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  هاي بزرگ  درك زشتي ظلم - )ع(دانشگاه امام صادق
 حكم تيانسان/ !دهد ي كفر را آموزش نم؛ استهيام ي مانند بن، ما در مدارسيها آموزشبرخي : پناهيان

صوت + مي و فرانسه متنفر باشكايجمهور آمر سي از رئند،ز ي ميلي سي كه به كودكي هزار برابر كسكند يم
 وفيلم

هـاي    درك زشتي ظلم  اهميت   به   )ع( دانشگاه امام صادق    در 95 محرم   شبششمين   خود در    ي از سخنران  ي در بخش  ناياالسالم پناه   حجت
  :ديخوان ي بخش را در ادامه مني كه ااشاره كردكنند  مداران كه در جهان فقر توليد مي بزرگ توسط سياست

فقر گرية هزاران دختربچه را در با توليد  كه مداراني با سياستاما ، كنيم ميبرخورد  تنده چ دخترببا ظالم به يك
 !كنيم نمي تند برخورد آورند مي

 ـ عقـل و فطـرت    اين است كـه شود به عقل و فطرت خودمان اتكا كنيم و بايد برنامة خدا را اجرا كنيم            به اينكه چرا نمي    دوم   پاسخ  كي
آيند و  پيامبران مي: فرمايد مي) ع(اميرالمؤمنين ! كند ي معي رشد را تسرندي فراني اديآ ي منيكنند، د دايد پ كنند تا رش   ي ط دي را با  ينديفرا
 )1خطبه/البالغه نهج(» و يثيرُوا لَهم دفَائنَ الْعقُول«ها را بيرون بياورند  انسان عقل يبها  گرانيها نهيدف

        از سـر ظلـم،      اگر كسي به يك دختربچة كوچـك       فهمد كه   كه زشت است مثالً آدم مي     فهميم    ما خيلي از كارهاي زشت را خودمان مي
 خيلي چيزهاي ديگـر     رشد بدهد تا  آيد كه تو را       اما دين مي  . فهمد   را مي  اين چيزها  آدم با فطرت خودش   .  خيلي نامردي است   سيلي بزند، 

 مدار  استي س كي اين است كه     - مي باش ي درست يها   آدم يلي خ نكهي مگر ا  - ميفهم ينمبه سادگي    كه ما    ييزهاي از چ  يكي مثالً   !را بفهمي 
كـه  (اما معموالً همان برخورد تندي كه با آن فرد   . كنند هي گر يها از شدت گرسنگ     كند كه هزاران بچه در خانه      عمل   يورطممكن است   

 .نداريم دكنن ي مدي كه فقر توليفطر  پستمداران استي از سي با برخ داريم،)ظلم، سيلي زده بهرا اي  بچه

/  متنفر باشيد و فرانسهكاي جمهور آمرسي از رئ،ندز ي ميلي سي كه به كودككسي هزار برابر كند ي حكم متيانسان
  كند ي متي هم سراي بلكه به نخبگان و خواص جوامع غربشود، ي غرب محدود نممداران استي خباثت به سنيا
 انَـةُ   ( است مداران استي كار سني جامعه است كه اكيبه  ظلم، ظلم نيتر  و زشتنيتر  فاحش:فرمايد در روايت مييانَـةِ خيالْخ ظَمإِنَّ أَع

 و  يزشـت فطرتـاً    ما اگـر     ؟كنند ي م ي طرفدار كنند ي م دي كه فقر تول   يمداران  استيچرا بعضاً كرور كرور آدم از س       )26نامه/البالغه  ؛ نهج الْأُمةِ
ـ ا و    برسد نجاي آدم به ا   الزم است كه   رشد   م،ي را بفهم  ها ييبايزو   ها يزشت ةهمو   مي كن داي، خوب است رشد پ    ميفهم يمرا   ييبايز  قـدر   ني
عقـل و   ! »سيلي زدن به يك بچه، بد اسـت       «فهمد كه     قدر مي   همين فقط    و ماند ي م ي باق نادان كسي كه رشد نكند،   و اال   !  باشد ياسيس

 ! فطرت بايد اين چيزها را هم بفهمد

   ـ  دار ي نسبت به سردمداران استكبار جهان     يما چه احساس نفرت   ش، چيست؟   فقر در جهان  ريشة  شـرف و    د؟ي
ـ   زنند ي م يلي س ي كودك كبه ي  كه   ي شما هزار برابر كسان    كه كند ي حكم م  تيانسان  و  كـا ي جمهـور آمر   سي از رئ

ـ  ا ، آنها با هـزاران كـودك      د؛ي متنفر باش  ثي خب سيفرانسه و انگل   ـ     ني ـ ا! كننـد  يكـار را م  خباثـت فقـط بـه       ني
ـ  تي هم سرا  ي و غرب  ييبه نخبگان و خواص جوامع اروپا     بلكه   شود، ي غرب محدود نم   دارانم  استيس  كنـد،  ي م

