




ساختارهای اجتماعِی قـــاتل امـــــام
ساختارهای اجتماعِی برانداز نظام

محمدصادق حیدری

)ع(

برگرفته از مباحث پژوهیش مرحوم استاد 
حجة االسالم و املسلمنی مسعود صدوق)ره(



مشخصات کتاب:
ساختارهای اجتماعِی قاتل امام؟ع؟، ساختارهای اجتماعِی برانداز نظام

تألیف: حجة االسالم محمدصادق حیدری
برگرفته از مباحث پژوهشی استاد حجة االسالم و المسلمین مسعود صدوق)ره(

کارشناسان پژوهش: حجج اسالم روح اهلل صدوق و احمد زیبایی نژاد
کارشناسان تدوین: حجة االسالم حسن صدوق و سرکار خانم خندق آبادی 

تاریخ بحث:  شهریورماه 1397
ویرایش:  چهارم/دی ماه 1398

کارشناسان: 09127502994 - 09126181258 تماس با 

کانال حسینیه اندیشه در فضای مجازی:
https://eitaa.com/HossiniehAndisheh

https://ble.im/HossiniehAndisheh
https://sapp.ir/hosseiniehandisheh

ارتباط از طریق پیام رســان ها: 09198286964

طراح جلد: استاد مسعود نجابتی
صفحه آرایی: سید علی هاشمی

ناشر: سفیر صادق
چاپ و صحافی: مجتمع چاپ سلمان فارسی

نوبت چاپ: اول/زمستان 1398
تیراژ: 2000 جلد

قیمت: 46000 تومان
مرکز پخش: 09121510663



                                  فهرست

پیشگفتار

مبحث اول:
فرهنگ زیارات و ادعیه، مبّین نقش اساسِی »اّمت، جامعه و ساختارهای 

اجتماعی« در شهادت امام حسین؟ع؟

مبحث دوم:
فرهنگ آیات و روایات، مبّین نقش اساسِی »اّمت، جامعه و ساختارهای 
اجتماعی« در بعثت انبیاء و اوصیاء و تشریح جایگاه »ائمه کفر و نفاق« 

بر این اساس

مبحث سوم:
تقسیم بندی اّمت ها و ساختارهای اجتماعی به »کافر، منافق، مؤمن« و 

نقش اساسی آن در هدایت و ضاللت و عقاب و ثواب؛ تبیین کننده ی 
جایگاه جمهوری اسالمی و والیت مطلقه فقیه

مبحث چهارم:
»قومیت و قبیله گرایی بر مبنای دنیاپرستی«، به عنوان ساختار سیاسِی قاتل 

امام و »جریان دنیاپرستی در دموکراسی« به عنوان ساختار سیاسِی برانداز 
نظام اسالمی

مبحث پنجم:
مهندسی ساختارهای غاصب خالفت توسط ائمه نفاق از طریق بازگرداندِن 
»فرهنگ قومیت« به امت اسالمی تحت پوشش »شورای مسلمین« و تبیین 

»فرهنگ تحّزب« به عنوان ساختارهای سیاسی برانداز نظام و نقش آن در 
تحمیل منافع قشر خاص تحت پوشش »ساماندهی مشارکت عمومی«

مبحث ششم:
مهندسی ساختارهای سیاسی قاتل امام با تبدیل »شورا« به »پادشاهی 

و سلطنت« از طریق واردکردن روابط سیاسِی امپراطوری ایران و روم 
در جامعه اسالمی و چگونگی اسارت رسانه های ُمدرن به دست نظام 

سرمایه داری به عنوان یکی از ابعاد ساختارهای سیاسی برانداز نظام

مبحث هفتم:
تبیین جدید از »مساجد، نمازهای جمعه، حج، زیارات« به عنوان 
ساختارهای الهی در عرصه قدرت و سیاست  و ضرورت مقیدشدن 

ساختارهای قدرت مادی به آنها در دوران گذار

 

3

21

7

37

57

77

99

121



مبحث هشتم:
ساختار اقتصادِی قاتل امام: مبنا قرارگرفتن »دنیاپرستی« از طریق واردکردِن 

»الگوی مصرِف امپراطوری ایران و روم« به جامعه اسالمی 
و ساختار اقتصادِی برانداز نظام: »الگوی توسعه پایدار و همه جانبه« بر 

مبنای »رفاه روزافزون« و تعارض آن با استقالل مکتبی و دینی

مبحث نهم:
ساختارهای اقتصادِی قاتل امام: وابستگی تأمین الگوی مصرف امپراطوری 

ایران و روم به دستگاه »عطاء و رزق طبقاتِی« طراحی شده توسط ائمه 
ه 

ّ
نفاق؛ ساختارهای اقتصادی برانداز نظام: وابستگی تأمین زندگی مرف
)رفاه روزافزون( به قرارگرفتن کشور در مدار »مزیت نسبی و تقسیم 

کار جهانی« بر محور تبعیت همه جانبه از قطب های جهانِی سرمایه و 
تکنولوژی

مبحث دهم:
بیان ابعاد ساختارهای اقتصادِی قاتل امام: طراحی دستگاه »تمرکز ثروت 

و توزیع طبقاتی آن« و بیان ابعاد ساختارهای اقتصادِی برانداز نظام: 
حاکمیِت »تمرکز سرمایه و دائم افزایی آن« بر سرنوشت کشور از طریق 

شبکه »شرکت، بانک، برنامه توسعه«

مبحث یازدهم:
ساختارهای اقتصادی قاتل امام: توزیع طبقاتی بیت المال در دستگاه 

ائمه نفاق برای همراه کردن اشراف و رؤسا با حاکمیت جور؛ ساختارهای 
اقتصادی برانداز نظام: درگیری »الگوی تولید، توزیع و مصرِف طبقاتی« در 
نظام سرمایه داری با »عدالت انقالبی« در جمهوری اسالمی، عامل اصلی 

کاهش مداوم ارزش پول ملی

مبحث دوازدهم:
ضرورت طراحی ساختارهای اقتصادی الهی با شکستِن »الگوی تولید 
و مصرف نظام سرمایه داری« از طریق تغییر عملکرد بخش »دولتی، 

خصوصی و تعاونی )وقف(« در اقتصاد با تکیه بر انگیزه های آخرت گرایانه 

147

171

187

215

237



پیشگفتار

کــه بــا واقعــه عاشــورا مواجــه شــود، معمــواًل  گــروه یــا جامعــه ای  هــر فــرد، 

کــه بــه اســام و  بــا ایــن پرســش نیــز مواجــه خواهــد شــد: چگونــه اّمتــی 

کــرم؟ص؟ انتســاب داشــت، بــا فاجعــه ای بــه ایــن عظمــت همراهــی  پیامبرا

کت مانــد؟ خصوصــًا بــا توجــه بــه ایــن  کــرد یــا حداقــل در مقابــل آن ســا

کــه بــه دلیــل جنگ هــا و فتوحــات، ســرزمین های اســامی در آن زمــان 

گســترده شــده و جمعیــت مســلمانان نیــز بســیار زیــاد بــود و قاعدتــًا  بســیار 

کنونــی در شــرق تــا روم  گســتره ای از افغانســتان  میلیون هــا مســلمان در 

شــرقی در غــرب و از قفقــاز و آذربایجــان در شــمال تــا بحریــن و عمــان در 

کــه ایــن جمعیــت بــزرگ بــه تعــداد  جنــوب زندگــی می کردنــد. طبیعــی اســت 

گــون و روحیــات متفــاوت و عقانیت هــای  گونا افــراد خــود دارای ســائق 

یکدیگــر  بــا  آنــان  عملــی  و  فکــری  و  روحــی  ظرفیــت  و  بــود  مختلــف 

گونــی و  گونا تفاوت هــای بســیاری داشــت. امــا ایــن جمعیــت بــا ایــن همــه 

کرم؟ص؟  اختــاف، چگونــه در جنایــت فجیعــی مثــل شــهادت فرزند پیامبــر ا

و اســارت اهل بیــت؟مهع؟ بــه اتفــاق نظــری و وحــدت عملــی رســید؟! همــه 



ساختارهای اجتماعِی قاتل امام؛  ساختارهای اجتماعِی برانداز نظام 4

ــه وحــدت تبدیــل شــد؟!  ــه در چنیــن امــر شــنیعی ب ایــن تفاوت هــا چگون

کــه در دهــه اول  ایــن، ســوال اصلــی ایــن سلســله ســخنرانی اســت ــــ 

محرم الحــرام ســال 1440 )1397( توســط اندیشــمند انقابــی و خطیــب 

توانمنــد حجة االســام محمدصــادق حیــدری در مســجد اهل بیــت؟مهع؟ 

شــهر مقــدس قــم ایــراد شــده ــــ و بــرای تحلیــل و پاســخ بــه ایــن پرســش 

گفتــار  اساســی بــر مبنــای فرهنــگ قــرآن و روایــات، طــی بیــان مقدماتــی در 

اول تــا ســوم، واقعیتــی بــه نــام »ســاختارهای اجتماعــی« را بــه عنــوان عامل 

اصلــی در ایجــاد وحــدت رویــه بیــن افــراد و اقشــار مــورد توجــه قــرار می دهــد 

و بــا تقســیم آن بــر اســاس »کفــر، نفــاق، ایمــان« و اشــاره بــه نقــش بــزرگ 

ســاختارها در  رقم خــوردن ســعادت و شــقاوت جوامــع و افــراد، ســرنخ هایی 

بــرای شــکل گیری »فقــه حکومتــی« ارائــه می نمایــد و همزمــان ســهمی 

اساســی بــرای ایــن ســاختارها، در جنایــت عظیمــی هماننــد قتــل ذریــه 

ــب  ــه موج ک ــاختارهایی  ــارم، س ــار چه گفت ــد. از  ــف می کن ــدا تعری ــول خ رس

پدیدآمــدن حادثــه بزرگــی به نام شــهادت اباعبداهلل الحسین؟ع؟شــده اند، 

تبییــن  »اقتصــادی«  و  »سیاســی«  عرصــه  دو  در  و  عینــی  صــورت  بــه 

کــه پیــام عاشــورا بــرای امــروز  می گــردد. بــر ایــن اســاس، روشــن می شــود 

نیــز بایــد ناظــر بــه وظایــف اجتماعــی در مقابلــه بــا ســاختارهای مــادی 

کــه بزرگتریــن دســتاورد  باشــد و اساســًا مشــکات فعلــی »جامعــه شــیعه« ــــ 

کبــری، شــکل گیری نظــام مقــدس جمهــوری اســامی  آن در عصــر غیبــت 

کتــاب بــا  اســت ــــ نیــز ناشــی از همیــن ساختارهاســت. در نتیجــه، ایــن 

تطبیــق قاعده منــِد »ســاختارهای اجتماعــِی قاتــل امــام« بــر »ســاختارهای 
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ــِد  ــداز نظــام«، فهمــی نویــن از پیــام عاشــورا و تکالیــف جدی اجتماعــِی بران

برخاســته از آن بــرای ایــن دوره از تاریــخ را ارائــه می کنــد و پیشــنهاداتی 

بــرای طراحــی ســاختارهای الهــی مطــرح می نمایــد تــا مبنــای عمــل بــرای 

گیــرد و فرصــت  حــل چالش هــای نظــام مبــارک جمهــوری اســامی قــرار 

ــی و  ــیج روح ــتای بس ــزاداری«، در راس ــام ع ــن در ای ــاع مومنی ــزرِگ »اجتم ب

ــات  ــرای پیشــبرد انقــاب اســامی و عبــور از امتحان ــان ب فکــری و عملــی آن

اجتماعــی اســتفاده شــود.

گرچــه  ــه مجموعــه پیــش رو  ک ــر ایــن نکتــه ضــروری اســت  ــان ذک در پای

دوران  ایــن  در  و  زمــان  آن  در  اقتصــادی«  و  »سیاســی  ســاختارهای  بــه 

کــه بــه شــبهای دهــه  ـــ  پرداختــه، امــا بــه دلیــل محدودیــت وقــت ســخنرانیـ 

اول محرم الحــرام اختصــاص داشــت ــــ ســاختارهای »فرهنگــِی« قاتــل امــام 

کــه امیــد اســت فرصــت تکمیــل آن  و برانــداز نظــام را مــورد بحــث قــرار نــداده 

گــردد.       در آینــده نــه چنــدان دور فراهــم 

حسینیه اندیشه

زمستان 1398  





مبحث اول:
فرهنگ زیارات و ادعیه، مبّین نقش اساسِی »اّمت، جامعه و 

ساختارهای اجتماعی« در شهادت امام حسین؟ع؟ 

کــه بــا واقعــه عاشــورا مواجــه شــود، معمــواًل  گــروه یــا جامعــه ای  هــر فــرد، 

کــه بــه اســام و  بــا ایــن پرســش نیــز مواجــه خواهــد شــد: چگونــه اّمتــی 

کــرم؟ص؟ انتســاب داشــت، بــا فاجعــه ای بــه ایــن عظمــت همراهــی  پیامبــر ا

کــه بــه دلیــل  کت مانــد؟ خصوصــًا بــا توجــه بــه ایــن  کــرد یــا در مقابــل آن ســا

گســترده  جنگ هــا و فتوحــات، ســرزمین های اســامی در آن زمــان بســیار 

شــده بــود و جمعیــت مســلمانان نیــز بســیار زیــاد بــود و قاعدتــًا میلیون هــا 

کنونــی در شــرق تــا روم شــرقی در  گســتره ای از افغانســتان  مســلمان در 

کنونــی در  تــا بحریــن و عمــان  آذربایجــان در شــمال  از قفقــاز و  و  غــرب 

کــه ایــن جمعیــت بــزرگ بــه تعــداد  جنــوب زندگــی می کردنــد. طبیعــی اســت 

گــون و روحیــات متفــاوت و عقانیت هــای  گونا افــراد خــود دارای ســائق 

مختلــف بــود و ظرفیــت روحــی و فکــری و عملــی آنان با یکدیگــر تفاوت های 

گونــی و اختــاف  گونا بســیاری داشــت. امــا ایــن جمعیــت بــا ایــن همــه 

کــرم؟ص؟ و اســارت  چگونــه در جنایــت فجیعــی مثــل شــهادت فرزنــد پیامبرا
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ایــن  همــه  رســید؟!  عملــی  وحــدت  و  نظــری  اتفــاق  بــه  اهل بیــت؟مهع؟ 

تفاوت هــا چگونــه در چنیــن امــر شــنیعی بــه وحــدت تبدیــل شــد؟! روشــن 

کســی فکر  کــه در یــک روز محــدود شــود تــا  کــه عاشــورا قضیــه ای نبــود  اســت 

کنــد مــردم از خطــر جانــی بــرای تنهــا فرزنــد پیامبــر؟ص؟ بی خبــر باشــند بلکــه 

کــرم؟ص؟ بیــش  حضــرت اباعبــداهلل؟ع؟ و اهل بیــت؟مهع؟ و نوامیــس پیامبرا

ــد  ــی بودن ــی و خانه به دوش ــار آوارگ ــی، دچ ــر جان ــر خط ــه خاط ــاه ب ــج م از پن

و ایــن واقعیــت را بــه روش هــای مختلــف در مقابــل چشــم همــگان علنــی 

ــده نشــد. پــس از شــهادت هــم  ــی از جامعــه مســلمین دی ــد امــا تحرک کردن

تــا پیــش از انقــاب حضــرت ســجاد و حضــرت زینــب؟امهع؟ در شــام، تحــرک 

کــه بــا خبــر شــهادت ایشــان مواجــه شــده بــود، دیــده  خاصــی از جامعــه ای 

کــه قتــل ذریــه پیامبــر؟ص؟ حتــی در  نشــد. همــه این هــا در حالــی اســت 

کــه وقتــی مــروان  همــان جامعــه نفــاق زده و آلــوده چنــان قباحتــی داشــت 

ــا اباعبــداهلل؟ع؟ را بــه دلیــل ســرپیچی از  کــم مدینــه پیشــنهاد داد ت بــه حا

کــم  بیعــت در همــان محــل اســتانداری مدینــه بــه شــهادت برســاند، حا

شــرَت الــّی بذهــاب دینــی و  گفــت: »ویحــک! انــک اَ امــوی مدینــه بــه او 

کــه دیــن و دنیایــم را از  دنیــای. وای بــر تــو! پیشــنهاد تــو بــه ایــن معناســت 
دســت بدهــم.«1

گونی هــا و تفــاوت خــود بــر انجــام  گونا  حــال چگونــه افــراد بــا تمــام 

ایــن جنایــت عظمــی یــا همراهــی بــا آن یــا ســکوت در برابــر آن، بــه وحــدت 

ــه  ک ــی ایــن سلســله بحــث اســت  اجتماعــی می رســند؟! ایــن، ســوال اصل

1. اللهوف علی قتلی الطفوف؛ المسلک االول، ص 23.
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تحلیــل و پاســخ آن در واقعیتــی بــه نــام »جامعــه و ســاختارهای اجتماعــی« 

کــه بایــد بــا تطبیــق صحیــح و قاعده منــد آن بــر جامعــه امــروز،  نهفتــه اســت 

بــه فهــم صحیــح از پیــام عاشــورا بــرای ایــن دوره از تاریــخ رســید و آن را 

مبنــای عمــل بــرای حــل چالش هــای نظــام مبــارک جمهــوری اســامی قــرار 

کبــری  کــه بزرگتریــن دســتاورد جامعــه شــیعه در عصــر غیبــت  داد؛ نظامــی 

اســت.

البتــه عظمــت مصیبــت حضــرت اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ در روایــات 

اهل بیــت )و بالتبــع تعجب آمیــز بــودِن همراهــی یــک جامعــه بــا آن( بســیار 

ــر از درک جامعــه منافــِق آن روز و حتــی جامعــه مومنیــن امــروز اســت.  فرات

کتــب حدیثــی  ــارات )از معتبرتریــن  کامل الزی جنــاب ابــن قولویــه، صاحــب 

کــه عظمــت این مصیبت  شــیعه(، روایتــی از امــام صــادق؟ع؟ نقــل می کنــد1 

و ســنگینی ایــن عــزای بــزرگ در آســمانها را توضیــح می دهــد: »یــا ابابصیــر! 

حضــرت فاطمــه زهــرا؟اهس؟ بــرای حضــرت اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ می گریــد 

کــه بــر اثــر آن صــدا، آتــش  کــی از ایشــان بلنــد می شــود  و صــدای اندوهنا

کــه فرشــتگاِن  جهنــم بــه جــوش و خــروش درمی آیــد و فریــادی می کشــد 

گــر ایــن  کننــد زیــرا ا حافــظ و نگهبــان جهنــم آمــاده می شــوند تــا آن را مهــار 

کــرده و بــه زمیــن می رســد و اهــل زمین را  کار را نکننــد، آتــش جهنــم طغیــان 

می ســوزاند. لــذا مائکــه درهــای جهنــم را می بندنــد و ایــن التهــاب شــدید 

کــه حضــرت صدیقــه طاهــره؟اهس؟ آرام شــوند و بــه  تمــام نمی شــود تــا زمانــی 

گریــه خــود پایــان دهنــد.«

کامل الزیارات؛ باب 26، حدیث 7.  .1
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در ادامــه روایــت، مضمــون فرمایــش امــام صــادق؟ع؟ ایــن اســت: »بــر 

ــه حضــرت زهــرا؟اهس؟، فرشــتگان از روی  ــه و حــزن و صــدای نال گری ــر ایــن  اث

ع و زاری نمــوده و  شــفقت و تّرحــم خــدا را خوانــده و بــه درگاه حــق تضــّر

ع و نالــه می باشــند. صداهایــی  اهــل عــرش و اطــراف آن نیــز همگــی در تضــّر

ـــ بــه خاطــر تــرس از )نابودی(  از فرشــتگان همــراه بــا تقدیــس خــدای متعــالـ 

گــر صدایــی از صداهــای آنهــا بــه زمیــن  ــــ بلنــد می شــود و ا اهــل زمیــن 

کوه هــا قطعــه قطعــه می شــود و  برســد، اهــل زمیــن بیهــوش می شــوند و 

زمیــن بــا اهلــش بــه لــرزه مــی افتــد.« ابی بصیــر می گویــد: »فدایــت شــوم ایــن 

امــر بســیار عظیــم و بــزرگ اســت«. حضــرت می فرمایــد: »از ایــن عظیم تــر 

کــه تــو نشــنیده ای.« ســپس فرمــود: »ای ابوبصیــر! دوســت  اخبــاری اســت 

کمــک می کنند؟«  که حضــرت فاطمه؟اهس؟ را  کســانی باشــی  نــداری در زمــره 

گریــه بــه  کام را فرمودنــد، بطــوری  ابوبصیــر می گویــد: وقتــی امــام؟ع؟ ایــن 

گلویــم را  گفتــن نبــودم و چنــان بغــض  کــه قــادر بــه ســخن  مــن دســت داد 

کــه توانایــی بــر تکّلــم نداشــتم. پــس از مجلــِس حضــرت بــا چنــان  می فشــرد 

کــه نــه غــذا خــوردم و نــه خوابیــدم و صبــح  حالــی برخاســته و بیــرون آمــدم 

گرفتــه تــا آنکــه محضــر مبارکــش دوبــاره  روز بعــد را بــا حالــی ترســان روزه 

گرفتــم.  کن و آرام دیــدم، مــن نیــز آرام  مشــّرف شــدم. پــس وقتــی امــام را ســا

حــزن  و  نالــه  و  سیدالشــهدا؟ع؟  حضــرت  مصیبــت  عظمــت  اساســًا 

صدیقــه طاهــره؟اهس؟ و وضعیــت عــزای آســمانها و اهــل عرش و مائکه اســت 

کــه بــه انــدازه معرفــت مــا در عزاداری های مــان جــاری می شــود و باعــث 

می شــود تــا امــت دینــی بــرای اقامــه عــزا بــه حرکــت در آیــد و لــذا امثــال ایــن 
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روایــت می توانــد مقــداری از عظمــت مصیبــت حضــرت سیدالشــهدا؟ع؟ و 

کــه در زیــارت عاشــورا بــا عبــارت  آثــار آن بــر آســمان و زمیــن و دگرگونــی آنهــا را 

ــمواِت  َتهــا ِفــی ااِلْســاِم، َوفــی َجمیــِع الّسَ ْعَظــَم َرِزّیَ
َ
ْعَظَمهــا َوا

َ
ــًة مــا ا »ُمصیَب

کنــد. َوااَلْرِض« اجمــااًل بــه آن اشــاره شــده، تبییــن 

ــارت عاشــورا بعــد از بیــان عظمــِت ایــن مصیبــت، بافاصلــه ایــن  در زی

ــِم َواْلَجــْوِر َعَلْیُکــْم  ْل
ُ

ســاَس الّظ
َ
َســْت ا ّسَ

َ
ــًة ا ّمَ

ُ
عبــارت ذکــر شــده: »َفَلَعــَن اهلُل ا

زاَلْتُکــْم َعــْن َمراِتِبُکــُم 
َ
ــًة َدَفَعْتُکــْم َعــْن َمقاِمُکــْم، َوا ّمَ

ُ
ْهــَل اْلَبْیــِت، َوَلَعــَن اهلُل ا

َ
ا

دیــَن َلُهــْم  ــًة َقَتَلْتُکــْم، َوَلَعــَن اهلُل اْلُمَمّهِ ّمَ
ُ
َبُکــُم اهلُل فیهــا، َوَلَعــَن اهلُل ا

َ
تــی َرّت

َ
اّل

گنــاه عظیــم یعنــی بــه شــهادت رســاندن  ْمکیــِن ِمــْن ِقتاِلُکــْم« ایــن  ِبالّتَ

کســاء،  حضــرت اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ بــه عنــوان تنهــا باقیمانــده از اهــل 

لعنــت را متوجــِه مســّببان آن می کنــد و بــه تصریــح عبــارات فــوق، یــک 

کــه ایــن ســوگ ســنگین و جنایــت بــزرگ را رقــم زده اســت.  »اّمــت« اســت 

کــه  کــه ایــن لعنــت بــر »امــت و جامعــه«ای اســت  یعنــی بایــد توجــه داشــت 

اهل بیــت؟مهع؟ را بــه قتــل رســاندند و ســتون ها و پایه هــای ظلــم بــر ایــن 

کــه بــا تمکیــن و تبعیــت در برابــر  کردنــد. جامعــه ای  بزرگــواران را مهندســی 

ائمــه نفــاق، باعــث شــهادت سیدالشــهدا؟ع؟ شــدند. بنابرایــن ایــن لعــن، 

کربــا حضــور  کــه در عصــر عاشــورا در ســرزمین  منحصــر بــه افــرادی نمی شــود 

گــودال قتلــگاه بــه  گرفتنــد و ایشــان را در  داشــتند و در مقابــل حضــرت قــرار 

شــهادت رســاندند بلکــه ایــن لعــن و نفریــن بــه »جامعــه«ای متوجــه شــده 

کــه موجــب قتــل امــام شــدند. البتــه عــاوه بــر لعنــت بــر امــت، ائمــه نفــاق 

بــه عنــوان ســرمداران ایــن امــت و جامعــه نیــز در ایــن زیــارت مــورد لعــن قــرار 
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گرفته انــد. 

در زیــارت مطلقــه اباعبــداهلل؟ع؟ )کــه از لحــاظ ســند، جــزء معتبرتریــن 

بلکــه  نیســت  خــاص  افــراد  بــه  منحصــر  لعن هــا  نیــز  می باشــد(  زیــارات 

ــٌة  ّمَ
ُ
ــٌة َقَتَلْتُکــْم َو أ ّمَ

ُ
موضــوع لعــن، یــک »جامعــه و امــت« اســت: »ُلِعَنــْت أ

ــٌة َشــِهَدْت َو  ّمَ
ُ
ــٌة َظاَهــَرْت َعَلْیُکــْم َو أ ّمَ

ُ
ــٌة َجَحــَدْت ِواَلَیَتُکــْم َو أ ّمَ

ُ
َخاَلَفْتُکــْم َو أ

کــه شــما را بــه قتــل رســاند،  َلــْم ُتْسَتْشــَهْد...«لعنت خداونــد بــر جامعــه ای 

ــرد،  ک ــکار  ــما را ان ــه ش ک ــه ای  ــرد، جامع ک ــت  ــما مخالف ــا ش ــه ب ک ــه ای  جامع

کــه پشــت بــه پشــت هــم داد )و بــا همــکاری و پشــتیبانی هــم( بــر  جامعــه ای 

کــه وضعیــت و جایــگاه شــما را شــاهد بــود امــا  کــرد، امتــی  ضــد شــما عمــل 

گواهــی نــداد یعنــی در راه شــما خطــر نکــرد و شــهید نشــد.

