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  شناسي انقالب اسالمي  آسيببحث  هايپيش فرض .1

هاي فراوان و دشمنان بسياري را فراروي خود خواهد  نظير باشد، به طور قطع آسيب هاي اجتماعي بي اين نعمت بزرگ الهي كه شايد در بين نعمت

ب وارد هايي به انقال ها تا به حال متوجه نظام شده باشد و دشمنان، چه از داخل و چه از خارج، ضربه از آنجا كه ممكن است برخي از اين آسيب. داشت

زده كند، الزم است براي سپاس از اين  هايي به آن وارد شود و آن را آسيب كرده باشند؛ و از سوي ديگر، اين احتمال وجود دارد كه در آينده نيز ضربه

ر صورتي كه اين خطرها اتفاق گيري كنيم و د نعمت بزرگ الهي، ابتتدا بكوشيم تا خطرهاي تهديد كنندة انقالب را بشناسيم تا بتوانيم از وقوع آنها پيش

  . هايي به پيكر جامعة اسالمي وارد شده است، تا حد توان، به جبران آنها بپردازيم و از وقوع دوبارة آنها جلوگيري كنيم افتاده، و آسيب

موجودي زنده و بالنده تصور پيش فرض اول اين است كه انقالب، به صورت . ها و خطرها بايد چندين پيش فرض را در نظر داشت براي بررسي آسيب

كند و در صورتي كه انقالب، توفيق بالندگي بيابد و به هدف خود برسد، انقالب  شود كه داراي هدف مطلوبي است و به سوي آن هدف حركت مي مي

مختصر آن كه . و آسيب ديده استسالمي است؛ اما اگر مانعي بر سر راه حركت آن ايجاد شد و آن انقالب درجا زد يا عقب نشست، اين انقالب، بيمار 

در اين انقالب، موجود متحرك و پويايي است كه بايد حركت كند و متكامل شود؛ البته براي رسيدن به كمال مطلوب، شرايطي الزم است و امكان دارد 

  .هايي قرار داشته باشد راه، موانع و آسيب

پردازي، سالم و بي نقص است؛ بنابراين، اگر در خارج هم بر طبق  ر مقام تشريع و نظريهپيش فرض ديگر اين است كه اين انقالب زنده، پويا و متحرك د

 بيني شده پياده شود، انقالبي سالم و گرنه انقالبي بيمار خواهد بود كه بايد عالئم بيماري را شناسايي كرد و وسايل درمان آن را فراهم نظريه و طرح پيش

توان انقالبي را سالم يا بيمار ناميد؛ زيرا در مورد حركت  را مقطعي از يك حركت جبري تاريخ بداند، ديگر نميساخت؛ اما در صورتي كه كسي انقالب 

  .شناسي وجود نخواهد داشت جبري تاريخي خوب و بد يا سالمت و بيماري معنا ندارد و در اين فرض، ديگر جايي براي بحث آسيب

هاي پديده، ابتدا بايد ماهيت آن را شناخت و پي برد كه آن پديده، چگونه موجودي است و  بيماريپيش فرض سوم اين است كه براي شناخت سالمت و 

شود؛  توان هدفي را براي آن در نظر گرفت كه در صورت عدم دستيابي به آن، پديدة مزبور، بيمار شمرده مي در ا ين صورت مي. به كجا بايد برسد

  .هاي درمان آن را پيمود ي معياري وجود داشته باشد تا بتوان آن بيماري را شناخت و راهبنابراين بايد براي شناخت سالمت و بيمار

ها و مطالعات  اگر در بررسي. توان گفت كه انقالب اسالمي ايران، ماهيت و هدف مطلوب مخصوص به خود را دارد ها مي بر اساس اين پيش فرض

توان ادعا كرد كه اين  رود مي رد و در جهت حركت به سوي هدف نهايي و مطلوب پيش ميمشخص شد كه اين مشخصات ماهوي در اين انقالب وجود دا

توان ادعا كرد كه با بيماري مواجه شده و براي  انقالب، انقالبي سالم است؛ اما اگر مشخص شد كه اين مشخصات ماهوي دچار ضعف شده است مي

