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 و جام باده حرام دحالل شمارنریا 

 

 71/3/33منبع: سايت جرس، روز شنبه، مورخ: 
 

 :فته پیش رئیس جمهور محترم در سخنرانی خود بر نکات مهمی انگشت تاکید نهاده

ور و با زتوان اینقدر در زندگی مردم مداخله نکنید ولو به خاطر دلسوزی، بگذاریم مردم خودشان راه بهشت را انتخاب کنند، نمی»

 . «ما نیز باید بشیر و نذیر باشیم شالق مردم را به بهشت برد. پیامبر )ص( شالق در دست نداشت، پیامبر بشیر و نذیر بود و

د، نواینهمداستان و هم « بت آزادی»در شکستن  حمد تقی مصباح یزدیکه با مد خاتمی و احمعلم الهدی د پس از این سخنان، احم

 :اجباریِ مردم به بهشت، حتی به زور شالق گفتند و درمقام نقد صریح سخنان رئیس جمهور برآمدندسخنانی دربارۀ بردن 

 .«ت رفتن مردم شوند خواهیم ایستادشالق که سهل است با همه قدرت جلوی کسانی که مانع بهش»

طور معنی کنیم که مردم را آزاد  که آن را ایناین توان مردم را راهی بهشت کرد... نمیمسئول محترمی گفته است به زور شالق »

امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشیم به  ،بکنند در عرصه اخالقی، اقتصاد و فرهنگ آزاد باشند ،بگذاریم هر کاری خواستند

ف ظاگر معنای این حرف این باشد که ما حتی مو ..یید هیچکس نیست و معنای نادرستی است.أاین معنی مورد ت ،صراحت می گویم

این معنی هم درست نیست. اصالً رسالت حکومت دینی هم همین هست که جاده بهشت را صاف  ،جاده بهشت را صاف کنیم ،نیستیم

 .«کند، ماموریتش هم این است حکومت وظیفه دارد جاده را هموار کند برای بهشتی شدن مردم

 نواز و انسانی و اخالقیِ حسن روحانی دفاع کنند.سخنان خردور است که به صراحت از اهالی فرهنگ، از جمله نگارندۀ این سط بر

. با عهر جامدو برقراری امنیت و نظم  خوراک، پوشاک، بهداشتدم نظیر مر ۀنیازهای اولی عبارتست از تامین هاحکومتاصلی  ۀوظیف

 ه در برآوردانسانی که  فراهم می شود. دین وعلم  و هنرجمله  از ای ثانویهنیازهاختن به دپر برای یاین نیازها، مجال برطرف شدنِ

لول دم .«دمی اول اسیر نان بودآ»، که دیشداخالقی و معنوی خویش بین دبه تربیت و رش دتوانه، نمی درماند دخو حاجات اولیۀن دکر

 پرداختن به نیازهای ثانویه الی برایجو فراهم کردن م صاف کردن مسیر بهشت از طریق رفع نیازهای اولیه این سخن این است که

نقض  ،در این میان شهروندانۀ و نادیده انگاشتن اختیار و اراد مدمر کردنِ بر هدایت عزمنظارت و ارشاد و . و بس دحقق می شوم

 و ثغور و چگونگیِ دودح ربارۀدگو و مجالی است برای بحث و گفت« فضای عمومی» .دیگشانمی جایی راهی بهغرض است و 

 دارزش های اخالقی ای که موراست. همچنین،  ولتی و حکومتیدفارغ از نظارت  که عرصه ای ؛اندشهرون شکوفایی معنوی و اخالقیِ

 لمانر قوانین پارد ،دبه حساب می آی «امر به معروف و نهی از منکر»ق یدامصر زمرۀ د احیاناً ینیدان است و به زبان دشهرون قبول عموم

 امی داقهر  .نیست ینی و قومیدهای  ؛ قوانینی که متضمن نقضِ حقوق اقلیتدان قرار می گیردشهرونو پیش چشم تمام  دریزش می کن

نجام ا شریعت اشتدو پاس ینیدت حمیّ ت لوایاینکه تح ولو؛ نیدموجه است و فرونهانا، دانجام شو مصوب این قوانینِ خارج ازکه 

، دوینسخن می گروازه های بهشت د از هنگامی کهی، دچون خاتمی و علم اله که فقه پیشگانیمل برانگیز است ن حال تأر عید. دیرذپ

 ن،دیبت کرغروغ گفتن، دن، دغضبیه نظیر بهتان ز ایل قوۀذتو گویی که ر ؛دارندرا پیش چشم  و آن دکننشهویه نظر می به  قوۀ عموماً
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انها دبت بنس دن به بهشت نیست و نبایدپای نهارستگاری و  موانعِ زمرۀر دن دشکنجه کر و ی خالیقریختن آبرون، دتزویر و ریا کر

 .دحساسیت ورزی

. دو به چیزی نمی ارز فعلی که از سر اختیار و اراده انجام نشود، در ترازوی اخالق وزنی ندارد موم علمای اخالق بر این باورند ع 

در  کهچنان؟ نهم به مدد شالق زدن، از جمله حکم حجاب، آجامعهر سطح د اجرای اجباریِ احکام شریعت بر مترتب استچه سودی 

؛ چرا که هر دو متضمن «حجابی اجباری بی»غیر اخالقی است، هم « اجباریحجاب »هم  1،ام هدآور« حجاب در ترازوی اخالق» ۀلمقا

ود را سامان خ رفتار نسانها از سر اختیار،که ا دمعنایی جز این ندار قرآن« انذار»و « شیرتب»نادیده انگاشتنِ اختیار و کرامت انسانی است. 

، داردی ااخالقی و معنوی تچه نفع و فایدانجام و یا ترکِ فالن و بهمان فعل  وی را تجربه کنند. بخشند و شکوفایی اخالقی و معن

 ؟دباش اجبار و زورو  دیدته مسبوق بهگر ا

ه اهمیت و تفطنی بکنند و توجه بریده از اخالق تاکید و اصرار میایراد اصلیِ نگرش امثال خاتمی و علم الهدی این است که بر فقهِ 

شود و معضالت پیچیدۀ جامعۀ ی به روایت ایشان، بار ما بار میهای اخالقی ندارند؛ تو گویی با اجرای مُرّ احکام فقهآموزه و محوریتِ

 ،ی فایدهد، نه تنها بانشته ی که از صافیِ اخالق نگذاکه چنین نیست و اجرای احکام فقهیبندد . واهلل از میان رخت بر میکنونی ایران 

خرجون من ی»د داشت: ردم از دین خداوند را در پی خواهبازرگان، خروج گروهیِ می دمهو به تعبیر نیکوی مرحوم  است بلکه مضر

 .«دین اهلل افواجاً
 

 

 از آموزه های طاقت تبعیتِبعثتِ پیامبر گرامی اسالم  انگاشته،   مکارم اخالق را غایتِ تتمیمِ ، 2ینیدیشان دنوان یگرد بسانِ من نیز

 :«یمن گر از این شیوه تو ایمان دار کافرم» ؛، ندارمدانتوزین نشده که در ترازوی اخالق را ای دینی و احکام فقهی

 

 مه حرادام باــو ج دارنــــالل شمــریا ح

 و کیش هی شریعتزهی طریقت و ملت ز
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