا را ، همکه دلآسای  و رفکاه کاالهکای مکدرنو کارآمدی و  جبروت الگوی مصر  جدید تجم ، جالل و

نحوه ایجاد انگی ه این در حالی که  شود.های باال برای کار و فعالیت اقتصادی میو باعث ایجاد انگی ه بَردمی
، با روح آیکات و روایکات و لوازمکات آن در موضکوعاتی چکون توصکیه بکه انفکاق، ای اقتصادیهبرای فعالیت

در شک  و صکورت « اقامه حرص»معنای  خلوص، انگی ه، نیت و... در تعارض صریح است و از همه بدتر،
 جدید است.

، در دوران در دوران بعد از جنکگ انگی ش اجتماعی برای فعالیت اقتصادی جالب اینکه شرو  این نو  از
 امکروز»گویکد: می 60های نماز جمعه سال در خطبه ایشانبود؛ در حالی که  آقای هاشمی رئی  جمهوری
خانه  ،ی توجه این بود که آدمهمه است؛ در رژیم گذشته )دوران پهلوی(ها عوض شده ارزشبرای ملت ایران 

روابط خوبی با مراک  قدرت داشته باشکد و... امکروز بکرعک   ،خوب داشته باشدماشین خوب داشته باشد، 
دیگر امروز لباس اتو کشیده، ماشین پکر زرق  :ها در جامعه عوض شده استبینید که ارزشمی ]شده است[.

ی  دلی  افتخار و سند ارزش و جایبه تر و اینها، هیچب رگ تر و حتی ُپستتر و خانه گندهماشین گنده و برق،
خکورد برای حرکت انسان در جامعه ما نیست... آثار تحول روحی در اجتما  ما در همه انواع  به چشم می

و همکه هدفشکان ایکن  خواندندیهمه درس م خواهی و از این قبی . سابقاً حتی در کارهای یریفی مث  مدرک
کنکد نشکان شکان را معرفکی میشان را با آن سندی که دکترا یا لیسان که عک  نامهبود که برسند به آن دان 

. ککار جوری شدهاین ها ارزش پیدا کرده. تحصی صالحیتدهد. ]اما[ امروز دیگه اینها ارزش ندارد ]بلکه[ 
جکوری شکده. مجموعکه هکای دنیکا اینری شده. استفاده از نعمتجوجوری شده. پست گرفتن اینکردن این

نهایت اوج عظمت تحول روحی ی   ،ی ما جای خود را با گذشته عوض کرده است و اینها در جامعهارزش



10 
 

این نو  تحلی  از عام  انگی ه و تحری  مردم، به علت مالحظه کارآمدی  4«.جامعه است که ما امروز داریم
رسانی در ابتدای انقالب بود اما چون نتوانستیم این تجارب موفق فاعی و امنیتی و خدمتهای دآن در عرصه

کارآمکدی ایکن نکو  ایجکاد »تصور شد:  ،بیاوریمالهی را در سطح مدل و الگو و مهندسی اب ارهای اجتماعی 
شکهادت ای یا موضوعی بکوده اسکت یعنکی فقکط بکرای محکیط جهکاد و انگی ه برای کار کردن، موقت و وهله

 نظیری را در خطبهلذا آقای هاشمی رفسنجانی که چنین مطالب کم«! های اقتصادیکارآمدی دارد نه فعالیت
 و فقکر ایهکار»گویکد: درجکه خکال  آن را می 180مطکالبی  68کند، در سکال ایراد می 60نماز جمعه سال 

 ککرده تخریکب جهانیکان ن د را اسالمی جمهوری وجهه مسلکانه دروی  رفتارهای این. است کافی بیچارگی
 68یکا در خطبکه نمکاز جمعکه سکال . «آورنکد روی «تجمک  مکانور» به ما مسئولین که رسیده آن زمان. است

 بهتکرین آینکد،می ککه مکردم بایکد باشکد، داشکته اسکالمی منظکره بخواهکد اگکر جمعکه نمازهای»فرماید: می
 اصکالً . باشکند داشکته. هسکت شانزندگی در که سطحی همان در آرایشی حالت ترینعالی و را هایشانلباس