روند؛ البته اين سخن  هاي انقالب به شمار مي اند، آسيب سبب ظهور اين طليعة نامطلوب شدهموانعي كه . رسيدن به هدف نهايي خود توان الزم را ندارد

در صورتي كه ماهيت انقالب ناشناخته باقي بماند و فصل مميز آن از ديگر ولي . در جايي درست خواهد بود كه ماهيت انقالب شناسايي شده باشد

هاي آن را  بيمار بودن آن داوري كرد؛ پس بايد در ابتدا ماهيت انقالب را شناخت و بر آن اساس، آسيب توان دربارة سالم يا ها مشخص نشود، نمي انقالب

  .بررسي كرد



  هاي تهديد كنندة نظام انواع آسيب. 2

ا و بارها در سخنان ها، تقسيم معروفي است كه باره يكي از اين تقسيم.هاي گوناگوني قابل تقسيم است خطرهاي فراروي نظام جمهوري اسالمي از ديدگاه

شود  بندي، تهديدهاي متوجه نظام، به تهديدهاي داخلي يا دروني و خارجي يا بيروني تقسيم مي براساس اين تقسيم. مقام معظم رهبري مطرح شده است

رج و شق سومي براي آن وجود كند و يا از خا اين تقسيم، به اصطالح، تقسيمي حصري است؛ زيرا اين خطرها يا از داخل، جامعة اسالمي را تهديد مي

  .ندارد

توان گفت كه همواره داخل جامعة اسالمي و درون  براساس تقسيم خطرهاي تهديد كنندة نظام به داخلي و خارجي، در تشريح تهديدهاي داخلي مي

هر . شود سيلة بيگانگان بر آن تحميل ميگاهي نيز اين تهديدها، از بيرون جامعة اسالمي و به و. مرزهاي جغرافيايي آن، آسيب هايي متوجه نظام است

  .يك از اين دو نيز داراي انواع و اقسام گوناگون و راهكارهاي متفاوتتي است كه در چندين بخش بررسي خواهد شد

  خطرهاي داخلي تهديد كنندة نظام اسالمي. 3

يد كند يا دست كم جلو رشد آن را بگيرد يا مشكالتي را در شود كه ممكن است نظام اسالمي را از درون تهد هاي داخلي به خطرهايي اطالق مي آسيب

. روند يا با انقالب ضديت دارند اين خطرها، گاهي از ناحية كساني است كه از بازماندگان رژيم سابق به شمار مي. جهت حركت الهي و انقالبي پديد آورد

در صدر اسالم، هرچند . ران كه دنبالة همان انقالب است، مصداق داشته استو هم در انقالب الهي اي )ص(چنين مواردي، هم در انقالب پيامبر اكرم 

سال، به تأسيس حكومت اسالمي موفق شد و عوامل مخالف را  23ها و زحمات فراوان در عربستان و طي  اهللا عليه و آله، در ساية تالش پيامبر گرامي صلي

مي آن زمان وجود نداشت كه بتواند در برابر قدرت مسلمانان عرض اندام كند؛ اما چنين سركوب كرد؛ به طوري كه ديگر چنان خطري درون جامعة اسال

  .هاي اسالمي داشته باشند كردند، از نظر فكري، اعتقادي، پايبندي به باورها و ارزش نيز نبود كه تمام كساني كه در ساية حكومت اسالمي زندگي مي

در روايات نيز به . هاي گوناگوني از ايمان وجود دارد و تمام آنها در يك سطح از ايمان قرار ندارند در جامعة اسالمي، همواره بين خود مؤمنان نيز درجه

مؤمنان در نظر  اختالف درجة ايمان افراد اشاره شده است؛ به طوري كه در برخي از آن روايات، هفت درجه و در برخي ديگر، ده درجة ايمان براي

صرف نظر از اختالف درجة ايمان مؤمنان، كساني كه در ساية . هايي افزون بر اين نيز قابل تصور باشد گرفته شده است و اين احتماال وجود دارد كه درجه

