جابهجایی ارزشها در جامعه معاصر
حجتاالسالم والمسلمین محمد سبحانینیا

*

اشاره

میدهد رجه
گاهیگذ ابه ا یخد دگیاجتماتیبشر،براینواقعی شهادت 
جوامعا سا یهموا هد حال غییرودگرگجو یا جدوا چجهد ایجن هگجذ ،اد
اهمی بیشترآبرخو دا اس ،ماهی وسم وسوآایجندگرگجو یهاسج 
مهم،اناس رهچهچیهآوبهچهصو تود ردامجهج ،د حجال غییجر
دهد،می جوان

اس ؟ادا اارههستهاصلیهرجامعه ادرهنگان شکیر 
می
گف  :قنهازادین غییرد جامعه ابایجد غییجرد درهنجگاندا سج واگجر
جامعهاآ ابهدلخواهخود غییجردهنجد ،قنجهشجروعان اد 
گروهیبخواهند 
میدهند 
درهنگوبهخصوصا دشهاوا دیشههاآان،قرا  
هجا،هرگو جه جا واییاخالقجیظهجو 
اددیدگاهامامتلی بادگرگجو یا دش 
ح،گویی،
میشود؛ 
پیمانشکنی،ماادوپسندیده 
رند؛بهلو آرهخیا و 


می
*استادیا دا شگاهراشان 
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ح،خجواهی،موججبخجوا آ
ا د شمردهشده؛ اس گویی ،اپسندگردیده؛ 

اخالقیهادراگیرخواهدشد 9

سادشرا آهاو 
بی

میگرددو ادرما یخداو دو

یگیرد،بر سیجابهجاییا دشهاد 
ا چهد این وشتا ،پیش وآشماقرا م 
جامعهمعاصراس رهد اینبا ه ،مو ههاییچند ابر سی مودهایم 
جابهجایی ارزشها در صدر اسالم

جابهجاییووا و هرردنا دشها،د هجردمجا یممکجناسج ا فجاقبیفتجد 

گاهیبه ا یخاسالم شانمیدهدرهپیامبراررم

بااین ویکرد وا س اد

اتراببادیه شینرهبهقولامیر مؤمنان د حیرتوگمراهجیسجرگردانود 

زولهو بود د2،امتی ربی رندرهشهرتدرهنگوادبو
دتنهوجهرودساد 
مد یتشهمهاداق اد و دید؛امجامت سجفا ه،پج ادانهمجه حجول،بعجداد
حل پیامبر

،تجواملیچنجدموججبا حجرافمسجلما انادمسجیراصجلی

ُ َ
َ
َ
ط َ و
ـه َعَ ْـب ٍ 
ـرالل َ
ـاسل َز ْم ُ
یالن 
گردید امامتلی د اینبا همیدرمایجد«:ف ُم َنـ َ 
َ
اس َ و َُل ُّو ٍ ن َ و ْاز َت َراِ؛ 3بهذاتخداسوگند!مردمپ اد حل پیجامبر ،
َش َم ٍ 

بیاتتدالیشد د » 
گردتا بیراهه وآوچموشیو گا گیو 

ْ
ُ
ـَلم
امامتلی دو انپ ادخود اچنینپیشبینیرجردهبجود َ «:ول َـب َ  َاْ ْس ُ
ُ
َْ ْ
چنانرهپوستین
ان 
می مایند؛ولی 
ل ْب َ ال ْر َو َمقلوعـا؛0مردمجامهاسالم ابه ن 

اوا و هبه نرنند » 

جابهجایی ارزشها ،ابزار جنگ نرم
 9صبحیصالح،نهج البالغه،خنبه۹51
 2همان،خنبه ۱0
 3همان،خنبه ۴
 0همان،خنبه ۹51
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مهم جرینابها هجاآ
امرودهجابهجاییا دشهاو غییرسجبکد جدگی،یکجیاد 

میشود شایدبتجوانگفج :دیگجردو انحارمیج 
جنگ ِرمدشمنمحسوب 
ظامیبهپایان سیدهوتصر سجخیراذهجانادکجا 

