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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 خالق برای همگانایادگیری علم  تضرورتشدید 

های خشونت و فساد و فحشاء،  تماشای صحنه ی جهانی، تکنولوژی ارتباطی، دهکده ها: کلیدواژه

 های روحی، تدابیر پیشگیرانه و درمانی، آموزش اخالق. گسترش بیماری

 ت من معتقدم که عصر ومنتها به یک علّ ؛کند ت صدق میتاریخ بشریّ ی این سه دلیل برای همیشه

دلیلش  چرا؟ ؛است شدهبیشتر مراتب  به ضرورت یادگیری علم اخالقست که اعصر و زمانی  زمان ما،

بشر ی وقت در تاریخ گذشته هیچ ،وجود آمده هدنیا ب دراین تکنولوژی ارتباطی که امروز  این است:

ی بدون فاصله ،نقاط عالم یدر همه دهد بشرکه اجازه می یارتباطات بسیار سریع ؛وجود نداشته است

همان را، در  مریکااهای برج یواقعههمین  .فتدا میفاقاتی باشد که در عالم اتّ تماشاگر ،نیهثا ی یکحتّ

تماشا داشتید شما پای تلویزیون  ،سوخت می و زدمی ها این برجبه  داشتهواپیما   که  ایلحظه

که هر  واری خانهچند  کعین یک ده کوچیعنی  ؛است شده جهانی یدنیا دهکده ،تعبیری به کردید. می

شده  تبدیل ین چیزینبه چ دنیا .گیرنداهالی ده در جریان قرار می یواحد همه در آنِ ،فتدبیفاقی اتّ

 ی چهار پنج فرسخ از همفاصله که درروستا  تا دو ؟!بود هنگو دنیا این ، کِیتا پنجاه سال پیش .است

ی کِ ؛خبر نداشت روستای بغلیامّا  ؛فاقاتی افتاده بوداتّ یا ،آداب و رسومی بود در این روستا قرار داشت،

 ،امثال اینها اینترنت و و ارتباطات کامپیوتری یها و سیستم شبکها با همین ماهوارهبود؟ امّ گونه این

 .کندایجاد می معضل در دنیا ،آوریشکل حیرت بهوضوع دارد مو این  ؛دنیا به هم وصل شده است اصالً
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داخل ! آوردمی تبر سر بشریّ چهدارد  داند این قدرتا خدا میامّ ؛قدرت باالیی است ،از نظر قدرت

 ؛بردها هم راه به جایی نمیگرچه این کنترل ؛نبینید شود، کنترل می کمیکه را کشور خودمان 

بخواهند دیش اگر هم . کندقدر سریع است که هر نوع کنترلی را خنثی می پیشرفت تکنولوژی آن

 اینها ...، های کامپیوتری اعمال کنند وسیستم درهایی کنترل یا ،ها جمع کنندبام را از پشت هاآنتن

ایران که از مرزهای  یول کند.دیوارها را خرد می یهمه ؛ پیشرفت تکنولوژیبردراه به جایی نمی هم

اوقات  من گاهی !استدنیا چه خبر در  ببینید !پایتان را بیرون بگذارید ،هست آن هایی در کنترل چنین

؛ پایتان را در خاک ترکیه بگذارید ،شما از همین مرز ایران مثالً .بینمکشورهای دیگر را هم می روم می

با رک تُ این روستاییِ ؛از روستاهای ایران ترروستاهایی هست هزار برابر مخروبه ،مرز بازرگان آن طرفِ

دیش آنتن  چهار ،همین کومه ا باالی سرامّ ؛دنزندگی کن است که در آن درست کرده یاکومهگِل 

-پای گیرنده ،تی شرقی سنّجامعه ی؟ یعنی یک روستایهچیعنی  !سمت نقاط مختلف دنیا قرار دارد به

جلوی چشم  ،ترین جوامع دنیا را از آلوده ءفساد و فحشا و های خشونتکه صحنه است نشسته ای

 درنبوده است که وقت  هیچ !؟چیزی امکان داشت ینچن . کجای تاریخ بشرگذارد به نمایش میانسان 

 که هوقت هم نبود هیچ است. همیشه بوده ،نه ؛باشد و جنایت نبوده خویی و خشونت ندهدرّ زمین یکره

فاقی امروز چه اتّ ولییک محیط محدود.  درا امّ بوده است؛ ؛باشد حیایی نبودهبی و ءفحشاو  فساد

گسترش پیدا  دراد جهان ی در سطح همه مسأله این ،ابزارهای ارتباطی این با امروز افتاده است؟

ها ءها و پلیدترین فساد و فحشاترین جنایتشاهد خشن ،ترین جوامعتیمردم سنّ ؛ یعنیدنک می

  د!ورآت میسر بشریّبه چه بالیی امر این داند خدا می ؛ وهستند

ها در افسانه کند. شماتبدیل می تبه واقعیّدارد  ،هدر گذشته افسانه بود کهرا  چیزهایی امروزدنیای 