پــس موضــوع همــه ی ایــن لعن هــا، یــک اّمــت و جامعــه اســت. یعنــی 

اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ فقــط در مقابــل یزیــد، شــمر، ابن ســعد، حرملــه، 

ــل هویــت  ــی و بقیــه ائمــه نفــاق و ســپاهیان آنهــا نبــود، بلکــه در مقاب خول

شــهادت  مقصــر  داشــت.  قــرار  ابعــاد  همــه  در  جامعــه  یــک  تمامیــت  و 

سیدالشــهدا؟ع؟، یــک جامعــه اســت. ایــن حقیقــت در دعــای شــریف ندبه 

ٌة َعَلــی َمْقِتــِه ُمْجَتِمَعــٌة َعَلــی َقِطیَعــِة  ــُة ُمِصــّرَ ّمَ
ُ ْ
صریحــًا بیــان می شــود: »َو ال

َرِحِمــِه َو ِإْقَصــاِء ُولــِدِه« یعنــی جامعــه ی مدعــِی مســلمانی و منتســب بــه 

بــا  و  کــرده  اصــرار  ایشــان  بــر دشــمنی و خشــمگین کردن  کــرم؟ص؟،  نبی ا

همدیگــر یــک وحــدت اجتماعــی را تشــکیل دادنــد تــا بــا همدلــی و همکاری 

و همراهــی و همفکــرِی یکدیگــر، نســل و رحــم رســول خــدا؟ص؟ را از بیــن 

کننــد. در ایــن دعــای شــریف نیــز بعــد از  ببرنــد و فرزنــدان ایشــان را تبعیــد 
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ذکــر عملکــرد ایــن جامعــه، بافاصلــه قتــل و شــهادت و آزار و اذیــت خانــدان 

نبــوت بــه عنــوان نتیجــه رفتــار همــان جامعــه معرفــی می شــود: »َفُقِتــَل 

ْقِصــَي «1. البتــه قبــل از آن، یــک 
ُ
ْقِصــَي َمــْن أ

ُ
َمــْن ُقِتــَل َو ُســِبَي َمــْن ُســِبَي َو أ

ــْن َوَفــی   اْلَقِلیــَل ِمّمَ
َ
جمعیــت قلیلــی از ایــن جامعــه اســتثناء می شــود: »ِإاّل

ِلِرَعاَیــِة«. پــس جامعــه و امــت، یــک مســأله بســیار اساســی در موضــوع 

ــت. ــین؟ع؟ اس ــداهلل الحس ــرت اباعب ــهادت حض ش

 وقتــی حضــرت اباعبداهلل الحسین؟ع؟خواســت بــه ســمت مکــه حرکت 

کــه در آن نیــز بــه همیــن  کنــد بــرای بــرادرش محمــد حنفیــه وصیتــی نوشــت 

اّمــة  ِفــي  ِلَطَلــِب اإلصــاِح  مــا َخَرجــُت 
َ
مطلــب مهــم اشــاره می شــود: »ِاّن

ج شــدم. یعنــی دوبــاره  جــّدي« بــرای اصــاح امــت جــدم، از ایــن شــهر خــار

بحــث از »امــت« مطــرح اســت. حتــی منافقیــن و دشــمنان اهل بیــت نیــز 

بــر همیــن »امــت و جامعــه« و وحــدت آن دســت می گذاشــتند. لــذا وقتــی 

تــو وحــدت  گفــت:  کردنــد، ابن زیــاد بــه ایشــان  حضــرت مســلم را اســیر 

جامعــه مســلمین را بهــم زدی. ایشــان در پاســخ بــه او فرمــود: نــه، تــو و 

کــه وحــدت امــت اســامی را از بیــن بردیــد. مــا شایســته تر  پــدرت بودیــد 

ــر محــور اهل بیــت ایجــاد  ــد ب ــه بای ک ــم و شــما اتحــادی را  ــه ایــن امــر بودی ب

کردیــد.2   می شــد، نابــود 

کــه حضــرت سیدالشــهدا؟ع؟ بــه خاطــر آن  پــس اصــاِح »جامعــه« بــود 

کــرد و در طــرف مقابــل، منافقیــن می خواســتند همیــن جامعــه را در  قیــام 

کشــتند و جمعــی را اســیر و عدهــای را  تبعیــد  گروهــی )از اهل بیــت( را  1. »ســتمکاران امــت، 
کردنــد«.

2. تسلیه المجالس و زینه المجالس، ج2، ص200.
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گــر می خواهیــم دربــاره عاشــورا و پیــام  تصاحــب خــود داشــته باشــند. لــذا ا

کنیــم، نبایــد پیــام ایــن قیــام بــزرگ را بــه اجتنــاب از غیبــت و  آن صحبــت 

ــرای تک تــک  ــا رعایــت حجــاب و احتــرام والدیــن ب تهمــت و لقمــه حــرام ی

ــدای  ــی خ ــکام نوران ــردی، از اح ــکام ف ــن اح ــه ای گرچ ــرد. ا ک ــر  ــراد منحص اف

متعــال اســت، امــا غیــر از فــرد، »جامعــه« نیــز دارای احکامــی اســت و عــدم 

کــه باعــث شــد یــک جامعــه بــا حضــرت اباعبــداهلل؟ع؟ بــه  رعایــت آنهــا بــود 

مبــارزه برخیــزد و ایشــان را بــه شــهادت برســاند. پــس بحــث یــک »امــت« 

در میــان اســت و مــا بایــد عــاوه بــر درس گرفتــن وظایــف فــردی از واقعــه 

عاشــورا، نســبت بــه وظایــف اجتماعــی  نیــز توجــه و مطالبــه داشــته باشــیم. 

ــا  ــر م ــد مدنظ ــوال بای ــن س ــورا ای ــام عاش ــتای قی ــل در راس ــم و عم ــرای فه ب

امــت و جامعــه را چطــور بفهمیــم و در مقابــل آن  کــه انحرافــات  باشــد 

ــه بایســتیم؟ راز حیــات یــک جامعــه و امــت چیســت؟ چگون

گفتــه شــود: »امــت و جامعــه فــرق چندانــی بــا افــراد  ممکــن اســت 

ــذا  کنــار هــم قرارگرفتــِن افــراد. ل ــدارد، زیــرا جامعــه چیــزی نیســت جــز در  ن

گــر هــر فــردی وظایــف خــودش را بــه خوبــی انجــام دهــد و خــود را اصــاح  ا

گزاره هــای  کنــد، جامعــه نیــز قهــراً اصــاح می شــود.« ایــن مطلــب از آن 

اســت  فاقــد  دقــت و ســاده انگارانه   ناقــص،  کــه بســیار  اســت  مشــهوری 

ــبت  ــا را نس ــم م ــود آورده و فه ــه وج ــن ب ــرای مؤمنی ــادی را ب ــکات زی و مش

بــه قیــام اباعبــداهلل؟ع؟ و اهــداف ایشــان تنــزل بخشــیده و و باعــث وارد 

شــدن ضربه  هــای زیــادی بــه جامعــه متدینیــن شــده اســت. بلــه! درســت 

کــه تــک تــک افــراد، واحدهــای تشــکیل دهنده جامعــه هســتند امــا  اســت 
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جامعــه جــدای از افــراد، دارای یــک هویــت و واقعیــت اســت. به عنــوان 

خــود  خانــه  در  کســی  اســت  ممکــن  محــرم،  مــاه  فرارســیدن  بــا  مثــال 

کــرده و  گــوش دهــد و بــه مصائــب حضــرت توجــه پیــدا  روضــه ای بخوانــد یــا 

کنــد، امــا وقتــی بــرای عــزاداری وارد مســجد و تکایــای پرجمعیــت  عــزاداری 

می شــود و عــزاداری و ســینه زنی و نوحه خوانــی ایــن جمعیــت و فضــای 

مراســم و مطالــب ســخنران و مــداح را مشــاهده می کنــد، حالــت دیگــری 

کــه قطعــا بــا عــزاداری او بــه صــورت  از عــزاداری بــرای او ایجــاد می شــود 

فــردی و تنهــا خیلــی متفــاوت اســت. در ایــن نــوع عــزاداری، حالــت جمــع و 

واقعیــت جامعــه بــر او اثــر می گــذارد و شــاید چندیــن برابــِر حالــت عــزاداری 

فــردی، نســبت بــه حضــرت سیدالشــهداء؟ع؟ توجــه و حــزن پیــدا می کنــد. 

ــوند و  ــع می ش ــم جم ــه دور ه ــترک ب ــدف مش ــک ه ــا ی ــی ب ــی جمع ــذا وقت ل

یک ســری افعــال شــبیه بــه هــم و رویه هــای مشــترک انجــام می دهنــد، 

حقیقــت دیگــری غیــر از حقیقــِت تک تــک افــراد شــکل می گیــرد. مثــال 

ِعــُدوا َلُهــْم َمــا اْســَتَطْعُتْم ِمــْن 
َ
کریــم می فرمایــد: »َوأ دیگــر این کــه وقتــی قــرآن 

ــر  گ کنیــد( ا کفــار آمــاده  ــل  ــد در مقاب ــوان داری ــَوٍة« )انفــال/60( )هــر چــه ت ُق

کســی بخواهــد بــه صــورت فــردی وظیفــه خــود را انجــام دهــد، نهایــت  هــر 

گــر  کار او تهیــه اســلحه انفــرادی و آمــوزش و تمریــن فــردی اســت. حــال ا

کننــد و آمــاده نبــرد شــوند،  تک تــک افــراد بــه ایــن صــورت خــود را مســلح 

کــه بــا  کننــد؟! دشــمنی  آیــا می تواننــد در مقابــل حملــه دشــمن مقاومــت 

طراحــی نقشــه ی عملیاتــی و هماهنگ کــردن بخش هــای مختلــف ماننــد 

توپخانــه، هواپیمــا، موشــک، تانــک و... بــه جنــگ آن هــا آمده اســت، قطعا 
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کــه دشــمن بوســیله ی  در مقابــل افــرادی این گونــه پیــروز خواهــد شــد. چــرا 

بــه وحــدت رســاندن افــراد خــود و ایجــاد ارتبــاط منســجم بیــن آنهــا، یــک 

واقعیــت مرّکــب پدیــد آورده و یــک جامعــه نظامــی تشــکیل داده اســت. 

امــا در ایــن طــرف جبهــه، همــه بــه صــورت فــردی عمــل می کننــد؛ یکــی بــه 

تنهایــی بــه پیــش مــی رود و یکــی بــه راســت و یکــی بــه عقــب بــر می گــردد و 

دیگــری می ایســتد. پــس جامعــه آثــاری غیــر از تک تــک افــراد دارد. 

کــه »امــت« )از ریشــه أ، م، م بــه  در همیــن راســتا بایــد توجــه داشــت 

ــه معنــای قصــد و هــدف مشــترکی اســت  ــان عربــی، ب معنــای قصــد( در زب

کــه یــک جمــع بــر اســاس آن، بــه دور هــم جمــع می شــوند. بنابرایــن بــرای 

فهــم قیــام عاشــورا و درک وظایــف نســبت بــه آن بایــد بــه ایــن مهــم توجــه 

کــه »جامعــه چــه وظیفــه ای دارد؟« زیــرا یــک جامعــه بــا تمامــی ابعــاد  کــرد 

و روابــط و ســاختارها و منزلت هــای خــود در مقابــل حضــرت اباعبــداهلل 

گرفــت و حضــرت نیــز بــرای اصــاح همیــن جامعــه قیــام  الحســین؟ع؟ قــرار 

کــرد و بــه شــهادت رســید. پــس وقتــی دربــاره عاشــورا صحبــت می کنیــم 

کــه جامعــه  کنیــم و عمیقــا متوجــه باشــیم  بایــد دربــاره »جامعــه« صحبــت 

کســی در وظیفــه خــود نســبت  گــر  نیــز غیــر از جمــِع تک تــِک افــراد اســت. ا

کــه ذکــر شــد  کنــد، برخــاف روایاتــی  کتفــا  بــه عاشــورا بــه اعمــال فــردی ا

ــه زمینــه  ک ــط و ســاختارهای اجتماعــی  ــد رواب ــرا بای ــرده اســت. زی ک عمــل 

ــد  ــا بای ــه م ــت جامع گف ــوان  ــا بت ــناخت ت ــد ش کردن ــاد  ــام را ایج ــهادت ام ش

کنــد. در غیــر این صــورت، جامعــه مــا نیــز بــه همــان خطراتــی مبتــا  چــه 

کــه جامعــه زمــان امــام حســین؟ع؟ مبتــا شــد و شــهادت حضــرت  می شــود 
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گــر هیئــات و عزاداری هــا بخواهنــد در راه اباعبــداهلل؟ع؟ قــرار  را رقــم زد. ا

بگیرنــد و بــه اصــاح امــت بپردازنــد، بایــد در رابطــه بــا مشــکات جامعــه و 

کننــد و مــردم را بــه آن ســمت  روابــط و ســاختارهای اجتماعــی صحبــت 

توجــه دهنــد.

کــه جامعــه و ســاختارهای آن، واقعیتی مســتقل از تک تک  امــروزه ایــن 

افــراد دارد، یــک امــر بدیهــی و روشــن اســت بلکــه واقعیتــی بســیار فراتــر 

ــا تمامــی  ــاختارهای آنهــا ب ــه جوامــع و س ک ــه نحــوی  گرفتــه؛ ب از آن شــکل 

کــه عضــوی از یــک جامعــه  پیچیدگــی خــود نیــز هماننــد افــرادی شــده اند 

بزرگتــر بــه نــام »جامعــه جهانــی« هســتند. یعنــی جامعــه جهانــی نیــز بــه 

کــه ورای هــر یــک از جوامــع، هویــت مســتقل دارد و  واقعیتــی تبدیــل شــده 

کــه موضــوع آنهــا دیگــر  کــرده  لــذا ســاختارهای مخصــوص بــه خــود را ایجــاد 

کشــور و جامعه  »هماهنگی یک جامعه« نیســت بلکه هماهنگی دویســت 

ــی  ــل« تجل ــازمان مل ــر در »س ــن ام ــت. ای ــرار داده اس ــود ق کار خ ــوع  را موض

کــه صرفــًا یکــی از بخش هــا و ســاختارهای آن، »شــورای امنیــت«  یافتــه  

ــرا  ــا چ ــردازد. ام ــان می پ ــت در جه ــوع امنی ــی موض ــه هماهنگ ــام دارد و ب ن

کشــور  تصمیم گیــران اصلــی ایــن شــورا و دارنــدگان حــق وتــو فقــط پنــج 

کشــورهای  ــه  ک ــِی ایــن مســأله، ایــن اســت  هســتند؟! یکــی از عوامــل اصل

فــوق، بمــب اتــم تولیــد می کننــد و بیشــترین ســاح هســته ای را دارنــد. 

یعنــی روابــط و ســاختارهای جامعــه جهانــی، امنیــت را بــر اســاس بمــب 

کــه در دســتیابی بــه تکنولــوژی بمــب  کشــوری  اتــم تعریــف می کنــد و هــر 

گرفتــه باشــد، می توانــد در موضــوع جنــگ و صلــح  اتــم از دیگــران ســبقت 
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کنــد. بــه عبــارت  کشــورهای جهــان نیــز تصمیم گیــری  و امنیــت بــرای ســایر 

کشــورها را بــه وحــدت می رســاند و  کــه  دیگــر، رویه هــای مشــترکی اســت 

گرفتــه اســت. ایــن رویــه در بخــش نظامــی، بــر اســاس بمــب اتــم شــکل 

کــه امــروزه مــردم   البتــه بایــد بــه ایــن حقیقــت مهــم نیــز توجــه داشــت 

را خنثــی  اتــم  بمــب  کارآمــدی  و  اثــر  توانســته  ایــران،  انقابــی  و جامعــه 

ــد.  ــش بکش ــه چال ــی را ب ــی و امنیت ــه نظام ــی در عرص ــاختار جهان ــد و س کن

یعنــی نظــام ســلطه بــا بمــب اتــم، همــه ملت هــا و دولت هــای جهــان را 

می ترســاند و بــه تبعیــت از خــود مجبــور می  کنــد، امــا چــه اتفاقــی بــرای 

کــه از ایــن ســاح نمی ترســند؟ ملــت عاشــورایی  کشــور ایــران افتــاده  مــردم 

کــه بــا اقتــدا بــه اباعبداهلل الحســین؟ع؟ از مــرگ نمی ترســد  ایــران نشــان داد 

ــکا در جنــگ جهانــی  کارآمــدی بمــب اتــم شــد. آمری و همیــن امــر باعــث نا

دوم وقتــی بــا اســتقامت مــردم ژاپــن مواجــه شــد، بــا اســتفاده از بمــب اتــم 

کــرد تــا پایــان جنــگ را بپذیرنــد. در  بیــش از 200 هــزار نفــر ژاپنــی را نابــود 

کــه مــردم ژاپــن ناامیــد شــده و تســلیم شــدند. در دوران  ایــن وضعیــت بــود 

دفــاع مقــدس نیــز آمریــکا و ایــادی آن تــاش بســیاری بــرای پایــان دادن بــه 

کردنــد تــا منافع شــان بیــش از ایــن ضربــه نخــورد ولــی ملــت ایــران  جنــگ 

ــتفاده  ــم اس ــب ات ــران از بم ــل ای ــکا در مقاب ــرا آمری ــال چ ــرد. ح ک ــتقامت  اس

ــر  ــم ب کــه بمــب ات ــه رحــم آمــد  ــا آن هــا از جهــت انســانی دلشــان ب نکــرد؟ آی

عالــم  گرگ هــای  کــه درنده  تریــن  آمریکایــی  نریختنــد؟  ایــران  ملــت  ســر 

کــه برایــش اصــا ارزش نــدارد جــان انسان هاســت،  اســت و تنهــا چیــزی 

ــر  گ کــه فهمیــد ا ــه ایــن دلیــل نبــود  ــا ب ــم اســتفاده نکــرد؟ آی چــرا از بمــب ات
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بــا بمبــاران اتمــی 200 هــزار نفــر یــا 400 هــزار نفــر یــا 800 هــزار نفــر یــا حتــی 

یــک میلیــون نفــر از ایرانیــان را نیــز بکشــد، مــردم ایــران تســلیم نمی شــوند 

و بــا حضــور و اســتقامت، دســت از آرمانهــای خــود بــر نخواهــد داشــت؟ زیــرا 

کــه تــک و تنهــا در مقابــل 20  الگــوی مــردم ایــران، امــام حســین؟ع؟ اســت 

گــر از جمعیــت 35 میلیونــی ایــران در  هــزار نفــر جنگیــد و تســلیم نشــد. لــذا ا

ــوی  ــال ق ــن احتم ــد، ای ــهید می کردن ــم ش ــر را ه ــون نف ــک میلی ــه 60، ی ده

کــه بــاز مــردم صحنــه را خالــی نکننــد. در واقــع  برای شــان مطــرح بــود 

اخــاق عاشــورایی ملــت ایــران، ســاختارهای جامعــه جهانــی را شکســت و 

گــر از بمب اتم اســتفاده  کــه ا بــه احتمــال قــوی آمریــکا بــه ایــن نتیجــه رســید 

بهــت پوشــالِی بمــب  کنــد امــا ملــت ایــران بــاز هــم در صحنــه بمانــد، آبــرو و اُ

کــه بــا بمــب اتــم  اتــم  از بیــن خواهــد رفــت. یعنــی آن تــرس و خــوف مــادی 

کرده انــد از بیــن خواهــد رفــت. امــروز نیــز نــه  در ملت هــای جهــان ایجــاد 

گروهــی از ملــت لبنــان بــه نــام حــزب اهلل لبنــان  تنهــا ملــت ایــران، بلکــه 

ایــن درس عاشــورایی را آموخته انــد و لــذا اســرائیل بــا وجــود حداقــل  80 

کنــد.  بمــب اتــم نمی توانــد از آنهــا در مقابــل حــزب اهلل لبنــان اســتفاده 

یــا مــردم فلســطین بــا ســاح ســاده ای بــه نــام بادبــادک آتــش زا بــه ســمت 

کــز آنهــا شــوند.  ع و مرا مــرز اســرائیل می رونــد تــا باعــث آتش ســوزی در مــزار

کــه  کــرد  همیــن بادبادک هــا بــه نحــوی بــه »اســرائیل اتمــی« ضربــه وارد 

مجبــور شــدند بــه وســاطت مصــر پنــاه ببرنــد و بــا فلســطینیان بــه صــورت 

کمــی بهبــود یابــد. در  کننــد تــا آن وضــع آشــفته  کــره  غیــر مســتقیم مذا

واقــع یکــی از عوامــل موثــر در ســاختارها و روابــط نظامــِی جامعــه جهانــی، 
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کــه بــا مبــارزات مــردم ایــران، بــی آبــرو  قــدرت اتمــی و ســاح هســته ای اســت 

کارآمــد شــد و اخــاق عاشــورایی مــردم ایــران در عمــل، ســاختارهای  و نا

ــت.  ــت داده اس ــی را شکس ــه جهان ــی در جامع امنیت

پس مســأله عاشــورا ناظر به »جامعه« اســت و دشــمنان اباعبداهلل؟ع؟ 

کردنــد و حفــظ فرهنــگ عاشــورا و وفــای بــه  ناظــر بــه ایــن جامعــه عمــل 

عهــد بــا امــام حســین؟ع؟ از وظایــف »جامعــه« شــیعه اســت. ان شــاء اهلل 

در مباحــث آینــده ابعــاد ایــن موضــوع تشــریح خواهــد شــد: جامعــه ای 

کــه بــه اباعبــداهلل؟ع؟ حملــه ور شــد، چــه روابــط و ســاختارهایی داشــت؟ 

چطــور ایــن ســاختارها باعــث شــهادت اباعبــداهلل؟ع؟ شــد و امــروز چــه 

ــه  ــه ملــت ایــران و نظــام اســامی ضرب ــه ب ک ســاختارهای اجتماعــی اســت 

می زنــد و باعــث فاصله گرفتــن مــردم از نظــام می شــود و بــا ایجــاد نارضایتــی 

کفــر جهانــی  و ناامیــدی بــرای مــردم، ایــن پشــتوانه اصلــی نظــام در مقابــل 

ــد؟ ــرار می ده ــر ق ــرض خط را در مع
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کفر و نفاق« بر این اساس

در برخــی آیــات قــرآن، خــدای متعــال قواعــد بســیار مهــم و عمومــی و 

کــه آیــه 36 ســوره مبارکــه  کــرده  شــامل بــر همــه دوران هــای تاریخــی را بیــان 

ِن اْعُبُدوا 
َ
 أ

ً
َمٍة َرُســوال

ُ
ُکِلّ أ نحل از همان دســته آیات اســت: »َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي 

اهلَلَ َواْجَتِنُبــوا الَطاُغــوَت« خــدای متعــال می فرمایــد مــا در همــه جوامــع و 

ــد و  کن ــوت  ــد دع ــه توحی ــع را ب ــه جوام ک ــم  کردی ــوث  ــولی را مبع ــا رس امت ه

کــه بایــد از طواغیــت و رؤســای جوامعــی  بــه مــردم ایــن حقیقــت را برســاند 

کننــد. ایــن ســنت خــدای  کــه خــدای متعــال بــه آنهــا راضــی نیســت، دوری 

متعــال نســبت بــه همــه جوامــع و امت هــا اســت. ایــن مطلــب مؤیــد نکتــه 

گذشــته بیــان شــد؛ یعنــی در عظمــت مصیبــت  کــه در مبحــث  مهمــی اســت 

ــای یــک جامعــه در میــان  و ســوگ ســنگین شــهادت امــام حســین؟ع؟، پ

کــه  اســت. همچنیــن بــا اســتناد بــه عباراتــی از زیــارات و روایــات بیــان شــد 

گرفــت و یــک جامعــه  اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ در مقابــل یــک جامعــه قــرار 
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ــان  ــود. بی ــرم؟ص؟ ب ک ــاله نبی ا ــهادت س ــدن و ش کشته ش ــئول  ــت، مس و ام

ــه در  ک ــز همیــن مطلــب را می رســاند  ــه شــریفه نی خــدای متعــال در ایــن آی

همــه جوامــع و امت هــا رســولی برانگیختــه می شــود، زیــرا خــدای متعــال نیــز 

گــر هدایــت افــراد  کار دارد نــه فقــط تک تــک افــراد. در واقــع ا بــا جوامــع ســر و 

کــه افــراد بــه صــورت تنهــا و در خــأ  هــم مدنظــر باشــد، بایــد توجــه داشــت 

زندگــی نمی کننــد، بلکــه در یــک جامعــه و امــت و تحــت مدیریــت رؤســاء و 

گرفته انــد و روابــط و ســاختارهای اجتماعــی ویــژه ای  ُوالت و صاحبانــی قــرار 

را پذیرفته انــد. یعنــی وقتــی افــراد بــرای هــدف مشــترکی بــه دور هــم جمــع 

می شــد و جامعــه تشــکیل می دهنــد تــا زندگی شــان بــه جریــان بیفتــد، بایــد 

ــد مشــخص شــود  ــه بای ــد؛ به طــور نمون ــه راه اندازن روابــط و ســاختارهایی ب

ــه قــدرت را  کننــد؟ چگون ــه آن را توزیــع  کننــد؟ چگون ــروت تولیــد  ــه ث چگون

کســانی بدهنــد؟ چگونــه علــم و فرهنــگ  کننــد و مناصــب را بــه چــه  ایجــاد 

کننــد.  ــه آن را مصــرف  کننــد و مــردم چگون ــه توزیــع  کننــد؟ چگون را تولیــد 

بنابرایــن ایجــاد جامعــه فقــط بــه »دورهم جمع شــدن« نیســت، بلکــه ایجاد 

امت و جامعه و جریان حیات آن از طریق این ســاختارها محقق می شــود. 

