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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

  

 های اسالمی نظامجوامع و ضرورت یادگیری علم اخالق برای 

واقعیّت ترین مکتب اخالقی؛ غنیاسالم،  کتئوریبعد های اسالمی؛  جوامع و نظام ها: کلیدواژه

 اخالق، هدف اصلی نظام اسالمی. قی؛تعالی اخال ی اخالقی؛ توسعه ؛ها مسلمان

ولی اینها چه ربطی  ؛ها درستاین حرف یبگوید همه کسیرویم. ممکن است تر میه پایینیک پلّاال ح

 که اصالًداریم دینی  ؛های اخالقیسرشار از آموزهداریم دینی  هاها دارد؟ ما مسلمانبه ما مسلمان

من  ندنفرمود 1.القِ خْ اْل   م  کارِ م   م  م  ت  ِل   ثت  عِ ب  ند: فرمود ات بود. پیغمبراخالقیّ ،هدف و محورش

 ند؛ بلکهاینها را نفرمود ؛واجب و حرام را تعیین کنم را تعیین کنم؛ پاکی و نجسیکه مبعوث شدم 

بنابراین مبعوث شدم. ، رسانمبنهایت  های اخالقی را در انسان به حدّ برای اینکه کرامتمن  ندفرمود

  .های اخالقی ندارنددیگر نیازی به این بحث و آموزش ،ات دارندها که دینی سرشار از اخالقیّمسلمان

ها ت ما مسلمانواقعیّ زارا  تئوری اسالم دبای ؛پذیرفتنی نیست ،که این حرفدانید  شما می قطعاً

-دارد و زیباترین آموزه برترین مکتب اخالقی را در، غنیخود کعد تئوریاسالم در بُبله، تفکیک کرد. 

ما  !؟دارد عنوان مسلمان بها این چه ربطی به من و شما امّ ؛های اخالقی، در دین اسالم وجود دارد
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 پیاده شده است؟ ات اسالمیاخالقیّ ،چقدر در وجود من و شما ایم؟ ها بهره گرفتهاز آن آموزهقدر چ

-ریشه ترین معضالت جوامع اسالمی، همین مشکالت اخالقیشان است.یکی از مهم اآلندانید؛  شما می

کو هاست. در ضعف اخالقی خود مسلمان ،هایی که در جوامع اسالمی وجود داردبسیاری از بحران ی

اقل ارتباط یک انسان با حدّ! خیلی کم !سفانه خیلی کم استأمت !؟در من و شما عالئم مسلمان واقعی

 هم از آن ،یقیناست؛ و  یباالتر یمقولهو  که جای خود دارد اند. ایمانگذاشتهنام اسالم  ،این دین را

 !شود میگفته آن فرد مسلم که به و  است این دین لین تماس انسان بااوّکه  اسالم اینها نه! !باالتر است

های دنیا چقدر در ما مسلمان ،مسلم گفته شده است اتی که برایصمشخّن است.[ ای]بحث بر سر 

مسلم کسی  2:ِلسانِهِ  و   م  ا ْلم ْسِلم ون  ِمْن ي ِدهِ ا ْلم ْسِلم  م ْن س لِ : ایدشنیده ی شمااین حدیث را همه !هست؟

 دراآلن ت آیا همین خصوصیّانصافاً  ت کنند.زبان او احساس امنیّو  ها از دستمسلمان یهاست که بقیّ

 ،ها پشت سرش حرف نزنندمسلمان یهنگرانی ندارد که بقیّ انسانیعنی  ؟وجود دارداسالمی  یجامعه

ن احساس ایآیا نکنند؟  خیانت به او ،سرش کاله نگذارند ،علیه او اقدامی نکنند ،توطئه نکنند علیه او

حدود  و چه برسد به حدّ ؛هم نداریم اقل رای همان حدّذا حتّل نیست!که  بینیم میت وجود دارد؟ امنیّ

ا اْلم ْؤِمن ون  الَّذين  اِ  قرآن فرمود: .ایمان حدّمثالً  ؛باالتر ذا ت ِلی ْت ع ل ْیِمْم آيات ه  اِ  و ِلل ْت لـ ل وبـ م ْم و  ِاذا ذ ِكر  اهلل  نَّم 

-مییاد خدا و از شود من کسی است که وقتی اسم خدا برده میؤم 3:ن  ر ب ِمْم يـ تـ و كَّل و   يمانًا و  ع لىٰ اِ زاد تْـم ْم 

-مرتبه به مرتبه به ایمان او افزوده می ،شود وقتی آیات الهی خوانده میو  ؛آیدقلبش به تپش می ،دشو

با نام فروردین نیارد گل به بار. : گفتخب اینها کجاست؟! دارد. نتکیه به خدا جز ، در زندگیش و ؛شود

 مؤثّر بود. وقت آناگر حقیقت مسلمانی در من و شما بود،  ،! بلهشودمشکلی حل نمیکه  مسلمانیاسم 
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شود؛ چیزش با اسالم اداره می در کشوری که همه، نظام اسالمییک ممکن است کسی بگوید که در 