های لوک  به کشور و در معرض عموم قکرار دادن لذا در این دوران، واردات کاال«. باشد... تجم  مانور باید
تکوان ایکن تیییکر تا باعث تحرک و ایجاد انگی ه برای کار کردن و فعالیت اقتصکادی شکود. نمی شرو  شد آنها

یشان و دیگر مدیران کشکور را ناشکی از میک  آنهکا بکه دنیاپرسکتی دانسکت بلککه از گیری در اتحلی  و موضع
های ککاربردی غربکی اسکت ککه های کارشناسان و متخصصکین اقتصکادی و مکدللوازمات تبعیت از توصیه

تنکو  و کثکرت در  محیطکی از ک شدید اقتصادی در کشور ایجکاد شکود بایکدخواهید تحرى اگر می»گویند: می
زیکرا  «.آنها برای کار با کیفیت و کمیت شودوک  را جلوی چشم مردم ایجاد کنید تا علت حرکت کاالهای ل

ها دنیا باشد، هیچ اند و وقتی هد  از این مدلهای اداره و اقتصادی را دنیاپرستان جهانی تولید کردهاین مدل
لکذا فقکط انسکان  شناسکند.نمی روز شکونده، بکه رسکمیتای را مگر رسیدن به دنیای متنو  شونده و بکهانگی ه

 دانند.انسان نمی ،. یعنی انسانی که به سودآوری فکر نکندداننداکونومی  و اقتصادی را انسان می

اوج تحقیر دنیا را برای دفکا  از  ،رهبران آن که را ایجاد کرده ی ایمانیادر حالی که انقالب اسالمی جامعه
هکای الهکی بکرای ایثکار و ی این رفتکار، بکاالترین انگی هبا مشاهده اند و مؤمنینرقم زده پرست  خدای متعال

 زدگانزدگان و سکی از مجاهدت در دوران دفا  مقدس تا کم  به زل له ،اند و مصادیق آنفداکاری پیدا کرده
به صکورت مکادی  مدل اداره حاکم بر کشورچون  اما قاب  مشاهده است و رزمای  مواسات در دوران حاضر

                                                           

 .23/11/60های نماز جمعه تهران، . خطبه4



11 
 

بستر اجتماعی درست کند و اساسا این نکو   ،و جهادی های الهیتواند برای این نو  انگی هنمی شده،تعری  
هکای اصکلی و حیکاتی کشکور در دیگر بخ  های نورانی،شناسد و لذا این انگی هها را به رسمیت نمیانگی ه

های الهی کنند اگر این انگی همیلذا مقام معظم رهبری مرتبا تاکید . کندمانند جنگ اقتصادی جریان پیدا نمی
شکود و که در بین مردم ایران است وارد عرصه اقتصادی شود بخشی زیادی از مشکالت اقتصادی ما ح  می

زدگی شهر تهران گیکر ککرده هایی که در ی به طور نمونه، روحیه مخلصانه ی  شهروند برای کم  به ماشین
ککه بایکد بسکتری ایجکاد شکود تکا همکین  هادی مردم ایران دانسکتندز روحیات جبار ینمونهبه عنوان بودند را 

های الهکی پ  انقالب اسالمی با همین انگی ه 5های جهادی و الهی وارد بخ  تولید شود.روحیات و انگی ه
و روحیه ایثار در بین خداپرستان و کارکردن برای کم  به دیگران، بدون نفع مادی و همکاری و همیاری بین 

عبکور کنکد و پیکروز شکود واال هکیچ انگیک ه  هاشدنا و کشتههها و شکنجهی سختیتوانست از همهمؤمنین، 
لذا حضکرت امکام خمینکی بکا ایمکان راسک  خکود و بکا تکیکه بکه ها را ندارد. ای توان تحم  این مرارتمادی
  زنکدگی و وجکدان ار در هکدگرایی و ایثکهای حب اه  بیت ) ( در مردم ایران از قدیم، مبنای آخرتزمینه
طلبی و تحقیر دنیکا را در مکردم ایکران ایجکاد ککرد و اثکر آن، حرککت بدون نفع مادی و اخالق شهادت کاری

را نداشت؛ حرکتکی ککه باعکث  قدرت ایجاد چنین نهضتی ،اجتماعی شدیدی شد که هیچ نحوه تحرک مادی
 د. یستم شد و توانست جهان را تکان دهایجاد ی  انقالب ب رگ در قرن ب

باعکث شکک  گیکری به خکدای متعکال و قیامکت اسکت ککه « ایمان» ،ترین حقیقت جهانبنابراین حقیقی
نیکایی های دانگی هاز  ی  ی  جامعه، به مراتب باالترشود و کارآمدی آن برای تحرمی« ایثار»اوصافی مانند 

ی هکامکا کارآمکدی ایکن انگی ه و از سوی دیگر، ای و  غیرپایدار استهای مادی، وهلهزیرا این انگی ه است.

