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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 1442صفر  21برابر با  18/7/1399بازنویسی خطبه اول نماز جمعه بخش مرکزی )محمد آباد( مورخ 

و لعنه هللا علی اعدائهم    الحمد هلل رب العالمین و صلی هللا علی محمد و آله الطیبین الطاهرین 

 اجمعین من االن الی قیام یوم الدین  

ِكْن َكذَّ  بُوا فَأََخْذَناُهْم  َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرٰى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحَنا َعلَْیِهْم بََرَكاٍت ِمَن السََّماِء َواْْلَْرِض َولَٰ

 1بَِما َكانُوا یَْكِسبُوَن  

گشودیم؛ ولی )آنها حق را( تکذیب کردند؛ ما هم  کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها میآوردند و تقوا پیشه میادیها، ایمان میو اگر اهل شهرها و آب]

 [.آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم

است از جامعه ای که  این آیه شریفه در ضمن بیان معارف بلند قرآنی، اشاره به یکی از سنت های الهی دارد و آن عبارت  

 به واسطه دور شدن از دستورات دینی گرفتار تنگناهای گوناگون می شود. 

 گشایشهای آسمان و زمین در نظر گرفته می شود.   او و اگر جامعه در مسیر تقوا و خدا باوری قدم بردارد برای 

اینگونه گفته می شود که: گاهی فرد، در محیطی بیمار می ش تبیین این مطلب  ود و گاهی جامعه دچار بیماری  برای 

 اجتماعی می شود. 

 شکی نیست که بیمار شدن افراد با بیمار شدن اجتماع از ابعاد گوناگون متفاوت است. 

که در صورت مبتال شدن فرد به بیماری فقط خانواده ای کوچک و یا حتی بخشی از یک    اولین تفاوت آن است 

عه ای بیمار شود، همگان از صدر تا ذیل گرفتار می شوند. اینجا دیگر خوب  اما اگر جام  خانواده، دچار گرفتاری می شوند 

 و بد نمی شناسد، دور و نزدیک نمی شناسد. 

که ابتالی افراد به بیماری چه بسا موجب هالکت آن فرد می شود اما در صورت مبتال شدن    دومین تفاوت آن است

 و جماعتی را در پی خواهد داشت.  بخش زیادی از جامعه به بیماری های اخالقی، هالکت قوم 

 قرآن در این باره می فرماید:  

ْرَناَها  2تَْدِمیًرا َوإِذَا أََرْدَنا أَْن نُْهِلَك قَْرَیةً أََمْرَنا ُمتَْرفِیَها فَفََسقُوا فِیَها فََحقَّ َعلَْیَها اْلقَْوُل فَدَمَّ

داریم، سپس  اوامر خود را برای »مترفین« )و ثروتمندان مست شهوت( آنجا، بیان می و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هالک کنیم، نخست  ]

 [ .کوبیمهنگامی که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند، آنها را به شدّت درهم می 

 و در جای دیگر می فرماید: 

 
 96  اعراف 1
       16ء  اسرا 2
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إِنَُّكْم ِمنَّا اَل تُْنَصُروَن   ۖ  وَن اَل تَْجأَُروا اْلَیْوَم  َحتَّٰى إِذَا أََخْذَنا ُمْتَرفِیِهْم ِباْلعَذَاِب إِذَا ُهْم َیْجأَرُ 
3 

 [!دهندآمیز سرمی های دردناک و استغاثه تا زمانی که متنعّمان مغرور آنها را در چنگال عذاب گرفتار سازیم؛ در این هنگام، ناله ]

َكاَنْت آِمَنةً   َمثًًَل قَْرَیةً   ُ ِ  َوَضَرَب َّللاَّ ِبأَْنعُِم َّللاَّ َیأِْتیَها ِرْزقَُها َرَغدًا ِمْن ُكِلِّ َمَكاٍن فََكفََرْت  ُمْطَمِئنَّةً 