تند و گاهي آشكارا مخالفت خود را با شدند، به اسالم، ايمان واقعي نداش مي  كردند و به اصطالح، شهروند جامعة اسالمي شمرده حكومت اسالمي زندگي مي

، چنين كساني، در داخل مرزهاي جغرافيايي )ص(كردند؛ البته، در اواخر حيات رسول خدا  اين آيين مقدس و حكومتي كه بر سركار آمده بود، ابراز مي

اسالمي چنين افرادي وجود داشتند كه با اساس اسالم كردند؛ ولي به هر حال، در گوشه و كنار كشورهاي  عربستان، و به ويژه حجاز، كمتر عرض اندام مي

  .كردند مخالف بودند و مخالفت خود را نيز ابراز مي

و خود را  گروه ديگري كه در صدر اسالم، جامعة اسالمي را از درون با تهديد مواجه ساخته بودند، كساني بودند كه در جنگ با مسلمانان شكست خورده،

بودند و ايمان واقعي به اسالم و مباني آن نداشتند و صرفاً براي حفظ منافع خويش و  نان نيز با نوعي كراهت، اسالم را پذيرفتهاي. تسليم آنان كرده بودند

ترين دشمنان اسالم  ، بعد از فتح مكه كه در آن، سرسخت)ص(آن گونه كه تاريخ گواه است، پيامبر اكرم . كردند برطرف ساختن  خطر، اظهار اسالم مي

چنين كساني . هايي كسي معترض آنان نشود را پذيرفتند، خانة رؤساي مكّه نظير ابوسفيان را مامني براي پناهندگان قرار داد تا در چنين مكانشكست 



شدند؛  حاضر ميگو اين كه چنين كساني در مسجد . ناميده شدند، ميان جامعه اسالمي حاضر بودند؛ ولي از عمق دل، ايماني به خدا نداشتند» طُلَقاء«كه بعد 

كردند، اما ايمان آنان از صميم قلب نبود و گاهي اوضاعي  كردند و ظواهر اسالم را تا حدي رعايت مي گرفتند؛ احياناً انفاق مي خواندند روزه مي نماز مي

  .كردند آمد كه اين كفر باطني خويش را اظهار مي پيش مي

اميه را خطاب قرار داده، در يك سخنراني كه در جمع آنها برگزار شد،  ن عثمان، ابوسفيان، بنيدر كتابهاي تاريخ آمده است كه پس از به خالفت رسيد

  :اعالن كرد

كند، عذاب، حساب، بهشت، جهنم،  قسم به كسي كه ابوسفيان به او سوگند ياد مي. خالفت را همچون توپ به يكديگر پاس دهيد! اي خاندان اميه"

  ".يستبرانگيخته شدن و قيامتي در كار ن

بود كه بني هاشم براي مدتي با اين حكومت و سلطنت بازي كردند و آن را در اختيار خود  دوي با اين بيان خود درصدد القاي اين نكته به خاندان امي

وي پس از آن .د قرار دهيد گرفتند اما اكنون اين امر در اختيار خاندان ما قرار گرفته است و بايد شما توپ بازي را از دست ديگران ربوده در اختيار خو

   .قسم خورد كه بهشت و جهنم ي در كار نيست پس نبايد هراسي از غصب حكومت داشت

وي با اينكه  خود را جانشين پيامبر اكرم .يكي ديگر از كساني كه به اسالم ايمان واقعي نداشت ولي ادعاي خالفت مسلمانان را مطرح ميكرد معاويه بود

ه اظهار داشت كه من چگونه راحت بنشينم با اين كه اسم محمد در كنار اسم خدا در اذان برده ميشود و كار بجايي رسيده كه به مغير.مي دانست ) ص(

  .او اسم خود را در كنار اسم خدا قرار داده است 

هاي كفرآميز را حفظ همان افراد و گرايشحاصل آنكه ، در آنزمان بقاياي افراد و احزابي كه ضد اسالم با هم ائتالف كرده بودند هنوز باقي بودند و 

اد در مواقع كرده بودند اما براي حفظ منافع خود اظهار كفر نميكردند و با مسلمانان در تردد بوده ، حتي در مساجد نيز حاضر مي شدند البته اين افر