                                                           

 دارنکد، ردمم بین در نفویی یحوزه توانند،می که کسانی خودشان، بین مردم را تعاون و همکاری و جهادی کار فرهنگ». مقام معظم رهبری: 5
 آنهکا بکه کسکی اینککه بکدون خودشکان مردم آید،می زل له ی  آید،می سی  ی  کنید مالحظه شما. اندآماده ما مردم خوشبختانه .بکنند ترویج

کق   یتجربکه چند خودم من. بود جور همین هم انقالب از قب  از نیست؛ هم امروز مال است، ما یتجربه این. شوندمی میدان وارد بگوید،  موفى
ه در دارم شخصی عینی   ه همین در. حوادث جور این برای مردمی هایتعاون و مردمی هایکم  یقضیى  خیابانهکای در ککه پی  روز سه یقضیى
 عضکو نکه[ اینهکا! ]آوردنکد نمک  و شکن آمدنکد مسکلمان، نفکر چنکد آدم، نفکر چنکد که دیدم من داد، نشان تلوی یون بود، بارندگی و ی  تهران

ق خیابان   هم خیابان این اند،معمولی مردم[ بلکه] اند،انتظامی نیروی عضو نه اند،شهرداری خدمات عضو نه اند،یشهردار  معلکوم آنهکا به متعلى
ا نیستند، آنها هایماشین میروند دارند که هم هاییماشین آن باشد، نیست  شکن آمکده کنکد، حرککت توانکدنمی یک  روی ککرده، گیکر ماشین امى

 از جمعکی دیکدار در بیانکات«. جهکادی ککار تکرویج بکرای بشکود اسکتفاده روحیکه این از. اندآماده هستند؛ جوری این ما مردم یعنی! پاشدمی
 .28/8/1398اقتصادی؛  فعاالن و کارآفرینان تولیدکنندگان،
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فرمایکد: . لذا امام سجاد ) ( در ادامه روایتی که بیان شد، میایمرا در دوران انقالب و دفا  مقدس دیده الهی
ه  » َلی  ه  إ  ُن آَدَم َما اَل َحاَجَة ب  ب  ُلُب ا  َثَر َما َیط  ک  بکه آن رود )برای دستیابی اکثر اموری که انسان به دنبال آن می« َأنَّ َأ

خورد(، چی هایی هست که به آن نیاز واقعی ندارد. بر این اسکاس، آیکا صکحیح اسکت ککه امکروزه حرص می
ناچار شکود  در عم و سپ   های زندگی خود را از دنیاپرستان جهان بگیردجامعه اسالمی، تعری  نیازمندی

، حتی اکثر آن چی هایی ککه ؟! در حالی که طبق این روایترا عام  تحری  مردم قرار دهد« خلق حرص»تا 
 .به آن نداریم واقعی کنیم، نیاز و احتیاجنان نی  دنبال میخود ما مسلما

اند یکا خواهنکد گرفکت بایکد توجکه داشکته باشکند عهده گرفتهه که مسئولیت امور کشور را ب یپ  انقالبیون
یکا و نظام سلطه اعتمکاد کننکد، طور که ک بنا بر سفارش رهبری معظم ک در مذاکرات سیاسی نباید به امرهمان

های امریکایی و دیگکر های اداره و کیفیت ایجاد انگی ه و تحرک برای جامعه اسالمی نی  نباید به مدلدر مدل
ها دربکاره بعضًا انوا  بکدبینی .های زندگی را از آنان بپذیرندو تعری  نیازمندی دنیاپرستان جهان اعتماد کنند

شود اما همکان رفتکار بازی و... مید و کارهای آنها حم  بر سوداگری و ریا و زبانشورفتار مومنین مطرح می
 آیا کسی که با مشاهده افعال امکام شود! اگر از سوی کفار انجام شود، به نظم و انسانیت و امور خیر حم  می