یعنــی عــاوه بــر آن هــدف مشــترک، ایجــاد رویه هــای مشــترک و روابــط 

مشــترک نیــز نیــاز اســت. انبیــاء نیــز در مقابــل همیــن امــور قــرار می گرفتنــد. 

انبیــای الهــی بــرای هدایــت مــردم بــه ســوی جامعــه ای فرســتاده می شــدند 

کــه در دســت طواغیــت و رؤســای مادی گــرای دنیاپرســت و شهوت پرســت 

َکَفُروا  ِذیــَن 
ّ
کــه خداونــد متعــال در وصف آن ها می فرمایــد: »َواَل کســانی  بــود. 
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اُغــوُت ُیْخِرُجوَنُهــْم ِمــَن الُنــوِر ِإَلــی الُظُلَمــاِت«1 )بقــره/257(.  ْوِلَیاُؤُهــُم الَطّ
َ
أ

کــه در مقابــل یــک  اساســًا درگیــری و چالــش انبیــاء و اولیــای الهــی ایــن بــود 

کــه بــا تمــام اهــداف و رویه هــا و ســاختارهای خــود  گرفتنــد  جامعــه ای قــرار 

ــت مــردم  ــرای هدای ــوده اســت و ولّی خــدا ب ــات در حرکــت ب ــوی ظلم ــه س ب

راهــی نداشــته جــز این کــه ایــن طواغیــت و ســاختارهای طاغوتــی را بشــکند 

تــا مــردم آزاد شــوند و بتواننــد بــه در خانــه خــدای متعــال برونــد: »َوَلَقــْد َبَعْثَنا 

ِن اْعُبــُدوا اهلَلَ َواْجَتِنُبــوا الَطاُغــوَت«.
َ
 أ

ً
َمــٍة َرُســوال

ُ
ُکِلّ أ ِفــي 

ــد؟  کردن ــا ایــن دعــوت و بعثــت چــه برخــوردی   امــا امت هــا و جوامــع ب

پاســخ بــه ایــن ســوال، در آیــه پنجــم ســوره مبارکــه غافــر قابــل پی گیــری 

ــوا  ــِل ِلُیْدِحُض ــوا ِباْلَباِط ــُذوُه َوَجاَدُل ُخ
ْ
ــوِلِهْم ِلَیأ ــٍة ِبَرُس َم

ُ
ُکُل أ ــْت  ــت: »َوَهَم اس

کــه  ِبــِه اْلَحــَق«2 برخــورد تمــام امت هــا بــا فرســتادگان خداونــد ایــن بــود 

کمــر همــت بــر مقابلــه بــا فرســتاده خــدا بســتند تــا او را بگیرنــد و بکشــند 

کننــد یــا در انــزوا قــرار داده و بــه او ضربــه بزننــد. پــس  و تبعیــد و شــکنجه 

ــه شــریفه، امــت و جامعــه اســت.  موضــوع بحــث خــدای متعــال در ایــن آی

تمامــی ابعــاد یــک امــت بــه صــورت همه جانبــه حملــه ور شــدند تــا بــا باطــل 

کــه بیــان  کننــد. در همیــن راســتا بــود  و ســاختارهای آن، حــق را زمین گیــر 

شــد جامعــه صرفــًا جمع شــدن افــراد نیســت. بــه عنــوان مثــال، آیــا می تــوان 

گــر  گفــت »ارتــش یــا لشــکر« یعنــی جمع شــدن عــده ای ســرباز بــه دور هــم؟! ا

کــه آنهــا را از نــور، بــه ســوی ظلمت هــا  کافــر شــدند، اولیــای آنهــا طاغوت هــا هســتند  کــه  1. »کســانی 
بیــرون می برنــد«.

کنــد و پیامبــرش را بگیــرد )و آزار دهــد(، و بــرای محــو حــق  کــه توطئــه  2. »هــر اّمتــی در پــی آن بــود 
بــه مجادلــه باطــل دســت زدنــد«.
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اینطــور باشــد قطعــا شکســت می خورنــد. بلکــه ارتــش و لشــگر، دارای ســتاد 

فرماندهــی، قــرارگاه، توپخانــه، واحد اطاعــات، مخابرات، تــدارکات، نیروی 

هوایــی، زمینــی و دریایــی، مهندســی رزمــی و غیــره اســت. البتــه ایــن امــور 

کــه نــام بــرده شــد ضروریــات در زمــان جنــگ اســت، غیــر از اینهــا یــک ارتــش، 

پادگان هــا و آمادگاه هــا و زاغه هــای مهمــات زیــادی نیــاز دارد و بایــد قبــل 

از جنــگ، تمرین هــا و رزمایش هــا و آموزش هــای مــورد نیــاز خــود را اجــرا 

گســتره تر بــه همیــن صــورت اســت یعنــی روابــط  کنــد. جامعــه نیــز در ســطح 

کنــار انســان ها جامعــه  کــه در  و منزلت هــا و رویه هــای مشــترکی وجــود دارد 

کــه افــراد یــک واقعیــت انکارنشــدنی در  را محقــق می کنــد. پــس همان طــور 

تشــکیل یــک جامعــه هســتند، ایــن روابط و ســاختارها هــم واقعیــت دارند و 

کــرده( تمامی  گر )خدای نا گرفــت. به طــور مثــال، ا اال جامعــه شــکل نخواهــد 

مداحــان شــهر قــم در یــک حادثه تروریســتی به شــهادت برســند، »مداحی« 

غ  کــه فار تعطیــل نمی شــود، زیــرا ایــن یــک منصــب و رابطــه اجتماعــی اســت 

کــه بــه آن مشــغول هســتند،  از افــراد، واقعیــت دارد و فقــط بــه انســان هایی 

ــا  وابســته نیســت. لــذا در صــورت شــهادت همــه مداحــان، افــراد دیگــری ب

ــب  ــان، منص غ از مداح ــار ــون ف ــوند چ ــا می ش ــن آنه ــم جایگزی ک ــه ای  فاصل

کــه در جامعــه مــورد پذیــرش قرار  مداحــی نیــز یــک واقعیــت اجتماعــی اســت 

کــه بایــد برطــرف  گرفتــه و بــه عنــوان یــک نیــاز اجتماعــی محســوب می شــود 

شــود. پــس ســاختارها و روابــط اجتماعــی، واقعیتــی مســتقّل از افــراد دارنــد 

بلکــه افــراد را بــکار می گیرنــد و بــه خدمــت در می آورنــد.

حــال وقتــی یــک جامعــه بــا تمام هویــت خــود در مقابل امام حســین؟ع؟ 
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می ایســتند، یعنــی ســاختارهای اجتماعــی، مــردم را بــه ایــن ســمت بــرده 

ِدیــَن  ــَن اهلُل اْلُمَمِهّ و البتــه خــود مــردم نیــز ایــن ســاختارها را می پذیرنــد: »َلَع

ْمِکیــِن ِمــْن ِقَتاِلُکــْم«. امــا چــه کســانی مــردم را بــه این ســمت بردند؟  َلُهــْم ِبالَتّ

کســانی  چگونــه همــه ی أمت هــا بــه ســوی رســوالن الهــی حملــه ور شــدند؟ 

کــم بــر ســاختارها و روابــط اجتماعــی بودنــد و نحــوه ایجــاد و بکارگیری  کــه حا

 
ُ
آنهــا را می دانســتند، مــردم را بــه ایــن ســمت مــی بردنــد: »َواْنَطَلــَق اْلَمــَأ

ــه  ــَراُد«1 در واقــع آی ــَذا َلَشــْيٌء ُی ــْم ِإَنّ ٰه ــٰی آِلَهِتُک ــُروا َعَل ِن اْمُشــوا َواْصِب
َ
ــْم أ ِمْنُه

ششــم ســوره مبارکــه »ص« ایــن حقیقــت را توضیــح می دهــد: »مــأ و بــزرگان 

گفتنــد بــر خــدای  و اشــراف و وجــوه و چهره هــا بــه راه افتادنــد و بــه مــردم 

کنیــد ایــن هــدف  ــان پافشــاری و صبــر و ایســتادگی  چوبــی و ســنگی خودت

کــه جامعــه  ماســت، مــا ایــن را از شــما می خواهیــم«. بایــد توجــه داشــت 

کســانی مســلط بــر روابــط و منزلت هــا  بــه خــودی خــود حرکــت نمی کنــد. 

در  می آورنــد.  در  حرکــت  بــه  را  مــردم  هســتند،  جامعــه  ســاختارهای  و 

کــه  کــه ایــن آیــه زمانــی نــازل شــد  روایــاِت ذیــل ایــن آیــه شــریفه آمــده اســت 

کشــیده  کــرد و قریــش بــه چالــش  کــرم؟ص؟ قریــش را بــه اســام دعــوت  پیامبرا

ــت و  ــادی و بت پرس ــه م ــی، جامع ــه تنهای ــرم؟ص؟ ب ک ــی پیامبرا ــدند. یعن ش

کــه آن هــا بــه ســراغ حضــرت  کشــید به گونــه ای  جهالــت زده را بــه چالــش 

کــه پســرعمویت بــه خدایــان مــا  کردنــد  ابوطالــب؟ع؟ رفتنــد و شــکایت 

کــرده و »فــّرق جماعتنــا«2 یعنــی  تعــرض می کنــد و جوانــان مــا را فاســد 

گفتنــد: برویــد و خدایانتــان را محکــم بچســبید، ایــن چیــزی  1. »ســرکردگان آنهــا بیــرون آمدنــد و 
کننــد(«. گمــراه  کــه خواســته اند )شــما را  اســت 

2. تفسیر البرهان، ج4، ص644.



ساختارهای اجتماعِی قاتل امام؛  ساختارهای اجتماعِی برانداز نظام 26

ــرده و وحــدت اجتماعــی مــا را بهــم ریختــه  ک جامعــه و جمــع مــا را متفــرق 

کار انبیــای الهــی ایــن اســت.  اســت. حقیقــت 

اساســا چــرا خــدای متعــال بایــد رســول بفرســتد؟ چــون مــردم دچــار 

گمــراه مــی شــوند؟ نخیــر! مــردم در یــک  ضالــت شــدند. آیــا مــردم تک تــک 

کــه روابــط  جامعــه زندگــی می کننــد و آن جامعــه ُوالت و صاحبانــی دارد 

و منزلت هــا و ســاختارهای جامعــه را تنظیــم می کننــد و مــردم در دام آن 

کــرد:  می افتنــد. بــرای تبییــن معنــای ســاختار، می تــوان بــه ایــن مثــال اشــاره 

باریــدن  هنــگام  در  کــه  می شــود  باعــث  خیابــان  کنــار  جدول بندی هــای 

بــاران، آب بــاران از طریــق ایــن جوی هــا در مســیر مشــخصی هدایــت شــوند. 

کانال کشــی  ســاختارها نیــز بــا مــردم چنیــن کاری می کند. یعنی روســاء و مأ با 

می کننــد.  هدایــت  مطلوب شــان  زندگــی  بــه  را  مــردم  جدول بنــدی،  و 

گرفــت و روابــط و  کانال کشــی ها انجــام شــد و ســاختارها شــکل  وقتــی ایــن 

گرفته  منزلت هایــی بــر ایــن اســاس ایجــاد شــد، مــردم نیــز قهــرا در آن فضــا قــرار 

و تبعیــت می کننــد. در نتیجــه همــه بــا هــم در مقابل اباعبداهلل الحســین؟ع؟ 

کــرده و ایشــان را بــه شــهادت می رســانند و هیــچ صدایــی از  صــف آرایــی 

کجــای ســرزمین هــای اســامی نیــز بلنــد نمی شــود. زیــرا همــه مــردم در  هیــچ 

کــرده  کــه مــأ و سرشناســان آن جامعــه ایجــاد  کانال کشــی هایی افتــاده بودنــد 

ِن اْمُشــوا َواْصِبــُروا َعَلــٰی آِلَهِتُکــْم ِإَنّ ٰهــَذا َلَشــْيٌء 
َ
 ِمْنُهــْم أ

ُ
بودنــد: »َواْنَطَلــَق اْلَمــَأ

کنیــد و صبر و  کفــر بــه مــردم می گفتنــد: در این مســیر حرکت  ُیــَراُد« ایــن ســران 

مقاومــت نماییــد. انبیــا و اوصیــای الهــی نیــز دقیقا همیــن ســاختارها و روابط 

کار امام حســین ؟ع؟  اجتماعــِی جوامــع مــادی و دنیــازده را بــه هــم می ریزنــد. 
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و حقیقــت و پیــام عاشــورا نیــز همیــن مطلــب اســت.

کســی بخواهد عاشــورایی باشــد بایــد بداند چه ســاختارها  گــر امــروز  لــذا ا

کوتاهی  گر نســبت به ایــن مهم،  و روابطــی بــه نظــام اســامی ضربــه می زند. ا

کــم  صــورت بگیــرد همــان ســاختارهای جوامــع مــادی، بــر جامعــه مــا حا

شــده و ضربــه زده و برانــدازی می کنــد. بنابرایــن نبایــد در تحلیــل  چالش هــا 

و آســیب ها فقــط بــه بررســی افــراد بپردازیــم و نقــش اساســی ســاختارها را از 

یــاد ببریــم. حتــی روســاء و مــأ و بــزرگان نیــز صرفــًا یک ســری افــراد نیســتند 

کــه بــر اســاس تسلط شــان بــه روابــط و ســاختارهای  بلکــه عناصــری هســتند 

کرده انــد و  اجتماعــی، بــه منزلــت فرمان دهــی و مدیریــت مــردم دســت پیــدا 

کــه واقعیــت ســاختارها را به خوبی  جامعه شناســان بســیار ماهــری هســتند 

کــرده و بــکار می گیرنــد. درک 

به طــور مثــال، شــعر در جامعــه عــرب )هــم در زمــان جاهلیــت و هــم بعــد از 

اســام( نقــش مهمــی داشــت و جامعــه عــرب، منصــب شــاعری را بــه رســمیت 

کــرده بود  شــناخته و بــرای ایــن منصب، روابط و دســتگاه های فرهنگی ایجاد 

و بــه همیــن دلیــل بســیاری از وقایــع تاریــخ اســام را می تــوان در بیــن شــعرها 

ــای  کتــاب وقعــه صفیــن1 می خواهــد قضای ــه، وقتــی  ــرد. به طــور نمون ک پیــدا 

جنــگ صفیــن را توضیــح دهــد، اشــعار را نقــل می کنــد. پــس شــعر و شــاعری، 

یــک منصــب فرهنگــی در جامعــه عــرب بــود و عــده ای بــا شــناخت روابــط آن 

کــم بشــوند و جامعــه را بــه ســمت اهــداف   می توانســتند بــر فرهنــگ جامعــه حا

کهن تریــن منابــع تاریــخ اســام در موضــوع  کتابــی بــه زبــان عربــی و از  ــُة ِصّفیــن«  کتــاب »َوْقَع  .1
خ شــیعه نصــر بــن مزاحــم )متوفــای ۲۱۲ق( اســت. زندگــی امیرمؤمنــان علــی)ع( اثــر مــور
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شــرک آلود یــا ایمانــی ســوق دهنــد. البتــه این طور نیســت که همه افــراد چنین 

کــه قــدرت اســتفاده از شــعر و روابــط آن را  قدرتــی داشــته باشــند بلکــه عــده ای 

کــم بــر ســاختارهای جامعــه می شــوند. اینــان شــخصیت هایی  دارنــد، حا

کریــم از آنهــا بــه »مــأ«1 تعبیــر می شــود. کــه در قــرآن  خاصــی هســتند 

امــام حســین ؟ع؟ نیــز بــا همیــن مســأله درگیــر بــود. وقتــی نامه هــای 

کوفیــان بــه ایشــان رســید، حضــرت در پاســخ بــه ایــن  متوالــی و متعــدد 

دعوت هــا، اولیــن نامــه را ایــن طــور نوشــت: »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. مــن 

الحســین ابــن علــی ابــن ابیطالــب الــی المــأ مــن المؤمنیــن و المســلمین«2. 

کــه قدرت شــان  کســانی  نامــه را بــرای »مــأ« می نویســد. یعنــی بــزرگان و 

که بر ســاختارها  چشــم ها را پــر می کنــد. حضــرت می دانــد ایــن افراد هســتند 

کــم می باشــند و مــردم نیــز بــه تبعیــت از آن هــا  کوفــه حا و روابــط اجتماعــِی 

گــر ایــن افــراد بــه عنــوان صاحبــان و به کارگیرنــده گان و  حرکــت می کننــد. ا

مهندســاِن روابــط و ســاختارهای اجتماعــی بــا امــام هماهنــگ شــوند و 

بــه صحنــه بیاینــد، مــردم نیــز می آینــد. لــذا حضــرت در متــن نامــه تصریــح 

ِمْنُکــْم...«  اْلَفْضــِل  َو  اْلِحَجــی  َو َذِوی  َمَلِئُکــْم  ُی 
ْ
َرأ اْجَتَمــَع  می کنــد: »َقــِد 

کوفــه  کــه مــأ و صاحبــان عقانیــت در جامعــه  نامه هایتــان نشــان می دهــد 

کوفــه بیایــم و امامــت و والیت  تــان را بــه عهــده  کــه مــن بــه  می خواهنــد 

گــر رفتــار مأتــان مثــل همین  بگیــرم، لــذا مســلم ابــن عقیــل را می فرســتم تــا ا

1. البتــه نــه فقــط اباعبــداهلل الحســین )ع( بلکــه هــر جامعه شناســی ایــن مطلــب را می دانــد، امــا 
کات انســانی قــرار داشــت و از علــم الهــی و اشــراف وحیانــی نســبت بــه  حضــرت باالتــر از همــه ادرا

ــرد. ــری می ک ــاس آن تصمیم گی ــود و براس ــن ب ــه بهره م جامع
2. ارشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد،ج2، ص38. وقعة الطف، ج1، ص96.
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کار  ْقــَدُم ِإَلْیُکــْم. پــس موضــوع 
َ
ــی أ کردیــد باشــد َفِإّنِ کــه ارســال  نامه هایــی 

کارگیرنــدگان  کــه مهندســان و بــه  کســانی بــوده  امــام حســین؟ع؟، مــأ و 

کــه بــا ایجــاد  روابــط و ســاختارهای اجتماعــی هســتند و همیــن افــراد بودنــد 

حضــرت  شــهادت  باعــث  باطــل،  اجتماعــِی  ســاختارهای  بکارگیــری  یــا 

شــدند؛ نــه صرفــا چنــد نفــر ظالــم. علــت شــهادت حضــرت، حتــی آن 20 یــا 

کربــا جمــع شــدند، نبــود بلکــه یــک جامعــه و امــت  کــه در  30 هــزار نفــری 

بــا همــه ســاختارهای خــود بــه امــام حســین؟ع؟ هجمــه ور شــد و حضــرت 

کــه امــام حســن مجتبــی؟ع؟ فرمــود: »ال یــوم  تنهــا مانــد. طــوری تنهــا مانــد 

ــا اباعبــداهلل«1.  کیومــک ی

بــر اســاس همیــن مطلــب، امــام حســین؟ع؟ در مســیر حرکــت قیــام خــود 

کثــرا همیــن صاحبــان روابــط اجتماعــی را مخاطــب قــرار می دهــد و بــا آن هــا  ا

گفتگــو می کنــد. نــه اینکــه ایشــان بــا افــراد عــادی صحبــت نکردنــد  صحبــت و 

امــا معمــوال در منابــر و مجالــس فقــط به بیــان وضعیت افراد عــادی و تک تک  

اشــخاص می پردازیــم و اصــل مطلــب یعنــی روابــط و ســاختارهای اجتماعــی 

و نقــش مــأ و بــزرگان در ایجــاد و بکارگیــری ســاختارها فرامــوش شــده اســت 

ــه  و براســاس همیــن رویکــرد، درس و عبرت گیــری از قیــام عاشــورا منحصــر ب

انجــام عبــادات فــردی و تــرک محرمــات فــردی می شــود. در ایــن وضــع اســت 

کــم می شــود و جامعــه را بــه  کــه ســاختارهای مــادی حتــی بــر افــراد متدیــن حا

ســمت دیگــری می ببرنــد. بی توجهــی بــه ایــن واقعیــت اجتماعی، تناســبی با 

پیــام عاشــورا و وفــای عهــد بــه امــام حســین؟ع؟ نــدارد زیــرا امــام حســین؟ع؟ 

1. مناقب ابن شهر آشوب، ج4، ص86. بحاراالنوار، ج22، ص274.
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گــر بخواهیــم  کــه جامعــه را می ســازد درگیــر شــد. ا بــا جامعــه و دســتگاه هایی 

کــه  فهرســتی از ایــن مــأ و چهره هــا و اهالــی باشــگاه قــدرت و ثــروت و علــم 

همــان صاحبــاِن ســاختارهای اجتماعــی در آن زمان هســتند، نام ببریم باید 

کوفــه بــا  کــه حضــرت در راه مدینــه تــا مکــه و مکــه تــا  کنیــم  کســانی اشــاره  بــه 

کردنــد: گفتگــو  آن هــا 

»ابوبکــر ابــن  عبدالرحمــان« از فقهــای هفت گانــه اهــل مدینه که از شــدت 

عبــادت بــه »راهــب قریــش« معــروف شــده بــود. او، صاحــب روابــط اجتماعــی 

کــه  در عرصــه عقانیــت و علــم و فرهنــگ بــود. فقیــِه همــان جامعــه نفاق آلــود 

عقانیــت و نیازهــای علمــی آن زمــان در دســت چنیــن افــرادی بــوده اســت. 

کــه فقــط یــک شــخصیت علمــی بــوده بلکــه دســتگاه   کــرد  البتــه نبایــد تصــور 

ــلط او  ــت. تس ــوده اس ــت ب ــردم دارای مقبولی ــن م ــته و بی گرد پروری داش ــا ش

کــه او بــا دربــار نیــز رابطــه  بــر ســاختارهای فرهنگــی و علمــی نشــان می دهــد 

خوبــی داشــته اســت. 

کــرم ؟ص؟ بــود. او در جنگ هــای  »ابــو ســعید خــدری« از صحابــی پیامبــر ا

کــه بــر  پیامبــر؟ص؟ و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ شــرکت داشــته اســت. جــزء مــأ اســت 

روابــط اجتماعــی در عرصــه قــدرت و سیاســت مســلط  بــود.

کــه در جنــگ صفین نیز در ســپاه  »ابــو واقــد لیثــی« از صحابــی پیامبــر ؟ص؟ 

که آنقدر به معاویه ضربه  کسی بود  کرده است. او  امیرالمومنین؟ع؟ شرکت 

کنــم در گوشــهایش ســرب داغ می ریــزم. او  گــر پیدایــش  کــه معاویــه گفــت: ا زد 

هم از صاحبان قدرت و مســلط بر ســاختارهای سیاســی بوده اســت. 

»احنــف بــن قیــس« یکی از بزرگان قبائل بصره اســت که در جنگ صفین 
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در رکاب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــوده اســت. او نیــز از صاحبــان روابــط اجتماعی و 

ســاختارهای امــر قــدرت و سیاســت و رئیس قبیلــه بنی تمیم بود. 

ســاختارهای  و  اجتماعــی  روابــط  بــود.  معــروف  شــعرای  از  »طرمــاح« 

بــوده اســت. فرهنگــی آن زمــان در دســت امثــال او 

کــه بــه حضــرت  »عبــداهلل بــن جعــدت بــن هبیــره« از جملــه کســانی اســت 

کوفــه نــرود. او از یــاران مختــار بــود و  کــه بــه طــرف  کــرد  نامــه نوشــت و توصیــه 

کند؛ یعنی بر ساختارهای  توانست بخشی بزرگی از خراسان و قندهار را فتح 

نظامــِی آن زمــان مســلط بود.

 »عبــداهلل بــن جعفــر« نیــز فرزنــد حضــرت جعفــر طیــار و همســر حضــرت 

کــه ایشــان در جامعــه دارای جایــگاه سیاســی بــود.  کبــری ؟اهس؟ اســت  زینــب 

که دارای جایگاه سیاســی  »عبداهلل بن عباس« فرزند عموی پیامبر؟ص؟ 

بــوده و در زمــان عثمــان نیــز امیرالحــاج بــوده و در زمــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و 

امــام حســن مجتبــی؟ع؟ فرمانــدار بصــره بــود؛ یعنــی بــر ســاختارهای قــدرت 

مســلط بــوده و مــردم را در ایــن عرصــه جهــت مــی داده اســت. »عبــداهلل بــن 

ــدار  ــن مطیــع« فرمان ــوده و همچنیــن »عبــداهلل ب ــد خلیفــه دوم ب عمــر« فرزن

کــه از اصحــاب قــدرت بودنــد. کوفــه در زمــان زبیریــان 

»فــرزدق« شــاعر و اهــل امــور فرهنگــی در جامعــه بــوده اســت. »عمــره بنت 

کــرم؟ص؟  کــه نبی ا عبدالرحمــن انصــاری« دختــر یکــی از انصــار و بــزرگان مدینــه 

کثیرالحدیــث بــوده و یکــی از  کــرد. البتــه خــودش نیــز دانشــمند و  را یــاری 

کنیــد و بنویســید. ایــن خانــم  خلفــای امــوی دســتور داد روایــات او را حفــظ 

ــرادر  ــه ب ک ــرو. »محمــد بــن حنفیــه«  گفــت ن ــه حضــرت نامــه نوشــت و  هــم ب
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ــن  ــگاه سیاســی داشــت. »مســور ب ــود و جای ناتنــی حضــرت اباعبــداهلل؟ع؟ ب

کــه هــم فقیــه بــوده و در  مخزمــه« بــرادرزاده عبدالرحمــن بــن عــوف اســت 

ــی آن زمــان مشــارکت داشــته اســت و  ــاختارهای فرهنگــی و عقان عرصــه س

ــا اصحــاب ثــروت و ســاختارهای اقتصــادی و ثروتمنــدان همــراه بــوده  هــم ب

کــه ســاختارهای فرهنگــی را  اســت. »یزیــد ابــن اصــّم« از بــزرگان تابعیــن بــوده 

در دســت داشــته اســت.