 ال همؤاینجا دیگر چه ضرورتی دارد؟ پاسخ این سچیزش،  همه ،حقوقیشسائل م ش،سیاست ،شاقتصاد

سری  یکبله، عملی کرد. با حاکمیّت قانون و مقرّرات  شود نمی چیزها را در جامعهاز  بسیاری این است:

 شود. شعاری که در این چند سال داده شد واز معضالت اگر قانون حاکم شود، در جامعه حل می

باید  ؛ کهشد یدهخیلی کم د ،دادندرا می ، از طرف خود آن کسانی که این شعارآنسفانه عمل به أمت

 یبا سلیقه به خودش اجازه ندهد یکس هر ،باشد ت قانونحاکمیّ ،مدنی قانون حاکم باشد یدر جامعه

همه  ؛است لنشینیو د بسیار قشنگحرف  ؛ذارندگبگردن  به قانونباید همه ، کندشخصی خود اقدام 

فقط برای شعار  یا ایم دهبند بو پای چقدر به آن عمل کرده و اینکه اامّ ؛کنندید میأیتآن را هم 

ت حاکمیّ .ش در این کالس نیستکه جای بررسی بحث دیگری است ،یما هکرد مطرحآن را انتخاباتی 

ت فقط با حاکمیّکه  هستمعضالت در جامعه ولی کافی نیست. بسیاری از  ؛ستاالزم  ،قانون در جامعه

ای است که ق، جامعهرو و موفّ قوی، پیش ییک جامعه ،نمونهعنوان  به کرد. لحآن را  توانقانون نمی

به جای اینکه برای پیشبرد  ؛یعنی مردم یکپارچه باشند ؛باشدوجود داشته در آن انسجام اجتماعی 

امّا  شویم؛ مان متوجّه می این را همه .دیگر نزنندیک یهسر و کلّ دردائم  ،شان کمک کنندیجامعه

خیلی چیزها هست که این انسجام اجتماعی را تهدید  قانونی ندارد. لّح راه قسمت اعظم همین مورد،

بدی نسبت به من  قصد او گویم:می ،کنمظن و بدبینی. وقتی من به شما نگاه میءمثل سو ؛کندمی

ظن و ءسواین  .بدی نسبت به من دارد نیّت اوگویید: می ،کنیدبه من نگاه میهم که شما  !دارد

قانون  ،بینیظن و بدءبرای از بین بردن سو شود می آیا دیگر! برداز بین میام اجتماعی را انسج ،بدبینی

بیایند مور داد که أمه عدّ چاپ کرد و به یکی جریمه دفترچه ،مثل راهنمایی و رانندگی ؟وضع کرد

 قانونی ندارد.حلّ  ؟! اصالً راهوجود نداشته باشد ننسبت به م یی بدبینیدر شما  که مثالً مواظب باشند

تا مور گذاشت أبغل دست هرکس یک مکه شود نمی .غیبتمثالً  ؛گونه است همین بسیاری از معضالت

 وچگونه انسجام اجتماعی را نابود بسیاری از اینها چینی و  سخن و غیبت، سعایتهمین  !غیبت نکند او



 

 

 

 

4 

ای مقتدر و قوی بسازد، راهی جز نظام اسالمی بخواهد جامعه لذا اگر یک !کنده میتکّ هجامعه را تکّ

 بخشد.  ءخودش اعتال یات را هم در جامعهاین نیست که اخالقیّ

این  که ،ءاجزابه اصطالح ها و سیستم سری خرده یکب از مرکّاست نظام یا سیستم چیزی  ،یبه تعبیر

-اثر میاز آنها و  گذارندء اثر میاجزادیگر بر ؛ یعنی مل هستندعابا هم در ت ءها و اجزاسیستم خرده

به اجزاء این سیستم است. پذیرد؛  تأثیر میاز آنها گذارد، و  ی اجزاء تأثیر می هر جزئی بر بقیّه؛ دنپذیر

جا  از همین گویند. نظام و به کلّ آن مجموعه، نظام یا سیستم می یا خرده 4دهنده، سابسیستم تشکیل

ختالل شود، آن اختالل به خودش محدود که اگر یکی از اجزای یک سیستم دچار ا فهمیدشود می

 ،عنوان مثال اندازد. بهسیستم را از کار می شود و کلّسیستم منتقل می گریدبه تمام اجزای  و ماندنمی

نظام  خرده ؛های زیادی تشکیل شده استنظام از خرده است که یک سیستما اتومبیل شم

از کار بیفتد، دیگر اگر ها  نظام یکی از این خرده .های مختلف نظام خرده برق ونظام  خردهرسانی،  سوخت

 کلّ ،اتومبیل نرسدموتور  یا سوخت به ،برق اتومبیل قطع شوداگر  کند. مثالًاتومبیل کار نمی کلّ

را مثال این حال که  اتومبیل کار نکند.از یک بخش  فقط طور نیست که این .افتداتومبیل از کار می

 های نظام مثل خرده تشکیل شده؛ هایینظام از خرده و یک نظام است مه جامعهگوییم:  می ،فهمیدیم