تقرب به  عالی است کهو دائما به دنبال انجام اف ش تحقیر شدهحسین ) ( و دیگر ائمه اطهار ) (، دنیا در ن د
نیست و کسانی ککه  قاب  اعتماد بالنسبه فاصله گرفته،برای دستیابی به دنیا  این ب رگواران پیدا کند و از حرص

آیا نباید بکه  شناسند، اه  خیر و انسانیت هستند؟!تر از مطامع دنیا را نمیمندی بیشج  رسیدن به بهره چی ی
توانکد منشکأ ایجکاد مگر دنیاپرستی و حرص نمی شان بدبین بود؟!و جوامعاین نو  افراد  رفتارها و هنجارهای

امکروزه در برخکی از کشکورها  هنجار و نظم اجتماعی شود؟! فشار حرص و دنیاپرستی به جکایی رسکیده ککه
رونکد و جکا میه ینکه بکه آن اند که افراد با پرداخکتدرست کردهرا مملو از انوا  وسای  شکستنی هایی مکان
«  خلق حرص»از لوازمات ! این، ند تا تخلیه شوند و از فشارهای روحی رها شوندشکن  درون اتاق را میوسای

 اییعنی اشخاص در چنین جامعه .دائمی به عنوان اثر حرص یکر شده است« هم  »یجاد ا است و در روایات،
کاالهکای  داشکته باشکند و بکه دنبکالهای جدید و دستیابی یا عدم دستیابی به آنها را و غمى لذت دائما باید همى 
و همکین  بدونکد های جدید، مبلمان جدید، خکودرو جدیکد و...های جدید، مدل ساخت خانهجدید، لباس

 .شودتر میکار بیشتر و با کیفیت شأ تحری  ی  جامعه برای انجاممطلب، من
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 حرص وجود ندارد.از غیر  ایهکنند برای تحری  مردم به کار، اب ار و انگی تصور می هاان این مدلطراح 
 ،های مادیشود باالترین سطح تحرک و نظم در انجام فعالیت بدون انگی هدر حالی که به وضوح مشاهده می

آنچکه موتکور  شکود.می و هدر اص  ایجاد انقالب و جنگ تحمیلی و برپایی هیئات ع اداری و... حاص  شکد
اطهار ) ( و بکاالتر رفکتن عظمکت و د حبى خداونکد و ائمکهشواین جامعه با این سطح از فعالیت می هحرکم

دهنکد تکا قدرت اسالم است. به عبارت دیگر، مؤمنین چنین فعالیتهای ب رگی را بدون انگی ه مادی انجکام می
وجود این سطح از پرچم محبت امام حسین ) ( در نقاط بیشتری به اهت از در بیاید. لذا باید توجه داشت که 

آورنکد ککه ایکن و مقام معظم رهبری نی  مرتبا به مسئولین فشکار میجامعه ما است  لهی، واقعیتهای اانگی ه
هکای فعالیت دهنکد امکا های اقتصادی کشور و مشکالت معیشتی مردم سوقها را به طر  ح  چال انگی ه

، تحکرک های مکادیو انگی ه« حرص»که بدون ایجاد محیط  اقتصادی در مدل توسعه به نحوی طراحی شده
هکای هکای الهکی مکردم ایکران در فعالیتانگی ه ، زمینکه بکرایبنابراین در عمک  .اقتصادی ممکن نخواهد بود

هکای دنیاطلبانکه و حکریص، بسکتر بسکیار مناسکبی بکرای حرککت شود؛ گرچه برای انگی همی ضیق اقتصادی
ه بکاالترین کارآمکدی را در جوانکان مکؤمن انقالبکی کک ایکن اسکاس، وقتکیکنکد. بکر پرشتاب را نی  ایجاد می

خواهند بکا روحیکه مجاهدانکه وارد هایی مانند جنگ سوریه یا زل له و سی  از خود به جا گذاشتند میبحرانی
شکوند و از سکرمایه و... مواجهکه میعرصه اقتصادی بشوند با موانعی مانند تحصیالت، رزومه، سوابق ککار، 

ته اشتباه است الب .ران به سهولت باز و هموار استداو سرمایه های مادیطرفی، مسیر برای شدیدترین انگی ه
زیکرا ایکن چکال  )عکدم بسکتر  زده و لیبرال معرفی شکوندنفویی یا غرب مسئولین صرفاً  ،که علت این چال 