کردنــد و  همــه ایــن شــخصیت ها تک تــک بــا سیدالشــهدا؟ع؟ صحبــت 

توصیــه همگــی بــه حضــرت تقریبــا یــک کام بــود: »ایــن راه را نــرو و ایــن مســیر 

و هــدف را پــی نگیــر«. اساســا حضــرت سیدالشــهدا؟ع؟ بــا ایــن شــخصیت ها 

درگیــر بــود و بخــش بزرگــی از خطابــات و موضع گیری هــای ایشــان در قیــام 

ــرای  ــا آغــاز حرکــت ب ــود. در واقــع امــام می دانســت ب ــه آنهــا ب خــود، متوجــه ب

اصــاح جامعــه، در حقیقــت در مقابــل رؤســا و صاحبــان ســاختارها و روابــط و 

منزلت هــای سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی آن جامعــه قــرار می گیــرد. یعنــی 

بــا روابــط ثــروت و قــدرت و علــم و ســاختارهای آن مواجــه می شــود. حقیقــت 

گــر در ایــام محــرم بــر  قیــام بــزرگ اباعبــداهلل؟ع؟ ایــن مطلــب اســت. بنابرایــن ا

منبر حســینی، بحث ســاختارهای اقتصادی جامعه مطرح می شــود، بحث 

گفتــار خــود در  کــردار و  از حقیقــت عاشــورا اســت. اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ بــا 

برابــر مــأ و صاحبــان ســاختارها و درنهایت با شــهادت خود، جامعــه نفاق زده 

کــرد. آن موقــع را بیــدار 

گرفتــار چــه چالش هــا و آســیب هایی هســت؟   حــال جامعــه امــروز شــیعه 

جامعــه اســامِی مــا بــا چــه خطراتــی مواجــه اســت و چــه امــوری باعــث 
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برانــدازی نظــام اســامی و نارضایتــی و عصبانیــت مــردم می شــود؟ یکــی از 

کاهــش شــدید ارزش پــول ملــی در برابــر  آن چالش هــای اساســی، مســأله 

ــوان  ــی« عن ــش، »نقدینگ ــن افزای ــی ای ــت اصل ــه عل ک ــت  ــی اس ــای خارج ارزه

می شــود. ایــن نقدینگــی، از جملــه روابــط و ســاختارهای اقتصــادی اســت. 

امــروز سرنوشــت جامعــه شــیعه ی دوســت دار و عــزادار امــام حســین ؟ع؟ بــه 

نقدینگــی و ســاختارهای اقتصــادی وابســته اســت. یعنــی ایــن مســأله صرفــا 

گــر جامعــه ای  یــک بحــث اقتصــادی نیســت بلکــه بحــث عاشــورایی اســت. ا

کــه جــز تعــداد  جلــوی امــام حســین؟ع؟ ایســتاد و امــام بــه نحــوی تنهــا شــد 

کــه مــردم را بــا  انــدک، کســی حاضــر بــه یــاری حضــرت نشــد، بــه ایــن علــت بــود 

ســاختارهای اجتماعــِی باطــل بــه عمــق ظلمــات بردنــد. البتــه ســاختارهای 

اجتماعــی قاتــِل امــام نیــز قطعًا به وســیله افــراد خاص )مأ( بکارگرفته می شــد 

و ایــن ســاختارها مجــّرد از افــراد عمــل نمی کردنــد؛ یعنــی یزیــد و عبیــداهلل 

کــه امــور فرهنگــی و اقتصــادی و سیاســی و نظامــی  کســانی بودنــد  بــن زیــاد 

جامعــه در دســت آن هــا بــود و براســاس همیــن ســاختارها می توانســتند 

کننــد. در واقــع ایــن  افــراد  کنتــرل  جامعــه را بــه ســمت اهــداف خــود هدایــت و 

جامعه شــناس هایی بســیار زیــرک و ماهــری بودنــد. البتــه اباعبــداهلل؟ع؟ نیــز 

بــا علــم الهــی بــه عمــق ظرفیــت جامعــه خــود و جامعه هــای قبلــی و بعــدی در 

گــر  کجــا هجمــه ور شــود تــا حتــی ا طــول تاریــخ مســلط بــود و می دانســت بــه 

مــردم نیــز همراهــی نکردنــد اتمــام حجــت صــورت بگیــرد. 

امــروز نیــز امــِت دوســتدار امــام حســین؟ع؟ از ســاختارهای اقتصــادی 

و فرهنگــی ضربــه خــورده اســت. نمونــه عینــی آن همیــن مســأله »افــت 
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گــر مــردم  ارزش پــول ملــی« و ارتبــاط آن بــا افزایــش نقدینگــی اســت. حــال ا

کــه روی منبرهــا بــه آن توصیــه می شــود  بــه همــه ی احــکام نورانــی فــردی 

کننــد، آیــا روابــط اقتصــادی ماننــد نقدینگــی اصــاح می شــود؟! قطعــا  عمــل 

خیــر! زیــرا در یــک جامعــه غیــر از تک تــک افــراد، ســاختارها نیــز موضوعیــت 

و هویــت دارنــد و تــا محبیــن اهل بیــت بــر دگرگونــی ســاختارهای اقتصــادی 

ــه تنهــا حــل نمی شــود بلکــه تکــرار خواهــد  ــز نشــوند، ایــن مشــکل ن متمرک

کربــا مشــرف شــده بــود،  شــد. یکــی از دوســتان، روز عرفــه ی ســال 1397 بــه 

کــه طــی مســافت  ــود  می گفــت هــر ســال روز عرفــه ازدحــام زوار بــه حــدی ب

دقیقــه   40 حــدود  اباالفضــل؟ع؟  حضــرت  حــرم  تــا  اباعبــداهلل؟ع؟  حــرم 

ــه راحتــی  ــی امســال مــا در فاصلــه بیــن ایــن دو حــرم، ب طــول می کشــید ول

قــدم می زدیــم. چــون ایــن نقدینگــی، قیمــت ارز را بــاال بــرده و ســفرهای 

گــر در ســال های قبــل، بــا طــرح مباحــث  کــرده اســت. ا کاهــش پیــدا  زیارتــی 

و مشــکات اقتصــادی بــر منابــر در ایــام محــرم و فاطمیــه ، اعتــراض می شــد 

کــه حتــی  کــه جــای ایــن مباحــث در منبــر محــرم نیســت؛ امــروز معلــوم شــده 

ـ بــه دالر  کــه عشــق و هویــت همــه شــیعیان اســتـ  ـــ  زیــارت امــام حســین؟ع؟ـ 

و نقدینگــی و ســاختارهای اقتصــادی وابســته اســت. پــس جامعــه شــیعه و 

کــه هــر  عــزادار بایــد بدانــد ســاختارهای اقتصــادی امــروز چــه مشــکلی دارد 

چنــد ســال یکبــار جامعــه را با افزایش شــدید نــرخ ارز مواجه می کند و ممکن 

که  کنــد، نظامــی  اســت نظــام شــیعیاِن دوســتدار اباعبــداهلل؟ع؟ را برانــدازی 

پرچــم امــام حســین؟ع؟ را در جهــان بــه اهتــزاز درآورده اســت. بایــد محبیــن 

کفرآمیــز و نفاق آلود  کجــای این ســاختارها  کــه  گاه شــوند  امــام حســین؟ع؟ آ
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کثر مدیران و مســؤولین، متعهد و از همین جامعه شــیعه هســتند  اســت. ا

ولــی ســاختارهای اجتماعــی آنهــا را بــه جــای دیگــر می بــرد و ایــن افــراد نیــز در 

چارچــوب ایــن روابــط و ســاختارها عمــل می کننــد.

ــْت  « یــا »َوَهّمَ
ً

ــٍة َرُســوال َمّ
ُ
ُکِلّ أ گــر خــدای متعــال فرمــود: »َوَلَقــْد َبَعْثَنــا ِفــي  ا

گــر حضــرت  گفتنــد: »فــرق جماعتنــا« یــا ا کفــار  گــر  ــٍة ِبَرُســوِلِهْم« و ا ّمَ
ُ
 أ

ُ
ُکّل

فرمــود: »ِمــن الحســین ابــن علــی الــی المــأ...« این هــا همــه نشــانگر اهمیت 

کــه الزامــات مهمــی از جملــه  و خطیــر بــودن موضــوع جامعــه و امــت اســت 

ســاختارهای اجتماعــی را بــه دنبــال خــود مــی آورد و بایــد موضــوع بحــث 

ــن  ــا در ای ــف آنه ــرد و تکالی گی ــرار  ــن ق ــن و محبی ــه متدینی ــر و هم ــه مناب هم

عرصــه پیچیــده معیــن شــود. 

کــه  گرفــت  در مباحــث آینــده ایــن موضوعــات مــورد تبییــن قــرار خواهــد 

چــه ســاختارهای فرهنگــی و اقتصــادی و سیاســی امــام حســین؟ع؟ را بــه 

کــه امــروز  شــهادت رســاند و ســاختارهای فرهنگــی و اقتصــادی و سیاســی 

کــرده و ممکــن اســت خطــر  ــه وارد  ــه جامعــه شــیعه و نظــام اســامی ضرب ب

کــه توســط ایــن نظــام  ـــ  کنــد و پرچــم حماســی عاشــورا راـ  برانــدازی را تشــدید 

ایــن چالش هــای  گــر  ا پاییــن بکشــد چیســت؟  ــــ  برافراشــته شــده  الهــی 

کنــد و مؤمنیــن بــرای حــل ایــن چالش هــا، بــا تکیــه  ســاختاری ادامــه پیــدا 

ــا  ــن غفلت ه ــر ای ــر اث ــد و ب ــاد نکنن ــی را ایج ــاختارهای اله ــود س ــان خ ــر ایم ب

حضــرت  ظهــور  امــر  شــود،  وارد  اساســی  ضربــه ای  اســامی  نظــام  بــه 

حجــت؟جع؟ بــه تأخیــر خواهــد افتــاد.





مبحث سوم:
تقسیم بندی اّمت ها و ساختارهای اجتماعی به »کافر، منافق، مؤمن« و 
نقش اساسی آن در هدایت و ضاللت؛ تبیین کننده ی جایگاه جمهوری 

اسالمی و والیت مطلقه فقیه

کــه خــدای متعــال در قــرآن مجیــد نســبت بــه  قاعــده عمومــِی دیگــری 

مأموریــت انبیــاء و پرچمــداران توحیــد ذکــر می فرمایــد، در آیــه 34 ســوره 

 
َ

ْرَســْلَنا ِفــي َقْرَیــٍة ِمــْن َنِذیــٍر ِإال
َ
مبارکــه ســبأ قابــل مشــاهده اســت: »َوَمــا أ

َکاِفــُروَن« در هیــچ شــهری فرســتاده و  ْرِســْلُتْم ِبــِه 
ُ
ــا ِبَمــا أ

ّ
َقــاَل ُمْتَرُفوَهــا ِإَن

انذاردهنــده ای نفرســتادیم مگــر اینکــه مترفیــن در مقابــل او موضــع شــدید 

کلمــات هم خانــواده آن  کــه  گرفتنــد. »مترفیــن« از مــاده »اتــراف« اســت 

کریــم ذکــر شــده و مصــداق آن، مســؤولین جوامــع و  هشــت بــار در قــرآن 

ــر روابــط و ســاختارهای  کــه ب کســانی  ــزرگان امت هــا اســت؛ یعنــی همــان  ب

بــه ســمت ظلمــات می برنــد.  را  و جامعــه  اجتماعــی مســلط می شــوند 

کثرت امکانــات و مقدورات  کــه به خاطــر  همــان قدرتمنــدان و ثروتمندانــی 

کــه خــدای متعــال  بیــان شــد  گذاشــته اند.  بــه طغیــان و سرکشــی  ســر 

انبیــای خــود را بــه ســوی »امت هــا« می فرســتد و امت هــا و جوامــع نیــز در 
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شــهرها زندگــی می کننــد. لــذا موضــوع خطــاب خــدای متعــال در ایــن آیــه 

ْرَســْلَنا ِفــي َقْرَیــٍة ِمــْن 
َ
کریــم، »شــهر« اســت: »َوَمــا أ و آیــات متعــددی از قــرآن 

کــه از شــدت  کام جویــان در هــر شــهر  کامروایــان و  َنِذیــٍر« و خوش گذرانــان و 

گذاشــتند، در مقابــل انبیــا  امکانــات و مقــدورات ســر بــه طغیــان و سرکشــی 

َکاِفــُروَن« مــا در  ْرِســْلُتْم ِبــِه 
ُ
کــرده و می گفتنــد: »ِإَنــا ِبَمــا أ موضع گیــری شــدید 

کافــر و منکر هســتیم. همچنیــن خدای  کــه شــما پیــام آوردیــد  مقابــل آنچــه 

متعــال در ســوره مبارکــه انعــام در آیــه 123 وجــه دیگــری از قواعــد عمومــِی 

َکاِبــَر ُمْجِرِمیَها 
َ
ُکِلّ َقْرَیــٍة أ ایــن افــراد را معرفــی می نمایــد: »َوَکٰذِلــَك َجَعْلَنــا ِفــي 

ِلَیْمُکــُروا ِفیَهــا«1 مــا در هــر شــهری اجــازه دادیــم مجرم هــا و جانی هــاِی بــزرگ 

کننــد. ایــن افــراد در شــهرها و جوامــع و امت هــا بــه مکــر و حیلــه و  فعالیــت 

شــیطنت می پرداختنــد. 

کــه قیــام حضــرت اباعبداهلل الحســین؟ع؟ نیــز در مقابــل یــک  بیــان شــد 

کربــا بــرای  کــه در روز عاشــورا و در ســرزمین  جامعــه بــود و نــه فقــط افــرادی 

گــر مخالفیــن و معاندیــِن حضــرت  شــهادت حضــرت جمــع شــده بودنــد. ا

کل جامعــه آن روز مســلمین نبــود و فقــط بــه ســپاهیان  گســتردگی  بــه 

کربــا منحصــر می شــد، بایــد یــک قــوم و  یزیــد و حاضریــن در ســرزمین 

قبیلــه  یــا شــهر و قریــه ای نیــز بــه یــاری اباعبــداهلل؟ع؟ بــر می خاســت؛ ولــی 

چنیــن اتفاقــی صــورت نگرفــت. پــس یــک جامعــه بــه تمــام وجــوه در مقابــل 

گرفتــه بــود. البتــه ایــن مطلــب فقــط مخصــوص ایشــان  اباعبــداهلل؟ع؟ قــرار 

کارشــان ایــن شــد  گنــه کاری قــرار دادیــم و ســرانجام  گونــه در هــر شــهر و آبــادی، بــزرگان  1. »و ایــن 
کــه بــه مکــر )و فریــب مــردم( پرداختنــد«.
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توضیــح داده شــد،  پیشــین  مباحــث  کــه در  بلکــه همان طــور  نیســت، 

همــه رســل و انبیــای الهــی در مقابــل یــک جامعــه و امــت قــرار می گرفتنــد 

کابــر مجرمیــن و مترفیــن )اهالــی باشــگاه قــدرت و  و صاحبــان و رؤســا و ا

ثــروت( در آن امت هــا و جوامــع، بــا بســیج کردن مــردم بــه انبیــای الهــی 

یــک قاعــده ی جــاری در  امــروز  تــا  ایــن حقیقــت،  هجمــه ور می شــدند. 

ــود.  ــوده و هســت و خواهــد ب طــول تمــام تاریــخ انبیــا و اولیــای الهــی ب

ایــن  بــه  نســبت  کلــی  جمع بنــدی  یــک  در  متعــال  خــدای  گویــا 

ْنــِس  ِ
ْ

حقیقــت می فرمایــد: »َوَکٰذِلــَك َجَعْلَنــا ِلــُکِلّ َنِبــٍيّ َعــُدًوا َشــَیاِطیَن اإل

ــم در مقابــل همــه ی انبیــا، دشــمنی  « )انعــام/112( مــا اجــازه دادی َواْلِجــِنّ

کــه  داشــت  توجــه  بایــد  بگیــرد.  قــرار  انســانی  و  جنــی  شــیطان های  از 

شــیطان انســانی نیــز همچــون شــیطان جنــی، بــه همــان غلظــت در انــکار 

و ضدیــت وجــود دارد. ایــن دنیــا، دار امتحــان  اســت و لــذا خــدای متعــال 

بــه بشــر اختیــار داده و در ایــن بســتر، بعضــی افــراد از نعمــت اختیــار، ســوء 

اســتفاده می کننــد و در عمــق ظلمــات  قــرار می گیرنــد و بــه شــیطان انســی 

کفــر«  کابــر مجرمیــن و مــأ و طاغــوت و امــام  تبدیــل می شــوند و »متــرف و ا

ــه، از  ــن آی ــل ای ــی در ذی ــتند. روایت ــی می ایس ــای اله ــل انبی ــده و در مقاب ش

کــه دشــمنان اصلــِی همــه انبیــاء  حضــرت امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده1 

کــرده اســت. حضــرت نــوح؟ع؟ دو دشــمن اصلــی  اولوالعــزم را بــه اســم، ذکــر 

بــه نــام »قیطفــوص« و »خــرام«، حضــرت ابراهیــم؟ع؟ دو دشــمن اصلــی 

بــه نــام »مکثــل« و »رزام«، حضــرت موســی؟ع؟ دو دشــمن اصلــی بــه نــام 

1 . تفسیر القمی؛ ج 1، ص214.
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ــام  ــه ن ــی ب ــمن اصل ــی؟ع؟ دو دش ــرت عیس ــا« و حض ــامری« و »مرعتیب »س

کــرم؟ص؟ نیــز بــه  »بولــس« و »مریتــون« داشــتند و دو دشــمن اصلــی پیامبــر ا

کنایــه بــا اســامی »زریــق« و »حبتــر« معرفــی شــده اند. 

کــدام از ایــن شــیاطین  کــه هــر  در بخشــی از ادامــه روایــت ذکــر شــده 

ایــن ســوال  النــاس«. حــال  گمــراه می کردنــد: »یضــان  را  انســی، مــردم 

کــه ایــن افــراد چگونــه یــک جامعــه را در مقابــل نبــّی و ولــّی  مطــرح می شــود 

خداونــد بســیج می کردنــد؟ آیــا بــرای تحقــق اهــداف خــود، نــزد تک تــک 

ــه  ــا این گون افــراد می رفتنــد و می گفتنــد در مقابــل نبــی خــدا بایســتید؟! آی

گرچــه جوامــع در آن  گفــت ا کردنــد؟ در پاســخ بایــد  گمــراه مــی  مــردم را 

دوران، ســاده بــوده و پیچیدگی هــای جوامــع امروزیــن را نداشــته امــا از 

کــه امــکان صحبــت بــا فــرد فــرد  جمعیت هــای عظیمــی تشــکیل شــده بــود 

کریــم، قــوم حضــرت  آن هــا نبــوده اســت، به طــور نمونــه و بــه تصریــح قــرآن 

یونــس 100 هــزار نفــر جمعیــت داشــته و طبــق برخــی روایــات بنی اســرائیل 

در زمــان حضــرت موســی؟ع؟ هفتصــد هــزار نفــر جمعیــت داشــته اند. یــا در 

گســترده بــوده،  کــه حکومتــش از افغانســتان تــا اروپــای شــرقی  زمــان یزیــد 

امــکان  آیــا  حــال  می کرده انــد.  زندگــی  او  امپراطــوری  در  نفــر  میلیون هــا 

گمراه کــردن آنهــا از طریــق تخاطــب  صحبــت بــا یکایــک ایــن تعــداد انســان و 

ــر  گ ــًا این طــور نبــوده اســت. حتــی ا مســتقیم وجــود داشــته اســت؟! قطع

چنیــن امکانــی وجــود داشــته باشــد اصــًا ایــن نــوع ارتبــاط بــا تک تــک 

کــه بــه  افــراد معقــول و به صرفــه نیســت خصوصــًا بــرای شــیاطین انســی 

کفــر بــا ایجــاد  دنبــال بیشــترین لــذت و راحتــی هســتند. بلکــه ســران و ائمــه 
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ســاختارها و روابطــی، ارزشــها و مطلوبیت هــا و تحقیــر و تجلیل هــا و توبیــخ 

ــا مــردم بــه ســبب  و تشــویق هایی را در جامعــه بــه پذیــرش می رســاندند ت

کانال کشــی، بــه ســمت مقاصــد ظلمانــی آنهــا حرکــت  ایــن جدول بنــدی و 

کابــر مجرمیــن و طواغیــت  نماینــد. بــه عبــارت دیگــر، مــأ و مترفیــن و ا

کننــدگان  بنا و  اجتماعــی  روابــط  و  ســاختارها  مهندســین  کفــر،  ائمــه  و 

البتــه  مــردم بودنــد.  کــردن  گمــراه  نفــاق جهــت  کفــر و  ســاختمان های 

گمراه کــردن آنهــا را نیــز در نظــر داشــتند  ارتبــاط بــا عناصــر مهــم جامعــه بــرای 

ولــی عمــوم مــردم را بــا طراحــی و مهندســی ســاختارها و روابــط اجتماعــی 

بــه ظلمــات می بردنــد.

کفــر و نفــاق، عذاب هــای تــکان   بــه همیــن دلیــل بــرای ایــن ائمــه 

بنیان گــذاران  عنــوان  بــه  این هــا  کــه  چــرا  اســت.  شــده  ذکــر  دهنــده ای 

طغیــان در برابــر خــدای متعــال، اســتوانه های جهنــم هســتند. ایــن  عناصــر 

کــه به عنــوان رؤســای  انســان های بســیار حیله گــر و پیچیــده ای بوده انــد 

ــردم را  ــود، م ــت خ ــی ام ــط اجتماع ــاختارها و رواب ــر س ــلط ب ــا تس ــع، ب جوام

کــه  کابرمجرمیــن بوده انــد  جهت دهــی می کردنــد. در واقــع ایــن مترفیــن و ا

ــٍة ِبَرُســوِلِهْم  َمّ
ُ
ُکُل أ جوامــع را در مقابــل انبیــاء بســیج می کردنــد تــا »َهَمــْت 

ُخــُذوُه«1 )غافــر/5( محقــق شــود و همــه امت هــا در مقابــل انبیــاء قــرار 
ْ
ِلَیأ

کل  ــاب  ــتعال و الته ــرارت و اش ــذا ح ــند. ل ــد و بکش ــان را بگیرن ــه و ایش گرفت

اعمــال  انعــکاِس  عذاب هــا  ایــن  و  می گــردد  بــاز  آنهــا  اعمــال  بــه  جهنــم 

ک آنهــا در دنیاســت. متناســب بــا همیــن  پیچیــده و عمــق رفتــار خطرنــا

کند و پیامبرش را بگیرد )و آزار دهد(«. که توطئه  1. »هر اّمتی در پی آن بود 
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کــه در برخــی تفاســیر روایــی در ذیــل ســوره فلــق آمــده  حقیقــت اســت 

اســت: »الفلــق ُجــّب فــی جهنــم یتعــوذ اهــل النــار مــن شــده حــره فتنفــس 

کــه از شــدت حــرارت  و احــرق جهنــم«1 فلــق نــام چاهــی در جهنــم هســت 

ــد،  ــس می کش ــاه نف ــن چ ــی ای ــد و وقت ــرار می کنن ــم ف ــل جهن ــاه، اه ــن چ ای

جهنــم آتــش می گیــرد. یعنــی علــت اشــتعال و التهــاب جهنــم، همیــن چــاه 

ــل  ــوذ أه ــار یتع ــن ن ــدوق م ــا صن ــد: »فیه ــت می فرمای ــه روای ــت. در ادام اس

کــه در  کســانی  تلــک الجــب مــن حــّر ذلــک الصنــدوق و هــو التابــوت« خــود 

کــه در ایــن چــاه قــرار  ایــن چــاه زندگــی می کننــد از شــدت حــرارِت صندوقــی 

گفتــه می شــود. یعنــی  کــه بــه آن صنــدوق »تابــوت«  دارد، فــراری هســتند 

که تمــام جهنمیان  ـ  کــه اهــل چاه فلــق نیزـ  ایــن تابــوت آن قــدر حــرارت دارد 

ـــ از ایــن تابــوت فــراری هســتند زیــرا »و فــی ذلــک  از حــرارت آن  فــراری بودنــدـ 

التابــوت ســته مــن الولیــن و ســته مــن الخریــن« درون ایــن تابــوت، شــش 

کفــر  نفــر از اولیــن )ائمــه طاغــوت( و شــش نفــر از آخریــن آن هــا اســت. عمــق 

ــه آتــش  کل جهنــم را ب و عنــاد و جنایــت و ضالــت ایــن صاحبــان تابــوت، 

می کشــد. یعنــی تمــام جهنــم، انعــکاس رفتــار اینهــا در دنیاســت. در ادامــه 

کــه بــرادرش را  روایــت حضــرت فرمودنــد: اولیــن اهــل تابــوت، قابیــل اســت 

ــه در مقابــل حضــرت ابراهیــم؟ع؟ ایســتاد.  ک کشــت. دومــی نمــرود اســت 

ــود. چهارمــی  کــه در مقابــل حضــرت موســی؟ع؟ ب ســومی فرعــون هســت 

ــرد، پنجمــی  ک گوســاله پرســت  ــه قــوم حضــرت موســی را  ک ســامری اســت 

کــه در دیــن  کســی بــود  کــرد و ششــمی  کــه دیــن یهــود را منحــرف  کســی بــود 

1. تفسیرالقمی، جلد 2، ص449.
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کــرد. در بیــان شــش نفــِر »آخریــن« نیــز نــام قاتلیــن و  مســیح  انحــراف ایجــاد 

کــرم؟ص؟ و اهل بیــت؟مهع؟ در روایــت آمــده  غاصبیــن اصلــی حقــوق رســول ا

کــه چــرا خــدای متعــال خطــاب بــه  اســت. در ایــن صــورت روشــن می شــود 

کــرم؟ص؟ از ایشــان می خواهــد تــا از شــر چنیــن مخلوقاتــی بــه خــدای  نبــی ا

ُعــوُذ ِبــَرِبّ اْلَفَلــِق«. ایــن چــاه، بــروز و ظهــوِر رفتــار 
َ
فلــق پنــاه ببــرد: »ُقــْل أ

کننــدگان  کفــر و بنا ــه مهندســین ســاختارهای اجتماعــی  ک کســانی اســت 

ــًا  ک صرف ــا ایــن عذاب هــای وحشــتنا ســاختمان های طغیــان هســتند. آی

کــه ایــن افــرادی بــه ســادگی بــه مــردم می گفتنــد: بــه  بــه ایــن دلیــل اســت 

کنیــد و مــردم نیــز  شــما دســتور می دهیــم بــا نبــی و ولــی خــدا مخالفــت 

کردنــد؟! یــا رفتــار بســیار پیچیــده ایــن عناصــر در  بــه راحتــی قبــول مــی 

بــوده  جامعه پــردازی  و  طراحــی  و  تدبیــر  و  نقشه کشــی  و  ساختارســازی 

کنــد و در مقابــل انبیــا و  کــه توانســته یــک جامعــه و امــت را بــا خــود همــراه 

اوصیــا و امــام حســین؟ع؟ قــرار دهــد و تمــام مــردم را بوســیله ســاختارها و 

کفــر ســوق داده و باعــث غربــت  روابــط و منزلت هــای اجتماعــی بــه ســمت 

و تنهایــی و شــهادت انبیــا و اولیــای الهــی شــود.

