
 

 

 

 

1 

 ِِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیم 
 سازی فایلی آمادهمرحله

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

 

 جایگاه عواطف در ایران 

به همان میزانی که فرهنگ غرب به سایر  ،هم به داخل کشور خودمان بیندازیم. ببینید یاکنون نگاه

های خودش را هم با خودش برد. اگر بخواهیم از نظر تاریخی، حضور غرب را ها منتقل شد، بحرانجا

آمدند، ایران رلی به شِیعنی وقتی برادران  ؛در ایران نگاه کنیم، شاید بتوانیم به عصر صفویّه برسیم

نظامی و اقتصادی  ی حضور غرب در ایران بودند. منتها در آن دوره، حضورشان بیشتر سیاسی وطلیعه

های فرهنگی هم جنبهامّا هرچه زمان به جلو آمد، این حضور ؛ های فرهنگی داشتبود و کمتر جنبه

در  .بینیدربی را میرسید، شما کامالً حضور پررنگ فرهنگ غوقتی به قاجاریه میکه  طوریپیدا کرد. 

 در آن زمان شود.افتخار می ،فرنگی بودن و خودباختگی در برابر پیشرفت غرب ینوع ،ی قاجاریّهدوره

شاه برای اینکه بتواند سفری به  ینقدر چیز مهمّی است، که مثالً ناصرالدّ سفر کردن به فرنگ آن

کشور ما جلوه پیدا کرده  در فرنگ رقد این یعنی ؛فرنگستان برود، از کشور خارجی استقراض کردند

  !بود

ی غرب، یعنی امپراتوری نشانده که دیگر رسماً یک عنصر دست ،با کودتای سوم اسفند رضاخان

کن کردن فرهنگ هایش ریشهدر ایران حاکم شد و از روز اوّل حاکمیّتش هم، در رأس برنامه ،انگلیس

 کمال. مقارن با رضاخان، بود غرب در این کشوربومی و دینی این جامعه و مستولی کردن فرهنگ 

شان هم همین های انگلیس بودند و برنامهنشانده هم در ترکیه کودتا کرد. هر دوی اینها دست ترک  اتآ
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دانید دولت یک تکیه میطور که  همانداند!  نمی انساندار است، چه بگوییم؟ گریه است، دارخنده .بود

مراسم  ؛کردت بر پا میأاست و محرم و صفر خود دولت قاجاریّه هی تهران که نزدیک بازار ،داشت

وقت ارتش هم  آن نشستند.رفتند در آن مجلس می های مملکتی هم میعزاداری داشت و شخصیّت

 این .زنی داشت. رضاخان میرپنج هم قبل از کودتای سوم اسفند، فرمانده ارتش بودی سینهیک دسته

 ؛کردپاهایش را برهنه می ؛ی سینه زنی ارتش بودوعا و عاشورا در رأس دستهدر تاس آقای رضاخان

آمد. او تا روز قبل از کودتای سوم اسفند چنین زد و جلوی دسته میسینه می ؛مالیدسرش را گل می

از سر  !ها دیگر ممنوعتمام مراسم عزاداری !فردی بود. فردای بعد از کودتا گفت: تمام تکایا بسته

که خود من به او  ،بکشید و فقط آخوندی حق دارد عمامه داشته باشدها را آخوندها عمامه ی همه

ی ما. عین یعنی شروع کرد به مبارزه با فرهنگ دینی و معنوی در جامعه !دست خط و اجازه بدهم

 تر از رضاخان توانسته او خیلی موفّقدر ترکیه کرد؛ البتّ ترک اتآمصطفی کمال همین کار را هم 

ی وقتی جامعه ،شودم. واقعاً دل آدم ریش میا هاز نزدیک دید و امکارش را انجام بدهد. من ترکیه رفته

پایتخت حکومت  ،استامبول امروزی !ای که پایتخت حکومت عثمانی بودکند! ترکیّهه را نگاه میترکی