براي عدم شركت در جنگ بهانه مي آوردند يا در  خاص و حساس همانند زمان جنگ از مسئوليت شانه خالي مي كردند و در صحنه حاضر نميشدند و

  .اينان توانسته اند از اين طريق ضربه هايي را بر پيكره جامعه اسالمي وارد كنند . صورت شركت در اين ميادين ، بسيار زود فرار را ترجيح مي دادند 

بقاياي سلطنت .درصد مردم اين مرزو بوم به جمهوري اسالمي راي دادند 98درباره انقالب اسالمي ايران نيز بايد خاطر نشان كرد به رغم اينكه بيش از  

تي را براي نظام طلبها ، ماركسيستها ، توده اي ها ،مائوسيت ها و احزابي از اين قبيل ، در اوايل انقالب هنوز نيز در جامعه حضور فعال داشتند و مشكال

با نظام كه گاهي مخالفت خود را نيز با صراحت اعالم ميدارند و گاهي منافقانه اظهار مي كنند  ايجاد ميكردند بنابر اين بقاياي احزاب پيشين و مخالفان

  تواند تهديدي جدي براي نظام تلقي شود،مي

هاي توانند خطرهايي را متوجه نظام سازند گروههايي ديگري ميان خود  و مومنان وجود دارند كه ممكن است منشا آسيب عالوه بر اين گروهها كه مي

وجود چنين گروههايي ممكن است باعث شگفتي ديگران شود زيرا كه وجود كساني كه با صراحت به مخالفت به نظام .جدي براي نظام اسالمي باشند

شوند بلكه  پردازند و هنوز از افكار الحادي پيشين خود دست بر نداشتند ، جاي شگفتي نيست و نبايد انتظار داشت كه كل جامعه ، پذيراي نظام جديدمي

مومن و  براي تغيير فرهنگ كل جامعه و تغيير آرمان ها، مدت زمان بسياري الزم است و بايد شرايط فراواني دست به دست هم دهد تا جامعه اي كامال

اما انتظار نميرود  .القه مند شوند مسلمان پديد آيد پس اين انتظار وجود ندارد كه با پيروزي انقالب ،تمام مخالفان تغيير عقيده داده، به اسالم و انقالب ع



بلكه افراد مومني آن دسته از افراد جامعه كه نه كافرند تا آشكار ا اظهار كفر كنند و نه منافقند تا در باطن كفر بورزند و در ظاهر اظهار ايمان كنند ،

متاسفانه گاهي اين افراد مومن انقالبي نيز آفت زده شده ،از . هستند كه عالقه به انقالب نيز دارند،به اعمالي دست بزنند كه سبب تضعيف اين نظام شود

به طوري كه ممكن است .اين طريق ضربه هايي را به نظام وارد مي سازند ، گاهي اين آفت قادر خواهد بود تا خطرهايي را براي جامعة اسالمي ايجاد كند

زيرا از اين . ارد تا منشا پيدايش چنين خطرهايي مورد تامل بيشتري قرار گيرد خطر مذكور از خطر وجود منافقان در جامعه نيز بيشتر باشد پس جا د

  .طريق مي توان از فروپاشي نظام جلوگيري كرد و راه را بروجود هرگونه شك و شبهه درباره انقالب مسدود ساخت 

  منشا پيدايش خطر هاي تهديد كننده نظام از جانب انقالبيان مسلمان .4

جهل به حقايق اسالم و معارف اسالمي  -1جامعه اسالمي و ميان خود انقالبيان مسلمان پديد مي آيد مي تواند دو منشا داشته باشد  آفت هايي  كه درون

كساني وجود دارند كه به رغم مسلمان بودن و داشتن مرتبه اي از ايمان ، اوضاع اجتماعي زندگي آنان به گونه اي نبوده است كه به . ضعف ايمان - 2.