سیاسیوسلنهقد تهاآ
شکرگیرآاس گفتنیاس رهاین
تمومیباسال اموامو سا ههاد حال 

مخرب جرومبجا دهبجاان یجهبجهدلیجرماهیج پیچیجدهو

وعسال ،بهمرا ب
میشجود،گلولجه
پنها یاش،دشوا راس د واقع،د این بجردا چجهشجلیک 
سربی بوده،هدفان یه قنهحساسادبدندردمقابررهمناربهرشتهشدن
گلولهاآادججن پیجام،بجهلجرف
میشود ،یس ؛بلکهد جنگ سا هاآ ،
او 
شود د اینبا ه،می وانبهظجاهرگراییبجهججاآ
می 
هدفگیرآ 
ادکا واذهان 
محتواگرایی،دیباییچهرهبهجاآدیباییا دیشه ،ناسبا دامبهججاآ ناسجب
سادهدیسججتی،
شخصججی ،مصججرفگراییو امججرگراییبججهجججاآقنات ج و 
بیمبجاال ی
جلفگرآبجهججاآمتا ج وبه گجوا آ،برهنگجیو 
سبکسرآو 

جسمیوجنسیبهجاآحابوحیاوحرم جسموجنسی ،اشا هررد  
جلوههایی از جابهجایی ارزشها
 .1جابهجایی معروف و منکر

رمرجا 
گریبانگیرجامعهشده ،

یکیادمصیب هاآبه گیرهامرود احدودآ
شدنخواصو بدیرمعروفبهمنکراس  وای دراوا ید با هوضعمعروف
میخنددو
میرند ،
ومنکرد اخرالهمانامدهاس ؛اینکهداس،بهگناهادتخا  
میرند!یااینکهداس،د را هاییرجه
ا تظا ستایشدا دورسیبهاواتتراض 
میشود یااگررسیسخنح،بردبجانبرا جدو
خداو ددوس  دا د ،حسین 
هیادمنکر ماید،دیگراناد وآ صجیح وخیرخجواهیبجهاو
امربهمعروفو 
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میگویند «:ووظیفه دا آاینها ابگویی » 9

پیامبراررم د پیشبینیخودادوضعی اخرالهماندرموده«:چگو هخواهد
امربهمعروف
جوانهاآشماداسدشو د؛د حالیرهشما 
بوداندما یرهد انو 
میرنید؟اصحابترضررد د:اآ سولخدا!ایاچنیندمجا ی
هیادمنکر 
و 
امربجهمنکرو
مجیشجود؛ جاججاییرجه 
میاید؟درمود:ا آ،بد رادانهم 
پیش 
می سد؟
میرنید ترضررد د:اآ سولخدا!ایارا مابهایناا 
هیادمعروف 

مجیشجود؛
میشودرجهحج ّ  شجخیمشجماوا و جه 
درمود:ا آ،وبد رادان 
میشود » 2
معروفد  ظرشمامنکر،ومنکرد  ظرشمامعروف 

سهمرحلهمیدا جد 9:ا سجانوظیفجه

د اینحدیث،حضرتمسیرا حرادی ا
می مایجدواد
میرنجد؛ 2بجهمنکجرامجر 
هیادمنکر ادراموش 
امربهمعروفو 

میرند؛ 3باو ا سان غییرخواهدیاد ؛یعنیرا بدد  ظجرش
معروف هی 
بجیا دشو
مایهادتخا و شا هشخصی و مدناس ورا خوبد  ظجرش 
میباشد  
شا هبی مد یوتقبما دگی 
 .2تغییر نگرش به حجاب

گرشهاآد انودختجرانایرا جی،

دشمنبراآ فوذدرهنگیو غییرا دشها و
اهبردهایی الراحیرردهاس  ،اا دشهاییچونحااب ارهما عمهمجی
بیمعناساد د مت سفا ه ،هجر
میشو د ،
تملیشدنبر امههاآا انمحسوب  
د 
میگیر د ،جا
بدحاابیهاشکروشمایرجدید رآبهخود 

میگذ د،
سالیره  
جاییرهدیگربایدباچیهآبه ام«درمه»د ما توهاخداحادظیرنجیم مجا تو،
معناآخود ااددس دادهوبیشترشبیهشنلیشدهره نها وآشا هها اویجهان
 9تالمهمالسی،بحار األنوار،م،02ص 20۱
همان،ص ۹1۹

