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تعالیباسمه



 «قیام حسینی در برابر جاهلیت اُولی؛ قیام خمینی در برابر جاهلیت مُدرن»
 

 هشتممبحث 



شـ   بیان ــشیعه در دوران حکومت عباسیان است یکی از ادبای شهیِر و بزرگان  که ــ« ابن ِسّکیت»سوم روایتی از  در مبحث
 ،در ادامـهسـّکیت  ابـناما بخشی از روایت بـایی مانـ    پردازن . این شخصیت می تسواالبه پاسخ امام هادی )ع(  ،در آن که

العقل، »چیست؟ حضرت فرمودن    پس حجِت در زماِن ما بر مردم« علی الخلق هذا الیوم؟ ةفما الحج  »کن  ه سوال میدوبار
ود چـه شـ معلـوم مـی حجت امروز، عقل است که بوسیله آن« یه و الکاذب علی الله فیکّذبهبه الصادق علی الله فیصّ   یعرف

ده  و  قت دین را به خ ای متعال نسبت میی حقیشود و نیز چه کس ب میبن د و از طریق عقل تکذی کسی به خ اون  دروغ می
به خ ا یسم « والله هذا هو الجواب!»د. ویتی ابن سّکیت چنین پاسخی را دریافت کرد عرض کرد  شو ص یق میله عقل تبوسی

جواب فقط همانی است که شما فرمودی ! لذا در تناسِب با این روایت شریف، عرض می کنیم تاریخ، سـه دوره اساسـی دارد  
عصـر  ظهـور حضـرت ولـیاکـرم )ص( تـا  دوره دوم از بعثت نبیاکرم )ص(،  هبوط حضرت آدم )ع( تا بعثِت نبی دوره اول از

 ها و آیات الهی در شیطنت ِک تقسیم فوق، تااوت جنسعصر )عج( تا روز ییامت. مال )عج(، دوره سوم از ظهور حضرت ولی
در دوره های جامعه کار و نااق حسی است که آیات الهی به تناسب آن نیز حسـی اسـت   هر دوره است  در دوره اول شیطنت

های جامعـه  های جامعه کار و نااق عقلی است که آیات الهی به تناسب آن نیز عقلی است  در دوره سوم شیطنت دوم شیطنت
خـواهیم  ،ان ک دیتی شـود هودی است. اگر در یصص انبیاء سلفکار و نااق شهودی است که آیات الهی نیز به تناسب آن ش

آتش بر ابـراهیم و عصـای  است، مثل طوفان نوح و سرد ش ن« مشاه ه با چشِم سربل حسی و یا»آنها  دی  که غالب معجزات
جامعه کار نیز حسی بوده است، مثل یـ رت جسـمی بسـیار ی رت های  موسی و نورانی ش ن دست ایشان و دِم عیسوی و...!

گوسـاله  و بـه دـ ا در آوردن اهرام مصر سحره فرعونیان و ساخت دل کوه ها کاخ می ساختن ( و ی رتیوم ثمود )که در  زیاد
از سنخ  را که« یرآن»انبیاء گذشته،  اکرم )ص( بخالف نبی اما در دوره دوم، سامری و د ای درخت دنوبر ادحاب رّس و...!

ظهـور)دوره  و با دیـت در روایـات عصـر .1کنن  عنوان معجزه خود معرفی می هب ادبیات و عقالنیت و علم و درک و فهم است،
و کرامات در آن  انجام می گیرد سبک زن گی مردم و ارتباطات و رفت و آم  آنها از طریق امور شهودیسوم( روشن می شود که 

                                                           
هـر دوره ای  ا که انتقالی آیات حسی و عقلی و شهودی در هر دوره است. چر«غلبه»هی، . مالک تقسیم دوران های تاریخ در فلساه تاریخ انبیاء ال1

آن زمان است. به همین دلیل است که نبی اکرم )ص( معجزه حسی )شـق القمـر( نیـز دارنـ  چـرا کـه  ی بع ، مستلزم رعایت ظرفیت مردم به دوره
دفعی به دوره بع  ممکن نیست. لذا آنچه در دوره دوم تاریخ همـه مـردم بـه آن امتحـان ان  و انتقال  اران سال به معجزات حسی خو گرفتهبشریت هز