اينان به جهت معلومات كم دربارة حقيقت اسالم ، باعث ايجاد يكي از كانونهاي خطر بين خود مومنان مي شوند ، اما . قت معارف اسالمي پي ببرندحقي

عزم  افرادي وجود دارند كه به رغم آشنايي كامل با معارف اسالمي ، تصميم جدي و. خطر جدي تر اين است كه بين مومنان ضعف ايمان پديدار شود 

چنين افرادي ممكن است در واقع ، خدا ، پيامبر ، دين و احكام شرع را قبول .راسخ براي عمل به آنها را ندارندو از هوا و هوسهاي خود پيروي مي كنند 

د و هوي و هوس بر او البته هنگامي كه شخص در عمل از خود ناتواني نشان دا.داشته باشند اما در برابر هواي نفس ، خود را زمين گير احساس كنند 

  .چيره شد ، ناخود آگاه ذهن و فكر او نيز تحت تاثير قرار خواهد گرفت 

هايي كه قرآن با آن ها ، هواپرستي و بدعت گذاري در احكام آسماني است ، نوآوريهمانا آغاز پديد آمدن فتنه( البالغه آمده است نهج 50در خطبه 

  ).مخالف است 

يكي از دو منشا پيدايش خطرهايي كه از درون ، جامعه اسالمي را تهديد مي كند ، پيروي از هوي و هوس ) ع(از حضرت علي  بر اساس اين سخن نوراني

پيروي از خواسته هاي نفساني ممكن است از سوي افرادي صورت پذيرد كه به مخالفت اين اعمال با . و دنبال كردن خواهشهاي نفساني است 

گاهي عامل بيروني به تشديد و تهييج خواهشهاي نفساني كمك مي كند و در نتيجه باعث مي شود تا جوانان به طور غير .  دستورهاي اسالم علم دارند

اين جا با ديدن مناظري كه جز خوشي در آن ديده نمي شود .طبيعي به هيجان در آيند و غير جوانان نيز فريفته زرق و برق هاي برخي از كشورها شوند 

يني ها ، مجالس عين و نوش و اموري از اين قبيل ، فرد مسلمان انقالبي نيز ممكن است حالل و حرام خدا را فراموش ، و از هواي نفس و مشاهدة شب نش

در اين صورت خطر ، جدي است و جلوگيري از آن . هنگامي اين خطر تشديد مي شود كه محدودة آن بسياري از جامعه را در برگيرد .خود پيروي كند 

زيرا چه بسا همين افراد . البته اين سخن بدان معنانيست كه اين افراد به انسانهاي كافر ، منافق يا ضد انقالب تبديل شده اند . مشكل خواهد بود بسيار 

ه دنبال ارضاي نقطه ضعف ايشان اين است كه در حالت عادي ب. حاضر باشند براي جهاد به جبهه رفته از نظام اسالمي   و ناموس و شرف خود دفاع كنند 

  .اگر چه از راه غير مشروع به اين هدف دست يابند . خواسته هاي نفساني خويش هستند 



ي درمان خود در نكته اي كه بايد بار ديگر مورد توجه قرار گيرد اين است كه اين افراد تا زماني كه اصل اعتقادات خود را حفظ كرده اند ، راه آسان برا

در قرآن كريم . انچه اين گرايش ها نا خود آگاه در فكر و ذهن آنان اثر گذارد به سختي مي توان راه عالجي براي آن يافت اختيار خواهند داشت اماچن

  : در يكي از اين آيات كه در زمينه عاقبت مرتكبان اعمال نا پسند است چنين آمده . نيز اين مساله مورد توجه قرار گرفته ، و بر آن تاكيد شده است 

  )سوره روم 10آيه ( ".كه آيات خدا را تكذيب كردند و آنها را به ريشخند مي گرفتند) حرا(بدتر بود ) بسي ( فرجام كساني كه بدي كردند آنگاه "

را حق و  اينان در آغاز آيات. مطابق اين آيه شريفه ، سرانجام كساني كه كارهاي ناروايي انجام مي دادند ، اين شد كه اصال آيات الهي را تكذيب كردند 

اين . ولي در مقام عمل مخالفت و عصيان كرده به گناه آلوده شدند . احكام خدا را درست مي دانستند و حرام خدا را حرام ، و حالل او را حالل ميشمردند 