پــس همیشــه بحــث یــک امــت و جامعــه مطــرح اســت و تمــام انبیــا 

گرفتنــد.  کفرآمیــز یــا نفاق آلــود قــرار  و اولیــا در مقابــل یــک جامعــه مــادِی 

ــز در جامعــه رقــم می خــورد. حتــی در قیامــت  تمــام سرنوشــت بشــریت نی

کــه   نیــز جامعــه و امت هــا مــورد حســاب قــرار می گیرنــد. درســت اســت 

ْلَزْمَنــاُه َطاِئــَرُه 
َ
بــه هــر فــردی نامــه عمــل اش را می دهنــد: »َوُکَل ِإْنَســاٍن أ
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ِکَتاًبــا َیْلَقــاُه َمْنُشــوًرا«1 )اســراء/13( ولــی  ــُه َیــْوَم اْلِقَیاَمــِة  ُج َل ِفــي ُعُنِقــِه َوُنْخــِر

َمــٍة ُتْدَعــٰی 
ُ
ُکُل أ َمــٍة َجاِثَیــًة 

ُ
ُکَل أ از آن باالتــر خداونــد می فرمایــد: »َوَتــَرٰى 

زانــو می افتنــد  بــه  ِکَتاِبَهــا« )جاثیــه/28( روز قیامــت تمــام امت هــا  ِإَلــٰی 

کارنامــه عمــل خــود دعــوت می شــود. لــذا در روز  و هــر امتــی بــه ســوی 

گانــه در محضــر الهــی  کــه افــراد بــه صــورت جدا قیامــت نیــز این طــور نیســت 

گرفتــه و بــه صــورت  حاضــر شــوند، بلکــه هرکــس در جمــع امــت خــود قــرار 

آیــه  اعــراف  ســوره  در  می گیرنــد.  قــرار  الهــی  حســاب  برابــر  در  امت امــت 

ــِنّ  ــَن اْلِج ــْم ِم ــْن َقْبِلُک ــْت ِم ــْد َخَل ــٍم َق َم
ُ
ــی أ ــوا ِف ــاَل اْدُخُل ــد: »َق 38 می فرمای

ــد در  ــود بروی ــه می ش گفت ــه کاران  گن ــه  ــت ب ــاِر«2 در روز قیام ــي الَن ــِس ِف َواإلْن

کنــار بقیــه امت هــای مشــابه خــود قــرار بگیریــد و بــا هــم وارد جهنــم شــوید. 

کــه در همــه معــارف دینــی  کتابــی  بنابرایــن عقــاب و ثوابــی و حســاب و 

نســبت بــه آن هشــدار داده می شــود، فقــط مربــوط بــه افــراد نیســت بلکــه 

کــه در مقابــل  کتــاب امت هاســت. چــون ایــن جوامــع بودنــد  حســاب و 

ــه، شــیعیان امــروز بــه  ــا تســلیم شــدند. به طــور نمون ــد ی کردن انبیــا مقابلــه 

غیــر از نامــه عمــل فــردی خــود، بایــد نســبت بــه نامــه عمــِل جامعــه شــیعه 

در عصــر حاضــر نیــز پاســخگو باشــند. همین طــور نامــه اعمــال جامعــه ی 

کــه  زمــان امــام حســین؟ع؟ یــا نامــه اعمــال جامعــه زمــان حضــرت نــوح؟ع؟ 

اعضــای آن بایــد در برابــر آن پاســخ گو باشــند. بنابرایــن در ادامــه آیــه شــریفه 

کتابــی بــرای او بیــرون می آوریم  گردنــش آویخته ایــم و روز قیامــت،  1. »و هــر انســانی، اعمالــش را بــر 
گشــوده می بینــد«. کــه آن را در برابــر خــود، 

2. »)خداونــد بــه آنهــا( می گویــد: در صــّف امت هــای مشــابه خــود از جــّن و انــس در آتــش وارد 
ــوید«. ش
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ْخَتَهــا«1 وقتــی یــک امــت وارد 
ُ
ــٌة َلَعَنــْت أ ّمَ

ُ
َمــا َدَخَلــْت أ

َ
قبلــی می فرمایــد: »ُکّل

می شــود، همفکــران و همراهــان شــبیه بــه خــود در امــت دیگــر را لعنــت 

می کنــد؛ به طــور نمونــه جامعــه زمــان امــام حســین ؟ع؟، جامعــه زمــان 

کــه شــما چــه پایه هــای ظلمــی را بنــا  امیرالمومنیــن؟ع؟ را لعنــت می کنــد 

گمراهــی مــا شــدید. پــس در روز قیامــت نیــز  کــه ســهیم در انحــراف و  کردیــد 

کل هدایــت و شــقاوت، ضالــت و  امت هــا بــا همدیگــر جمــع می شــوند و 

کتــاب نیــز بــا امت هــا رقــم می خــورد.  ســعادت، عقــاب و ثــواب، حســاب و 

کیــد شــد، در طــول تاریــخ  کــه از ابتــدای ایــن مباحــث تا لــذا همان طــور 

ــان  ــه« در می ــت و جامع ــث »ام ــه بح ــت همیش ــم قیام ــی در عال ــا و حت دنی

کّمــی افــراد« دارد. وقتــی انســان ها  اســت و امــت، واقعیتــی غیــر از »جمــع 

بــه علــت هــدف مشــترکی دور هــم جمــع می شــوند بــا ایجــاد رویه هــای 

مشــترک در فرهنــگ و در سیاســت و در اقتصــاد، یــک جامعــه را تشــکیل 

گــر هــدف مشــترک آن هــا الهــی باشــد، ایــن ســاختارها نیــز رنگ  می دهنــد و ا

کفــر و  ــه تعفــن  کفرآمیــز باشــد، ســاختارها ب ــر هــدف  گ خدایــی می گیــرد و ا

ــود شــد،  کفرآمیــز و نفاق آل ــر ایــن ســاختارها،  گ نفــاق دچــار خواهــد شــد. ا

گــودی قتلــگاه می فرســتد و حتــی یــک شــهر و  اباعبداهلل الحســین؟ع؟ را بــه 

کافی شــریف، مرحوم  کتــاب  قــوم نیــز بــه یــاری حضــرت برنمی خیزد. لــذا در 

کرده  کلینــی روایــت معتبــری را در موضــوع »امــت« از امــام صــادق؟ع؟ نقــل 

اســت: »اّن اهلل الیســتحیی ان یعــّذب اّمــة، داَنــت بامــاٍم لیــس مــن اهلل و ان 

که امتی وارد می شوند، امت دیگر را لعن می کنند«. 1. » هر زمان 
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کانــت فــی اعمالهــا بــّرًة تقیــًة«.1 خداونــد هیــچ حیــا و شــرمی نــدارد امتــی را 

گرچــه در  کــه اطاعــت امامــی از ســوی غیــر خــدا را پذیرفته انــد، ا کنــد  عــذاب 

گــر جامعــه ای والیــت مترفیــن  کــرده باشــند. یعنــی ا اعمال شــان تقــوا پیشــه 

کــه بــا دســتگاه الهــی نســبتی ندارنــد و ایــن  و مــأ و رؤســایی را پذیرفتــه 

جامعــه اهــل نمــاز و روزه و اعمــال خیــر باشــند، خداونــد شــرمی از عــذاب 

آنهــا نــدارد. در ادامــه روایــت حضــرت می فرمایــد: »و اّن اهلل لیســتحیی 

ظالمــًة  اعمالهــا  فــی  کانــت  ان  و  اهلل  مــن  بامــاٍم  دانــت  اّمــًة  یعــّذب  ان 

گــر امتــی والیــت یــک امــام الهــی را پذیرفتــه  مســیئًة« در طــرف مقابــل، ا

گرچــه در اعمالشــان  کنــد ا باشــد خداونــد شــرم می کنــد آن هــا را عــذاب 

گذشــته، تحلیــل ایــن نــوع برخــورد  گنــاه و بــدی باشــد. بــا توضیحــات 

خــدای متعــال روشــن می شــود زیــرا رؤســای غیرالهــی، بــا بنیان نهــادن 

کفرآلــود، هویــت جامعــه را بــه ســمت  یــا بکارگیــری ســاختارهای اجتماعــِی 

ــت ایجــاد  ــرای ضال ظلمــات می کشــانند و یــک محیــط و بســتر عمومــی ب

گرچــه افــرادی در ایــن  کــه همــه مــردم در آن پــرورش پیــدا می کننــد؛ ا کــرده 

ــدس  ــام و مهن ــه ای ام ــر جامع گ ــا ا ــند. ام ــوا باش ــادت و تق ــل عب ــه اه جامع

کــه  گرفــت  روابــط اجتماعــِی الهــی را بپذیــرد، در ســاختارهایی قــرار خواهــد 

افــراد فاســق و الابالــی نیــز بــه مــرور زمــان اصــاح شــده و بــه دلیــل قرارگرفتــن 

در جدول بندی هــای الهــی، بــه ســمت ارزش هــای نورانــی حرکــت خواهنــد 

کــرد. ایــن مطلــب، اهمیــت نقــش جامعــه و والت و ســاختارهای اجتماعــی 

گــر امــام حســین؟ع؟ بــه شــهادت رســید بــه ایــن  آن را نشــان می دهــد. ا

کافی، جلد یک، صفحه 376. کتاب   .1
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کــه امــت اســامی ُوالِت غیرالهــی را پذیرفتــه بودنــد و ایــن والت،  علــت بــود 

تدریجــًا جامعــه را از طریــق ســاختارهای فاســد بــه ســمت شــهوات دنیایــی 

کــه عاقبــت چنیــن  گرفتــار ظلمــات می شــدند  می  ُبردنــد و همــه مــردم 

یــا همراهــی و رضایــت در مقابــل بزرگتریــن فاجعــه   ســکوت 
ً
امتــی قهــرا

یعنــی شــهادت امام حســین؟ع؟ بــود. پــس ســاختارهای اجتماعــِی قاتــل 

گــر امــروز جامعــه ایــران، بــا  گذاشــت و ا کــه اباعبــداهلل؟ع؟ را تنهــا  امــام بــود 

کــرده و می خواهــد  پذیــرش والیــت نائــب عــاِم ولی اهلل اعظــم؟جع؟ انقــاب 

بایــد ســاختارهای  بیــرون بیایــد،  بــزرگ ســرافراز  در مقابــل چالش هــای 

ــد و  ــی مفاس ــت اصل ــد عل ــد و بدان ــاق زده را بشناس ــود و نف کفرآل ــِی  اجتماع

کارآمدی هــا در امــور اقتصــادی و فرهنگــی، همیــن ســاختارهای مــادی  نا

کــه از طــرف تمــدن مهاجــم و مخــرب غــرب وارد جامعــه ی ما  کفرآمیــز اســت 

شــده اســت؛ نــه صرفــًا فــان مســؤول یــا مدیــر فاســد یــا ظالــم. یعنــی بایــد به 

کــه  کانال کشــی ها و ســاختارهایی  گــر  کــه ا کــرد  ایــن مطلــب اساســی توجــه 

کفــار پذیرفته باشــیم، مفاســد  زندگــی مــردم در آن قــرار می گیــرد را از جامعــه 

کشــور طبیعــی و قهــری اســت. لــذا نبایــد در ســخنرانی ها و منابــر  موجــود در 

ــر  ــرد مــردم دانســت و آنهــا را تحقی ــرد ف علــت مفاســد موجــود را عملکــرد ف

کــه اســاس زندگــی در جامعــه  کــرد  کــرد بلکــه بایــد از ملــت ایــران تجلیــل 

الهــی بــا محوریــت نــواب عــاّم حضــرت ولی عصــر؟جع؟ را پذیرفتــه و ســپس 

کفــر و طغیــان در  گری دربــاره جریــان  بــه تحقیــر ســاختارهای مــادی و افشــا

کارآمــدی نظــام دینــی و ایجــاد نارضایتــی شــده و  کــه باعــث نا آنهــا پرداخــت 

خطــر برانــدازی نظــام را پدیــد مــی آورد.
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فــردِی« خــدای متعــال واجــب  کــه »پرســتش   در واقــع همان طــور 

علــت  گــر  ا اســت.  واجــب  نیــز  خداونــد  اجتماعــی«  »پرســتش  اســت، 

جمع شــدن یــک ملــت و مبنــای طراحــی رویه هــای مشــترک و ســاختار و 

ــال  ــدای متع ــی خ ــتش اجتماع ــد، پرس ــی باش ــی، اله ــای اجتماع منزلت ه

گــر تشــکیل جامعــه و طراحــی روابــط و ســاختارهای  محقــق می گــردد. امــا ا

آن بــر محــور دنیــا و لــذات دنیــا و لهــو و لعــب دنیــا باشــد، پرســتش اجتماعِی 

دیگــر،  عبــارت  بــه  می شــود.  واقــع  مجرمیــن  کابــر  ا و  مترفیــن  و  ابلیــس 

»کفــر، ایمــان و نفــاق« فقــط وصــف انســان ها نیســت، بلکــه جوامــع نیــز بــه 

کفــر«، »جامعــه نفــاق« و »جامعــه ایمــان« تقســیم می شــوند و  »جامعــه 

ایــن اوصــاف جوامــع بســیار مهم تــر و سرنوشت ســازتر از اوصــاف اعتقــادی 

کافــر ومنافــق و مؤمــن در بســتر همیــن جوامع  در یــک فــرد اســت؛ زیــرا افــراد 

کل  کــه خــدای متعــال و  پــرورش پیــدا می کننــد. لــذا اصلی تریــن مرزبنــدی 

کافــر، امــت منافــق و امــت  فرهنــگ دیــن بــه بشــریت ارائــه می دهــد، »امــت 

مؤمــن« اســت. مرزبنــدی اساســی در فرهنــگ دیــن، فقــط تفــاوت انســان 

کافــر و منافــق بــا انســان مؤمــن نیســت، بلکــه باالتــر از آن، درگیــری جامعــه 

ــرار  ــد مؤمــن در جامعــه ای ق ــا جامعــه الهــی اســت. یعنــی بای کفــر و نفــاق ب

کــه محــور وحــدت آن جامعــه پرســتش خــدای متعــال باشــد و نبایــد  بگیــرد 

کــه دچــار بزرگ تریــن بیماری ها و مرض هاســت.  والیــت جوامعــی را بپذیــرد 

از  و...  ُعجــب  حســد،  کبــر،  البتــه  چیســت؟  بیماری هــا  و  مریضی هــا 

بیماری هــای روحــی هســتند امــا تمامــی ایــن دردها و مرض هــا و بیماری ها 

کــه حاذق تریــن  اســت  بــه وحــدت می رســند. روشــن  یــک موضــوع  در 
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عناصــر بــرای تشــخیص ایــن درد اصلــی، انبیــاء و اوصیــاء هســتند  زیــرا آنهــا 

کــه به دنبــال بشــریت  ــِه« بودنــد. یعنــی طبیبانــی بودنــد  اٌر ِبِطّبِ »َطِبیــٌب َدّوَ

کننــد. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در معرفــی  ــا امراض شــان را درمــان  می گشــتند ت

مریضــی و بیمــاری اصلــی بشــریت بــه صراحــت می فرماید:»استشــفوه مــن 

کبرالــداء و هــو  ادوائکــم و اســتعینوا بــه علــي الوائکــم فــان فیــه شــفاء مــن ا

الکفــر و النفــاق و الغــي والضــال« )نهج الباغــه/ خطبــه 175( از قــرآن بــرای 

کنیــد. در قــرآن دوای بزرگتریــن مــرض بیــان شــده  بیماری هایتــان دوا پیــدا 

و بزرگ تریــن مــرض، »الکفــر و النفــاق و الغــي والضــال« اســت؛ یعنــی انــکار 

ــرای نجــات بنــدگان خــدا آمدنــد. امــا  کــه ب ــم و فرســتادگان او  صاحــب عال

ایــن بیمــاری صرفــًا یــک امــر درونــی و ناشــی از اذعــان یــا انــکار ذهنی نیســت 

ــی در آن  ــی ســهم بزرگ بلکــه هماننــد بســیاری از بیماری هــا، محیــط بیرون

می پذیرنــد.  ویــروس  اجتماعــی  ســاختارهای  از  انســان ها  یعنــی  دارد؛ 

ــاق  ــر و نف کف ــی  ــم یعن ــی عال ــن مریض ــار بدتری ــدگان دچ ــاد و بن ــر عب گ ــس ا پ

کفــر و نفــاق را  کــه شــهروندِی جامعــه  می شــوند، دلیــل اصلــی آن اســت 

کــه نــوع خاصــی از روابــط  قبــول می کننــد و در جامعــه ای زندگــی می کننــد 

کمــان در آن جریــان دارد . بــه همیــن دلیــل  و ارزش هــا و محبوبیت هــا و حا

در قــرآن و روایــات و ادعیــه و زیــارات، بحــث از امــت بــه صــورت مکــرر و 

کــه بایــد بــه آن توجــه  متعــدد مطــرح می شــود ولــی مســأله بســیار حساســی 

کــه امــت و جامعــه، بــدون ســاختار حرکــت نمی کنــد  داشــت ایــن اســت 

بلکــه روســاء و مــأ بــا ایجــاد ســاختارهای اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و 

کفــر و نفــاق دچــار می کننــد. سیاســی مــردم را بیچــاره می کننــد و بــه مــرض 
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ــیم  ــی، تقس ــی و اله ــته بندی دین بنابرایــن بزرگ تریــن و مهم تریــن دس

کــه باعــث می شــود ســاختارهای  کفــر و نفــاق و ایمــان اســت  جوامــع بــه 

کســی بــه  گــر  کفــر یــا نفــاق بگیــرد. ا یــک جامعــه نیــز رنــگ و بــوی ایمــان یــا 

این هــا توجــه نداشــته باشــد ولــو این کــه در اعمالــش »بــّرًة تقیــًة« باشــد 

جامعــه ی  کــه  اســت  موضوعــی  ایــن  نمی کنــد.  شــرم  او  عــذاب  از  خــدا 

اباعبداهلل الحســین؟ع؟ بــه آن دچــار شــده بــود و لــذا امــام حســین ؟ع؟ نیــز 

ــِب ااِلْصــاِح فــي  ــُت ِلَطَل مــا َخَرْج
ّ
ــرد: »ِإَن ک ــام  ــرای اصــاح ایــن جامعــه قی ب

ــّدي«. ــِة َج َمّ
ُ
أ

کــه می توانــد علــت هشــدار شــدید خداونــد   همیــن توضیــح اســت 

ِخــِذ اْلُمْؤِمُنــوَن اْلَکاِفِریــَن   َیَتّ
َ

کنــد: »ال متعــال در ســوره آل عمــران را روشــن 

ِ ِفــي َشــْيٍء 
ْوِلَیــاَء ِمــْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیــَن َوَمــْن َیْفَعــْل ٰذِلــَك َفَلْیــَس ِمــَن اهلَلّ

َ
أ

ُرُکــُم اهلَلُّ َنْفَســُه« )آل عمــران/28(  خداونــد  ُقــوا ِمْنُهــْم ُتَقــاًة َوُیَحِذّ ْن َتَتّ
َ
 أ

ّ
ِإال

کــه  متعــال در ایــن آیــه، بنــدگان را بــه نحــوی هشــدار و تحذیــر می دهــد 

بــه نظــر می رســد هماننــد آن در ســایر آیــات شــریفه قــرآن نیامــده اســت: 

ــُم اهلَلُّ َنْفَســُه« خــدا شــما را از خــودش می ترســاند. امــا ایــن تعبیــر  ُرُک »ُیَحِذّ

بســیار ســنگین در موضــوع دزدی و اختــاس، حجــاب و عفــاف، نمــاز اول 

وقــت، احتــرام بــه والدیــن، روزه، حــج و غیــره وارد نشــده بلکــه در موضــوع 

کفــار را ولــی خوشــان  کفــار اســت. یعنــی مؤمنیــن حــق ندارنــد  قبــول والیــت 

را  کفــر  کفــر و ســاختارهای  کفــر برونــد و جامعــه  زیــر پرچــم  قــرار داده و 

ــْیٍء« هیــچ  ــی َش ــَن اهلِل ِف ــَس ِم کار را بکنــد، »َفَلْی کســی ایــن  ــر  گ ــد. ا بپذیرن

کــه مشــابه آن  ارتباطــی بــا خــدا نــدارد. ایــن تعبیــر نیــز بســیار ســنگین اســت 
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کفــار را ولــّی خــود بدانــد و شــهروند  کســی  گــر  در قــرآن ماحظــه نمی شــود. ا

کفــر، ایمــان  کفــر شــود و ایــن مرزبنــدی مهــم بیــن ســه جامعــه ی  جامعــه 

ــذا خــدا  ــا او قطــع می کنــد. ل ــد، خــدا ارتبــاط خــود را ب ــر هــم بزن و نفــاق را ب

ــا  ــُه« شــما را از خــودش می ترســاند ت ــُم اهلُل َنْفَس ُرُک هشــدار می دهــد: »ُیَحِذّ

کفــار را پذیرفتیــد، در  گــر والیــت  کفــر و نفــاق قــرار نگیریــد. ا در دام جامعــه 

ــه  ک ــد  ــرار می گیری ــی هایی ق کانال کش ــدی و  ــط و جدول بن ــاختارها و رواب س

خواســته و ناخواســته در تاریک خانه هــای ظلمــات فــرو می رویــد و در بیــن 

کفــر و طغیــان ِلــه می شــوید.  آجرهــای ســاختمان های 

کن نمی مانــد و در  کفــر و نفــاق ســا کــه جامعــه  البتــه بایــد توجــه داشــت 

کریــم »َوٰلِکــْن  یــک ظرفیــت معیــن متوقــف نمی شــود بلکــه بــه تعبیــر قــرآن 

کفــار، ســینه  «)نحــل/106(  َح ِباْلُکْفــِر َصــْدًرا َفَعَلْیِهــْم َغَضــٌب ِمــَن اهلَلِ َمــْن َشــَر

گشــاده می کنــد و ظرفیــت خــود را بــرای دنیاپرســتی دائما  کفــر  خــود را بــرای 

ارتقــا می دهــد. لــذا حتمــا بــه جوامــع و قدرت هــای دیگــر حملــه ور هســتند 

کافــر یــا منافــق هــم  کننــد؛ یعنــی یــک جامعــه  تــا مقــدورات آنهــا را مــال خــود 

کفــر و نفــاق حملــه ور اســت و هــم به جامعــه ایمانی هجمه  بــه دیگــر جوامــع 

مــی آورد. البتــه بزرگتریــن خطــر در نظــر آنهــا، مؤمنیــِن خداتــرِس آخرت گــرا 

کافــر ممکــن اســت  کافــر بــا  کــه اهــل دنیاپرســتی نیســتند. چــون  هســتند 

همزیســتی داشــته باشــد و بــرای رســیدن بــه دنیــا بــا هــم بــه تفاهــم برســند 

کــه بــا مؤمنیــن هیــچ تفاهمــی بــر ســر دنیــا نخواهنــد  ولــی مطمئــن هســتند 

ــه آخــرت اســت و اصــا مبنایــش را  داشــت. چــون مبنــای مؤمــن، توجــه ب

کافــر بــه تفاهــم برســد  کــه بخواهــد بــر ســر تقســیم دنیــا بــا  دنیــا قــرار نــداده 
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کافــر قــرار نمی گیــرد. بــه همیــن جهــت اســت  و لــذا هیــچ گاه در زمیــن بــازی 

کفــر بــه جامعــه ایمانــی شــدیدتر اســت؛ یعنــی وقتــی مؤمــن  کــه حملــه 

ــد،  ــکیل ده ــود را تش ــِی خ ــه ایمان ــرد و جامع ــرار نگی ــر ق کاف ــازی  ــن ب در زمی

کــه علی رغــم ریاســت و  کــه افــرادی هســتند  ملت هــا مشــاهده می کننــد 

کمیــت، مــردم را اســیر هــوای نفــس خــود قــرار نداده انــد و زیبایــی ائمــه  حا

کفــار را بــه خطــر  کــه ایــن امــر، دســتگاه  نــور و جامعــه مؤمنیــن را می بیننــد 

کــرم؟ص؟ و ائمــه معصومیــن؟مهع؟  و  می انــدازد. یعنــی زیبایــی حرکــت نبــی ا

کفــر و نفــاق  انبیــاء و اوصیــاء و نــواب خــاص و عــاّم آنــان، همــواره دســتگاه 

ــد  ــر ض ــات را ب ــدیدترین حم ــذا ش ــدازد و ل ــه و می ان ــر می انداخت ــه خط را ب

دســتگاه ایمانــی ترتیــب می دهنــد.