های اقتصادی(، از لوازمات مکدل اداره رایکج در جهکان اسکت و نخبگکان های الهی در فعالیتحضور انگی ه
های انقالبکی مکردم ایکران باشکد( تولیکد اهی نسخه و مدل جایگ ینی )که متناسب با انگی هحوزوی و دانشگ

« هکای مجاهدانکهانگی ه»نظیکر  لذا در عم ، از این نعمت ب رگ و بی عم  کنند. آن نکردند تا مسئولین طبق
به دلی  نداشتن الگکو و شود که در آنجا نی  های امنیتی و حوادث طبیعی استفاده میمردم ایران فقط در بحران

زیکرا  شکود.بسنده می« زدگانخارج کردن گ   و الی از منازل سی »جانبه، فقط به اموری مانند: ساختار همه
دینکی و  دارنکد )یعنکی علمکا و نخبگکانهای الهی در جامعکه را عهدهکسانی که سرپرستی تحری  این انگی ه

ها طراحی کنند و مسئولیتی در این زمینه ر را بر اساس این انگی هباید مدل اداره کشو ها( توجه ندارند کههیئتی
 ، باعث تضکیقبسترهای اجتماعی روحانیت و متدینین امروز باید به این مطلب توجه کنند که کنند.قبول نمی
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 از جامعکه هکایی راو چه اخالق هایی را در جامعه ایجادچه اخالق شود وهایی میسعه و رشد چه انگی هیا تو
 کند.می یا من وی حذ 

قکرون گذشکته و توقک  و رککود در همکه  ز این مطالب، بازگشت به زنکدگیکه منظور ما ا باید توجه داشت
 و تکام  نیست؛ بلکه بحث بر سر این مطلب است که مبنای تیییرات و پیشرفت و نفی تکام  جوانب زندگی

شد و تکام  کار و کاال و اب ارهای خود است امکا جامعه چه چی ی باشد؟ زیرا انسان الجرم در حال بهینه، ر
 باشد یا مبنکای آن،« حب الدنیا»آیا مبنای آن،  گیرد؟باید بدانیم که مبنای این بهینه و رشد چه چی ی قرار می

و ایجکاد محبکت و اعتمکاد  در مقابک  دشکمن ایجاد توجه اجتماعی به آخرت و باالبردن قکدرت خداپرسکتان
ی کیفیت زندگی و کاالهکا و اب ارهکا حتماً  ،گرایی مبنای جامعه شدشد؟ لذا اگر آخرتعمومی بین مؤمنین با

در  لذا .شودآن تیییر و رشد خواهد کرد اما این کار بر مبنای دنیاپرستی و با اقامه حرص انجام نمی متناسب با
حضکرات  خکدمت بکه تنو  در ارتبکاط بکا خکدای متعکال و تنکو  در وجود دارد ولی« تنو »نظام اسالمی نی  

امکام سکجاد و  گرایی الهکی توسکطت. باالترین سطح از تنو اس عبادت و ایثارتنو  در مؤمنین و  و معصومین
در ادعیه صحیفه سجادیه و سایر ادعیه محقق شده است. تنکوعی  السالمعلیهم ایشانمطهر اجداد و فرزندان 

امکا زنیم، چکه زیباسکت خدای متعال را صکدا مکی شود و در آن با ه ار اسمکه در دعای جوشن کبیر دیده می
های مادی عادت داده، به تنو  الهی عادت نداریم و در میانه دعا خسته ا به تنو های اداره مادی ما رچون مدل

محکیط و  در واقع گوییم چقدر طوالنی است و اصال چرا باید با ه ار اسم خدا را صدا ب نیم؟شویم و میمی
از این ادعیه متنو  و سپ  ایجاد تحری  الهی برای فعالیت اجتماعی وجکود  ی لذت بردنجتماعی برابستر ا

شان قطع است. اما اگر درگیری روزمره هایانجام فعالیتارتباط این ادعیه با  ،ندارد. لذا در یهن اکثر مؤمنین
 ش اجتمکاعی قکرار گیکرد، ها بکه عنکوان منشکأ انگیکبا مراک  تولید اخالق رییله و دنیاپرستی و دفا  از خوبی