نظام  خردهها،  نظام این خردهیکی از و  های مختلف؛ نظام خرده ،اقتصادی، سیاسی، حقوقی، نظامی

نظام را  ها دچار اختالل شود، کلّنظام از این خرده ییک شود فهمید که اگراخالقی است. از اینجا می

وجود بیاید، سیاست را هم  اگر اقتصاد مختل شود و مشکل اقتصادی در جامعه بهمثالً کند. مختل می

-تواند در صحنهسیاست هم نمیی  عرصهای که اقتصاد قوی ندارد، در  دهد. جامعهثیر قرار میأت تحت

 ،قیمسائل حقوبه همین ترتیب، اقتصاد بر داشته باشد.  گیریتصمیم استقالل در ،المللی های بین

 ،دو فقر در جامعه زیاد شد ش که خراب اقتصاد گذارد. هم تأثیر می مسائل اخالقیو مسائل نظامی 
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ها نظام خرده پیشرو داشته باشیم، باید کلّ یبیند. پس اگر بخواهیم یک جامعهات هم لطمه میاخالقیّ

 توسعه پیدا کند و قوی شود. 

اقتصادی را  یبحث توسعه اسالمی ایران، همین نظامن در ما اآل ؛بینیدخودتان می یشما در جامعه

اقتصادی  ی توسعهسومِ  یساله پنج یبرنامه ،دانیدمیطور که  همانن ی داریم. اآلصورت جدّ هب

در این چهار پنج  . یاندا هاقتصادی بها داد یپس به توسعه ؛ستاجرادر حال  جمهوری اسالمی ایران

ه هم توجّسیاسی  ی توسعه ی هلأمس خره بهباال یعنی ؛یما هشنید زیادی سیاسی را  شعار توسعه ،سال

 یتوسعه یی واژهچند بار حتّ ی مادر جامعهشما  اخالق، یدر حوزه :کنم ال میؤس ا منشد. امّ

کند؟ چقدر این برنامه دارد؟ چقدر فکر می چقدربرای این حوزه  ی ماجامعه؟ دیا هدیاخالقی را شن

 تِدر واقعیّ ،رغم اینکه یک نظام دینی هستیمهیچ! علیمتأسّفانه  است؟ چقدر؟ ی گرفتهرا جدّموضوع 

 چقدر اصالً ؟یما هداداعتبارات اختصاص  ،در جامعه اخالقی یبرای توسعه چقدر هیچ! عملی

له است؟ أاین مس ،ما ی جامعه ولینؤمس ما، جمهور ، رئیسی ماوزرا ،ی ما مشغولی مدیران جامعه دل

که جز به منافع  یفاسداالخالقشخص نظام اخالقی خراب شد، این  وقتی که خرده !نیدشما یقین بدا

است  اعطمّ یسودجو انسانیک کند؟  چه می ،شود میاقتصاد  یکند، وقتی وارد حوزهخودش فکر نمی

آورد. هزارویک جور فساد اقتصادی به بار می ،کنداحتکار می کند، می فروشی ، گرانکند تقلّب می که

طلب  تتمامیّ گرای یک انسان جناحشود  میشود؟ میچه  سیاسی شد، یوارد حوزهشخص وقتی این 

شد، چه  یاالخالق وارد مسائل حقوقفاسد انسان وقتی این آورد.به بار میهزارویک مشکل و  ،دیکتاتور

دار از نظر  مشکل این انسان .و ...  دهدی باطل میأر ،گیردشود که رشوه میمی ییشود؟ قاضیمی

جامعه،  برای اینکه فهمیم جا می لذا از همینو کند.شود، ایجاد بحران میب که ایوارد هر حوزه ،اخالقی

و  شسیاسیی  توسعه ،شاقتصادی یطور که برای توسعه همانباید باشد،  رتدقمو پیشرو  ییک جامعه

دهد. لذا بی اخالقی جامعه هم بهای جدّ یی توسعهبه مقوله ،کند و برنامه داردفکر میامثال اینها 
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صورت  به ،آموزش و تربیت اخالقی ینیازمند است که به مساله ،مثل هر نظام دیگری ،نظام اسالمی

 ست؟ی؛ چحرف، باالتر از این است ،در نظام اسالمی ست.هانظام ی بها دهد. این تازه در همه یجدّ

حکومت اسالمی برای ، از دیدگاه ما نظام نیست. اصالً فقط یک خرده اخالقدر نظام اسالمی،  !ببینید

ند به تعالی انسانی ها بتوانکه انسان کندالزم است؟ برای اینکه بستر مساعدتری فراهم چیز چه 

را سامان  چیز همه قضا و ،سیاست ،شود تا اقتصادیعنی حکومت اسالمی ایجاد می ؛خودشان برسند

ها در جامعه فراهم کند. پس هدف اصلی حکومت اسالمی انسانمساعدتری برای تعالی  دهد تا بستر

لذا  .استیک امر اخالقی خودش ، هاتعالی انسان که ؛هاستایجاد تعالی انسان ،؟ هدف اصلیستچی

 .بلکه هدف اصلی نظام اسالمی است؛ نظام نیست یک خرده نظام اسالمی صرفاً اخالق در
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