2
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میشود شلوا د ا ههمجاآخود ابهپوششیبه ام«سجاپو ت»دادهاسج ؛

ججذاب راد

مصرفرننده دا دوحتجی

پوششیرههیچحفاظتیبراآشخم
شدها درجهوسجط
کهپا چهاآ 
برهنگیبراآادراداس شالو وسرآهم نها 
میگذا د  
بیحاابیبه مایش 
جذاب راد 

میپوشا ندوموهاوگردن ا
سر ا 
به ظرمی سد،تامرمهمبدحاابید دخترانجوانجامعجه ،یشجهد  غییجر
ً
گرشا هابهمقولهحاابدا د ا هاتمد ابراینباو جدرجهحاجاب،امجرآ
شخصیاس وا هادوس دا دباظاهرآا اسجتهودیبجاوا دجامعجهشجو د 
بارالسشدن»،معضجلی

بدیربدحاابیبهیکا دشدرهنگیوبهاصنال «
بسیا جدآاس را بهجایی سیدهرهبعضی،مقولهحااب اادتفافجدا
ساختهومعتقد د«:حااب،یکحکمدینجیو جاحجدوددیجادآهجمهجویتی
ً
حااب،شخمبیتفتیاس ؛اصال

اس ؛یعنیمبادا صو شودشخمبی
ً
حااب ،بنیبهتف  دا د ایندو ابایدرامالادهمدیگرجداررد » 9
دههامو دادایاتقرانوگفتا امامانمعصوم
د حالیرهد  

بهصراح بجه

همانگو هرهدجردپج اددا اشجدن
ابنهمتقابرایمانوتمراشا هشدهاس  
مییابد ،هیجدگیوبجد دتا آ یجهایمجان ا
خودبهخود دتا شا ضباط  
ایمان ،
میشودرجه
تالقهمندآبهحیاوا دشمنددا ستنتف ،دما یمعلوم  
میدداید  

دتا درد،گواهانباشد امیرمؤمنان درمودهاس «:بجدانرجههجرظجاهرآ،
بالنیمتناسبباخوددا د ا چهظاهرشپاریههباشد،بالنش یهپا وپاریهه
اس وا چهظاهرشپلیدوالودهباشد،بالنان یهالودهاس » 2

د  بیینچگو گی ابنهتفافوحاابگفتهشدهاس «:حیاوتفج ،دا اآ
 9یوسفزالمی« ،حیابدونحااب»،ماهنامهمعا ف،ش،۹57ص 22
 2صبحیصالح،نهج البالغه،خنبه ۹0۳
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ً
رامالباحیاشمردو ه
می وان 
همانگو هره ههردردباحااب ا 
مرا باس ؛ 
ً
رامر ر
بیحیا؛امالبیعیاس رهوقتیحیاوتف  
رامال 
بیحااب ا 
هردرد 
ضجابنهمند رو«سجادگا ربجاحیجا»بجرود

باشد ،دتا اجتماتیواخالقیدجرد
می وانمیاند خج و
میرند حااب،میوهد خ حیاوتف اس چگو ه 

ابنهاآ باشد!حااباگربهد ستیمراتاتشود،ادصف حیاوتف 
میوهان 
درد غذیهشدهاس حاابیرهادد ونمایهحیابرخو دا  باشجد،چنجدان جه
همانگو هرهحیاآبدونحااب یه هرامراس و هد 
دوامدا د و ها دش؛ 
بیشباه  یسج 
اماناداسیب  ابنهحیاوحااب،بهمغهگردووپوس ان 
ا دشحقیقیگردو،بهمغهاناس ؛ولیاینبهانمعنا یس رهپوس گجردو
هیچا دشی دا د مغهگردو،د محادظ همجانپوسج ا دشیادتجهوحفجظ
ضعیف رینموجوداتد معجرضدسجاد

میشود مغهگردوآبدونپوس ،با

اسج د انصججو ت،مو چججهها،خججا وحتججیهججواو لوبج ،ان اداسججد
میرند » 9


 .3کمرنگشدن غیرت مردان

یکیادا دشهاآمهماخالقیرهباتثرسبتهتوابرووشخصی ممتجاد
میگردد،خصل زیرتاس


د حقیق ،زیرت،همچونیکپلی مخفجی

هشیا وبیدا د  و و وانا سان،مراقبمردهاوحدودوخطقرمههاس و
وامجیدا د ،جابجهپاسجدا آو گهبجا یاد
ا سان ابه ظا تقالعد این استا 
حریمهابپردادد زیرت ،یروآباددا دهاآاس رهمجرد اد مقابجرا حجراف