 گونه نیست که آیات حسی مطلقا از بین برون . گیرد، آیات عقالنی و تحلیلی است  گرچه این شون  و موضوع امتحان آنها یرار می می
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ها و آیاِت الهی متناسب با آن زمان شهودی خواهن  بود. از ویژگی های آن دوره  . لذا شیطنتیاب  دوره بین عموم مردم تعمیم می
  ولـی آنهـا بـ ان احتیـاد پیـ ا کننـ  ! حضرت به یارانشان طال عرضه مـیا طی األرض نقل مکان می کنناین است که مردم ب

کنن ! بوسیله علم الهی از مکان های دوردست مطلع خواهن  ش ! ویتی دشمنی پشِت سنگی مخای می شود آن سنگ بـه  نمی
 سخن آم ه و مومنین را مطلع می سازد!

 . از طـرفتنها از یک یا دو روایت، بلکه از فرهنِگ آیات و روایات یابل استنباط اسـت نه رس  این سه دوره تاریخی به نظر می 
هـا نیـز تناسـب دارد. چـرا کـه هـر  کنن  با تکامل فردی انسان تاریخ را بیان می تکامل دوره تاریخی مذکور که جهتدیگر سه 

امور حسی ساده دست کن ، سپس دوران بلوغ و نهایتا دوران تکامل! در دوران کودکی با  ی مینی ابت ا دوران کودکی را سپرانسا
 رس ! شود و در دوران تکامل به نهایت رش  خود می وران بلوغ یوه عقل به او داده میکن   در د و پنجه نرم می

با تأویل و تحریـِف آیـات یـرآن و سـنت پیـامبر،  منافقیننبای  در دوره دوم تاریخ که  بر اساس این تبیین از دوره های تاریخی،
 اب حسی داشـت! همچنـین نبایـ  منتظـرتویِع نزول عذ ،ی را بوجود آورن  و امتحاناِت جامعه ایمانی را ریم زدن های عقل فتنه

آنها بهـره ی رت های تکوینی به یاری حضرت سی الشه اء آم ن  ولی ایشان از یاری ر روز عاشورا، آیات شهودی بود! اینکه د
یعنـی  بـرای هـ ایت مـردم از آیـات حسـی اسـتااده شـود. ،نبرد به همین دلیل است که یرار نیست در دوره دوم تکامل بشری

های امـت  بـود امـا عـذاب و دـاعقهطوفـان و زلزلـه  های یوم عاد و ثمود و سایر ایوام سلف از سنخ امور حسی ماننـ  عذاب
اگر در حـوادث و امتحانـات  والیت، در جنگ و خونریزی و حوادث اجتماعی متبلور ش .خاطر اعراض از ه ب )ص(پیامبراکرم

 مقـام معظـم رهبـری حاظـه اللـه هستیم. لذامبتال ما نیز به امتحانات عقلی و تحلیلی  دیت شود می بینیم کهنیز حاضر  زمان
ح می کنن . دو سال یبل، در سـخنرانی ابتـ ای اختالفات تحلیلی و عقالنی میان طیاهای نظام را برای مردم تشری دادیانه اود

ن بایـ  در تعامـل سال فرمودن  ما دچار مشکالت ایتصادی هستیم و دو نظریه برای حل آن وجود دارد  اول اینکه بـرای حـل آ
هـای داخلـی  یما می توانیم با تکیه به توانـایباشیم و دشمنی آنها را نادی ه بگیریم  دوم اینکه  های ایتصاد جهانی کامل با یطب

مبـتال  ایتصادمان را شکوفا کنیم. این تحلیل در حالی از زبان ایشان دادر می شود که تمـام کشـورهای جهـان بـه نظریـه اول
هـای سـرمایه و  ی  با یطب، بابخواهن  به رفاه برسن  کن  که اگر گیران همه کشورها دیکته می هستن ! جاهلیِت م رن به تصمیم

البته وایعیت این است که ویتی مغز هستیم!  ما« زن گی مرفه»دارد و داحب  ! چرا که هر چیزی داحبی همراه باشن تکنولوژی
 ان ازن ! پوست آن را جلوی دیگر کشورها می ،خربزه را خوردن 