ُ ِلَباَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا َیْصَنعُونَ   4فَأَذَاقََها َّللاَّ

رسید؛ امّا به  طمئن بود؛ و همواره روزیش از هر جا می کنند،( مثلی زده است: منطقه آبادی که امن و آرام و مخداوند )برای آنان که کفران نعمت می]

 [!دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانیدنعمتهای خدا ناسپاسی کردند؛ و خداوند به خاطر اعمالی که انجام می 

شکر و یا ظلم    داستان ها و قصه های تاریخی اقوام گذشته تماما گویای این حقیقت است که هرگاه قومی با بیماری ترک 

 و ... خود را آلوده کند، قطعا سرنوشت شومی را برای خود رقم می زند. 

تا می توانند از بیماری فاصله می گیرند و سعی می کنند تا بیمار نشوند    ،که معموال افراد  سومین تفاوت آن است 

 چرا که عاقبت آن را باور دارند. 

اما مع االسف، اجتماع از آن جهت که بیماری عمومی را غالبا تشخیص نمی دهد از بیماری ها فاصله نمی گیرد و بلکه  

 برای خود ارزش می داند.  را بسیاری از موارد بیماری  با یاری خود به سمت آن، بعضا به پیش می رود. چرا که در

بیماری های    کهآن است    چهارمین تفاوت اکثرا دچار  اما جامعه  بیماری جسمانی می شوند  افراد گرفتار  معموال 

 اخالقی و رفتاری می شود. و لذا درمان بیماری های اخالقی به مراتب سخت تر است از درمان بیماری های جسمانی. 

کند و آن هم تمام اعضای  در بیماری های فردی، معموال درد و رنج و ناراحتی، بروز می    که   آن است  پنجمین تفاوت

بدن را درگیر می کند. و لذا تشخیص آن راحت و حرکت برای درمان آن سریعترخواهد بود. اما در بیماری های اجتماعی  

و ثانیا احساس   ی جامعه را مبتال به رنج و درد نمی کند چرا که عده ای بی تفاوت از کنار آن رد می شوند ال تمام اعضااو

 هود نیست بلکه از طریق شیطان صفتان آن را زیبا و پسندیده جلوه می دهند.درد و رنج اصال مش

ا تََراَءِت    ۖ  َوإِْذ َزیََّن لَُهُم الشَّْیَطاُن أَْعَمالَُهْم َوقَاَل اَل َغاِلَب لَُكُم اْلَیْوَم ِمَن النَّاِس َوإِِنِّي َجاٌر لَُكْم   فَلَمَّ

  َ إِِنِّي أََخاُف َّللاَّ إِِنِّي أََرٰى َما اَل تََرْوَن  ِمْنُكْم  إِِنِّي بَِريٌء  ُ    ۖ  اْلِفئَتَاِن َنَكَص َعلَٰى َعِقَبْیِه َوقَاَل  َوَّللاَّ

 5َشِدیدُ اْلِعقَاِب 

گردد! و من،  اد، و گفت: »امروز هیچ کس از مردم بر شما پیروز نمی[ را در نظرشان جلوه دو )به یاد آور( هنگامی را که شیطان، اعمال آنها ]= مشرکان]

دهنده( شما هستم!« امّا هنگامی که دو گروه )کافران، و مؤمنان مورد حمایت فرشتگان( در برابر یکدیگر قرار گرفتند، به عقب برگشت و  همسایه )و پناه 

 [ « !ترسم، خداوند شدیدالعقاب استبینید؛ من از خدا می نم که شما نمی بیگفت: »من از شما )دوستان و پیروانم( بیزارم! من چیزی می 

 6الَِّذیَن َضلَّ َسْعیُُهْم فِي اْلَحَیاةِ الدُّْنَیا َوُهْم َیْحَسبُوَن أَنَُّهْم یُْحِسنُوَن ُصْنعًا  

 
 65 و 64 یهآ مومنون 3
 112 نحل 4
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 [ دهندانجام می پندارند کار نیک آنها که تالشهایشان در زندگی دنیا گم )و نابود( شده؛ با این حال، می ]

درمان بیماری های اجتماعی بسیار سخت تر است از درمان بیماری های فردی، چرا    که  آن است  ششمین تفاوت

که در بیماری های فردی یک مغز تصمیم می گیرد و یک روح در میدان حاضر می شود برای درمان اعم از اینکه شخص  

 بیمار باشد و یا یکی از اطرافیان او.  