شناختهشجده

یدهدادهناا هاآ
یرندواجاده م 
اتضاآخا وادهاشحساسم 
خلف جیصججو تگی جرد د  وای جاتاسججالمی،ادزی جرتومسججئولی مججردد 
 9یوسفزالمی« ،حیابدونحااب»،ماهنامهمعا ف،ش،۹57ص 22
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معاشرتهاو د وامدو وعپوششهمسرودختجران ،مو جههاآبسجیا آبجه

یخو د 
چشمم 
پیامبراررم

ْ
َْ َ
ان؛ زیرت ،شا هایمجاناسج »
میدرمایدَ «:إنالغ ْ َر ة َم َ  َاْل َیم َ 
 
9

امامصادق  یهدرمودهاس «:خداو د،زیو اس وهجرزیجو آ ادوسج 
دا دوبهجه زیر ش ،مامرا هاآدش جاتماداشکا وپنهجانجج احجرام

َ َ
ُ ُ َُ َ ُ
ـوس
ـو َم ْنک ُ 
ـلفه 
مودهاس » 2همچنین،انحضرتدرمودَ «:إذال ْم َی َغـ َرالرج 
َْ ْ
یعنجیچشجمبسجتهورجو 

ب؛3رسیرهزیرت و دد،قلبشواژگو هاس »
القل َ 

اس وقابلی پذیرش و الهیو صایحدین ا دا د  

رتددایجید جامعجه
مت سفا ه،امروده بلیغات سا هاآشدیدآد جهج زیج 
ان مو جه اپجد ا یمیدا نجدرجهد امجو شخصجیو
یشودوپد ِ 
بهرا گردتهم 
دوس گهینیدرد دان،دخالتی داشجتهوبجر دج وامجدهمسجرخجود ظجا ی
رتددایی ،اه ابراآادتادندرد دانوهمسرد دام
یرنند  وشناس رهزی 
م
یرند دما یبودرههردردآتلیهرسیره صویر
برا انو امحرمانبادم 
دری 
میرجرد؛ولجیارنجوند دضجاآ
میداد،شکای  
اموسش ا وآاینتر قرا  
ً
سما صجویرخجودوهمسجرو اموسشجان اچجهبسجا
ماادآ،بعضیادادراد 
میچسبا ند ادیگراناددیدن صجویر
یمهبرهنهبرصفحهدیسبو یا اینستاگرام 

برهنههمسریا اموسشانلذتببر د!به استیجامعهما اچجهشجدهاسج رجه
میبیندرهدختریادنخا وادهد خیابانبجاپوشجش
پد آ،همسرآویابراد آ 
میرند؛ولیدقط ظا هگراسج وحتجید بعضجیمجوا د،
تشوهگرآ 
د ندهاآ 
شوی،رننده یهمیباشد؟جامعهما اچهشدهرهبرخیمردانباوجوداگجاهی

،م،۴ص ۳۳0
 9شیخصدوق،کتاب من ل یحضره الفقیه 
 2شیخرلینی،الکافی،م،0ص 0۴0
 3همان،ص 0۴۱
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مید ند؛بلکجهبجاسجکوت
زریبه ،ه نهاحردی 
ادا باطدخترانخا وادهباادراد 
میرنند؟ 
خودوسردیربرفرردن،ا ها ابهادامهاین و د رزیب 
 .4تقدسزدایی از کانون خانواده

ژهاآاسج رجهقابجر
اسالم ،هادخا وادهدا اآجایگجاهوقداسج و یج 
ادمنظر 
مقایسهباهیچ هاددیگرآ یس  د اینبا ه،سجخنیواال جرادسجخن سجول
َ
ـه
اْلسـَلم َأحـبإلـیالل َ
َ
ی َعناِ َفی
میدرماید«:ما ُع َن َ 
می وانگف ره 
خدا  
9
خدا،اداددوام
اسالم،بنیادآ هاده شدهاس رهد  هد 
َُزالی َم التِو ی ؛ د  
َ
ده،ا دشگجذا آ
باشد »حکم قداستیرهاسالمبهخا وادهبخشی 
محبوب ر 