 او ببینیدروید، می رکیه میشما امروز به توقتی امّا  ؛آخرین حکومت اسالمی در دنیا بودیعنی عثمانی، 

اش را کنده است. چنان فساد بر جامعه حاکم است اصالً بویی از این فرهنگ معنوی نگذاشته و ریشه

پانزده سال  -که همین ده ،سمت معنویّت و دین ی این موج بازگشت بهرغم همهعلی .که حد ندارد

واقعاً انسان آن، هنوز هم  بر عالوه ؛ع شددر ترکیه شرو ،اخیر، بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران

چیز را ممنوع کرد. حتّی خط را  کند. او همههای عمیقی بر پیکر فرهنگی ترکیه مشاهده می جراحت

 تا ؛که مردم نتوانند قرآن، دعا و متون دینی را بخوانند ؛را خطّ التین کرد آن .در ترکیه عوض کرد

که موفّق هم بود. حتّی  ؛فرهنگ دینی موجود در دنیا قطع کندی مردم را با بدین طریق کامالً رابطه

ها را به ترکی ترجمه قرآن !نماز بخوانید به عربی گفت نماز را باید به زبان ترکی بخوانید و حق ندارید

  !قرآن عربی را حق ندارید بخوانید ،قرآن ترکی بخوانید !کنید



 

 

 

 

3 

رود. علّت عدم بش رضاخان نتوانست تا اینجاها پی د.تر از ایران بوخیلی موفّق در ترکیه نبنابرای

دانید  طور که می ی شیعی بود. همانی ما، جامعهه چیز بود؛ یکی اینکه جامعهس -موفقیّت رضاخان دو 

، گریه کردن در مصائب و بیت محبّت و عشق به اهل؛ ی تشیّع، آن عواطف دینی استروح جامعه

زند. این یک بُعد، بُعد دیگر نی در تشیّع این عواطف موج مییع ؛است ایشانهای شاد شدن در شادی

هم جایگاه روحانّیت است. در ترکیه و کشورهای سنّی، روحانیت یک نهاد دولتی است. آنها یک وزارت 

به  ،کندپرسنل استخدام می ،د. مثل اینکه ارتشکنکه کارمند استخدام می ،اوقاف و امور دینی دارند

کند. وزارت اوقاف و امور دینی آنها  های یونیفرم نظامی تنشان می لباس و دهدآموزش می افراد خود

کند. آنها کارمند دهد و بعد لباس روحانی تنشان میآموزش می به آنها کند،هم کارمند استخدام می

 ی اینها را دارند و بعد طبق حکم ی حقوق، حقوق سر ماه، مرخّصی ساالنه و همهپایه ؛هستند

شوند که مثالً امام جماعت فالن مسجد  دهد، این آخوندهای سنّی مأمور میمأموریّتی که وزارتخانه می

ی تشیّع یک نهاد کامالً مردمی است، از نظر اقتصادی هم باشند. در حالی که روحانیّت در جامعه

کشورهای سنّی شود و حضور جدّی و ارتباط تنگاتنگ با مردم دارد. در توسّط خود مردم اداره می

روند و دیگر خوانند و بعد دنبال کارشان می نماز می آخوند روند پشت سر  اینطور نیست؛ مردم فقط می

ی شیعه این ارتباط، بسیار فعّال است. یعنی شما دو ماه امّا در جامعه ؛آخوند ارتباطی با مردم ندارد

شود، مردم یک ماه پای منبر آخوندها یا وقتی ماه رمضان می ؛محرم و صفر پای منبر آخوندها هستید

هر تولّدی، وفاتی و یا عید  .دو ماه، ایّام فاطمیّه است، مردم پای منبر این آخوندها هستند. هستند

ما، در بعضی از  آید، مردم پای منبر این آخوندها هستند. حتّی هنوز در کشوریی پیش میمذهبی