ماری های اجتماعی، چون غالبا، اجازه داده نمی شود که یک مغز تصمیم گیرنده عاقل، برای درمان اقدام کند و  اما در بی

از هر گوشه ای صدایی بلند می شود و سلیقه های شخصی و منافع گروهی حاکم هستند و یا مغز های شستشو شده  

اسالم، جلودار فکری جامعه را طبیبانی می داند که    حکومت می کنند، درمان بیماری ها بسیار سخت و دشوار است. و لذا

از هر نظر تخصص الزم راداشته باشند و طبیب دوار بطبه باشند انسان های برجسته عالم پاک دامن که شائبه های  

انشینان  صیاء و ائمه اطهار و در دوران غیبت، فقها و جونفسانی و حیوانی در آنها اصال قابل تصور نباشد. یعنی پیامبران و ا

عصر الشریف)  امام  فرجه  تعالی  اهلل  زمان.   ( عجل  شایسته  فقیه  ولی  اسالمی،  حکومت  در   و 

 اینجاست که در هر نوع بیماری، پیشگیری، مراقبت راحت تر است تا درمان.  اما نکته مهم

 اینکه بیماری های اجتماعی را باید شناخت و آن را در جامعه معرفی کرد.  نکته دیگر 

 برخی از بیماری های اجتماعی عبارت است از: 

. راحت  4. دنیا زدگی اعم از تجمل گرایی و اسراف و تبذیر  3. بی بصیرتی و دین را تک بعدی دانستن  2. ترسو بودن  1

. امید به دشمن داشتن و اینکه دیگران برای ما کاری را انجام دهند.  6  . رهبانیت و دنیا را مزرعه آخرت ندیدن 5  طلبی 

. بی تفاوتی نسبت به منکر و معروف ترک  9. تعییر اولویتها و ارزش ها 8. عدم استقالل سیاسی فرهنگی و اقتصادی  7

 ..   12. جهل  11. نا امیدی 10شده  

ه و یا از بیرون جامعه سرچشمه می گیرد. و لذا اسالم  معموال بیماری های اجتماعی از خواص نابخرد جامع نکته سوم:

 به هر دو بعد توجه داشته است. 

دٍ  ْبنِ  َجْعفَرِ  ِتي  ِمنْ  ِصْنفَانِ   ص   َّللاَِّ  َرُسولُ   قَالَ   قَالَ   ع أَِبیهِ   َعنْ  ُمَحمَّ ِتي  َصلََحتْ   َصلََحا  إِذَا  أُمَّ   وَ  أُمَّ

تِي فََسدَتْ  فََسدَا إِذَا ِ   َرُسولَ  َیا  قِیلَ  أُمَّ  7  . اْْلَُمَراءُ  وَ  اْلفُقََهاءُ  قَالَ  ُهَما َمنْ  وَ   َّللاَّ

تند. ]دو صنف از امت من زمانی که نیکو شوند امت من نیکو می شوند و زمانیکه فاسد شوند امت من فاسد می شوند. گفتند این دو تا چه کسانی هس

 [ فرمودند: فقها)عالمان( و حاکمان

 و در قرآن و روایت هم بکره ما را از همنشینی با بیگانگان بر حذر دانسته اند.  

راه درمان بیماری های اجتماعی هم، تکیه زدن و اعتماد کردن به طبیبان شایسته االهی است و الغیر.    هارم:چنکته  

 آنان درد را تشخیص می دهند و درمان را. 

 و السالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته

 
 37ص  1خصال ج  7