معنوآبرپیو دخا وادگی ،دمینهسادآبراآ قو یج ایجنپیو جدوپیشجگیرآاد
ّ
سدمحکمید برابرسوءاسجتفادهجنسجی
دروپاشیاناس  قداس خا واده ،
واقجع ،مجا عبردگجی جو یندن
اددنبهتنوانیکراالیاابها دروشرجاالود  
اس
قجدسدداییادرجا ون

میرنجد،
خنرآرهد جهانامرود ،سربشر ا هدیجد 
خواسجتههاآ

خا وادهاسج دشجمنانرجهقداسج خجا واده امجا عید برابجر
باانمقابلهمیرنند د ایجن اسجتا،چنجدآ

میبینند،باهمه وان
امشروعخود 
اس اصنالحیبه ام«اددوامسفید»شکرگردتهرهباوججودتنجوانمثبج و
دیبایش،بالنیچررینود و ی یجرهو ا یجکدا د ایجنموضجوع،بجهیکجیاد
بحثا گیه رینموضوتاتد  سا هها بجدیرشجدهاسج منظجو اد«اددوام

سفید»،د دگیمشتر دنومردبدونادداوم سجمیاسج ؛یعنجیدنومجرد
بدوناینکهبینا هاخنبهتقدیاصیغهجا آشود،براآد دگیباهمدیگر،دیر
می و ججد ایججنمسججئله،پدیججدهاآزربججیاسج رججهد بعضججیاد
یججکسججقف 
خا وادههاآامرودآ خنهرردهاس 
 9شیخصدوق،کتاب من ل یحضره الفقیه،م،۴ص ۴1۴

جابجایی ارزشها در جامعه معاصر
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 .5بیارزش نشان دادن خانهداری

میدا جد،
سبکد دگیاسالمی جایرا ی ،هدقطخا هدا آ اشغلیبسیا مهجم 
قشهاآماد آوهمسرآدن،ا دشقاوراسج رجهدیگجر
بلکهانقد براآ 
قشها،
میرند؛دیرااین 
وظیفهحساس عریف 
سایهایندو 
قشهاآوآ اد  

عریفشدهد ساختا جامعه،هیچججایگهینی دا جد 

برخالفدیگروظایف
پیامبراسالم

هنگامیرهبینتلجی ودالمجه  ،قسجیموظجایفرجرد،

درمود«:را هاآبیرونادخا هما نداو دنابومجوادزجذایی،سجهمتلجی



اس ورا هاآد ونخا هما نداشپهآو ظاد منهل،سهمدالمه اس »
میدا دچقد اداین قسیمرا ،شادمانشجدمرجه
دالمهدهرا درمود«:خدا  
پیامبر

سختیرا بیرون اادتهدهمنبرداش » 9

د ا دشمعنوآخا هدا آ،همینب رهد  وایتیامجامصجادق ادپیجامبر
اررم

میرندرهدرمود«:هرد یرهچیجهآ اد خا جهشجوهراددمجین
 قر  

میرندوهررسی
بردا دوقصدش ظاد و میهآخا هباشد،خداو دبهاو ظر 
می ماید » 2
رهخدابهاو ظررند،او اتذاب 

میگفتند ماموقتشان اصرفخجدم بجههمسجرو
دنهاباادتخا  
د گذشته ،
میرنی؟اگربیجروناد
میپرسید:چه 
میرنند؛اماحاالوقتیاداو 
درد دانخود 
میشود!چوند حالحاضربراآدنامرود،خا هدا آ
منهلرا  کند،شرمنده 
میشجود مت سجفا ه،امجرودهد میجاند جان ،قابج 
بهتنوانیکا دش لقجی 
موقعی شغلیبهوجودامدهوگاهیحتجیبعضجیادخا مهجاهددشجاندقجط
ههینههاآ ّاولیهدجرد ا
شغر ،رفاف د وامدو 
داشتنشغراس ؛هرچند این 
 9تالمهمالسی،بحار األنوار،م،۳۴ص1۹
 2همان،م،۹5۹ص۹5۱