ی خانگی دارند؛ یعنی مثالً ماهی یک روز، دو سه تا آخوند هااین سنّت وجود دارد که روضه ،هاخانواده

روحانیّت  کنند. بنابراینخوانند و موعظه میآیند و برای اعضای آن خانواده روضه میای میبه خانه

 فعّال و عمیق را با مردمش ندارد.  این ارتباط بسیاراصالً  سنّت اهل
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امّا در ایران رضاخان  ؛ترک توانست آنقدر جلو برودآتا عوامل متعدّدی وجود داشت که در ترکیه، کمال

کن کند؛ والّا جدّی به میدان ریشه قدر اسالم را آن خرج داد، نتوانست ی قساوتی که بهرغم همهعلی

اینها را  امثال عرق چین و ،کاله نمدیهای سنّتی، ؛ لباسنبودآتاترک کمال آمد و در قساوت کمتر از 

 .ریختند کردند و دور میبا کارد پاره می ،دیدند میها را  آن کالهجا  ها در خیابان هرپاسبان .ممنوع کرد

ها را ممنوع کرد، چادرها را در باید کاله پهلوی سرتان بگذارید. حجاب زن گفت رضاخان می چرا؟ چون

کن کردن  یشهی رضاخان، رصورت جدّی در رأس برنامه هکردند. بنابراین بها پاره میخیابان از سر زن

بود و تا جایی که  ی ما و مستولی کردن فرهنگ غربی بر کشورفرهنگ سنّتی و معنوی جامعه

های ناشی از فرهنگ غرب، در همان زمان رضاخان خودش را نشان داد. تا بحران .دتوانست، پیش بر

ش محمّدرضا را ی موریس ببرند و پسرها تصمیم گرفتند رضاخان را به جزیرهاینکه باألخره انگلیسی

  سرکار آوردند. 

ی متفاوت. فرق کرد، منتها با یک روش و شیوهی رضاخان را دنبال میمحمّدرضا هم، همان برنامه

 شان  ها تکیهخواه . جمهوریدر امریکاست خواهان ها با جمهوریمحمّدرضا با رضاخان مثل فرق دمکرات

ها نه؛ خیلی  امّا دمکرات ؛دارد یخشنی قیافه شان دیپلماسیها و  یعنی سیاست است؛بر خشونت 

-ها می که خود امریکایی ،قول خودشانه و نرم هستند و ظاهر خیلی مالیمی دارند. ب تیش مامانی تی

کنند و بعد پتک آهنی  دست میبه یک دستکش مخملی  !های مخملیگویند: پتک آهنین با دستکش

یعنی یک ظاهر نرم و خیلی حقوق بشری، دمکراسی و  ؛زننددارند و بر سر مخالفانشان میرا برمی

کنند. هر دو یک چیز ها را دنبال میخواه ی جمهوریامّا آنها هم همان برنامه ؛ها دارند امثال این حرف

با تکیّه بر  و محمّدرضا هم اینطوری بودند. رضاخانخان ی مختلف. رضاخواهند، منتها با دو شیوهرا می

بود کامالً مأمور  ؛کردسر کار آمد، همان هدف را دنبال میوقتی محمّدرضا هم  خشونت وارد عمل شد؛
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اصالً اسم  .وطنم برای مأموریتبا نام  ،اید  کتاب محمّدرضا را شاید دیده. نوشت بیو خودش هم کتا

 ام، برای وطنم مأموریّت دارم.  وطنم؛ یعنی من از جایی که آمده برای کتاب خودش را نوشت مأموریت

ولی همان برنامه را دنبال کرد؛ یعنی سیاستی که  ؛تری گرفتاو آمد، ظاهر نرم وقتی ه هر صورتب

تواند به عزّت غربی برسد، که از  توصیه کرده بود و گفت ایرانی وقتی می ،باخته زاده، روشنفکر خود تقی