 نخبگـان جوامـع     رنـد؟ يگ ي را نم  شان ي كشورها ياسي مسئوالن س  يها  انتي خ ي جلو  و كنند ي نم اميچرا آنان ق  
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 و  هير مردم سـور   كشتاهايشان از     حمايت دولت  يچرا جلو ! فطرت هستند   چقدر پست !  رذالت دارند  ر چقد يغرب
 رند؟يگ ي را نممني

دهد تا از   فطرت انسان را رشد ميدين/ نداردانسانيت ، كنندگان جنگ در عالم تنفر نداشته باشد كسي كه از توليد
 ها متنفر باشد همة زشتي

  ظالمان بزرگ متنفر خواهـد شـد      از  بيشتر انسان بيدارتر باشد،   فطرت   هرچهها ضد ظلم است و        فطرت انسان . 
قدر هم  هرچ، از شرافت و انسانيت برخوردار نيست؛        كنندگان جنگ در عالم تنفر نداشته باشد        ي كه از توليد   كس
!  است وانيتر از ح    چون او پست  . خورد  ميطويله  درد    شته باشد، به   دا ي خوب انسان  ات و عواطف   احساس ظاهر  به
جايگاه امامـت    كه   رسد ي م ينم به كس   جه ي جا ني بدتر ديفرما يالعقول م   در تحف ) ع(امام صادق . دي نكن ديترد

 جهنم قرار دارند نـه      ي جا نيتر   پست ني گروه كه در ا    ني، سوم امام را انكار كند   يك  را غصب كند، يا كسي كه       
 ي جهـنم قـرار دارنـد كـسان        ي جا نيتر   كه در پست   ي گروه ني امامند، نه غاصبان حق امام؛ بلكه سوم       منكرين

و منْ زعم أَنَّ لهـذَينِ  ...  (. آنان را مسلمان بداننديا ذره!  قائل باشندتيدم آيا  دو گروه ذره   ني ا يهستند كه برا  
 )329؛ تحف العقول، سهماً في الْإِسلَامِ

  رد، امـا بـا ريـشة فقـر كـاري نـدارد و از       كسي كه يك مؤسسة خيريه درست كند تا دست چهارتا فقير را بگي
كنـد،     جنگ مي  و و از هركسي كه در عالم توليد فقر          گويد  نمي» مريكامرگ بر آ  «فقيرسازان جهان نفرت ندارد و      
خواهـد عقـل و       مي و دين . چون عقل و فطرت انسان بايد اين چيزها را بفهمد         . نفرت نداشته باشد، نادان است    

 !در همين حد باقي نمان: گويد دين مي! دهدفطرت تو را رشد 

  بهترين دعا از براى امثال رئيس جمهورى امريكا و نوكرهاى او مثل صدام، بهترين دعاها ايـن اسـت كـه                     «: فرمود  مي) ره(حضرت امام
 براى اينكه هر روزى كه بر امثال اينها         !فرين كنيد بگوييد خدا حفظشان كند     خواهيد ن  اگر مى . خدا مرگشان بدهد، اين دعا براى آنهاست      

  ولي ايـشان دربـارة     مؤدب بود، بسيار   انسان   كي و رينظ ي عارف ب  كي )ره(امام )21/47/صحيفه امام (»شود گذرد، جهنمشان بدتر مى    مى
   !كرد قرب و مار و افعي استفاده مي، از كلماتي مثل عكنند ي كه با سران استكبار مماشات مي خوب- ظاهر به - يها آدم

  آيد عقـل     دين مي . هاي ظاهري و ملموس     فقط زشتي   نهها متنفر باشد؛      دهد؛ تا انسان از همة زشتي       آيد فطرت انسان را رشد مي       دين مي
 ! العاده عقالني است دين فوق! گويد براي اينكه فقرا در عالم توسعه پيدا نكنند، ريشة فقر را بكَنيد دهد و مي انسان را رشد مي

  ! شوند؟  با ظالم محشور مي،دهد كه افراد ساكت در برابر ظلم ها ياد نمي ش و پرورش به بچهچرا آموز
       اگر كسي در مقابل ظالم سكوت كند با        «د كه   ده  هاي ما ياد نمي      مدرسه به بچه   دورانچرا آموزش و پرورش در

آورد؟  هاي ما را انقالبي بار نمي       چرا بچه د؟  نك  المللي را معرفي نمي     هاي بين   چرا ظالم ! ؟»ظالم محشور خواهد شد   
  .  استحيوان بودنشبيه  بلكه ري بودن نيست،فط به معناي عقالني بودن يا )تفاوت بودن بي(خنثي بودن
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 را بايد در مدرسه  كه اين در حالي »!گرا نشوند غرب ها جوانكه  دي كن ي كار كي - در عرصة فرهنگ  - ها   جوان ي برا دييايب شما« :نديگو يم
همان كساني «: گفتيد بايد مي كنند؟ ي متي دارند جناچه كساني كنند؟ ي جهان را اداره م    يد كه چه كساني دارند    انداخت  ها جا مي    براي بچه 