911



رهتوشه راهيان نور محرم 9316

دهد؛چرارهدقطسررا بودنبرایشانا دشمنداس   
اسالمبااشتغالد اند جامعهمخالفتی دا دوچهبساد موا دآضرو ت یه
پیدارند؛امارا د خا مادمنهل بایدا دشخا هدا آ ابکاهد  قشاصجلی

دن،بها امجش سجججا دنخجا وادهاسج ؛د صجو یرهاگجرد جامعجه قجش
جگشجود،
رم 
اجتماتیواقتصادآدن،پر گ رگرددو قجشخجا وادگیاو 
استحکامخا وادهدچا مشکرخواهدشد خا مهابهاین کته وججهرننجدرجه
خا هدا آ،بهمعناآبیکا آ یس ؛بلکجهخا جهدا آوایفجاآ قجشمجاد آو
همسرآ،بستراصال اجتماعو شدا سانها ادجراهممیرنجد  هبجرمعظجم
ا قالبد اینبا همیگوید :
دند باال رینلراددناسالمی؛یعنی
«دالمهدهرا ،یکدناسالمیاس  ِ ،
ّ
ّ
حجدوججودآ
حدیک هبر؛اماهمیند یرهادلحجاظدضجایرومناقجبو 
د 
میرند،خا هدا آ
میرند،همسرآ 
می وا س پیغمبرباشد،همیندن،ماد آ 

زربیهجا،
حرفهاآپوچ 
میرند؛ببینید،اینها ابایددهمید ایندریفتگانزادر 

اینقد خا هدا آ ا حقیر کنند معناآخا جهدا آدن ،ربیج ا سجاناسج ،

معنایش ولیدواال رینوباال رینمحصجولومتجاعتجالموججوداسج ؛یعنجی

بشر  » 9

 .6قبحزدایی از طالق

بابر سیایاتو وایاتاسالمید مییابیمبههمجانا جدادهرجهد اسجالمبجر
اددوامو شکیرخا واده ریدشده،بههمانا داده یهبهحفظو گهدا آادان
سفا ششدهاس ؛چراره هالخا وادهبراآادامهحیاتوبهتمر شستنخود،
 9پایگاهاینتر تی هبرمعظما قالب ،ا

یخدسترسی« ،»۹۴۱0/۹2/2۱شا ی www.leader.ir:

جابجایی ارزشها در جامعه معاصر
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ویژهاآ یاددا د ضرو تهاییسببشدهاس  اخداو د
به سیدگیومراقب  
بهلالقمشروتی بخشد؛اماسیاس هاآدینیبر مبناآدتجوتمجردمبجراآ
امودههجاآ وایجی،لجالق ا
حفظخا وادهوپرهیهادلالقشکرگردتهاسج  
خدامیشما د 9وخا هاآ ارهد انلالقواقعشجده

اپسند رینحاللد  هد

میرند2ومردآرهبدونتل ،همسرخجویش الجالق
باشد،بهخرابه شبیه  
میشما د  3
میدهد،ملعون 


ودگا آبودرهلالقد میاناحادجامعهما،واژهسنگینیبهشما می دج و
میامد دوپرشدنصفحهلالقشناسنامه،امرآ
خا وادههابهاسا یباانرنا  
مذموموزیرقابرهضمدا ستهمیشد؛اماامجرودبجاسجهول وسجادگیهرچجه
میشود تم،داجعجه
بیشتر،مکروه رینحاللخدا،د ددا رتب لالقمرقوم  

تجدهاآد جهج 
اا ااییاس رجهتجالوهبجرادجهایشایجنمعضجربجه گ ،
مجیدهنجدو
قبحدداییاداینمسئله،براآگسس را ونگرمخا واده،مهمجا ی  

بجاقجبحددایجیادلجالقبجه

هاودیلمهجا،


سجریال
میگیر د برخی
جشنلالق 
می وا دبهد دگیمشتر 
میرنند رهیکا سانهروق خواس  
مخالبالقا 
تادآسادآلالقد منظرمخالباناسج 
خودپایاندهد اینرا ،بهمفهوم 
قدسدداییاداددوام،سببشدرهاددواماد شکیربناییمقدسرهد متون