کفــر و نفــاق و ایمــان  گــر طبــق اعتقــادات دینــی، ســه جامعــه   حــال ا

کفــر و  گرفــت و ایــن وحشــی گری و دیوانگــی و جنــون در جامعــه  شــکل 

نفــاق، باعــث حملــه مــداوم بــه دســتگاه ایمــان شــد، آیــا ایــن حملــه هــا در 

کفــار  دوران غیبــت تعطیــل مــی شــود؟! آیــا در دوران غیبــت، هــوای نفــس 

از بیــن مــی رود؟! شهوت پرســتی آنهــا تعطیــل مــی شــود؟! یــا بــا مشــاهده 

کفــر و نفــاق در  کــه هــر چــه زمــان بیشــتری می گــذرد،  تاریــخ معلــوم می شــود 

گســترش و... هســت؟! و بــه شــیوه های جدیــد ضربه هــای  حــال بســط و 

کفــر و نفــاق بــه  گــر در فرهنــگ دینــی مــا  کنــد؟! حــاال ا خــود را اعمــال مــی 

عنــوان بزرگتریــن بیمــاری بشــریت معرفــی شــده و چنیــن خطــرات بزرگــی 

بــرای جامعــه ایمانــی ایجــاد می کنــد، مؤمنیــن نبایــد تدبیــر و مدیریــت و 

برنامه ریــزی بــرای دفــاع داشــته باشــند؟! بــرای جمــع آوری زباله هــا در یــک 
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کارگــران شــهرداری اعتصــاب  گــر  شــهر، مدیریــت شــهری ضــرورت دارد و ا

کوچــه و خیابــان باقــی می مانــد. یعنــی بــرای نیــاز  کننــد، زباله هــای در 

ــه، مدیریــت و دســتگاه الزم اســت  مــادی ســاده ای ماننــد جمــع آوری زبال

کــه ســخن از هجمه هــای ســنگین و بی وقفــه و وحشــیانه  امــا هنگامــی 

کفــار و منافقیــن می شــود، آیــا می تــوان دربــاره ضــرورت مدیریــت ایمانــی 

کــرد و آن را بــه  و ایجــاد ســاختارهای الهــی بــرای دفــاع از امــت دینــی تردیــد 

دوران معصــوم منحصــر نمــود؟! آیــا چنیــن تردیدهایــی برخــاف مســلمات 

کافــر و منافــق و مؤمــن  اعتقــادی مــا دربــاره تقســیم انســان ها و جوامــع بــه 

نخواهــد بــود؟! پــس چگونــه بایــد جلــوی ایــن هجمه هــا ایســتاد و تــاب 

ــی  ــکر را طراح ــب لش ــره و قل ــه و میس ــم و میمن ــنگر بزنی ــد س ــا نبای آورد؟! آی

ــرای  ــداء و ب ــر ال کب ــل ا ــه در مقاب ک ــت  ــوان پذیرف ــا می ت ــم؟! آی کنی ــم  و تنظی

ک آن، یــک دســتگاه  مبــارزه بــا بزرگتریــن بیمــاری بشــری و آثــار خطرنــا

مدیریــت و والیــت الزم نیســت؟! در مقابــل بیماری هــای جســمی و روحــِی 

متــداول، دســتگاه عریــض و طویلــی بــه نــام وزارت بهداشــت، درمــان و 

کبــِر  آمــوزش پزشــکی طراحــی شــده و مدیریــت می شــود امــا در مقابــل ا

الــداء، طراحــی و اجــرای یــک دســتگاه مدیریتــی ضــرورت نــدارد؟! روشــن 

کفــر و  کــه نــه آن هجمه هــای وحشــیانه جوامــع و حکومت هــای  اســت 

نفــاق در دوران غیبــت تعطیــل می شــود و نــه بــدون مدیریــت و جبهــه 

ــر  ــی امکان پذی ــاع از جامعــه ایمان ــا و دف ــل آنه آرایــی، صــف بنــدی در مقاب

کفــر  خواهــد بــود. لــذا »والیــت مطلقــه فقیــه« یعنــی مقابلــه بــا هجمه هــای 

و نفــاق، مطلــق اســت و قیــدی نــدارد و ایــن حکــم، قبــل از آن کــه یــک حکــم 
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فقهــی باشــد، از احــکام اعتقــادی اســت و الزمــه ای قطعــی بــرای اصــول 

مســلم اعتقــادات محســوب می شــود. زیــرا ایــن ضــرورت، بــه مســلمات 

کفــر و نفــاق  اعتقــادی دربــاره ماهیــت ایــن دنیــا و تعریــف دینــی از جامعــه 

بــاز می گــردد.

در واقــع بزرگتریــن ثــروت و باالتریــن دارایــی و عظیم تریــن دســتاورد 

بــر  کــه یــک جامعــه ایمانــی و حکومــت دینــی  ایــن اســت  امــروز شــیعه 

محــور پرســتش خــدای متعــال را پدیــد آورده  و بــا پیــروی از حضــرت امــام 

کرده و اســام  کفر، نفاق و ایمان را زنده  خمینی )ره( مرزبندی بین جوامِع 

کــرده و در جهــان اســام، جــرأت روحــی  را وارد معــادالت قــدرت جهانــی 

ــا شــجاعت  کــرده اســت. حضــرت امــام ســال 1342 ب کفــر تولیــد  ــا  مبــارزه ب

ــی  ــه ایــن حقائــق قرآن ــه ب ک کســانی  ــاد ســر مــی داد: »اســام رفــت«. آن  فری

کــه نمــاز و روزه  کجــا رفــت؟! مــردم  توجــه نداشــتند، می گفتنــد: »اســام 

خــود را انجــام می دهنــد و عــزاداری  بــرای اهل بیــت و امــام حســین؟مهع؟ 

کــه امــر محــوری در اســام، احــکام فقــه  پابرجاســت.« زیــرا متوجــه نبودنــد 

فــردی نیســت بلکــه تشــکیل یــک امــت الهــی و مرزبنــدی بــا امت هــای 

گــر عبــاد خــدا شــهروند آن جوامــع بشــوند، نــه  کفــر و نفــاق اســت چــون ا

تنهــا جایــی بــرای عمــل بــه فقــه باقــی نخواهــد مانــد بلکــه تدریجــًا از نظــر 

کفــار بــه بزرگتریــن مــرض دچــار  اعتقــادی نیــز منحــرف شــده و تحــت والیــت 

کــه جامعــه  خواهنــد شــد. حضــرت امــام )ره( متوجــه ایــن خطــر بــزرگ شــد 

ایمانــی و محــب اباعبــداهلل الحســین ؟ع؟ توســط یــک رژیــم وابســته، در 

گرفتــه اســت، لــذا فریــاد  کفــار قــرار  مــدار نظم هــای منطقــه ای و بین المللــِی 
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زد: »اســام در خطــر اســت«. در واقــع شــعار اســتقال و استکبارســتیزی در 

کفــر  گفتمــان انقــاب اســامی، ناظــر بــه آزادی و رهیدگــی از ســلطه جوامــع 

ــگ  ــر فرهن ــم ب ک ــر حا ــی و ام ــت قرآن ــک حقیق ــم، ی ــن مه ــت و ای ــاق اس و نف

وحــی و ادبیــات آیــات و روایــات اســت. امــروز نیــز بزرگ تریــن دســتاورد و 

کــه  کــه حضــرت امــام بــه ارمغــان آورد ایــن اســت  دارایــی جمهــوری اســامی 

کفــر نــرود؛ زیــرا  می خواهــد تحــت والیــت نظــام و ســاختار و زندگــِی جوامــع 

آن هــا بزرگ تریــن مریض هــا و دیوانه تریــن مجانیــن هســتند و بــه خاطــر 

رســیدن بــه متــاع دنیــا از هــر جنایــت دریــغ نمی کننــد و فکرهــا و روح هــا 

امــروز دچــار چالش هــا و ضعف هایــی هســتیم و  گــر  ا کرده انــد.  را مســخ 

برخــی اعمــال و رفتارهــای اجتماعــی مــا بــه »ظالمــًة مســیئًة« متصــف 

کــه بــه اضطــرار و ناچــاری یــا ســاده انگاری  می شــود، بــه خاطــر ایــن اســت 

کفــر و طاغــوت  ــود و دنیــازده ی نظــام  کفرآل در بخش هایــی، ســاختارهای 

کــه ملــت ایــران آن  را پذیرفته ایــم. البتــه اصــل و اســاس جمهــوری اســامی 

را بــه رهبــری امــام )ره( به وجــود آورده انــد و بــا هدایــت مقــام معظــم رهبــری 

کــه می توانــد مــردم  ثروتــی اســت  باالتریــن  تــداوم بخشــیده اند،  بــه آن 

ایــران را بــرای ادامــه مســیر در جهــت شکســتن ســاختارهای اجتماعــی 

کنــد و بــه ایــن صــورت، آن را جــزء امت هــای نجات یافتــه در  کفــر آمــاده 

ــر محــور خــدای متعــال و محبــت امــام  ــرا ایــن امــت ب ــرار دهــد زی آخــرت ق

کفــر و بوش هــا و ترامپ هــا را در  حســین ؟ع؟ جمــع شــده و والیــت ائمــه 

بنیــان جامعه شــان نپذیرفته انــد و بــر محــور شــعار »نــه شــرقی؛ نــه غربــی« 

ــام  ــت قی ــه برک ــاءاهلل ب ــد. ان ش کرده ان ــی  ــدرن را نف ــر م کف ــده اند و  ــع  ش جم
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کــه بــه تنهایــی تمــام ســاختارهای مــادی جامعــه دوران  امــام حســین ؟ع؟ 

کشــید، ملــت ایــران در صــورت توجــه نخبگانــش بــه  خــود را بــه چالــش 

کنــد. زیــرا بــر محــور  حقیقــت قیــام عاشــورا می توانــد از همــه چالش هــا عبــور 

ــت. ــع شده اس ــان جم ــواب ایش ــان؟جع؟ و ن ــام زم ــین؟ع؟ و ام ــام حس ام

ــه صــورت تفصیلــی و عینــی توضیــح خواهیــم داد  در مباحــث آینــده ب

شــکل  کــرم؟ص؟  نبی ا از  بعــد  جامعــه ی  در  اجتماعــی  ســاختارهای  چــه 

کــه منجــر بــه شــهادت امــام حســین ؟ع؟ شــد و قاتلیــن امــام چــه  گرفــت 

کــرده بودنــد. ســپس توضیــح خواهیــم داد  ســاختارهای اجتماعــی ایجــاد 

ــی در طــول تاریــخ اتفــاق افتــاده اســت و طــی آن، جامعــه  ــه چــه تغییرات ک

کــه امــت دینــی  کــرده اســت  کفــر بــه چــه ســاختارهای جدیــدی دســت پیــدا 

کــه در ایــن  و انقــاب اســامی را تهدیــد می کنــد. البتــه بایــد توجــه داشــت 

تهدیــدات، اشــخاص بــه تنهایــی موثــر نیســتند، بلکــه اشــخاص بــا واقعیتی 

بــه نــام ســاختارهای اجتماعــی ترکیــب شــده و بــا ایجــاد یــا بکارگیــری آنهــا و 

بــا قرارگرفتــن در منزلت هــای اجتماعــی و مدیریــت روابــط جمعــی، مــردم را 

بــه ســمت اهــداف خــود می برنــد. 



مبحث چهارم:
»قومیت و قبیله گرایی بر مبنای دنیاپرستی«، به عنوان ساختار سیاسِی 

قاتل امام
 و »جریان دنیاپرستی در دموکراسی« به عنوان ساختار سیاسِی برانداز 

نظام اسالمی

گفت قاتان اباعبداهلل  الحســین؟ع؟  گذشــته باید  در جمع بندی مباحث 

فقــط افــراد حاضــر در روز عاشــورا نبودنــد بلکــه بــه حســب آیــات، روایــات، 

ــاد  ــوه و ابع ــام وج ــا تم ــه« ب ــک »جامع ــد ی ــرح ش ــه مط ک ــه ای  ــارات و ادعی زی

خــود در مقابــل حضــرت ایســتاد و ایشــان را بــه شــهادت رســاند. جامعــه نیــز 

صرفــا بــا جمع شــدن انســان ها بــه دور هــم ایجــاد نمی شــود، بلکــه عــاوه بــر 

ایــن جمع شــدن، ســاختارها و روابــط و منزلت هــای اجتماعــی بــرای ایجــاد 

کمان ســوق  کــه مــردم را بــه حرکــت در مســیر مــورد نظــر حا جامعــه نیــاز اســت 

 دهــد. پــس ایــن جامعــه و امــت و ســاختارهای اجتماعــی آن، قاتــل امــام 

بودنــد و باعــث شــدند اباعبــداهلل؟ع؟ در اوج مظلومیــت و غربــت به شــهادت 

ــا  ــد بــدون این کــه ندایــی ی برســد و 70 نفــر در مقابــل 20 هــزار نفــر قــرار بگیرن

کــه  حرکتــی از قومــی دیــده شــود. لــذا بــه حســب آیــات و روایــات مفصلــی 
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بیــان شــد، حقیقــت قیــام اباعبــداهلل؟ع؟ تغییــر در امــت و ســاختارهای آن 

ــی،  ــای اله ــای اوصی ــا و مأموریت ه ــام انبی ــت تم ــت بعث ــن عل ــود و همچنی ب

شکســتن وحــدِت جامعــه مــادی و از بین بردن ســاختارهای آن بوده اســت؛ 

کــه مــردم را بــه ضالــت  کشــانده بــود. بنابرایــن معیــار اصلــی  ســاختارهایی 

کتــاب، هدایــت و ضالت، ســعادت و شــقاوت این  عقــاب و ثــواب، حســاب و 

کــه انســان ها شــهروند چــه جامعــه ای هســتند و مهمتریــن مرز بنــدی  اســت 

ــر  کف ــه  ــان، جامع ــه ایم ــه »جامع ــع ب ــیم بندی جوام ــن، تقس ــگ دی در فرهن

و جامعــه نفــاق« اســت. ایــن تقســیم بندی در روز قیامــت نیــز رقم زننــده 

کمــان و  عقــاب و ثــواب خواهــد بــود؛ یعنــی امت هــا والیــت چــه جامعــه و حا

ســاختارهای اجتماعــی )کفرآمیــز یــا نفــاق آلــود و یــا ایمانــی( را پذیرفته انــد تــا 

کتــاب آنهــا رســیدگی شــود و بــه ســوی بهشــت یــا  بــر حســب آن، بــه حســاب و 

کفــر و نفــاق تــا روز  جهنــم رهســپار شــوند. نکتــه اساســی دیگــر این کــه جامعــه 

ــْو َتْغُفُلــوَن َعــْن  َکَفــُروا َل  اَلِذیــَن 
َ

قیامــت بــه جامعــه ایمــان حملــه ور اســت »َوّد

ْمِتَعِتُکــْم َفَیِمیُلــوَن َعَلْیُکــْم َمْیَلــًة َواِحــَدًة«1 )نســاء/102( جامعــه 
َ
ْســِلَحِتُکْم َوأ

َ
أ

کــه یــک لحظــه جامعــه ایمانی غافل شــود تــا حمله  کفــر بــه دنبــال ایــن اســت 

کنــد و آن را از بیــن ببــرد. بــر ایــن اســاس روشــن  سراســری و همه جانبــه بــه او 

ـ به ملت  ـ به فرمایش حضــرت امام خمینــی )ره(2ـ  کــهـ  کــه موهبــت الهــی  شــد 

کــه امــت و جامعــه ایمانــی  ایــران رســیده اســت همیــن »والیــت فقیــه« اســت 

کفــر و نفــاق محافظــت می کنــد. زیــرا در دوران  را در مقابــل هجمــه جامعــه 

کــه شــما از ســاح ها و متاع هــای خــود غافــل شــوید تــا یکبــاره بــه شــما  1. »کافــران آرزو دارنــد 
هجــوم آورنــد«.

2. صحیفه امام، ج 10، ص 407.
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کفــر و هجمه هــای آن بــه جامعــه خداپرســتان تعطیــل  کبــری نیــز  غیبــِت 

نشــده اســت و بنابرایــن موحــدان و مؤمنیــن بــرای اینکــه جامعــه ایمانــی را 

ــک  ــاد ی ــه ایج ــد، ب ــات دهن ــظ و نج ــاق حف ــر و نف کف ــای  ــل هجمه ه در مقاب

جامعــه و وحــدت اجتماعــی و مدیریــت نیــاز دارنــد. در غیــر این صــورت ایــن 

گسســته خواهــد شــد و جامعــه ایمانی تحــت والیت  مرزبنــدِی قرآنــِی جوامــع 

 موفــق بــه زمینه ســازی 
ً
گرفــت و قهــرا کفرآلــود و نفــاق زده قــرار خواهــد  جوامــع 

بــرای ظهــور و وفــای عهــد بــه حضــرت ولی عصــر؟جع؟ نخواهــد شــد.

که فــردی مانند یزید صرفًا باالی ســریر ســلطنت  گمــان شــود  پــس نبایــد 

گفــت: حســین بن علی؟امهع؟را بکشــید و همــه مــردم هــم  نشســت و بــه مــردم 

بافاصلــه پذیرفتنــد! نخیــر، بلکــه عــاوه بــر وجــود فرمــان ِده و فرمانبــران، 

یــک واقعیــت دیگــری بــه نــام »روابــط و ســاختارهای اجتماعــی« وجــود دارد 

گرچــه جوامــع قبــل از  کفــر و نفــاق می کنــد. لــذا بیــان شــد  کــه مــردم را دچــار 

ــی ایــن  ــد ول ــیط بودن ــاده و بس ــع امروزیــن س ــا جوام ــانس در مقایســه ب رنس

کــه فاقــد ســاختارهای اجتماعی باشــند بلکه همیــن روابط  بــدان معنــا نبــود 

و ســاختارها نقشــی اساســی در شــهادت حضــرت اباعبــداهلل؟ع؟ داشــت. لذا 

امــروز نیــز محبیــن اهل بیــت و عــزاداران حســینی بــرای دریافــت صحیــح پیام 

ــند  ــته باش ــه داش ــی توج ــب اساس ــن مطل ــه ای ــد ب ــه آن بای ــل ب ــورا و عم عاش

کــه چــه ســاختارهای اجتماعــی، جامعــه شــیعه و نظــام اســامی و مــردم 

کــه والیت فقیــه را به عنــوان حافــظ و  والیت مــدار را تهدیــد می کنــد؛ مردمــی 

کفــر و نفــاق پذیرفته انــد. حصــن امــت دینــی در مقابــل جامعــه 

در تبییــن ایــن مهــم، ابتــدا بــه بررســی بخشــی از ســاختارهای اجتماعــی 
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ســاختارهای  آن،  بــا  مقایســه  در  و  می پردازیــم  اســام  صــدر  دوراِن 

ــرمایه  ــرده و س ک ــار  گرفت ــا و  ــیعه را مبت ــه ی ش ــروز جامع ــه ام ک ــی ای  اجتماع

دینــی مــردم ایــران ــــ یعنــی نظــام مبــارک جمهــوری اســامی ــــ را در معــرض 

قــرار داده، تببیــن می کنیــم. خطــر 

کــه  بــرای بررســی ســاختارهای اجتماعــی در امــر »قــدرت و سیاســت« 

ــره و  ــوره بق ــه 200 س ــه آی ــوان ب ــد، می ت ــین؟ع؟ ش ــام حس ــهادت ام ــث ش باع

روایــت ذیــل آن پرداخــت؛ ایــن آیــه شــریفه بــه حجــاج دســتور می دهــد: 

َشــَد ِذْکــًرا« وقتــی 
َ
ْو أ

َ
َکِذْکِرُکــْم آباَءُکــْم أ »َفــِإَذا َقَضْیُتــْم َمَناِســَکُکْم َفاْذُکــُروا اهلَلَ 

کــه پدرانتــان  کنیــد همان طــوری  مناســکتان را انجــام دادیــد خــدا را یــاد 

کنیــد. روایتــی ذیــل ایــن  را یــاد می کنیــد و بلکــه شــدیدتر از آن خــدا را یــاد 

آیــه از قــول امــام باقــر؟ع؟ نقــل شــده اســت: »کان الرجــل فــی الجاهلیــه 

ــان  ــردم در زم ــک«1 م ــی ذل ــه ف ــذه اآلی ــت ه ــی و انزل کان اب ــی و  کان اب ــول  یق

وقــت  صحبــت می کردنــد می گفتنــد:  هــر  کــه  بودنــد  این گونــه  جاهلیــت 

»پــدر مــن این گونــه بــود و پــدر مــن آن گونــه بــود.« البتــه نــه فقــط نســبت بــه 

پدرشــان این طــور صحبــت می کردنــد، بلکــه نســبت بــه جدشــان، نژادشــان، 

قبیله شــان، خون شــان، خاندان شــان و نسل شــان نیــز همین طــور بــوده 

ــه  ــد، آنگون ــه بودن ــدان مــا، قبیلــه مــا و عشــیره مــا این گون و می گفتنــد: »خان

بودنــد«. لــذا در برخــورد بــا ایــن رابطــه و ســاختار اجتماعــِی »تفاخــر بــه آبــاء و 

اجــداد و تکیــه بــر قبیلــه و عشــیره«، ایــن آیــه شــریفه نــازل شــد و امــر شــد: »بــه 

ــان  ــه هم ــل ب ــد، حداق ــه می کنی ــان تکی ــدرت پدرانت ــه ق ــه ب ک ــدار  ــان مق هم

1. تفسیر عیاشی، جلد یک، صفحه 98.
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کــه تفاخــر بــه  کفرآمیــز ــــ  انــدازه بــه یــاد خــدا باشــید«، تــا آن رابطــه اجتماعــِی 

ـــ شکســته شــود. در روایتــی دیگر  جــد و نســل و نــژاد و قبیلــه و عشــیره هســتـ 

کانــوا یفتخــرون بآبائهــم« و همچنیــن »اّن اهــل الجاهلیــه  آمــده اســت: »ای 

کا و ابیــک و بلــی و أبیــک«1 بــه اجدادشــان تفاخــر می کردنــد  کان مــن قولهــم 

کــه این گونــه  و بــه آنهــا قســم می خوردنــد امــا خــدای متعــال دســتور داد 

قســم نخوریــد، بلکــه بگوییــد »الواهلل بلــی واهلل«. خــدای متعــال می خواهــد 

ایــن روابــط اجتماعــی را بــا ایــن آیــات و بیانــات بشــکند، زیــرا مبــدا و پناهــگاه 

قــدرت شــما و هویــت، اصالــت و ریشــه شــما، نــژاد و قبیله تــان نیســت، بلکــه 

خــدای متعــال محــور جامعــه دینــی اســت و بایــد خــدای متعــال محــل ذکــر و 

یــاد و ملجــأ و پنــاه و تکیــه گاه قــدرِت امــت الهــی و هویــت آن باشــد.