 »كنند يمهم  ي سبك زندگديتولها براي جوانان  كنند، همان كه دارند در جهان جنايت مي

 مانند ، ما در مدارسيها  آموزشبرخي /اند  غفلت كردهان،از نشان دادن خباثت دشمنسفانه كارگزاران فرهنگي أمت
   !دهد ي است، كفر را آموزش نمهيام يبن
 هايش  ، عكسيدداد ي محيها توض  بچهيبرادانه دانه   راشود يمدارد در سوريه و يمن  كه ييها تيجنا،  به عنوان مسئول مدرسهديبا شما

ـ  ا نهـا ياهـا     گفتي بچه   مي يداد ي م  نشان!  نشود احساساتش  دار  حهي كه انسان جر   ييآنجاآوردي،    را مي   اصـالً   نهـا ي ا ! هـستند  يجـور   ني
 ي رؤسا گفتيد كه   بايد مي . كرديد   معرفي مي  ها   هستند، به بچه   ها  بعد هم مسببان اصلي اين جنايات را كه غربي        و   .ستي مهم ن  شان يبرا

  .اند  را گرفتهها مي تصمني اس،ي انگلريوز  نخستكا،يجمهور آمر

     انـد    غفلـت كـرده    ان،دشـمن از نـشان دادن خباثـت       متاسفانه كارگزاران فرهنگـي     ! ها بگويم؟   مان را به بچه     چرا ما نبايد خباثت دشمنان .
و اعلَموا أَنَّكُم لَنْ تَعرِفُوا الرُّشْد حتَّى تَعرِفُوا  (ديشناس ينم قرآن را دي را نشناسماني و اني و دتيدشمنان بشرتا : ديفرما يم) ع(نيرالمؤمنيام

 اجـازه دادنـد كـه مـردم       هيام يبن: فرمايد  مي) ع(امام باقر  )8/390/ي؛ كاف ...ذي نَقَضَه  الَّ فُواالَّذي تَرَكَه و لَم تَأْخُذُوا بِميثَاقِ الْكتَابِ حتَّى تَعرِ        
يم           ( ستي چ شرك اما اجازه ندادند كه مردم بفهمند كفر و          ست؛ي چ ماني و بفهمند ا   رندي بگ ادي را   مانيا لـاسِ تَع ةَ أَطْلَقُـوا للنـَّ يـي أُم نـإِنَّ ب

 )2/415/؛ كافي ا تَعليم الشِّرْك لكَي إِذَا حملُوهم علَيه لَم يعرِفُوهالْإِيمانِ و لَم يطْلقُو

 دادنـد گفتنـد تـو كـز محنـت      ادي ما  يها يميبه ما قد  ! دهد ي است، كفر را آموزش نم     هيام يمانند بن ما در مدارس     يها   از آموزش  يبعض 
 !ي كه نامت نهند آدمدي نشا،يغم ي بگرانيد

     سـرش    را آورده    بعدش دختر بچه   ،) گرفته لمياش را هم ف     همه(اش را تكه تكه كرده       چشمش بابا و ننه    ي جلو ،بسته به نرده  دختر بچه را 
چـرا   !ميكن ي كمك م  نهاي ما به ا   ديگو ي انگلستان م  في دولت كث  ثي خب ريوز  همان زمان نخست  !  چرا؟ چون اسمش فاطمه است     ده،يرا بر 

  چرا؟زد؟ي استكبار برثيمردان خب ت به دولت نفرت نسبدي جامعه نباياز سر و رو

 يس يب ياند ب    ماهواره نشسته  ي پا نهاي ا نديب ياند آنجا با هم، بعد م        نشسته ، در ايران  يا   خانواده كي يوقت از انگلستان مهمان آمده برا       آن 
ـ گو ي چـه خبـر اسـت؟ مـ        ، ببينـيم  ميني اخبار بب  ميخواه ي گفته خب ما م    د؟يكن ي نگاه م  يس يب يگفته كه شما چرا ب    ! كنند ينگاه م   در  :دي

  د؟يكن يوقت شما نگاه م  آنم،يكن ي نگاه نمد،يگو ياش دروغ م  همهيس يب ي بني اميفهم ي به بعد ميسالگ شانزده  انگلستان ماها از پانزده

 كـه  ينشان دادن خباثـت دشـمن  اند از   جامعه است كه غفلت كردهي كارگزاران فرهنگناداني از ي ناشن؟ي استي از چي ناش د اين يدان يم 
 ! منزي است عزناداني ستند،ي نينيد ي بيها  آدمشان ياري بسي و كارگزاران فرهنگنيمسئول! دهد يدارد به تو راه نشان م

 