 ت و علـمعقالنیـ ای  برای در هم شکستِن آنها از جـنسهای عقلی، پیچی گی آنهاست که آیات الهی نیز ب ویژگی شیطنتپس 
ع( و های امیرالمـومنین )ع( و امـام حسـن ) گیری ااق بع  رحلت نبی اکرم )ص(، موضعهای ائمه ن در برابر شیطنت اش . لذاب

خواه  حضرت سی الشـه اء )ع( را    مییزی زمانی کهقالنی، موجب ه ایت مردم می شود. ع امام حسین )ع( در یالب آیات
نقطه پیروزی ییام ایشان در  گیرد و ها انجام می طبه ها و موضع گیریمقابله حضرت در یالب هش ارها و خ ،به شهادت برسان 

 شود. ینب )س( و امام سجاد )ع( روشن میمجلس شام، با خطبه های حضرت ز
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جامعه اسـالمی بـه ازگشت ب ازجلوگیری ییام عاشورا و دستاوردهای آن ) به برکت گذشته بای  توجه داشت که مباحثدر ادامه 
را از ذهـن خـود  علنـی ائمـه   به طوری که همه خلاای جور کشتنیآ برای ائمه بع ی بوجود می «سیاسی امنیت»کار جلی( 

امام سجاد )ع( و امـام بـایر  ای ام کردن  و لذا به طور مخایانه عصومین،م بیرون کردن  و برای از میان بردن هر یک از حضرات
سیاسی، ایـن سـه امـام بزرگـوار مبـارزه  با ایجاد امنیت در شهر خودشان زن گی کردن  و م فون ش ن .)ع( و امام دادق )ع( 

اـه دوم خلی در تاسیر یرآن را که با محوریت والیت و امامـت بـود ـ و )ص(نبی اکرم را آغاز کردن . یعنی تمام روایاتفرهنگی 
این سه  لذا خیلی اشتباه است که مقام .حقیقت دین را زن ه کردن « وحیهتراجمه ل»آنها را سوزان ه بود ـ احیاء کردن  و به عنوان 

خود را در محافل آموزشی به شاگردان تعلیم می دادن  بلکه آن که مباحث علمی  تنزل دهیم یرا در ح  دانشمن ان امام بزرگوار
حاکمیت جور که دین را تأویـل کـرده بـود، احادیث و روایات خود، دین وایعی را عرضه کردن  و به جامعه نااق و بزرگواران با 

امام کـاظم )ع( و امـام رضـا )ع( و  سیاسِی  ین وضعی را مشاه ه می کنن  امنیتویتی خلاای جامعه نااق چن ضربه زدن . لذا
ز خود فرا می خواننـ  تـا ا و آنها را به محل حکومت را مح ود کرده امام جواد )ع( و امام هادی )ع( و امام حسن عسگری )ع(

کاِر دستگاه نااق و ضربه زدن بـه  افشاسازی باطن»این مبارزه فرهنگی،  حقیقتاین طریق مبارزه فرهنگی آنها را مح ود کنن . 
افزایش پی ا می کنن  و به ت ریج زمینـه  معصومین )ع(، پیروان تشیع ه فرهنگِی حضراتاست. در طول مبارز« وح ت کلمه آن

 برای ایجاد امت شیعه آماده می شود.

گاته می شود ما با انجام احکام فردی چون نماز و روزه و حج و... تکلیف خود را انجام دادیم. اما اثر این نوع نگـاه بـه  بعضا    
سال در زن ان بسـر بردنـ ! جامعـه شـیعه چـه جامعه شیعه چیست؟ این است که امام موسی کاظم )ع( ح ایل چهار تکالیِف 

باِط دینی و اهل فسق و فجـور بودنـ . ی ب ون انضمردمکرد جامعه شیعه آن زمان، واکنشی نسبت به آن نشان داد؟ نبای  تصور 
 100امام موسی کاظم )ع( آنق ر زیاد ش ه بودن  کـه فقـط  و روزه و خمس و حج و... در زمان شیعیاِن منضبط به احکام نماز

هزار دینار از وجوهات شرعیه در دست یکی از وکالی حضرت )ع( بود. آنها وظایف فردی را خیلی خوب انجام می دادن  اما 
رفتـار و  یـ رت تحلیـل و تأویل در این امور اتاـاق افتـاده بـود، بود« جامعه و حکومت و تم ن»چون فتنه و امتحان در سطِح 