ات الهي را تكذيب كرده ، حتي آنها را آلوده شدن به گناه به تدريج ، فكر آنان را تغيير داد و ايمانشان را از آنان گرفت و سرانجام به آن انجاميد كه آي

  .به استهزاء گرفتند 

. شد و حتي در برخي از مسايل نظير نجاست و طهارت وسواس به خرج مي دادند افراد مذكور ، در ابتدا ، از كساني بودند كه نماز جماعتشان ترك نمي

تفريط كشيده شدند، براي نمونه در برخي از احكام نماز نيز تشكيك كردند و  همان افراد پس از مدتي به كلي تغيير مسير داده ، از آن افراط كاري به

يكي از اين موارد ، خواندن نماز صبح قبل از طلوع آفتاب است كه براي چنين افرادي كار به جايي مي كشد كه ديگر نماز . آنها را مورد سوال قرار دادند 

البته اين آغاز چرخش است ، پس .كند ي آورند و براي آنها قبل يا بعد از طلوع آفتاب تفاوتي نميصبح خود را خارج از وقت تعيين شده براي آن بجا م

احكام  يمي داند و به تدريج كار بجايي خواهد رسيد كه تمام) ص ( از مدتي همين شخص نماز خواندن را ترك كرده ، آن را مخصوص زمان پيامبر 

  .مي داند و اين احكام را متناسب با جامعه نيمه وحشي عرب آن زمان تلقي مي كند )  ص(اسالمي را مختص به جامعة زمان پيامبر 

دين ،  چنين فردي در مراحل بعد، به انكار ضروريات دين خواهد پرداخت و از خود نيز نظريه هاي جامعه شناختي و روان شناختي جديدي دربارة زبان

يابد نمي توان سرانجام نيز كار بدانجا پايان خواهد پذيرفت كه چنين شخصي اعتقاد مي. خواهد داد هرمنوتيك ، تفسير دين و اموري از اين قبيل ارائه

بر اساس . براي دين معناي ثابتي را در نظر گرفت و قرائت ها از دين گوناگون خواهد بود و هر كس موظف است به قرائت خود از دين عمل مي كند 

بنابراين يك فرد ممكن است از اين عبارت يگانگي خداوند ، و .نيز قرائت هاي گوناگوني را ارائه داد  "اله االاهللاال"اين ديدگاه مي توان درباره عبارت 

هر گونه برداشتي از اين عبارت ، براي شخص برداشت كننده نافذ خواهد بود و هر كس مي .فرد ديگر ، تجويز پرستش خدايان متعدد را استفاده كند 

پس بايد اين نكته را مورد مالحظه قرار داد كه اين سخنان از زبان كساني خارج مي شود كه در آغاز .ود از اين عبارت ، عمل كند تواند طبق استنباط خ

مسيري كشانده كار ، از اهل ايمان بوده اند ولي به دليل جهل به حقايق اسالم و عدم تخصص در مسائل اسالمي يا به دليل پيروي از هواهاي نفساني ، به 

خطر چنين كساني كمتر از مخالفان سرسخت و هميشگي انقالب يا .شده اند كه حاضرند براي دلخوشي ديگران ، از اصول اساسي خود فاصله بگيرند 

رد كه اسالم زيرا هنگامي كه مردم ، حقيقت اسالم را درك نكنند ، اين امكان وجود دا. كنند نيست منافقان كه كفر خود را پنهان و اسالم خود را ظاهر مي

( بررسي دوران امير المومنان علي عليه السالم نشان مي دهد با اين كه هنوز مدت فراواني از رحلت پيامبر اكرم . براي آنان وارونه جلوه داده مي شود 

نان و رفتار حضرت علي عليه سپري نشده بود و شاگردان و اصحاب حضرت هنوز در قيد حيات بودند ، نگراني از وارونه جلوه دادن اسالم ، در سخ) ص

در اين عبارت حضرت گله )اسالم را چون پوستيني واژگونه مي پوشند : ( در يكي از خطبه هاي نهج البالغه  چنين آمده است . السالم مشهود بوده است 