ی ابزارها را همه .دیگر شاه هم همین سیاست را دنبال کرد ،و فرنگی شود فرق دندان تا ناخن پا غربی

عالی،  پرورش و آموزش و کن کند. آموزش فرهنگ سنتّی و دینی جامعه را ریشه برای اینکهکار گذاشت 

کن کردن فرهنگ معنوی  ها، تئاتر، سینما و تمام ابزارهای فرهنگی برای ریشهروزنامه، تلویزیون ،رادیو

 در دوران حکومت شاه، ،ی ما. در جامعهزدندهم یی های جدّیلطمهخب بسیج شدند و  ،و دینی

ی انقالب های انسانی اوج گرفت. تا اینکه پدیده، همین بحرانمتناسب با این افت فرهنگ معنوی

سمت فرهنگ معنوی  ، بهی بسیار سریعبینی نشدهزگشت پیشاسالمی پیش آمد و باألخره یک با

موج این قضیّه  ،آنسال اوّل بعد از پیروزی تا چند  ،از یک سال قبل از انقالب تقریباً شکل گرفت.

گرا، ی معنویّت روحیّه تناسب آن بهگرایی بر جامعه حاکم شد. ی معنویّتیک روحیه شدید شد و

خاطر  ههای عاطفی هم احیاء شد. شاید شما سنّتان اجازه ندهد آن روزها را دیده باشید و بلطافت

 !کردند می ازخودگذشتگی چقدر! چقدر مردم عاطفی شده بودنداید که بیاورید، امّا احتماالً شنیده

واقعاً خیلی شیرین و  چند سال اوّل !غمخوار یکدیگر بودند چقدر !کردندچقدر در حقّ هم ایثار می

ن ایثار و آی جنگ هم در دورهشما ی جنگ منتهی شد، دیدنی بود. دیگر اواخرش که به دوره

فانه عمرش خیلی به درازا نکشید. این منتها متأسّ ؛دیدیدها را میهعشق و عاطف آن و هاازخودگذشتگی

بعد از اینکه جنگ تمام شد،  یعنی ؛سمت فرهنگ معنوی و اجرای عواطف، موقّتی بود بازگشت به

نامه و اتمام جنگ، با روی کار آمدن یی اتّفاق افتاد. از همان آغاز بعد از پذیرفتن قطعانحراف جدّی

برای سال پیش.  دوازده یا سیزده حدود ؛بینید را میاین انحراف جدّی  شما دولت سازندگی،
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ی این ریشه بروید منابع را ببینید. ،اگر شما اهل تحقیق هستید 1.دهمرفرنس هم میهایم  صحبت

در  های رجال سیاسی در بسیاری از سخنرانینامه، بعد از پذیرش قطعانحراف در این بود، که شما 

 های رفاه مادّی در زندگیجلوه آمدند این بحث مطرح شد؛ یعنیکه بینید  می نماز جمعه،های  خطبه

 .تواند در کشور وجود داشته باشدمی یی که امکانات رفاهی ؛آراستند بسیار در ذهن مردم کشور، را

های ماشین ؛های شیک نپوشندلباس ؛های مجلّل نداشته باشندکه مردم خانه است گفته کسی چه

 کردند شروع ؟رفاه اقتصادی نداشته باشند غذاهای خوشمزه نخورند و  ؛خرین سیستم نداشته باشندآ

های رفاه مادّی در جلوی چشم مردم و بعد هم به مردم گفتند: این حقّ به ترسیم کردن جلوه

ُقْل خیر! نها محروم باشد. باید از این به این معناست که ،انسان مذهبی استوقتی  شماست. فکر نکنید

اینها را حرام کرده است!؟ قرآن  کسی  چهاصالً  2؛َأْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّیِّباِت ِمَن الرِّْزقِ   الَّتی  زيَنَة اهللِ   َحرَّمَ   َمنْ 

این  گوید اینها اصالً مخصوص مؤمنین است و خدا اینها را آفریده برای اینکه مؤمنین استفاده کنند.می

این بگویند برای اینکه ؟ بگویند چهبرای اینکه قرار دادند را این مقدّمه  خبحقّ شما مردم ایران است. 