مراه شـون ! امـا اگـر ادن در کشـور توانستن  با امامشان ه نمین اشتن  و در نتیجه های حضرات معصومین )ع( را  گیری موضع
 ی تقلی ی را به زن ان بیان ازن  مردم با آنها مقابله خواهن  کرد. این به دلیل ارتقاء سطح عقالنیت جامعه شـیعه شیعیان، مرجع

ه دیـ ه نمـی شـود! امروز است. در زمان امام رضا )ع( ویتی مامون ایشان را باإلجبار به مرو می کشان  واکنشی از جامعه شیع
هـای  عه شیعه مشغول چه کـاری اسـت؟ ییـامکنن ! اما جام برادرشان عزیمت می ایی به دنبالگرامیشان به تنه خواهر و برادران

و متاـاوت  یشـون ! تحلیـل هـا امام رضا )ع( با آنها همراه نمی گیرد ولی ان را در بر میآن زم سرزمین اسالمی علویان سراسر
گیـری  را از موضـع های شـیعیان است که تصمیمات و موضع گیریگرفتاری به عقالنیت موجود در امور اجتماعی و حکومتی 

هـا  ایـن فادـلهکننـ !  ایشان با آنها همراهی نمیشود که  هادی )ع( نیز ییام های زیادی می ! در زمان امامکن  امام )ع( دور می
اسـت. ایـن  بسـیار پیچیـ ه« سازی سازی و تم ن سازی و حکومت امت»ضوع امتحان امت شیعه در باب ده  که مو نشان می

عارف حقیقی دین را ـ که سوزان ه ش ه یا از بین رفتـه یـا م امنیت فرهنگی، حضرات معصومین تمام درحالی است که در زمان
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بسـیاری از سـوی شـیعیان پرداخـت  احیا کردن  و امت شیعه را بوجود آوردن  به نحوی که وجوهات شرعیه متروک ش ه بود ـ
 ه دورت پارتیزانی اجتماعاتی از شیعه شکل گرفته بود.ای چون یم و ری و کاشان و ... ب ش  و حتی در نقاط پراکن ه می

ری )ع( فقط شش سال در که امام حسن عسک کن  به نحوی ادامه پی ا میمعصومین فق اِن فهم و درک حقیقی از رفتار ائمه  این 
کنن  که جامعـه  اجتماعی و حکومتی را ت بیر می تشیعه یرار دارن ! یعنی خلاای بنی عباس به نحوی موضوعا تمنصب امام

نین امری بهنگام داشته باش . نتیجه چهای دحیح و  بن ی دحیح و به تبِع آن واکنش توان  نسبت به آن جمع شیعه آن زمان نمی
کـه  را به شهادت می رسانن ! لذا هنگامیامنیت جانی دارد و بالفادله ایشان ری فقط شش سال این است که امام حسن عسک

های موجـود در جامعـه آن  ردن  و شیعه نیز متمایل به تحلیلمعصومین )ع( اعراض ک جامعه نااق از علم و عقالنیت حضرات
بـه عقالنیـِت  خود را ن ارد، در این زمان اسـت کـه بشـریت های امام گیری همراهی با عقالنیت و موضع ی رت شود و روز می

واگـذار شـ ه و غیبـت )عج( عصر  داری به فقهای عظام شیعه و نواب عام حضرت ولی و پرچم دین شود غیرمعصوم واگذار می
هـای غیرمعصـوم در عبـور از  دوران ظهـور، همراهـی بـا عقالنیـت س از غیبت تـاجامعه شیعه پ . لذا امتحاناتشود آغاز می

شود شـیعه بـه ظرفیـت  است و در دورت سربلن ی در این امتحانات است که ثابت می« امت و حکومت و تم ن»امتحاناِت 
 غیر معصوم عقالنیتهمراهی با  اماگردد.  میظهور حضرت ولی عصر )عج( فراهم  مق مات معصوم رسی ه و امام همراهی با

بـا تاقـه خـود نسـبت بـه آیـات و « فقهای بزرگوار و عظیم الشأن شیعه» کهبه معنای این است به چه معناست؟  در امتحانات
 برن . مومنین را به پیش میکنن  و  را در مقابل دستگاه کار و نااق معین می در هر عصر روایات، تکلیف جامعه شیعه