، در موارد بسياري از ) ع( امام علي .است  كرده كه پوستين اسالم وارونه پوشيده شده است و آنچه پشت بوده ، رو آمده و آنچه رو بوده به پشت رفته

. شد كه آيا شما بهتر از خود خدا مي فهميد حضرت به آنان متذكر مي. كساني گله مي كند كه در آن دوران ، مطالب جديدي را به اسالم نسبت مي دادند 

ل كرده بود ناقص بود كه اين افراد موظف به تكميل كردن آن شده آيا خدا نمي دانست چه احكامي را بايد براي بندگانش نازل كند و آيا ديني را كه ناز

در آن زمان كساني خود را عالم ناميدند و مطالبي . سال گذشته بود  25فقط ) ص (باشند ؟اين وقايع در حالي به وقوع پيوست كه از رحلت پيامبر اكرم 

  .را به اسالم نسبت دادند كه ربطي به آن نداشت 

  ام ، شهوت ؛مهمترين انگيزه نفساني تهديد كننده نظام   جنون ثروت ، مق.5

اموري از آنان كه در پي اجابت خواهش هاي نفس خويشند، يا بدنبال مال و ثروت حرام خواهند رفت و به اختالس از اموال بيت المال ، رشوه خواري و 

براي عده اي از افراد ، رسيدن به .غريزه قدرت طلبي خود را اشباع مي كنند اين قبيل متوسل خواهند شد و يا بدنبال مقام خواهند رفت و از اين طريق ، 

انگيزه افراد متوسط جامعه از تالش براي كسب پست و مقام اين است كه در سايه كسب چنين .مقام از در اختيار داشتن ثروت اهميت بيشتري دارد 

كنند تا به پست و ه به رغم در اختيار داشتن ثروت فراوان ، مبالغ كالني را هزينه ميقدرتي به ثروتي نيز دست يابند، ولي عده اي نيز وجود دارند ك

  .مقام براي چنين افرادي در حكم بت است كه حاضرند براي رسيدن به آن از هر راه ممكن بهره گيرند. مقامي دست يابند

و در نتيجه ، فراهم شدن زمينه حكومت بر آنان مبالغ هنگفتي راهزينه  درطول تاريخ همواره افرادي وجود داشته اند كه براي كسب محبوبيت بين مردم

درصدر اسالم ، افرادي مقامهاي كليدي اسالمي را در اختيار داشتند اما در تامين معاش خود از . كرده اند و سرانجام نيز به اين خواسته خود رسيده اند 

اين افراد فقط از طريق انجام كارهاي شخصي درآمدي . از بيت المال دريافت نمي كردند درآمد كارهاي شخصي خود سوء استفاده مي كردند و حقوقي 

امروزه نيز مي توان افرادي را مشاهده كرد كه مبالغ سنگيني را هزينه مي كنند . اما همين افرادراضي نمي شدند مقام خود را رها كنند . كسب مي كردند

ت حقوق دريافتي آنان از بابت خدمتي كه انجام مي دهند بسيار كمتر از هزينه هاي تبليغاتي آنان باشد ولي حتي ممكن اس. تا در انتخابات پيروز شوند 

بنا بر اين فرض كه چنين شخصي ، قصد سوء استفاده . شود كه فرد تمام اين  هزينه ها را بجان بخرد تادرانتخابات پيروز شود  حب جاه و مقام سبب مي

اين كالم جاي ترديد . باشد و در پي كسب اموال نامشروع نباشد ، معنايش اين خواهد بود كه مقام براي او مطلوبيت ذاتي دارد از اين مقام را نداشته 

هم از نظر روانشناسي و هم از نظر عالمان اخالق ، چنين مطلبي . ندارد كه برخي ازافراد آمادگي دارند تا ثروتي عظيم را صرف رسيدن به قدرت كنند 

  . ذيرش است و درتاريخ نيز نمونه هاي فراواني از آن وجود داشته است قابل پ

گاهي انسان به جنون ثروت دچار مي شود و دراين صورت با اين كه .گاهي انسان به جنون هايي دچار مي شود كه در هواهاي نفساني او ريشه دارد 