دولتی که هشت سال  دانید؛ امّا شما میست که اینها را برای شما تهیّه کنده هم ی دولتوظیفه

انقالب را داشته، این های اوّل گذاشته و قبل از آن هشت سال جنگ هم، رکود سال سر پشتجنگ را 

فراهم کند! این حقّ شما هست، امّا وقتی  شمااین رفاه را برای  یایددولت چیزی در خزانه ندارد که ب

های اقتصاد کشور به حرکت دربیاید. بنابراین اگر که چرخ ،تواند این حقّ شما را تأمین کنددولت می

چرخ اقتصادی  ،تیم؛ با هم راه بیفرا محکم ببندیم کمرها !خواهید، یااهللرفاه و زندگی مادّی مرفّه می

 . کنیم و مرفّه آباد و را بسازیمخودمان بیاوریم و کشور  رکشور را به گردش د

                                            

1 . 

 .23ی  ی اعراف، آیه سوره .2
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اقتصاد کشور را  اینکه تالش اقتصادی را در جامعه احیا کنند. زدند؟ برای برای چه این حرف را خب

امّا این حرفی بود که بسیار ضایعه ایجاد کرد! چرا؟ چون  زنده کنند؛ ،دوباره بعد از هشت سال جنگ

َیا رَْأسُ   ُحب   ،دانیدبا محرّک محبّت دنیا ایجاد کنند و می تالش اقتصادی راخواستند  نـْ   ُكلِّ    الد 

3َخِطیَئٍة:
ی یعنی انسانی که با انگیزه؛ هاستها و آلودگیی پلیدیی همهمحبّت دنیا، سرچشمه 

 احتکار ؛اندازد نمیآید، دیگر فعالیّت اقتصادی سالم که راه ی اقتصاد میعرصه زراندوزی بهدنیاطلبی و 

کند. همین وقایعی می خواریرشوه ؛کند میخواری  رانت ؛کند می تقلّب کند؛ می فروشی گران ؛کند می

برای فعّال شدن در مردم را  با محبّت دنیاخواستند یعنی  ؛های اخیر اتّفاق افتاددر این سال ،که دیدید

اشتباه بسیار بزرگ دولت  بسیار غلط بود. این ی اقتصاد و سازندگی کشور تحریک کنند و اینعرصه

گری را بر جامعه حاکم کرد. از آن طرف هم گفتند:  بس  مادّی ینوعیعنی این مرد ! آقای هاشمی بود

تا  ،جامعه را باز کنیمفضای خورده  جنازه و گریه کردیم؛ یک قدر تشیعاست دیگر! هشت سال این

؛ امّا از چه راهی؟ ی استجامعه شاد شود، حرف درست اینکه .شاد شود. این خیلی خوب است جامعه

 ؛اخالقی، عفّت و پاکدامنی را گشودند های ارزش برای شاد کردن جامعه، باب ابتذال و عدول از! هیچ

ابتذال و هرزگی در جامعه رایج شد  ؛شدرنگ  و کمنظر شد  های اخالقی صرفاز ارزش یکسری یعنی از

این چیزی که امروز  .دیگر بینیدو این هم با خودش یکسری فسادها آورد. لذا امروز شما در جامعه می

سال انحراف رفتن است؛ هشت سال در دولت سازندگی و چهار  دوازدهی میوه ،هستیم آن ما شاهد

اینها را دو چیز ضدّ  ،ها که با دید سیاسیبرخالف بعضی واقع در ی سیاسی.سال هم در دولت توسعه

آقای یا خود آقای هاشمی و  ،کنند دولت آقای هاشمی با دولت آقای خاتمیفکر می ؛دانندمی هم