بالء و الهی عظم ال»همراهی با امام زمان خود را ن اشته باش !  جامعه شیعه است که ی رتب و بالی البته این مطلب از مصائ
ویتی ارتباط مستقیم با امام زمان )عـج( یطـع « ایت األرض و ُمنعت السماءبرح الخااء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء و ض

عصر  ت عبور دهن ؟ نواب عام حضرت ولیاین مشکال شود. چه کسانی می توانن  جامعه شیعه را از زیاد می تش  بال و مصیب
 ایـن ناـاق، و کاـر نظـام با درگیری مسیر در وخورد  می ریم ن  و در شب ی ر وظایاشانشو ایشان انتخاب می)عج( که توسط 

عی کـه ائمـه کنی  نواب عام حضرت ولـی عصـر)عج( همـان موضـ . لذا در تاریخ مشاه ه میشود می روشن برایشان وظایف
امام زمان )ع(، خلاای  بع  از غیبت یعنیرا در زمان خود ادامه دادن .  داشتن جامعه نااق و جامعه کار  معصومین )ع( در برابر

جهاد با کاار را سرلوحه حکومت خود یرار دادن  و به  احترام ظاهری برای کلمه توحی  و نبوت را ادامه دادن  و جامعه اسالمی،
آنها جامعه شیعه به محوریت نواب عام، در یالب تقیـه نسـبت بـه جامعـه  به موازات ظواهر اسالم پرداختن . لذا ر و ترویجنش

اگر بپذیریم ییـام حضـرت »رات معصومین )ع( پرداختن . بعضا  شنی ه می شود که نااق، به حاظ و انتقال و تاقه روایات حض
پاسخ این است کـه بـه تبـع « است که ییام نکردن ! فقهای سابق ردن رفتارامام )ره( حرکتی اسالمی باش ، به معنای زیرسوال ب

را  «بعثـت فرهنگ»هرگاه جامعه نااق  شود  در هر زمانی متااوت می دستگاه ایمان تکلیف رفتار و ی رت دستگاه کار یا نااق،
ی از نمود، فقهای عظام شـیعه بـه تأسـدفاع  «امنیت کلمه توحی »و از  را حاظ کرد «ظواهر دین»سرلوحه امور خود یرار داد و 

را زمـین گذاشـت و هماننـ  یزیـ  یصـ   «پـرچم اسـالم»ق ائمه خود مأمور به تقیه در برابر آنها هستن   اما ویتی جامعـه ناـا
یا کشـته شـون  یـا بـه حکومـت  م اباعب الله )ع( بای  ییام کنن  ی از ییابه تأس، فقهای شیعه را داشت «بازگشت به کار جلی»
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های اسالمی بـه دفـاع از داراالسـالم و  از بعثت که دستگاه نااق در یالب امپراطوری پس لذا در طول بیش از هزار سال برسن .
 تـا پایـان این تقیـه و رفتن  کرد، نواب عام نیز مکلف به ییام نبودن  و با تقیه به پیش می حاظ مرزهای بالد مسلمین مبادرت می

 .ادامه پی ا می کن  امپراطوری عثمانی

خـود را علنـی کردنـ  و در  ها بـاطن کاـر ، عثمانیو پ ی آم ن دستاوردهای آن اما بع  از شکل گیری رنسانس در جامعه کار 
چنان افت  که امپراطوری عثمانی  گذاشتن . در رنسانس چه اتاایی میرا زمین  «و دفاع از توحی  و نبوت اسالم  پرچم»حقیقت 

تصمیمی را می گیرد؟! در رنسانس، جامعه کار با تحول در منطق و فلساه، ی رِت تصرف در طبیعت را در سطح ج یـ ی بـه 
ج ی ی فراهم کرد. اولین بهره من ی آنهـا از  محصوالتی بسازن  که ارضاء شهوات مادی را در مقیاس دست آوردن  و توانستن 

فقهای اهـل  بود که در مقابل، «استعمار علنی»ون برای حمله به کشورهای گوناگ های ج ی  و ساخت سالحاین تحول بزرگ، 
ای شـ  کـه بـه  شرایط به گونهادامه یافت تا اینکه  به همین دورتاستعمار علنی آنها سنت فتوای جهاد با آنها را دادر کردن . 