-را می هاانسان هآمدمی است؛ دندان نیشش بلند بوده که دو شتهخواندید که دراکوالیی وجود دامی

ا امّ ؛ه بودیک قصّ برایمانهمیشه  خواندیم وافسانه می درما این را ؛ ه استمکیدمی راخونشان  و هگرفت
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 ییمریکااجوانان  از یبزرگبسیار اآلن گروه  ؛دانیدشما می است. شده تیک واقعیّاین  ،دنیای امروز در

کنند و فی میمعرّ هم یلالملخودشان را در سطح بینو هم دارند اینترنتی سایت  فاقاًهستند که اتّ

به  بیشتر اینهاشاید  .شاید باورتان نشود .خورندمیانسان خون  ؛هستند خوار خوناینها  .گیرند عضو می

موسیقی  ی عرصه به که قبالً دیگری هایمثل گروه ؛یک گروه موسیقی هستندآنها  باشد.شبیه  هقصّ

اعتیاد ن چنیندانید که اینها منتها شاید  ؛شنیده باشید اسمشان را همبعضی از شما شاید  .آمده بودند

این  .مریکای غربی استآیک گروه موسیقی جاز  ست؛ا 1روززگانز ان  ،این گروه ماس .عادتی دارندیا 

 ؛اجرا کنند شان راهای د کنسرتنتوان ی معمولی نمیهانسال درکه دارد  مریکا طرفدارا در یقدر بهگروه 

یکی از چیزهایی . ما همن دید هایشان را ترانه گذارند.ورزشی کنسرت میی هامیدانو  ها ماستادیو در

آدرس  ،اگر حرام نبود .دهندمی آموزشاین کار را قشنگ  .خوردن خون انسان است ،که اینها دارند

چطور تیغ بزنند  دهند که مثالًببینید که آموزش می و بروید تادادم می به شما رااینترنتیشان سایت 

ر به مخدّ که موادّ یمعتاد عین ،و اگر خون به آنها نرسد ؛بمکند ار فرد خون دندان سوراخ کنند وبا  یا

خون  .به آنها خون برساند بیاید کسیتا  فتندا حال می بیطور  همین ،هحال شد و بی هدیرسناو 

شود که همین افراد هایی پیدا میها جنازهخیابان در هر روز ،مریکاا دراآلن  انسان!خون خورند!  می

از خون  طرف مرده است. که  اند هآنقدر خونشان را مکید واند  پیدا کردهرا  آنهاگانز ان روزز  هگرو

 سفانه من همین هفته شنیدم کهأمتاست!  شده اآلن یک مد ؟! اینخواهید می هخوردن پلیدتر چ

خون خوردن  یسهجلگانز ان روزز ه طرفدارهای گرو ،نزدیکی تهرانهمین  ، درداخل کشور خودمان

بینید که در  میامروز ! ؟است افتاده هایی میفاقین اتّچنی کِدر گذشته ! ینها تراژدی استا .دارند

تماشا  های جنسی راترین صحنهکثیف اند و نشسته شانیهامردم پای گیرنده ،ترین جوامعاخالقی

 !؟داند چیست! انسان چه بگوید ! اصالً خدا میتیعفّ بی !ءفحشا !فساد !کنند می

                                            

1. Guns N’ Roses. 
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 .دهددنیا گسترش می درسرعت  های روحی را بهاپیدمی بیماری دارد پس این تکنولوژی ارتباطی 

در  هم  گیرانه و درمانیشپیتدابیر  ،کند گسترش پیدا می دارد با این سرعتو  رطو ی اینربیما که حال

های به آموزشخود  ی تاریخهمیشهدر  افزون شود. لذا گرچه بشرمراتب  به باید  یراین بیما برابر

و اگر بشر به  است؛ مراتب تشدید شده ضرورت بهاین  زمان ما ، در عصر واست هبود نیازمند اخالقی

سمت  به غرباز که  امّاره تهاجم نفس کنِمقابل این سیل بنیاندر جوامعی که اگر الاقل  ؛خودش نیاید

به خودشان نیایند و اگر آنها  ،انددرنیامده یاز پاچندان هنوز  [،]جریان پیدا کرده است ی بشریت همه

فضیلت و ت از انسانیّ ،در جوامع بشری نگیرند، دیری نخواهد گذشت کهی جدّ های اخالقی راآموزش

و  خوندهکه هیچ حیوان درّشود  می موجودیه بو بشر تبدیل خواهد ماند باقی ناثری  ،هاشایستگی و

  رسد. چ موجود پلیدی به پای او نمیهی

را متقاعد  دانم چقدر شما نمیها.  این چند دلیل برای ضرورت یادگیری علم اخالق برای تمامی انسان

 .الزم است بروید وارد این عرصه شوید ،عنوان یک انسان کرد که به

 

 

 اَللٰ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهم

 