در یک راستای واحد  ،من اینها را یک حقیقت .نگاه من اینگونه نیست ؛ضدّ هم هستند، خاتمی

ی سیاسی آقای خاتمی داد و ای به نام دولت توسعهاخهیعنی درخت دولت سازندگی، ش ؛بینم می
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در دولت هشت سال ، ستند. منتها آن مراحل رشد اوّلیهبنابراین یک چیز هستند و اصالً ضدّ هم نی

ی دولت آقای خاتمی اتّفاق در این چهار ساله طورکامل به بارز شدن آثارش، و شدطی  آقای هاشمی

 . باید باشدبه هر دو  ،اگر انتقادی وارد است .استر دو یکی اینها هو االّ افتاد. 

یی  گریخاطر همین مادّی ه. بشد نگاه کنید در زندگی ما چقدر ابعاد عاطفی وجود دارد؟ بسیار ضعیف

چقدر غرب را  ، دیگردر این چهار سالخصوصاً که  ؛حضور فرهنگ غربیبه خاطر همین  ؛که حاکم شد

مردان در این چهار سال چقدر خودباختگی در برابر غرب را به . همین دولتکردند 4النسه مابرای 

 بهبا آن خشونت  های اوّل انقالبدر سال خورد ما دادند و القا کردند. کم نبود که؟! آن آمریکایی که

، در این چهار سال تبدیل به ه شدکشور پس زد این از ،یی استعمارن قلّهآ ازو  ه شداش کوبیدسینه

 خودشان را به آن ملحق کنند.  یکجوریکه همه هوس دارند  ،داشتنی رویایی شدیک موجود دوست 

 دارندهاست  که مقام رهبری سال ،این تهاجم فرهنگی را باز کرد. باب حضور فرهنگ غربی خب این

پیدا کرد و با خودش تمام آن  حضورزنند، یک بحث جدّی است. فرهنگ غربی کامالً فریادش را می

ی ما روابط انسانی چقدر دربین جامعهشما ببینید در غرب بود، به ارمغان آورد. اآلن ضایعاتی را که 

بینید، دیگر را نمیبرند؟ چقدر شما از اینکه یکلذّت می ها از دیدن یکدیگرفعّال است؟ چقدر انسان

است؟  حتّی در فامیل، دید و بازدیدهای فامیلی اآلن چقدر !شود؟ بسیار کمتنگ میدلتان راستی  به

 !هیچاست؟  های فامیلی فعّالدر فامیل خودتان چقدر دید و بازدید ،به من بگوییداز شما  یکهر

بار به  رود، یک می و آید عید میکه  ،خواهر و برادرها !هاترین فامیل! حتّی نزدیکاست تعطیل شده

مجبوری است و سنّت عید  زور است، به اصالً حذف شد! حتّی عید هم که دیگر .روند دیدن هم می

                                            

سمت  یعنی به میان انداختن یا موجب شروع شدن. در اصطالح عامیانه، به معنای هدایت فرد است به ،النسه کردن در زبان فرانسه .4

 انجام یک کار، با گرفتن اراده از او.
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رویم، نباشند، شاءاهلل مید: انگویافتد، میراه می اشاز خانه . شخص وقتیی طرف برونداست که خانه

شرّش کم  بیندازیم،شان  در خانهو  یک کارت بنویسیم و بگوییم برای عرض تبریک خدمت رسیدیم

همان  . این به این معنی است کهبرندواقعاً دوست ندارند و از دیدن یکدیگر لذّت نمییعنی  !شود

آنقدر  .ی ما اینگونه نبودکند. جامعهظهور می دارد صورت جدّی هضایعاتی که در غرب بود، اینجا ب

که در تهران،  خاطر دارم، بهم. قدیم را ا همن در این شهر متولّد شدکه حد نداشت.  ،عاطفی و لطیف بود