 ،هـای آنهـا تمـ ن ج یـ  و کارآمـ ی محصـوالتِغ بلیبا ت شکل گرفت یعنی« استعمار پنهان». لذا استعمار علنی نیازی نبود
ــ  رفاه، تمام مق ورات خودکشورهای جهان با اراده خود به سمت کشورهای داحب دنعت متمایل ش ن  و برای دستیابی به 

چیزی جز کار نبود و انسان کافر هم . چرا که باطِن جوامع نااق را در اختیار آنها یرار دادن ــ  که شرط بهره من ی از آن رفاه بود
ن چیزی که دنیای غرب در سطح ج یـ ی بـه آن دسـت پیـ ا و روزافزون است  یعنی هما همیشه به دنبال رفاه دائم التزای هم 

کشـور تجزیـه  05عثمانی به امپراطوری در حمله غرب به آنها، از درون مضمحل ش ن  و کرده بود. در نتیجه جوامع اسالمی 
های نااق که در یالـب امپراطـوری اسـالمی شـکل گرفتـه  استعمار انگلیس و فرانسه و... یرار گرفتن  و حکومتش  که تحت 

 رها کردن ! «کاِر م رن»در برابر بی دفاع را  «امت اسالمی»به امی  دستیابی به زن گی مادی بهتر،  بودن ،

نطور که سی الشه اء موظف به ییام ش ن ، هما «م رن کار» ، در برابرلذا ویتی فقهای عظام شیعه با این وضعیت روبرو ش ن  
فتوای ییام  رو موظف به ییام ش ! از این «کار و جاهلیت اولی»و تالش او برای بازگردان  امت اسالمی به  یزی  )ع( در برابر کار

در  ــ دانن  ظیاه خود نمیکه موضوع شناسی را وشیوه معمول فقها  برخالف ــمیرزای شیرازی  در اشکال مختلف دادر کردن  
شـرب توتـون و تنبـاکو را دـادر  کن  و فتـوای حرمـت رجی را بیان میموضوِع خا تسلط کاار به ایتصاد کشور، حکم ماجرای

 ی در برابـر! پس از ایشان شیخ فضل اللـه نـوردان  ها را محاربه با امام زمان می و در ای امی ب یع و دییق، استااده از آن کن  می
حضـور خـود را آیت الله م رس نیز کن !  یعه را بر یوانین مشروطه واجب میفقهای ش ایست  و نظارت مشروطه غیرمشروعه می

هـا در اود و  شـود و ایـن ییام در موضوع دـنعت ناـت وارد می آیت الله کاشانی نیز به همین شکلکن .  در این ییام یطعی می
بـه همـین دلیـل اسـت کـه  شـود. منجـر می «انقـالب اسـالمی»یـروزی تکامل خود بـه نهضـت حضـرت امـام خمینـی و پ

 ری حضـرت اباعب اللـه )ع( در برابـرگی ، متناظر با موضع«جاهلیت و کاِر م رن» های فقهای عظام شیعه در برابر گیری موضع
حال  زمان پرستِی  کار و بت د دارد این است که شکلاین دو نهضت و ییام وجو است. تااوتی که میان «یزی  و جاهلیِت أولی»

توحی  و اعتقاد به کردن  که اگر دست از  ته ی  می« بت پرستِی أولی»در  سی الشه اء فرق کرده است.زمانِ  پرستی با کار و بت
 کاری با اعتقاد و مناسک فردی ن ارن  و افراد را در این مـوارد« رستِی م رنبت پ»نبوت برن اری  شما را خواهیم کشت  اما در 
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مـی « ملـل منشـور سـازمان»در  گیرنـ . های اجتماعی را در دسـت می گیری گذاری جوامع و تصمیم گذارن  اما ه ف آزاد می
انـ !  تـرمبـاز و مسـلمان سـنی و مسـلمان شـیعه و... مح سیک هن و و کناوسیوِس چینی و همجـنس گوین   همه مذاهب اعم

ت! محترم اس« سج ه بر رفاه مادی»یستن  و فقط و مذاهب محترم ن ی این سخن چیست؟ این است که هیچ یک از ادیان نتیجه
ادل یرار بگیرد « رفاِه دائم افزا»در آن  آمیزی را محقق کنن  که همکاری مسالمت چرا که همه بای  اجتماع بزرگی شکل دهن  و