دیجندا آورجاهش
دینیادانبها دشمند رینسادهاجتماتی ودمینه قویج  
میشود،بهقرا دادآاتتبا آ،بهمثابهیکمعادلهاقتصجادآ ،نجهل
گناه امبرده  
یابد 
ّ
شیخحرتاملی،وسائل الریعه،م،22ص 1
9
 2همان،ص 7
 3همان،ص1

911
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جابهجایی ارزشها و قیام امام حسین



باحارمی منل،امویانو یهبعدادمرگمعاویهوحارمشدنیهیجد،جریجا ی
وشهاآدرهنگجیوسیاسجیادتجادو
بهرهگیرآادا واعواقسام 
ا حرادیبهدکر 
چندینساله

الشهاآ
بهرهبردا آرامراد مام 
گمانرردرهدمانمناسببراآ 
و و ماییرامراد ساختا هاآجدیداخالقیودرهنگیدرا سیدهوچونذاوقه
جابجهجاییا دشهجا ا کمیجررننجدوبجا
می وا نجددراینجد 
جامعه غییریادته  ،
بهرهمندآادظواهرواحساساتدینی،قد تخجویش ابجراآهمیشجه ثبیج 

مایند  
د سال69هارآ،بهجاآا دشهاآ بوآ،ا دشهاآد یوآبرجامعهحارم
تروتا دودآدو دده،مجنشاجتمجاتی
گردیدو دتا ورردا مردمحولمحو  
ا هاد یاگراییگردیدهبود د اینااس رهرهنهپیرهنوا گشتربجاا گشج بجه
می ود؛چرارهد یاود یاگراییا دشاس ودیگرهیچ  ویسجندهمقتجر
زا ت 
میرندرهخودگجواهی
قضیهاآ اادزروبتاشو اآحسینی قر 
الحسین  
می ویسد :
براینگفتهاس ایشان 
«مردآ هددالمه،دخترامامحسین امدوخلخالپاآاو ابیروناو دود 
میرنی؟گف :براآاینرا آره
میگریس دالمهگف :چراگریه 
انحال ،
میرنمواموالدختر سول 
خدا


میبرم دالمهگف :اگرچنجین
 ابهزا ت 

می رسمدیگرآان اببرد!» 9
اس ،پ مرا هارن گف  :

تاشو ا،حاصرشکستنقداس هاو ااودبهحریماتتقاداتودیجرپجا هجادن
مردهاوجابهجاییا دشاس  ودگا آابوضجوآپیجامبر احرمتجیبجودو

جاذبهاآ جدا د!ان ود،
امرودتمامهوتباآانحضرتد  نامامحسین  ،
 9تبدالرداقمقرم،مقتل الحسین ،ص۴00

جابجایی ارزشها در جامعه معاصر
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اهربی »به شما می د وبردوشپیامبرومو داحترامامج 
حسین اد« 
دهندهاآ
بود؛ولیامرود نهاایستادهو داآ«ﻫلم ُاصرینصرُی»او اپاسخ 
یس ! 
وظیفهخودمیدا دد برابراینا حرافبه گ

د چنینشراینی،امامحسین 
بایستدومردم ا یهاگاهسادد د این استا،حضرتد  امهخودبهپنج فجراد
وشتها د :
اشرافبصره 

ْ
َ
َ َ
ََ َ ُ
َ
ُ َ َ ُ ْ
ـد
السن ق ْ دام َت  َ ،و َانال َب ْد َزـ ق ْ 
تابالل َه َ و ُسن َ ُ َب ِّ َه ،ف َان
«اُاا ْن ُزوَ ْم َالی ََ َ 
َ
َ
َ
َ ُ
ُ
َ
ُ ْ
شـان؛ 9ارنجوندرسجتاده
لالر َ
ا ْح َ َ  َ ،و َا ْ نُ ْس َم ُزواق ْولی َ وُط ُزواا ْمر ا ْﻫ َدَ ْم َسب 

خود ابااین امهبهسوآشمااتهامرردمومنشما ابجهرتجابخجداو ّ
سجن 
میخوا م؛چراره[اینگروهّ ]،
سن پیامبر  اادبینبرده،بدت 
پیامبرشدرا 
[د دین] ااحیاررد د اگرسخنا م ابشنویدودرما م االات رنید،شجما ا
میرنم » 
به اه اس هدای  

 9تالمهمالسی،بحار األنوار،م،۳۳ص ۴۳5