ــا  ُیَه
َ
ــا أ ــد: »َی ــه، خــدای متعــال می فرمای ــه توب  همچنیــن در ســوره مبارک

ْوِلَیــاَء ِإِن اْســَتَحُبوا اْلُکْفــَر َعَلــی 
َ
ِإْخَواَنُکــْم أ  َتَتِخــُذوا آَباَءُکــْم َو

َ
اَلِذیــَن آَمُنــوا ال

ُکــْم  َکاَن آَباُؤ وٰلِئــَك ُهــُم الَظاِلُمــوَن ُقــْل ِإْن 
ُ
یَمــاِن َوَمــْن َیَتَوَلُهــْم ِمْنُکــْم َفأ ِ

ْ
اإل

َوِتَجــاَرٌة  اْقَتَرْفُتُموَهــا  ْمــَواٌل 
َ
َوأ َوَعِشــیَرُتُکْم  ْزَواُجُکــْم 

َ
َوأ ِإْخَواُنُکــْم  َو ُکــْم  ْبَناُؤ

َ
َوأ

َحــَب ِإَلْیُکــْم ِمــَن اهلَلِ َوَرُســوِلِه َوِجَهــاٍد 
َ
ِکُن َتْرَضْوَنَهــا أ َکَســاَدَها َوَمَســا َتْخَشــْوَن 

کســانی  ْمــِرِه«2 )توبــه/23 و 24( ای 
َ
ِتــَي اهلَلُ ِبأ

ْ
ِفــي َســِبیِلِه َفَتَرَبُصــوا َحَتــٰی َیأ

1. همان.
کفــر را بــر ایمــان ترجیــح دهنــد،  کــه ایمــان آورده ایــد هــرگاه پــدران و بــرادران شــما،  کســانی  2. »ای 
کــه آنــان را ولــّی خــود قــرار  کســانی از شــما  آنهــا را ولــّی )و یــار و یــاور و تکیــه گاه( خــود قــرار ندهیــد و 
کــه  گــر پــدران و فرزنــدان و بــرادران و همســران و طایفــه شــما، و اموالــی  دهنــد، ســتمگرند. بگــو: ا
کــه بــه آن عاقــه  کســاد شــدنش می ترســید و خانه هائــی  کــه از  بــه دســت آورده ایــد، و تجارتــی 
که  داریــد، در نظرتــان از خداونــد و پیامبــرش و جهــاد در راهــش محبوبتــر اســت، در انتظــار باشــید 

کنــد«. خداونــد عذابــش را بــر شــما نــازل 
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کــرم؟ص؟ تشــکیل داده ایــد ولــی و  کــه ایمــان آوردیــد و امتــی حــول نبــی ا

سرپرســت و دوســت خــود )یعنــی صاحــب قــدرت و سیاســت خــود( را پــدران 

گــر خانــدان و عشــیره و قبیلــه شــما در نــزد  کافــر خــود قــرار ندهیــد. ا و بــرادران 

کنیــد  شــما از خــدا و رســول خــدا و جهــاد در راه خــدا محبوب تــر اســت صبــر 

کــه بــر محــور  تــا خــدا تصمیــم و عــذاب خــود را بــر شــما بیــاورد. پــس مؤمنینــی 

کــرم؟ص؟ جمــع شــده و امــت اســامی تشــکیل دادنــد بایــد مرکــز ثقــل،  نبی ا

گرایــش و تمایل شــان خــدای متعــال باشــد؛ نــه پــدر و بــرادر و عشــیره  امیــد، 

ــَي  ِت
ْ
ــٰی َیأ ــا عبــارت ســنگین »َفَتَرَبُصــوا َحَت و قبیله شــان؛ در غیــر این صــورت ب

ــوند. ــد می ش ــِرِه« تهدی ْم
َ
اهلَلُ ِبأ

َتِجــُد َقْوًمــا ُیْؤِمُنــوَن 
َ

خداونــد در ســوره مبارکــه مجادلــه می فرمایــد: »ال

ْو 
َ
أ آَباَءُهــْم  َکاُنــوا  َوَلــْو  َوَرُســوَلُه  اهلَلَ  َحــاَد  َمــْن  ُیــَواُدوَن  اآلِخــِر  َواْلَیــْوِم  ِبــاهلَلِ 

ْو َعِشــیَرَتُهْم«1 )مجادلــه/22( نبایــد در مؤمنیــن چنیــن 
َ
ْو ِإْخَواَنُهــْم أ

َ
ْبَناَءُهــْم أ

َ
أ

کــه دشــمنان خــدا و پیغمبــر را دوســت بدارنــد ولــو اینکــه  خصلتــی باشــد 

ــه  ــان تکی ــیره و قبیله ت ــه عش ــر ب گ ــی ا ــند. یعن ــان باش ــمنان عشیره ش آن دش

کــه بــه خــدای متعــال و رســولش  کســی اســت  کنیــد، مؤمــن نیســتید. مؤمــن 

ــه  ــد، ن ــز قــدرت و هویــت خــود را خــدا و رســول او می دان تکیــه می کنــد و مرک

ــو اینکــه عشــیره و قبیلــه اش باشــند. حتــی وقتــی خــدای  دشــمنان خــدا ول

متعــال می خواهــد بــه مــردم بگویــد در روز قیامــت هیــچ پنــاه و هویــت و 

صحبــت  آن هــا  ارتــکازات  بــا  متناســب  نداریــد،  خداونــد  جــز  دســتاویزی 

کــه بــا دشــمنان خــدا و  کــه ایمــان بــه خــدا و روز رســتاخیز دارنــد نمی یابــی  1. »هیــچ قومــی را 
ــا خویشاوندانشــان باشــند«. ــرادران ی ــا ب ــدان ی ــا فرزن ــدران ی کننــد، هــر چنــد پ رســولش دوســتی 
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ِبَبِنیــِه َوَصاِحَبِتــِه  َیْوِمِئــٍذ  َعــَذاِب  ِمــْن  َیْفَتــِدي  َلــْو  اْلُمْجــِرُم  می کنــد: »َیــَوُد 

ج/11 و12 و13( انســان در روز قیامــت  ِخیــِه  َوَفِصیَلِتــِه اَلِتــي ُتْؤویــِه«1 )معــار
َ
َوأ

کاش همــه دارایی هــای خــود ماننــد پســران و  کــه می گویــد  وضعیتــی دارد 

کــه بــه مــن پنــاه مــی داد ـ فــدا می کــردم و عــذاب  همســر و بــرادر و قبیلــه ام را ـ 

نمی شــدم. در آن دوران، مرکــز قــدرت و هویــت و پنــاه و امنیــت، قبیله گرایــی 

کردنــد.  و نژاد محــوری بــود. لــذا همــه بایــد از رئیــس قبیلــه اطاعــت مــی 

یعنــی بایــد در انتخــاب شــغل و چگونگــی درآمــد و انتخــاب همســر و موضــوع 

کســی تبعیــت  گــر  ازدواج و طــاق وغیــره از رئیــس قبیلــه اطاعــت می کردنــد. ا

نمی کــرد از قبیلــه اخــراج می شــد و پنــاه دیگــری نیــز نداشــت، زیــرا قبایــل 

ــه  ک کســی  ــه  ــه رســمیت می شــناختند و ب ــژاد خــود را ب دیگــر فقــط نســل و ن

توســط قبیلــه خــودش طــرد شــده، بدبیــن بودنــد. بنابرایــن ایــن فــرد یــا بایــد 

ــت  ــه نمی توانس ــا اینک ــرد ی ــی می ک ــان زندگ ــار و بیاب ــی در غ ــورت تنهای ــه ص ب

کنــد و رو بــه مــرگ می رفــت.  بســیاری از نیازهــای اجتماعــی خــود را تأمیــن 

کــرم؟ص؟ و  ســاختارهای اجتماعــی قــدرت و سیاســت در قبــل از بعثــت نبی ا

حتــی تــا قبــل از رنســانس، نژادمحــوری و قبیله گرایــی بــود. از ایــن رو، وقتــی 

خــدای متعــال حضــرت موســی و هــارون را بــه ســمت فرعــون و مــأ  قــوم 

گفتنــد:  بنی اســرائیل فرســتاد، آن هــا بــرای تحقیــر و عــدم تبعیــت از ایشــان 

ــه  ــا ب ــا م ــون/47( آی ــُدوَن«2 )مؤمن ــا َعاِب ــا َلَن ــا َوَقْوُمُهَم ــَرْیِن ِمْثِلَن ــُن ِلَبَش ُنْؤِم
َ
»أ

کــه او را مــکان داده انــد را  1. »گنــه کار دوســت مــی دارد فرزندانــش، زنــش، بــرادرش و و عشــیره اش 
کنــد«. در برابــر عــذاب آن )قیامــت( روز فــدا 

ــردگان مــا  ــوم آنهــا ب ــه ق ک ــی  ــم، در حال ــه دو انســان هماننــد خودمــان ایمــان بیاوری ــا ب ــا م 2. » آی
هســتند؟!«.
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کــه اوال مثــل مــا انســان بــوده و ثانیــا از نــژاد  موســی و هــارون ایمــان بیاوریــم 

کــه بنــدگان و زیردســت مــا )قبطی هــا(  پســت )بنی اســرائیل( هســتند؛ نــژادی 

ــند؟!  می باش

گذشــته، بــه نحــوی بــوده اســت  پــس ســاختارهای قــدرت در دوران 

ــال  ــه دنب ــز ب ــا او نی ــد و غالب ــه بودن ــس قبیل ــت رئی ــد در خدم ــگان بای ــه هم ک

بــوده اســت.  اهــواء و تمنیــات و شــهوات و خواســته های نفســانی خــود 

نباشــید،  دنیاطلــب  می شــود  توصیــه  مرتــب  دیــن  فرهنــگ  در  اینکــه 

یــک امــر ذهنــی یــا انتزاعــی نیســت بلکــه در عینیــت دارای یــک ســاختار 

ــه ســاختارهای سیاســی یــک  معیــن اســت. دنیاپرســتی در امــر سیاســت، ب

کــه در آن همــه توســط  جامعــه ی قبیله محــور و دنیاپرســت معنــا می شــد 

رؤســای قبایــل اســتثمار می شــدند و در جهــت اهــداف مــادی آنهــا بیــگاری 

می دادند.  

کــه تمــام انبیــا و اوصیــای الهــی در مقابــل  در مباحــث قبلــی بیــان شــد 

که  یــک جامعــه برانگیختــه شــدند و لــذا چالــش اصلــی آن بزرگــواران ایــن بــود 

ــژاد و شــهوات رئیــس قبیلــه جمــع  ــر محــور ن کــه ب می خواهنــد جامعــه ای را 

کنند.  شــده اند، بشــکنند و امــت و جامعــه ای بــر محــور توحید و نبــوت ایجاد 

کار ایــن بزرگــواران، شکســتن ایــن ســاختار بــود. در واقع یکی  بنابرایــن اولیــن 

کــرم ؟ص؟، ســاختارهای اجتماعــی در امــر سیاســت  از مصائــب و بایــای نبــی ا

گــر هــر رســولی بــرای یــک امــت و  یعنــی نژادمحــوری و قبیله گرایــی بــود. پــس ا

« )نحــل/36(، وضعیت 
ً

ــٍة َرُســوال َمّ
ُ
ُکِلّ أ جامعــه مبعــوث شــد: »َلَقــْد َبَعْثَنــا ِفــي 

عشــیره گرایی  اجتماعــِی  ســاختارهای  از  برخاســته  امت هــا  ایــن  سیاســی 
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و قبیله محــوری بــود و همــه ایــن ســاختارها نیــز بــه ایــن علــت ایجــاد شــده 

کــه شــهوات و تمایــات مــادی رئیــس قبیلــه تأمیــن شــود؛ یعنــی هــر  بــود 

غــذا و مــال و رفــاه و شــهوت جنســی بخواهــد ســریعا و بــا بیــگاری دیگــران 

کــرم ؟ص؟ صرفــًا در مقابــل تعــدادی عنصــر  گــردد. بنابرایــن نبی ا بــرای او مهیــا 

فاســد و ظالــم قــرار نداشــت، بلکــه در مقابــل جامعه شناســان بســیار زیــرک 

ایــن ســاختار سیاســی  اســاس  بــر  را  کل جزیره العــرب  کــه  بــود  و ماهــری 

ــد و ایشــان می خواســت ایــن ســاختار را از هــم فروبپاشــد  مدیریــت می کردن

کار خطیــر فقــط  گرایــش بــه توحیــد آزاد شــوند. لــذا ایــن  تــا بنــدگان خــدا بــرای 

کــه در پیامبــران قــرار  ــا تکیــه بــه قــدرت و علــم خــدای متعــال و شــجاعتی  ب

گرفتــه شــده  کــه بــرای پرســتش خــدای متعــال از آنــان  داده شــده و عهــدی 

ــود. ــر ب اســت امکان پذی

 چــه زیبــا امــام ســجاد؟ع؟ در همــان ابتــدای صحیفــه ســجادیه و در 

َکاَشــَف  ــزرگ جــد مطهرشــان را توصیــف می کنــد: »َو  کار ب دعــای دوم، ایــن 

ــاِء  ــی ِإْحی ــَع ِف ــَرَتُه، َو َقَط ْس
ُ
َک أ ــا ــی ِرَض ــاَرَب ِف ــُه، َو َح َت ــاِء ِإَلیــَک َحاّمَ َع

ُ
ــی الّد ِف

َب االْقَصیــَن َعَلــی  ْقَصــی االْدَنیــَن َعَلــی ُجُحوِدِهــْم، َو َقــّرَ
َ
ِدیِنــَک َرِحَمــُه، َو أ

ْقَرِبیَن«1. پیامبر؟ص؟ 
َ ْ
ْبَعِدیَن َو َعاَدى ِفیــَك ال

َ ْ
اْســِتَجاَبِتِهْم َلــَک َو َواَلــی ِفیــَك ال

بــرای دعــوت مــردم بــه خداونــد، بــا نزدیــکان خــودش در افتــاد. یعنــی بــا 

کــه پســرعموهای حضــرت بودنــد  ابولهب هــا و ابوســفیان ها و فرزنــدان  امیــه 

1. »در دعــوت ]مردمــان[ بــه ســوی تــو )خداوند(، آشــکارا با خویشــانش در افتاد و برای خشــنودی 
کــردن دینــت، از بســتگانش ُبریــد و نزدیــکان را بــه  تــو، بــا خاندانــش بــه پیــکار برخاســت و بــه زنــده 
کردنشــان، از خــود برانــد و دور افتــادگان را بــه فرمــان بــردن از تــو، بــه خــود نزدیــک ســاخت و  انــکار 

در راه تــو بــا بیگانــگان دوســتی ورزیــد و بــا خویشــان دشــمنی«.
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و همچنیــن بــا قبیلــه خــودش )قریــش( در راه رضــای خــدا جنگیــد. در واقــع 

که در فرهنگ جامعه آن روز، برای  کســانی درگیر شــد  حضرت رســول؟ص؟ با 

رســیدن بــه قــدرت بایــد بــه آن افــراد و آن ســاختارها تکیــه می کــرد؛ امــا پیامبر 

بــا تمــام آن هــا درگیــر شــد بــدون اینکــه همــراه و تکیــه گاه مــادی در امــر قــدرت 

داشــته باشــد. »َو َقَطــَع ِفــي ِإْحَیــاِء ِدیِنــَك َرِحَمــُه« در راه احیــای دیــن خــدا بــا 

ــَن  ْدَنْی
َ ْ
ْقَصــی ال

َ
کــرد. »َو أ کافــر و دنیاپرســت خــود قطــع ارتبــاط  فامیل هــای 

کــه خــدای متعــال را انــکار می کردنــد،  َعَلــی ُجُحوِدِهــْم« اقــوام و نزدیکانــی 

ــه  ک ــَك« و آن هایــی  ــِتَجاَبِتِهْم َل ــی اْس ــَن َعَل ْقَصْی
َ ْ
َب ال ــّرَ ــرد. »َو َق ک از خــود دور 

گرایش شــان بــه توحیــد  هم نــژاد و هم خــون و هم قبیلــه اش نبودنــد، در اثــر 

ْقَرِبیــَن«. 
َ ْ
ْبَعِدیــَن َو َعــاَدى ِفیــَك ال

َ ْ
کــرد. »َو َواَلــی ِفیــَك ال بــه خــود نزدیــک  

کــه نــژاد پســت محســوب می شــدند  کســانی  در راه خــدا بــا برده هــا و آن 

کــه غالبــا  ــا نزدیــکان خــود  کردنــد، همــراه شــد. امــا ب وقتــی توحیــد را قبــول 

ــر  ــان درگی کفرش ــت  ــه عل ــد ب ــت بودن ــدرت و سیاس ــگاه ق ــی باش ــران و اهال س

گفتنــد: او حتمــا شکســت می خــورد.  شــد. لــذا ســران قریــش و بقیــه قبایــل 

چــون بــه ســاختارهای سیاســی در امــر قــدرت تکیــه نکــرده و بــا آن در افتــاده 

بــود. بــه حضــرت امــام  خمینــی)ره( نیــز همیــن مطالــب را می گفتنــد: »چــرا 

شــعار »نــه شــرقی، نــه غربــی« ســر می دهــی؟! نبایــد هــم بــا آمریــکا در افتــاد و 

کرد و از او خواســت  کــرد و هــم بــا شــوروی مخالفــت  ســفارتخانه اش را تســخیر 

کــه افغانی هــای مســلمان را نکشــد. زیــرا قــدرت، ســاختارها و صاحبانــی دارد 

کــرد«. امــروز نیز بــه مقام معظم  و بایــد بــا یکــی از آن هــا ارتبــاط داشــت و تکیــه 

رهبــری می گوینــد: »قــدرت منطقــه ای، جهانــی و بین المللــی صاحبانی دارد 
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کــه شــما بــا آن هــا در افتاده ایــد و لــذا خودتــان و مــردم را بــه ســختی و زحمــت 

انداختیــد«.

که  کــرم؟ص؟ و انبیــا و اوصیــای الهــی همیــن بــود  امــا مأموریــت اصلــی نبی ا

ــه ســوی امت  هــا مبعــوث شــوند و ســاختارهای اجتماعــی مــادِی امت هــا  ب

کســانی  کــه اهــل دنیــا و شــهوات بودنــد، اولیــن  را بشــکنند و رؤســای قبایــل 

کــه بــا انبیــا در می افتادنــد و انبیــای الهــی نیــز در راه توحیــد بــا آن هــا  بودنــد 

مبــارزه می کردنــد. امــام ســجاد؟ع؟ در ادامــه می فرمایــد: »َو َهاَجــَر ِإَلــی ِبــَاِد 

ِســِه، 
ْ
ــِه، َو َمْســَقِط َرأ ــِه، َو َمْوِضــِع ِرْجِل ــْن َمْوِطــِن َرْحِل ِي َع

ْ
ــأ ــِة َو َمَحــّلِ الّنَ اْلُغرَب

ْهــِل اْلُکْفــِر ِبــَك«1 
َ
 َعَلــی أ

ً
ْعــَزاِز ِدیِنــَك، َو اْســِتْنَصارا َنــِس َنْفِســِه، ِإَراَدًة ِمْنــُه إِلِ

ْ
َو َمأ

کــرم؟ص؟ از منشــأ قــدرت جــدا شــد و بــا آن درافتــاد و حتــی  حضــرت رســول ا

ج شــود و بــه شــهر دیگــری  مجبــور شــد از آن شــهر و دیــار خــود )مکــه( نیــز خــار

کــه از نــژاد و نســل و قبیلــه اش نبودنــد امــا بــا آن هــا عهــد و  )مدینــه( بــرود 

پیمــان بســت و توانســت بــا تشــکیل حکومــت و تولیــد قــدرت، مکــه را فتــح 

کــه  کــرد  کنــد. یعنــی حضــرت قواعــد و ســاختار جدیــدی در امــر قــدرت ایجــاد 

بــر محــور توحیــد و تکیــه بــه اراده الهــی بــود. در واقــع »ســاختارهای قــدرت 

کــرد و لــذا مأموریــت ائمه اطهــار؟مهع؟، منحصــر بــه ابــاغ  الهــی« را پایه گــذاری 

کــه مــأ و مترفیــن،  واجبــات و محرمــات بــه مــردم نبــود بلکــه همان طــور 

کــرم و ائمه اطهــار؟مهع؟  کفرآمیــز بودنــد، نبی ا مهندســان روابــط اجتماعــی 

کــرم؟ص؟ در  نیــز مهندســان ســاختارهای اجتماعــی الهــی بودنــد. وقتــی نبی ا

گرفتــه بــود، یکجــا  کــه بــه آن انــس  1. »و راهــی دیــار غربــت شــد و زادگاه و خانــواده و ســرزمینی را 
کافــران او را یــاری  کــه در برابــر  کــرد تــا دیــن تــو را پیــروزی و ســربلندی بخشــد، و از تــو خواســت  رهــا 

کنــی«.
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ــرب  ــدان ع ــه قدرتمن ــکیل داد، هم ــدرت تش ــت و ق ــه و حکوم ــه جامع مدین

کــرده و بــه او حملــه ور شــدند و در مــدت 10 ســال بیــش از 70  احســاس خطــر 

جنــگ بــر ضــد ایشــان بــه راه انداختنــد.

کســی در مقابل این ســاختارهای  کــرم؟ص؟ بــا تکیــه بــه چه   حــال پیامبــر ا

کــرد صاحبان  کســی جرأت  اجتماعــی در امــر قــدرت و سیاســت ایســتاد؟ چــه 

قــدرت و سیاســت یعنــی بــزرگان عشــایر را بکشــد و دشــمنی آنهــا را بــه جــان 

کســی  گر  کــه همــه چیــز بــر محور قبیله و عشــیره اســت، ا بخــرد؟در جامعــه ای 

از ایــن قبیلــه و عشــیره و از هم خون هــا و هم نژادهــای آنهــا را بکشــد، تمــام 

آن قبیلــه و نــژاد، دشــمنش می شــوند. امــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در حمایــت از 

ــزرگ را پذیرفــت و مهنــدس و  ــرم؟ص؟ ایــن خطــر و ریســک ب ک نهضــت نبــی ا

بنیانگــذار ســاختارهای امنیتــی و نظامــی و سیاســی جدیــد بــر محــور خــدای 

متعــال شــد. لــذا در زیــارت غدیریــه بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ عــرض می کنیــم: 

کشــتی و جامعــه  »َفَقَتْلــَت َعْمَرُهــْم َو َهَزْمــَت َجْمَعُهــْم«  عمــرو بــن عبدود هــا را 

کفــار را بــه هــم ریختــی و جمع شــان را شکســت دادی. آن حصــرت، بــا حضــور 

کــه بــرای امــت  کــی  در همــه عرصه هــای امنیتــی و نظامــی و سیاســی خطرنا

کفــر را شکســت و در  کــرم؟ص؟ پیــش آمــده بــود، ســاختارهای جامعــه  نبی ا

کســی جــرأت نمی کــرد  کــرد.  راه نهضــت نبــوی ســاختارهای جدیــد ایجــاد 

کســی پــدر یــا بــرادر یــا اقــوام بــزرگان یــک قبیلــه  گــر  کار را بکنــد، زیــرا ا ایــن 

کینــه نســبت  را می کشــت، همــه آن عشــیره بــر ضــد او می شــدند و حقــد و 

بــه او پیــدا می کردنــد. امــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــرای تبعیــت و رضایــت خــدای 

ــٍم  ُخــُذُه ِفــي اهلِل َلْوَمــُة الِئ
ْ
ِویــِل َو ال َتأ

ْ
أ کــرد »ُیَقاِتــُل َعَلــی الّتَ کار را  متعــال ایــن 
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ــْم«1 و در ایــن  ــاَوَش ُذْؤَباَنُه ــْم َو َن ْبَطاَلُه
َ
ــَل أ ــَرِب َو َقَت ــَد اْلَع ــِه َصَناِدی ــَر ِفی ــْد َوَت َق

کــرم؟ص؟ و بعــد از  مســیر از هیــچ امــری واهمــه نداشــت. لــذا در زمــان نبی ا

ْوَدَع ُقُلوَبُهْم 
َ
گرفــت »َفــأ رحلــت ایشــان، از ســوی منافقیــن آمــاج حمــات قــرار 

ــْت  َکّبَ
َ
ــْت َعَلــی َعَداَوِتــِه َو أ َضّبَ

َ
ــًة َو َغْیَرُهــّنَ َفأ ــًة َو ُحَنْیِنّیَ ــًة َو َخْیَبِرّیَ ْحَقــادا َبْدِرّیَ

َ
أ

َعَلــی ُمَناَبَذِتــِه«2. 

کــرم؟ص؟ بــا ســران قبایــل ارتبــاط برقــرار  ائمــه نفــاق در زمــان حیــات نبی ا

کننــد. بــه آن هــا  کــرده تــا بتواننــد قبایــل و عشــایر را بــا خودشــان همــراه 

کــه مــا ســاختارهای قــوم و عشــیره و قبیله گرایــی را بهــم  وعــده می دادنــد 

کــه شــما ســران قبایــل در نــزد  نمی زنیــم و ایــن عــزت و احتــرام و آبرویــی 

ــه عبــارت دیگــر، پیامبــر؟ص؟  ــه شــما بر می گردانیــم. ب ــان داشــته اید را ب قوم ت

ــر محــور ســران  و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ جامعــه و ســاختارهای آن را از طــواف ب

کــرده بودنــد و منافقیــن بازگشــت بــه همــان وضعیــت قبلــی  قبایــل رهــا 

جاهلیــت را بــه آن هــا وعــده می دادنــد تــا آن هــا دورشــان جمــع شــوند. بــا این 

که حوادث بعــد از رحلت پیامبر؟ص؟ و ماجرای  کرد  توضیحــات، نبایــد تصــور 

ســقیفه یک شــبه یــا چنــد روزه اتفــاق افتــاد، بلکــه ســران نفــاق از زمــان آغــاز 

ایــن فعالیت هــای شــیطانی خــود  بــه  نبــوی در مدینــه شــروع  حکومــت 

کردنــد تــا توانســتند تمایــات مــردم و رؤســای قبایــل را بــر محــور خودشــان 

ــه  کننــده ای را ب ــاره خــدا ســرزنش هیــچ ســرزنش  ــرد و درب 1. »براســاس تأویــل قــرآن جنــگ می ک
ــه زمیــن ریخــت، و دالورانشــان را از دم  خــود نمی گرفــت، خــون شــجاعان عــرب را، در راه خــدا ب

گرگانشــان در افتــاد«. دعــای شــریف ندبــه، مفاتیــح الجنــان. گذرانــد و بــا  تیــغ 
کینــه جنــگ بــدر و خیبــر و حنیــن و غیــر آنهــا را. پــس  کینــه ســپردند،  2. »پــس بــه دلهایشــان 
دشــمنی او )حضــرت علــی( را در نهــاد خــود جــا دادنــد«. دعــای شــریف ندبــه، مفاتیــح الجنــان.
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شــکل دهنــد. در نتیجــه لقــِب »قّتــال العــرب« بــرای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ رواج 

کــه حتــی عمرســعد در روز عاشــورا وقتــی خواســت  کــرده بــود بــه نحــوی  پیــدا 

گفــت: اباعبــداهلل؟ع؟، پســر قّتــال العــرب اســت.  کنــد،  ســپاه خــود را تحریــک 

ــه ســمت  ــه پیــروزی رســید و ب همچنیــن وقتــی حضــرت در جنــگ جمــل ب

کنــد و او را بــه مدینــه بفرســتد، زنــان بصــره  عایشــه رفــت تــا بــا او صحبــت 

گریــه، فریــاد زدنــد: »یــا قاتــل الحبــة، یــا مفــرق الجماعــة«  همگــی بــا صیحــه و 

کشــت و جماعــت و جامعــه مــا را بــه هم ریخت!  کــه محبوبــان مــا را  کســی  ای 

حــال آن کــه حضــرت بــا باالتریــن اوصــاف اخاقــی می جنگیــد. امیرالمؤمنیــن 

ــه ای  ــان فرمــود: »مــن می دانــم در همیــن خان ــه ایــن حــرف زن کنــش ب در وا

کــه در مقابــل مــن اســت، عبــداهلل بــن زبیــر، مــروان بــن حکــم و رؤســای 

ــد اآلن آنهــا را  ــودم بای ــل االحبــه ب ــر مــن قات گ قبایــل بصــره مخفــی شــدند، ا

ــان دادم«.1  ــا ام ــه این ه ــه هم ــی ب ــتم، ول می کش

ــن؟ع؟ را  ــی، امیرالمؤمنی ــگ قبیله گرای ــه فرهن ــه ب ــا تکی ــن ب ــس منافقی پ

به عنــوان برهم زننــده ســاختارهای قبیله گرایانــه در امــر سیاســت معرفــی 

ــا مــا هم پیمــان شــوید،  ــر ب گ کــه ا ــد  کردنــد و بــه رؤســای قبایــل، وعــده دادن

وقتــی بــه قــدرت برســیم ســاختارها و ریاســت شــما را بــه هــم نخواهیــم 

زد. لــذا ایــن قبایــل دور ائمــه نفــاق جمــع شــدند. بنابرایــن ائمــه نفــاق، 

بودنــد  زیرکــی  بســیار  افــراد  بلکــه  نبودنــد،  انســان های ســاده و معمولــی 

کارهــای پیچیــده ای انجــام دادنــد؛ آن هــا خــوب می دانســتند چگونــه  کــه 

ســاختارهای اجتماعــِی غاصــب و قاتــل امــام را بــا ادبیــات دینــی، تحریــف و 

1 . مناقب آل ابی طالب؛ ج2، ص262.
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کننــد و بــه اســم »شــورا« امــا بــا همــان ســاختار قومیــت و قبیله گــرِی  ترجمــه 

در  یعنــی  کننــد.  کــم  حا اســامی  جامعــه  تمایــات  بــر  جاهلیــت،  زمــان 

ظاهــر نــام »شــورای مســلمین« را می آوردنــد، ولــی در نهــان، همــان بــده 

ــا ســران و اشــراف قبایــل و عشــایر بــود. این کــه در روایــات بــه  بستان شــان ب