قرآن كريم نيز . و دائم دراين فكر است كه چگونه اين ثروت را افزايش دهد ثروت هنگفتي دارد براي بدست آوردن ثروت بيشتر آرام و قرار ندارد 

  .سوره بقره به همين مطلب اشاره دارد 275دربارة ربا خواران در آيه 

اين . نيست  مطابق اين آيه شريفه ، زندگي  و حركت ربا خواران درجامعه همانند كساني است كه به جنون دچار شده اند و رفتار آنان ، رفتار معقولي

به همين جهت هنگام راه رفتن با خود حرف مي زنند و متوجه اطراف خود نيستند . افراد دايم به فكر چك ، سفته ، بدهكاري و اموري از اين قبيل اند 

. و حتي دين خود را فدا كند  گاهي نيز انسان به جنون ديگري به نام مقام دچار مي شود و براي رسيدن به عنوان اجتماعي حاضر خواهد بود تمام دارايي



هاي حاللي را معرفي كرده جنون ديگر نيز شهوت است كه بيشتر افراد جوان به آن  مبتال  هستند و خداوند متعال نيز براي اين نياز طبيعي انسان را ه

آري در اين نعمت براي .يانتان دوستي و رحمت نهاد و از نشانه هاي او اين كه از خودتان همسراني براي شما آفريد تا بدانها  آرام گيريد و م ": است 

  )سوره روم 21آيه  "(. مردمي كه مي انديشند به طور قطع نشانه هايي است 

تخاب هر لحظه از زندگي زناشويي سالم و زندگي توام با محبت و عشق ، صميميت ، صفا و پاكي ، زندگي شيرين بهشتي است كه جوان مي تواند با ان

فقدان صميميت ، .شود تا  چشم جوان بدنبال ديگران باشد گاهي از اوقات فقدان يكي از اين امور سبب مي. شايسته و پاكدامن بدان دست يابد همسري 

 هندعشق ، محبت ، و اعتمادسبب مي شود تا انگيزه زندگي زنا شويي كاهش يابد و در نتيجه ، هيچ يك از آن دو در كناريكديگراحساس آرامش نخوا

همين امرسبب خواهد شد تا سوء ظن بر خانواده حاكم شود و بدگماني ، آسايش را از هر دو طرف سلب كند به طوري كه هيچ يك از آنها . داشت 

فا ، بدون ترديد ، اينجا نيز نوعي جنون وجو دارد ، زيرا به رغم اين حقيقت كه انسان مي تواند از طريق نشان دادن ص. خواب راحتي نخواهند داشت 

ي در صميميت ، عشق ، محبت، زندگي شيرين و راحت داشته باشد تا هم نياز خود را تامين كند و هم آرامش خانوادگي را فراهم سازد ، جنون افراط

  .شهوتراني و تنوع طلبي باعث از بين رفتن چنين محيطي خواهد شد و فرد را در سراشيبي سقوط قرار خواهد داد

تا زماني كه اين مسائل ميان افراد حاكم باشد ، زيان .مقام و شهوت سبب ميشود تا انسان بدنبال راههاي نامشروع حركت كند حاصل آنكه جنون ثروت ، 

نمي توان آن را آن متوجه آن فرد و اطرافيان او خواهد شد اما زماني كه به صورت پديده اجتماعي درآيد ، به فتنه و باليي تبديل خواهد شد كه به آساني 

سر منشا وجود فتنه در جهان ، دنبال كردن هوا و هوس و آراي بدعت آميز و نوآوري خالف شرع ) ع( بنابراين بر اساس كالم  حضرت علي .ان كرد درم

ام خدا و البته بين اين دو منشا نيز رابطه برقرار است زيرا كساني كه درصدد تغيير دادن احك. و حالل خدا را حرام يا حرام خدا را حالل كردن است 

  .دتغيير دادن احكام خدا و عرضه قرائت هاي جديد از دين برميĤيند ، در صدد ند تا از اين طريق رفتارها و هوس راني هاي خود را توجيه كنن

 