سج ه بر رفاه و ادل یرار »ه خیر! بلکمهم یرار بگیرن ! آیا رفاه ب  است؟ ن رسی ن به این ه ف و هیچ یک از مذاهب نبای  مانِع 
آنهـایی کـه عشقشـان « ال نیا علی ادخره استحبوا الحیاه الذین»ی فرمای   کاار م ب  است! خ ای متعال در تعریف« آن دادن

کبـ الـ نیا التجعل»کنن . لذا شما در ادعیه از خ ای متعال درخواست می کنی    نیا است و آن را بر آخرت مق م میحیات د ر أ
 د وگیـر یـرار میپرسـتش  مـورد «آثـار مـاده» ،ج یـ  و پیچیـ ه خ ایا باالترین هّم ما را دنیا یرار م ه! امروز بـا وسـائل« هّمنا

آورنـ ! یعنـی از  مادی و تکنولـوژی بـه انقطـاع در مـیهمه مردم جهان را در برابر رفاه  دنیاپرستی در شکل م رن آن پ ی  آم ه
 چوب را نپرستی ! امروزهگاتن  سنگ و  و چوب استااده نمی کردن ؟!  بلکه نخیر! مگر انبیاء از سنگتکنولوژی استااده نکنیم؟ 

نپذیریـ   مـ یریِت مـا را در جهـان کنن ؟ می گوینـ  اگـر چطور دعوت میکنن !  دعوت می «تکنولوژی پرستِش »ها را به  ملت
تا زن گی مرفه برای شما گران در بیایـ  و  فروشیم برابر ییمت میکنیم! به د ها  فروشیم! تحریمتان می تکنولوژی را به شما نمی

 و عزت و هویتتان را ف ا کنی !! لذا برای دستیابی و بهره من ی از آن بای  استقالل تسلیم شوی 

همه حترم بودن بازان و... و ادعای م مذاهب هن و و شیطان پرستان و همجنس عرضردیف یرار دادِن تشیع و اسالم در  پس هم 
همکاری برای دستیابی بـه رفـاه و »، در جهان محترم بلکه تنها امرِ  معنایی ن ارد مگر آنکه هیچ یک از ادیان احترام ن ارد! آنها،

هـا و اسـتراتژی  که هیچ اثری از ح ایل معارف دینی در هیچ یک از برنامه است. به همین دلیل است «سطح آن افزایش م اوِم 
و امتیازات جهان و جنگ و دلح  نش ه و نخواه  ش ! سرنوشت حوادث المللی به رسمیت شناخته توسعه جهانی و اسناد بین

 ،سـال آینـ ه 05بـرای  خورد و لل و اجالس گروه هات و... ریم میان مامنیت و سازم شورایدر ؟! ... در کجا ریم می خوردو
 اما یک کلمه از دین در این اسناد ـ رسانن  جهان میتوسعه جهانی ت ارک دی ن  که به امضای تمام کشورهای م یریت و اسناد 

نیازهای  رنسانس، کاار ادعا کردن  ما تمام ش ه است! در وایع پس ازنـ به رسمیت شناخته  زنن  که سرنوشت بشریت را ریم می
نیز از این سخن به شـعف  لوحان  ! برخی از سادهان کنیم و تمام ادیان نیز محترم برطرف می «عقالنیت ج ی »با تکیه بر  را بشر

کننـ  کـه  کنن ! امـا دیـت نمـی  الله )ع( را به راحتی برگزار میگوین   در آمریکا آنق ر آزادی است که عزاداری اباعب آم ه و می
داری  عناست؟ ب ین معناست که دینتوانن  مناسکشان را در آنجا انجام دهن ! این به چه م پرستان هم می بازان و شیطان همجنس

به عزاداری  روز 00 یا 05 مت ینینطوری که  مضمحل کردن   به« رفاه»ی مادی بر مبنای سج ه بر  را در یک نظام پیچی ه ادافر
گرچه  !ا تمام ی رت کار کنن نظام سرمایه داری ب« تولی ، توزیع، مصرِف »بقی طول سال را در چرخه ی ولی بای  ما  پردازن  می

لـذا ایـن مطلـب، از وجـود  این خطر به برکت انقالب اسالمی هنوز محقق نش ه اما جامعـه شـیعه در معـرض آن یـرار دارد.
  کن . در عصر حاضر حکایت می« پیچی ه امتحان عقالنی بسیار»

 