 !بردند، که حد نداشتلذّت می و کردندذوق می همدیگراز دیدن اینقدر  !بودند عاطفی ها انسانآنقدر 

های شدی، خیلی دیدنی بود! خانمهای تهران رد میعصرها از کوچهوقتی بودم،  که بچّه به یاد دارم

و  ندرا هم سر بار گذاشته بود انغذایش ند؛را شسته بود انرختش ند؛را کرده بود اندار که جارویش خانه

دیدنی  ها،ها در کوچههای خانم ن گعدهای اصالً ،شد دم عصر میوقتی ، ندکاری نداشتدیگر در خانه 

 از .زدندحرف میداشتند با همدیگر ه نشسته بودند و گُل گُله شدند وها جمع میها در کوچه مخان !بود

اش  با زن وبچّه ؛داشتش را برمیدیگ غذای .پختبردند. او غذای خودش را میلذّت می همدیگردیدن 

ند. خوربنشینند و غذا ببا هم  تا ؛گذاشتمی ی همسایه سر سفرهغذا را  و رفتمیی همسایه به خانه

  هست؟ آنها ؟ اثری ازخب دیگر اینها کو اصالً. اصالً کنار یکدیگر بودن برایشان لذّت بخش بود

در فامیل خودمان  ،کوچک بودمی بچّه به یاد دارم، وقتیمن  .یی که وجود داشتهای فامیلیدوره

جمعی در  جوان و پیر، دسته و تمام فامیل از غنی و فقیر آمد، نگونه بود، هر روز تعطیل که میای

گشت. واقعاً از با هم بودن فامیل می دوره دراین  ،. تمام تعطیالتها جمع بودیمی یکی از فامیل خانه

 ! ها وجود دارد؟اآلن کجا این حرف .بردندلذّت می

 اینطور نباشد؟ است مشکالت اقتصادی سبب شدهآیا اآلن سؤال: استاد! 
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اش آن نیست. واقعاً آن ولی همه ؛کنمبه آن هم اشاره می و گویم می حاال .: آنها هم مؤثّر استاستاد

ولی چون مجبوریم  ؛دلمان تنگ شود های عاطفی بین ما از بین رفته است. اینطور نیست کهلطافت

 !رسیم. نهبیاوریم، نمیردپول  برویم

 سؤال تجمّالت تأثیری ندارد؟ 

 کنم. استاد: بارک اهلل! آن هم یکی از مشکالت است، که حاال به آن اشاره می

دیگر و ها از دیدن همانکار است. آن لذّتی که انسان قابل اش کامالً محسوس و غیرعد انسانیاین بُولی  

های در این برج شان. اآلن دو همسایه که بیست سال است خانهبرندبردند، دیگر نمینشستن می با هم

 تاچند ات کیست؟ اسمش چیست؟ی بغلی همسایه ،بپرس   ایهآپارتمانی، بغل هم است، از این همس

توان فهمید شناسد! دیگر قطع روابط است. کامالً می اهل کجاست؟ اصالً نمی بچّه دارد؟ چکاره است؟

 که ماجرا چیست. 

در همین  ،آمار طالق در کشور ما بروید های دیگر است. اآلنبحران شی دوماین یک جلوه، جلوه خب

آمارهایی است که خود دولت  دیگر ! بسیار باال رفت. اینکه چقدر باال رفت ،ببینید دو سه سال اخیر را

 .بپرسید است، مخالف ایشانکه  ،بروید از فالن جاکه  !گویمنمی که آقای خاتمی گرفته است و من

ببینید که آمار طالق چقدر است!؟ کار  بروید ؛دادندآمارهایی را که خود وزارت کشور آقای خاتمی 

عالئم حضور فرهنگ اش  ! اینها همهه استی اعتیاد عمیق شد؟! چقدرمقولهکشد دارد میاعتیاد به کجا 