شود تا احساس نیکاز و های ناشی از آن باعث میمواجهه با قدرت کفار و تالش برای غلبه و فشارها و سختی
 جانبه شود.و همه احتیاج به ارتباط با خدا عمیق

د و تواند منشأ بهینکه و رشکی الهی و خالی از دنیاپرستی و حرص، ی  واقعیت است که میانگی ه بنابراین
 یدارانموکب توان در راهپیمایی با شکوه اربعین مشاهده نمود؛را می ی کوچکی از آنتنو  الهی باشد که نمونه

 20ی حکدود را مدیریت کرده و نیازهای اولیکه ، این حجم از خدمات متنو  و کثیرمادی که بدون هیچ انتفا 
اسکت ککه در « دنیای بالغ»نا از دنیا، همان معنای این معکنند. برآورده می در مدت بیست روز میلیون زائر را
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شکود مگکر اینککه محاسکبات و اسکت. گرچکه ایکن امکر محقکق نمی یات رفتن به سکمت آن، مکدح شکدهروا
ی  ادارههای کیفها و شاخصهتخصیص

تنو  را بپذیرد و بتواند این تعاری  الهی و  این نحوه از  ،کشور ی و کمى
در غیر این صورت، همانند وضع فعلی خواهد شکد  این اساس تنظیم نماید.قواعد تخصصی خود را بر  تمام

فعال شده و چند « ستاد اربعین»نظیر قرن )پیاده روی اربعین(، که چند ماه قب  از شرو  این حادثه ب رگ و بی
شکور »و  «عشکق بکازی بکا امکام حسکین»در حالی که در کشور حسکینی،  شود.روز بعد از آن نی  تعطی  می

های اقتصادی، فرهنگی ی زمینهمبنای تحرک اجتماعی مردم در طول سال و در همهباید  ،«ینی در هیئاتحس
ها نسبت به کفرآمیک  یئتیمؤمنین و هروحانیت و و مانع اصلی برای تحقق این امر، عدم توجه  و سیاسی شود

ُأُصکوُل »ر روایت آمده است که و لوازمات عینی آن است. د مدرن ماشین اداره جوامع و نحوه حکمرانی بودن  
َحَسُد  َباُر َو َال  ک  ت  س  ُص َو َاال  ر  ح 

ر  َثاَلَثة  َال 
ُکف  محکور تحریک  » ،بکه عنکوان یککی از اصکول کفکر حرصاگر ؛ «6َال 

کسکب در الگوهای حکمرانی متداول جهانی شود، نباید مکؤمنین و عک اداران حسکینی بکه بررسکی و  «جامعه
رسد اگر این الگوها بدرستی تبیین شود و مشکخص شکود ککه بپردازند؟! به نظر میبصیرت نسبت به ابعاد آن 

که چنین الگوهایی بکر سرنوشکت  یهی جای  نخواهد دانستهیچ فق ،است« خلق اجتماعی حرص»مصداق 
تطبیکق »لذا چال  اصکلی در ایکن مشکروطه اقتصکادی،  جامعه اسالمی و اخالق اجتماعی آن حاکم بشود.

طور که در مشروطه سیاسی نی  چال  اصلی همین مسئله بود؛ اکثر است؛ همان« مصداق حکم بر موضو  و
کردنکد در حکالی ککه علما )به غیر از شی  فض  الله و من تبعکه( مشکروطه را مصکداق دفکع یلکم تلقکی می

م را رقک ادث و ضکایعاتیحو ،که این اختال  به دین بود؛ ی مطلق و بدون قید، مصداق هجمه مدرنمشروطه
 زد که در جلسات گذشته مفصال توضیح داده شد. 

م   َعَلی الَتعاَوُنوا»امروز این الگوهای اداره، مصداق حرص و آیه شریفه  ث   
وان   َو  اْل  ُعد  سکت و ( ا2)مائده/« ال 

به دلی  پیچیکدگی موضکوعاتی  گیرد؛ اماشک  می توسط آنها، همکاری اجتماعی برای تحقق ریای  و گناهان
ت میفول واقع ااین آیات و روای یق اجتماعی  دامص شود و لذابه آنها توجه عمیقی نمی و مدل اداره، مث  توسعه