 آورد.ا خودش می، تمام این ضایعات و مشکالتش را هم ببیایدغربی است. خود فرهنگ که 

ها از ی فرار بچّهگیرد. مقولهموج می دارد شکل جدّی های بسیار زیادی بهی ما بحراناآلن در جامعه 

های ی ما که غیر فرهنگ غرب است. بچّهآن هم در فرهنگ جامعه ؛ی خیلی حادّی استلهأخانه، مس

از خانه فرار  دارد پانزده ساله -ی چهارده دختر بچّه !کننداز خانه فرار می دارند ساله سیزده -دوازده
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چرا این بچّه فرار  و آید؟رود؟ چه بالیی به سرش می کجا می ،ار کردوقتی از خانه فر او کند!می

 مرگ مرگ عواطف و آن کند؟ آیا اینقدر برای بچّه تلخ است که فرار میکند؟ چرا محیط خانه این می

 های انسانی نیست؟ لطافت

یعنی به موازات ورود فرهنگ  ؛دهدخودش را نشان می داردی ما کامالً این بحران در جامعه به هر حال

که یکی از  ،ی تشریفات همکند. البتّه این مقولهدر جامعه رشد میدارد هم  غربی و نفوذش، بحران

برای ری طو آن ی انگیزه  که اصوالًحاال یعنی ی جدّی است؛فتند، آن هم یک مقولههای کالس گ دوست

 ی اینمانده برای اینکه ته است، شده ییاین تشریفات و تجمّالت هم یک بال ؛دید و بازدید نیست

 دیدنشانبرای ی فالنی گوید: ببین خانههم از بین برود. یعنی چه؟ مثالً خانم به شوهرش می روابط

یی  آویزان بود، دیدی؟ قالیهایی را که دیدی؟ پردهاش را دیدی؟ مبلمانش را نه، دکوراسیون خارفتیم

ت جواهری را که به او دیدی؟ آن سِ ،افتاده بود، دیدی؟ لباسی را که تن زنش بود شان که کف خانه

شود ما کمتر از که نمی ،بیایند ی ماخانهبه  بازدیدبرای خواهند آنها که میآویزان بود، دیدی؟ اآلن 

بگیر دولت است،  حقوقیک کارمند د بدبخت که مرخب حاال رود! آبرویمان می !آنها داشته باشیم

اصالً ما از خیر  !شیگویند: اصالً گور باباکند؟ میدهد! چکار میها را نمیدرآمدش جواب اینگونه هزینه

ی مانده برای اینکه آن باقیاست، لذا تشریفات و تجمّالت هم آفتی شده  !این دید و بازدید گذشتیم

 . و بکند روابط را هم بسوزاند

، هاش هم ظهور کردو آنچه که از عالئم اوّلیهه سر غرب امروز آمد، سرما نیاید برای اینکه، این بالیی ک

راه  ،ی ما نیست و اگر این کار را نکنیماز بین برود، راهی جز احیای مجدّد فرهنگ معنوی در جامعه

ی خودمان احیاء نکنیم، جامعههای معنوی را در نفوذ فرهنگ مادّی غرب را سد نکنیم و دوباره ارزش

غرب را مقصّر ندانست،  شودهم خواهد آمد. و اگر ب بر سر ما ،زودی آنچه بر سر آمریکا آمد بدانیم که به

عاً مقصّر ، ما قطشود میای ختم به چه نقطه است، دانست این راهی که شروع کردهخاطر اینکه نمی هب
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رفته  بار یک یعنی آن راه را غرب ؛ه به کجا ختم خواهد شددیدیم کاز اینجا میخواهیم بود. چرا؟ چون 

جلوی چشممان است. امیدواریم که به خودمان بیاییم و دوباره به احیای  ،ی پایان آن راهو نقطه

 فرهنگ معنوی  فکر کنیم.

 اَللٰ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعجِّْل فـََرَجهمْ 