شود که همه مؤمنین ناراضی بکوده و بکه دوران دهکه . سپ  اوضا  فرهنگی و اخالقی مردم طوری میشودمی
داشکتیم  مقابک  دشکمندر  کنند که در آن دوران، هم کارآمدی بیشتریخورند؛ زیرا ح  میشصت غبطه می

جتمکاعی بکین )مانند پیروزی در ی  جنگ تمام عیار هشت ساله( و هم آرام  و محبت و اعتماد و روابکط ا
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بهجکت و آرامک  و همکدلی نسکبت بکه »در درون جامعه ایجاد انگی ه عام  در آن دوران،  مومنین بیشتر بود.
بود که « قدرت اسالم اف ای »یرونی جامعه، فضای ب بود و نسبت به« رغم داشتن زندگی سادههمدیگر، علی

گرفتکه اسکت.  مسلح را از دشمنان تا دندانجرأت تجاوز  امنیت پایدار شده و چند دهه است که عث ایجادبا
های الهی در حقیقت و واقعیت جامعه ایران زنده است که باالترین و آخرین سند البته امروز نی  همان انگی ه

« یکوم اللکه»پیکر شهید حاج قاسم سلیمانی بود که به تعبیکر مقکام معظکم رهبکری،  هآن، تشییع پر شکو عینی
و مدیران و کارشناسان، آن را  های برنامه نشدهوارد مدل هااین انگی هچون اما دیگری برای ملت ایران رقم زد. 

کشکور را بکر طکر   هایاند، نتوانسته است این چال های اداره نظام و این جنگ اقتصادی نکردهوارد عرصه
 سال گذشته، منشأ تحوالت اساسی در کشور ایران شده ک 150ه در منین ک کؤهای الهی مانگی ه کند. در واقع 

هکای هکای دینکی و آرمانارزش با فضای اقتصادی متداول نامأنوس است و در وجکدان خکود، آن را مخکال 
الئیک  نیک   هکایو جریان های مادی افکرادی، انگی هد و از سویشووارد این عرصه نمی و لذا بیندمی انقالبی
و مسائ  مربوط به آن مانند: اشتیال، تورم « رونق تولید»لذا عمال مشک   .ندارد حری  مردم ایران راقدرت ت

، در تبکدی  شکود« تولیکد»انگیک ه  حرص عماًل بکه شود. زیرا اگرو گرانی، افت ارزش پول ملی و... ح  نمی
و دائمکًا در معکرض نصکیحت بکرای دوری از  رند، از اخالق مادی متنفپیشرو و پا به کار آنکه قشر ای جامعه

  این تولید، رونق نخواهد گرفت. دنیاپرستی هستند،

پ  به طور خالصه، باید توجه داشت که تمام امور کشور )از تولید اقتصادی تا مسئله حجاب( به کیفیت 
باشد مصداق خلق در الگوهای توسعه، محور تحری  جامعه می گردد و آنچه امروزبر می« تحری  جامعه»
َثَر »است؛ حرص به سمت « حرص» ک  ُلُب  َما َأ ُن  َیط  ب  ه   َحاَجةَ  الَ  َما آَدمَ  ا  ه   ب  َلی  رت بکه در روایت دیگکر حضک«! إ 

 دنیکا چیسکت؟ آیکا بیشکتر اسکت از یک  لقمکه غکذایی اسکت ککه»فرماید: ند و میکزیبایی دنیا را تحقیر می
اما الگوهای توسعه، دائما این غذا «. شوینوشی و سیراب میای که میشوی و نوشیدنیخوری و سیر میمی

َن »و نوشیدنی را متنو  کرده و  ى
اس   ُزی  لَنى کنند. واقعا مصداق امروزین این آیات چیسکت؟ ( می14عمران/)آل« ل 

اگکر قکرآن و روایکات  ؟!ربط پیدا کند و زنده باشکددهیم تا به امروز نی  تفسیر و تطبیق نمیچرا قرآن را طوری 
آیکد و زودتکر از شکرایط ، دیگر دوران مشروطه سیاسی پی  نمیبه وضعیت امروز ما تطبیق داده شوددرست 

ایکن الگوهکای اداره، از اسکاس بکه « قیکد زدن  »شویم و سپ  به جای اکتفکا بکه مشروطه اقتصادی خارج می
 تناسب با اهدا  انقالب و انگی ها و وجدان این ملت حسینی باشد.پردازیم که مطراحی الگویی می