گفتــه می شــود: »حدیثــوا عهــد بالجاهلیه«  جامعــه مســلمین در صــدر اســام 

ــر بت هــا  ج شــده اند( ایــن جاهلیــت، فقــط ســجده ب ــازه از جاهلیــت خــار )ت

کــه  نبــود، بلکــه جاهلیــت، ســاختارهای اجتماعــی در امــر قبیله گرایــی بــود 

منافقیــن توانســتند بــا تکیــه بــه آنهــا و تحریــف ادبیــات دینــی، مــردم را حــول 

کار بســیار پیچیــده  کننــد. ازایــن رو، بحــث غصــب خافــت یــک  خــود جمــع 

نــوه  کــه نتیجــه آن مصیبــت عظمایــی ماننــد شــهادت  بــود  و زمان بــری 

پیامبــر اســام و ســرور جوانــان اهــل بهشــت یعنــی اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ 

ــد  ــد و همانن ــر برس ــه نظ ــاده ای ب ــر س ــک ام ــروزه ی ــور، ام ــن ام ــاید ای ــد. ش ش

پیچیدگــِی حیله هــا و مکرهــا در جوامــع امروزیــن نباشــد ولــی در زمــان خــود، 

کــرده و ائمه اطهــار؟مهع؟ را بــه  کــه غصــب خافــت  ســاختارهای اجتماعــی ای 

ــد.  ــده  بودن ــیار پیچی ــانند، بس ــهادت رس ش

چــه  بــه  مبتــا  قــدرت  و  سیاســت  امــر  در  شــیعه  جامعــه  امــروز  حــال 

کــه بــه اعتمــاد مــردم نســبت بــه نظــام  ســاختارهای اجتماعــی شــده اســت 

اســامی ضربــه وارد می کنــد و خــدای نکــرده بیــن مــردم و نظــام فاصلــه 

می انــدازد؟ در تبییــن ایــن مهــم، بایــد بــه ایــن نکتــه اساســی توجــه داشــت 

کــه تــا قبــل از رنســانس، همیــن قبیله گرایــی و عشــیره گرایی و نســل و نــژاد 

به عنــوان ســاختارهای اجتماعــی قــدرت مطــرح بــود تــا عــده ای نســل و نــژاد 
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خــود را بی جهــت برتــر و مقــدس جلــوه داده و بــه مطامع دنیایی خود دســت 

گرفــت.  یابنــد. بعــد از رنســانس، ســاختارهای خیلــی پیچیده تــری شــکل 

لــذا خطــرات خیلــی بزرگ تــری در روبــروی امــت شــیعه و نظــام اســامی قــرار 

گــر بــه آن توجــه نشــود و درســت شــناخته نگــردد، وفــای عهــد بــه  کــه ا دارد 

امــام غایــب؟جع؟ و زمینه ســازی بــرای ظهــور محقــق نمی شــود. بــه تعبیــر 

زیبــای مقــام معظــم رهبــری1 ایــن ســاختارها، ماننــد »تورهــای ماهیگیــری« 

گذشــته ایــن تورهــاِی صیــد بشــریت توســط دنیاپرســت ها، با  کــه در  هســتند 

شــبکه های بزرگــی بافتــه می شــد، امــا امــروزه شــبکه ی ایــن تورهــا خیلــی ریــز 

کفــر خیلــی پیچیده تــر  کســی از دست شــان فــرار نکنــد. لــذا  بافتــه می شــود تــا 

کــه دل هــا را بــه غــارت  کــرده اســت  شــده و ســاختارهای پیچیــده ای درســت 

گفتگــو بــا  می بــرد و عقل هــا را مســخ می کنــد. البتــه بعــد از رنســانس ادبیــات 

کــه امــروز بــه شــکل پنهــان اراده ی انســان ها  1. مقــام معظــم رهبــری: »همیــن محدودیت هایــی 
ــده ی  ــور احاطه کنن ــن ت ــت. ای ــوده اس ــکار ب ــورت آش ــه ص ــک روز ب ــا ی ــند، اینه ــر می کش ــه زنجی را ب
بــر اراده، حرکــت و حیــات انســان، امــروز ریزتــر بافتــه شــده، از خیــوط و نخ هــای باریک تــری 
اســتفاده شــده و بــا مهــارت بیشــتری بــه آب انداختــه می شــود. آن روز ایــن مهارت هــا نبــود؛ امــا 
آشــکارتر و قلدرمآبانه تــر بــود.« بیانــات  در دیــدار اســاتید و دانشــجویان دانشــگاه امــام صــادق؟ع؟، 
ــه  ک ــی زدم  ــال م ــری مث ــای ماهی گی ــه توره ــی را ب ــای اجتماع ــه نظام ه ــن همیش 84/10/29. »م
گاهــی در میــان خــود هــزاران ماهــی را می کشــانند بــه یــک ســمت خاصــی و آن ماهیــان خودشــان 
کشــیده می شــوند و نمی فهمنــد  کــه بــا همــان حرکــت تــور، دارنــد بــه یــک طرفــی  متوجــه نیســتند 
ــد  ــد و دارن ــد آزادن ــال می کنن ــا خی ــور. آنه ــل ت ــد در داخ ــت می کن ــا را هدای ــی دارد آنه کس ــک  ــه ی ک
راه می رونــد، هیــچ احســاس اســارت هــم نمی کننــد. نظام هــای اجتماعــی هــم ایــن چنین انــد، 
گــر چــه او دیگــر اســارت نیســت چــون  حتــی نظــام صحیــح هــم بــه یــک معنــا همین طــور اســت، ا
گاهــی و بینایــی هســت، وانگهــی نظــام مســتند بــه خــدا و بندگــی باالخــره بندگی خداســت،  در او آ
ــور  امــا هــر نظــام اجتماعــی ایــن خصوصیــت را دارد، انســان ها در نظــام اجتماعــی داخــل یــک ت
گــر چنانچــه آنهــا را بــه طــرف بهشــت  کشــانده می شــوند بــه یــک طرفــی ا نامرئــی هســتند و دارنــد 
گــر بطــرف جهنــم ببرنــد، انســانها دارنــد بــه طــرف  ببرنــد، انســانها را بــه طــرف بهشــت میرونــد، و ا

کشــانده میشــوند«. بیانــات در جلســه بیســت و دوم تفســیر ســوره بقــره، 1371/1/26. جهنــم 



73مبحث چهارم

که: »نســل  کردند  کــرد و بــا این بیــان، فرهنگ ســازی  بشــریت نیــز تغییــر پیــدا 

ــا هــم برابــر و مســاوی اند.  و نــژاد و قبیله گرایــی، ظلــم و غلــط بــوده و همــه ب

یــا  تزارهــا  یــا  یــا هخامنشــیان  یــا ساســانیان  نــژاِد قریشــی ها  و  چــرا نســل 

لوئی هــا برتــر اســت؟! همــه انســان ها بــا هــم مســاوی اند و حــق مشــارکت در 

گذشــته نــژادی مســلط می شــد و بقیــه را بــه زور  سرنوشت شــان را دارنــد«. در 

و ارعــاب و غلبــه و تــرس بــا خــود همــراه می کــرد امــا بعــد از رنســانس دیدنــد 

کارکــرد آنــان بــه نفــع شهوات شــان  بــا زور و ارعــاب و تهدیــد، بازدهــی مــردم و 

کردند. اســم و ظاهر آن،  خیلــی پاییــن اســت. لــذا بحث دموکراســی را مطــرح 

کفــر اســت. بــرای  تســاوی انسان هاســت امــا باطــن آن، همــان دنیاپرســتی و 

کیفیــت از تخلیــه شــهوات  ــه باالتریــن  ک کننــد  کار  ــه نحــوی  ــه مــردم ب این ک

کفــر شــود و در ارضــاء تمنیــات آنهــا تغییــر مقیــاس واقــع شــود.  نصیــب  ســران 

البتــه اســتثمار مــردم از طریــق زور و ارعــاب و تهدیــد همین قدر فایده داشــت 

کــردن ابزارهایــی  گذشــته بــه آن رســیده بودنــد و نتیجــه آن، درســت  کــه در 

ســاده ماننــد درشــکه بــود و هیــچ وقــت طراحــی ابــزاری ماننــد اتومبیــل و ترن 

کارآمــدی بشــری بــا تــرس و زور و  و هواپیمــا بــه ذهن شــان خطــور نمی کــرد. 

ــدن و  ــغول جان کن ــال مش ــام س ــردم در تم ــت. م ــد اس ــان ح ــاب، در هم ارع

کار خــود را تحویــل ایــن قلــدران و زورگویان  کارکــردن بودنــد و وقتــی محصــول 

می دادنــد، فقــط بــا تحقیــر و ذلــت یــک قــوِت الیمــوت بــه آنهــا داده می شــد. 

ــوردار  ــات برخ ــری رفاهی ــک س ــاب، از ی ــر و ارع ــای تحقی ــه ج ــردم ب ــر م گ ــا ا ام

کاِر  شــوند و در امــور مشــارکت داده شــوند، تهییــج و تحریــک شــده و انگیــزه 

چندبرابــر پیــدا می کننــد.
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 پــس علــت اینکــه دنیاپرســتان، شــعار مشــارکت انســان ها در سرنوشــت 

بــه  کــه  اســت  ایــن  خاطــر  بــه  ســردادند،  را  انســان ها  تســاوی  و  خــود 

را  آن هــا  کارآمــدی  و  راندمــان  زیردســتان،  اختیــارات  رسمیت شــناختن 

کفــار در دوران مــدرن نیــز هماننــد ســران قبایــل  افزایــش می دهــد. در واقــع 

کردنــد تــا مــردم  کاری  بــه دنبــال دنیــای خــود هســتند و بــا شــعار دموکراســی 

ــکام  ــران و ح ــن س ــات ای ــق تمنی ــان در راه تحق ــش و فکرش کوش ــاش و  ــا ت ب

کننــد. البتــه شــاید بــه ایــن مطالــب اعتــراف نکــرده باشــند امــا  کار  بیشــتر 

عمل شــان ایــن را نشــان می دهــد. یعنــی در عینیــت حتــی بــه همیــن ظاهــر 

ــر همــه انســان ها مســاوی اند،  گ ــرا ا ــد. زی ــز عمــل نکردن شــعار دموکراســی نی

کــه بــه آن دســت  چــرا همیــن ســاختار دموکراســی را در همــان ســال های 

کبیــر فرانســه در ســال  کشــورهای دیگــر صــادر نکردنــد؟! انقــاب  یافتنــد بــه 

گرفــت و بــه دموکراســی دســت یافــت، اما ده ها  1799ـ 1789 میــادی صــورت 

ــر  گ ــاز هــم دســت از اســتعمارگری علنــی خــود برنداشــت. ا ســال بعــد از آن ب

دموکراســی یــک مبنــای شــامل و عمومــی بــرای همــه بشــریت اســت، پــس 

کشــورها هیــچ خبــری از آن نبــود و فقــط بــرای مــردم  چــرا در برخــورد بــا دیگــر 

کشــور خودشــان شــعار دموکراســی ســر می دادنــد. ایــن اولیــن جایــی اســت 

کــه معلــوم شــد بــا شــعار دموکراســی و فرهنــگ مشــارکت، بــه دنبــال رســیدن 

بــه اهــداف دنیاپرســتانه خــود و چپــاول ملت هــا هســتند. البتــه بعــد از ده هــا 

کنند،  کشــورها نیز دموکراســی را صــادر  گــر بــه بقیه  کــه ا ســال، متوجــه شــدند 

کار بکشــند و بیشــتر منافــع ملت هــا را بــه چپــاول ببرنــد. در  می تواننــد بهتــر 

کشــورهای دنیــا ، مســاوی نبــود بلکــه  ایــن مرحلــه نیــز صــدور دموکراســی بــه 
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کــه  کشــورهایی  مشــروط بــه منافــع دنیایــی آن هــا بــود. لــذا هنــوز بــا بعضــی از 

بویــی از دموکراســی و مشــارکت و آزادی نبرده انــد و همــان نظــام ســلطنتی و 

کرده انــد. ماننــد عربســتان  دیکتاتــوری مطلــق را دارنــد ارتبــاط خوبــی برقــرار 

ــه  ک کشــورهای اطــراف ایــران. امــا از ســویی، برخــی نظام هایــی  و بعضــی از 

کار آمدنــد ولــی بــا آن هــا مخالفــت  واقعــًا بــا انتخابات هــای دموکراتیــک روی 

کودتــا حــذف می کننــد. پــس دموکراســی عمــًا مشــروط و مقیــد  کردنــد را بــا 

بــه دنیاپرســتی و منافــع مــادی )کفــر نویــن( شــده اســت.

از بزرگ تریــن دالیــل مقیدبــودن دموکراســی بــه دنیاپرســتی و اهــداف 

مقــدس  نظــام  بــا  دموکراســی  مدعیــان  برخــورد  نحــوه  ســلطه،  نظــام 

ــا مشــارکت و خواســت  کــه در ســال 1358 ب جمهــوری اســامی ایــران اســت 

کثریــت  گرفــت. یعنــی بــا باالتریــن مشــارکت و ا رأی 98 درصــدی مــردم شــکل 

و در راســتای ســرنگونی نظــام ســلطنت و دیکتاتــوری مطلــق. حــال بــا ایــن 

کودتــا،  کردنــد؟ انــواع ضربــات و فشــارها از جملــه  کار  نظــام و مــردم چــه 

بــرای تجزیه طلبــی، 8 ســال جنــگ تمــام  اقــوام  قضیــه طبــس، تحریــک 

بــر  را  عیــار نظامــی، تحریــم اقتصــادی و سیاســی و تهاجــم فرهنگــی و... 

ایــن ملــت روا داشــتند. بدتــر و فجیع تــر آنکــه، نــه تنهــا انتخــاب آزادانــه و 

کثــری یــک ملــت را قبــول نکردنــد بلکــه اجــازه حیــات را نیــز از او ســلب  حدا

کــرد. یعنــی نــه تنهــا  کــه اســرائیل بــا مــردم فلســطین  کاری  کردنــد؛ ماننــد 

بلکــه  قبــول نمی کننــد  را  انتخــاب رؤسای شــان  ملــت در  یــک  اختیــارات 

ــه  ــب این ک ــد و جال ــز نمی دهن ــان را نی ــهر خودش ــه و ش ــی در خان ــازه زندگ اج

اســرائیل را نمــاد دموکراســی در خاورمیانــه معرفــی می کننــد! ایــن امــور در 
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عمــل نشــان می دهــد شــعار دموکراســی و مشــارکت طلبی و آزادی انســان ها 

ــه اســتعمار در آوردن  ــرای ب ــد ب ــه جدی ــژاد، یــک دروغ و حیل ــری ن و نفــی برت

گذشــته؛ بلکــه اســتعمار پنهان!  بشــریت اســت. امــا نــه اســتعمار علنــی مانند 

کفــر  کــه دنیاپرســتی و  البتــه اعتقــادات مــا نیــز بــه ایــن واقعیــت حکــم می کنــد 

تعطیل پذیــر نیســت و لــذا نمی تــوان بــا نگاهــی ســاده انگارانه و عجوالنــه، 

جریــان امــور ارزشــی و اعتقــادی در موضوعــات نوینــی همچــون دموکراســی، 

ــرد.  ک ــی  ــًا نف ــانه و... را مطلق ــزب، رس تح

ــاره اصــل شــعار دموکراســی و مشــارکت بــود. بنابرایــن  ایــن مباحــث درب

در مباحــث آینــده بــه بررســی و تبییــن ســاختارهای عینــی و اســتانداردهای 

دموکراســی ماننــد احــزاب، رســانه ها، شــفافیت و مســئولیت پذیری مدیــران 

کشــور بــه  گــردد ناهنجاری هــای سیاســی  و غیــره می پردازیــم تــا مشــخص 

بی توجهــی بــه ایــن اســتانداردهای عینــی بر می گــردد یــا بــه همــان اســتعمار 

ــاره ســاختارهای قــدرت  کــه بیــان شــد. البتــه در مبحــث آینــده درب پنهانــی 

و سیاســت بعــد از غصــب خافــت و تغییــرات آن تــا فرارســیدن قیــام امــام 

حســین؟ع؟ نیــز توضیحــات بیشــتری بیــان خواهــد شــد.



مبحث پنجم:
مهندسی ساختارهای غاصب خالفت توسط ائمه نفاق از طریق 

بازگرداندِن »فرهنگ قومیت« به امت اسالمی تحت پوشش »شورای 
مسلمین«

و تبیین »فرهنگ تحّزب« به عنوان ساختارهای سیاسی برانداز نظام 
و نقش آن در تحمیل منافع قشر خاص تحت پوشش »ساماندهی 

مشارکت عمومی«

کــه یــک جامعــه و امــت بــا ســکوت  گذشــته بیــان شــد  در مباحــث 

و  اباعبــداهلل؟ع؟ شــد  یــا همــکاری خــود، موجــب شــهادت  رضایــت  یــا 

روابــط  و  زد، ســاختارها  رقــم  را  رفتــار اجتماعــی  ایــن  آنچــه شــکل گیرِی 

ــتی  ــر نژادپرس ــی ب ــت، مبتن ــر سیاس ــاختارها در ام ــن س ــود. ای ــه ب آن جامع

گــر ایــن ســوال اساســی مطــرح شــود  و قبیله محــوری و قوم گرایــی بــود. ا

اتمام حجت هــای  و  ارشــادها  و  کیدهــا  تا کــه »چطــور علی رغــم آن همــه 

امامــت  و  والیــت  از  ایشــان  امــت  جانشینی شــان،  دربــاره  کــرم؟ص؟  نبی ا

گرفتــار  زمــان،  آن  در  مــردم  کــه  اســت  آن  پاســخ  کردنــد؟!«،  اعــراض 

ــر قومیــت و قبیله گرایــی اســتوار  کــه ب ــد  ســاختارهای سیاســِی مــادی بودن
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گزارشــی تاریخــی از حذیفــه  بــود. در جلــد دوم ارشــاد القلــوب، صفحــه 321 

کــه آنچه  کــرم؟ص؟ و امیرالمومنیــن؟ع؟ نقــل شــده  بــن یمــان، صحابــی نبی ا

گذشــته دربــاره ســاختارهای اجتماعــی قاتــل امــام و غاصــب  را در مباحــث 

خافــت بیــان شــد، بــه خوبــی توضیــح می دهــد و تدابیــر ائمــه نفــاق در قبل 

کــرم؟ص؟ را بــه خوبــی بیــان می کنــد: در اواخر خافت  و بعــد از شــهادت نبی ا

عثمــان، وقتــی وضعیــت مدائــن بابــت رفتــار اســتاندار مدائــن، حــارث بــن 

حکــم پســرعموی عثمــان بهــم ریخــت و مــردم بــه خلیفــه شــکایت بردنــد، 

کــرد و پــس  عثمــان، حذیفــه بــن یمــان را بــه عنــوان اســتاندار مدائــن نصــب 

از مــرگ عثمــان، امیرالمومنیــن؟ع؟ ایــن صحابــی بزرگــوار خــود را در همــان 

کــه حذیفــه بــه عنــوان اســتاندار امیرالمومنیــن؟ع؟  کــرد. وقتــی  پســت ابقــاء 

می خواســت از مــردم بــرای خلیفــه جدیــد بیعــت بگیــرد، تعریض هایــی بــه 

کــرد. یــک جــوان ایرانــی از اهــل مدائن، بعــد از خطبه  خلفــای قبلــی مطــرح 

کــرد و جنــاب حذیفــه  نــزد حذیفــه آمــد و از تعریــض بــه خلفــای قبلــی ســوال 

کــه بــه حــدود 20 صفحــه می رســد ـ بــه او پاســخ داد.  در یــک بیــان طوالنــی ـ 

بیــان حذیفــه، فضــا و ســاختارهای اجتماعــی آن روز را بــه خوبــی توضیــح 

می دهــد و این کــه عــده ای از صحابــه پیامبــر بــا هــم صحیفــه ی ملعونــه ای 

کــرم؟ص؟ نگذارند  کــه بعــد از رحلــت نبی ا گرفتنــد  کردنــد و تصمیــم  را امضــاء 

گــزارش، آن جــوان  خافــت بــه امیرالمومنیــن؟ع؟ برســد. در اواخــر ایــن 

ایرانــی می پرســد: »مــا هــوالء فــی اصحــاب رســول اهلل؟ص؟ حتــی انقلــب 

النــاس اجمعــون بســببهم؟« در ایــن اصحــاب پیامبــر؟ص؟ چــه خصوصیتــی 

کــه همــه مــردم بــه ســبب اینهــا دگرگــون شــدند و دســت از  وجــود داشــت 
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کــرم؟ص؟ دربــاره  ا کیدهــا و اتمام حجت هــا و اباغ هــا و انذارهــای نبــی  تا

القبایــل  رؤوس  هــوالء  إن  حذیفــه:  »فقــال  برداشــتند؟  جانشین شــان 

و اشــرافها مــا مــن رجــل مــن هــوالء إال و معــه مــن النــاس خلــق عظیــم 

اینهــا رؤســاء و اشــراف قبایــل بودنــد. یعنــی  لــه و یطیعــون«  یســمعون 

کــه حذیفــه در بیــان خــود بــه عنــوان غاصبیــن  کــدام از ایــن اســامی  هــر 

خافــت و اصحــاب صحیفــه ملعونــه نــام می بــرد، یــک جمعیــت بزرگــی بــه 

کــه رئیــس و بــزرگ  کــه از او اطاعــت می کردنــد، چــرا  همــراه خــود داشــت 

کــه بتواننــد  قبیلــه بــود. قبیله گرایــی و نــژاد محــوری و قومیــت باعــث شــد 

کننــد و بــه ســمت غاصبیــن  تمایــات مــردم را از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دور 

کــرم؟ص؟ و  کار را فقــط در شــب رحلــت نبــی ا خافــت ببرنــد. البتــه ایــن 

در روز ســقیفه انجــام ندادنــد، بلکــه از ابتــدای حکومــت نبــوی در مدینــه 

ــرم ؟ص؟ در  ک ــد: »نبی ا ــزارش می فرمای گ ــن  ــی از ای ــذا در بخش ــد. ل کردن ــاز  آغ

آخــر عمــر شــریف خــود آخریــن تدبیرهــا را بــرای مقابلــه بــا منافقیــن انجــام 

ــد  ــدار آنهــا بودن ــه طرف ک ــزرگان قبایلــی  داد و تمــام ائمــه نفــاق و ُطلقــاء و ب

کــرد و همــه  و جمعیت شــان بــه حــدود چهارهــزار نفــر می رســید، جمــع 

آنهــا را تحــت فرماندهــی اســامه بــن زیــد بــه جنــگ بــا رومیــان دســتور داد 

کیــد فرمــود. ســپس در  و بــه شــدت هــم بــر خــروج ســریع آنــان از مدینــه تا

ــاره اینهــا از لشــگرگاه جیــش اســامه برگشــتند و هیچ کــس از  همــان روز دوب

ــداد!«. ــان ن ــی نش ــم عکس العمل ــلمین ه مس

و  کــرم؟ص؟  نبی ا مدیریــت  شکســتن  در  منافقیــن  مشــی  ایــن  البتــه   

گــون تازگــی نداشــت  گونا ســرپیچی از فرمان هــای ایشــان در عرصه هــای 
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و غاصبیــن از ابتــدای حکومــت نبــوی در مدینــه در همیــن مســیر حرکــت 

ــه قــدرت جامعــه نبــوی  ک ــد  ــد. رؤســای قبایــل از طرفــی می دیدن می کردن

دائمــا در حــال افزایــش اســت و بایــد بــه آن بپیوندنــد، و از طــرف دیگــر 

ســاختارهای  شکســتن  حــال  در  کــرم؟ص؟  نبی ا کــه  می کردنــد  مشــاهده 

اســت  درصــدد  یعنــی  اســت.  قبیله گرایــی(  و  )قومیــت  سیاســی  قــدرت 

ــای  ــا رؤس ــتان ب ــه بده بس ــال ــــ و ن ــدای متع ــور اراده خ ــر مح ــدرت را ب ــه ق ک

کنــد و لــذا دنیــای  قبایــل بــرای حفــظ تمنیــات و شــهوات آنهــا ــــ تعریــف 

غاصبیــن  شــرایطی،  چنیــن  در  می دیدنــد.  نابــودی  معــرض  در  را  خــود 

گــر دور مــا جمــع شــوید،  کــه ا خافــت بــا رؤســای قبایــل رایزنــی می کردنــد 

و  کــرد  اقــدام  قــدرت  تقســیم  بــه  پیامبــر؟ص؟  شــهادت  از  بعــد  می تــوان 

ــناخت  ــم ش ــمیت خواهی ــه رس ــد، ب ــه ش گرفت ــما  ــه از ش ک ــی  ــت دنیای ریاس

همیــن  بــه  گردانــد.  بازخواهیــم  شــما  بــه  را  شــما  اجتماعــی  جایــگاه  و 

کتــاب معروفــش،   کــه بنــا بــه نقــل ســلیم بــن قیــس هالــی در  دلیــل اســت 

غاصبیــن خافــت در هیــچ یــک از جنگ هــای پیامبــر؟ص؟ حتــی یــک نفــر از 

مشــرکین را نکشــته  و زخمــی نکرده انــد و نــه خودشــان زخــم خورده انــد؛ 

کامــًا نزدیــک  کــه همگــی تن به تــن و  آن هــم در جنگ هــای آن دوران 

کشــته  گــر یکــی از افــراد قبیلــه   بــوده اســت. چــون در جامعــه قبیله گــرا ا

کل قبیلــه بــرای خــون ریخته شــده از نســل و نژادشــان بــا قاتــل و  شــود، 

قبیلــه او در می افتنــد. ولــی امیرالمومنیــن؟ع؟ چنیــن ماحظاتــی را در 

و  نبــوی  حکومــت  پایه هــای  مستحکم شــدن  بــرای  و  نمی گرفــت  نظــر 

کفــار برمی افروختنــد، نهایــت مقابلــه و  کــه  پیــروزی آن در جنگ هایــی 
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کــه  ــا ایــن توضیحــات اســت  کفــار بــکار می گرفــت. ب شــجاعت را در مقابــل 

ــر دشــمنان اهل بیــت وارد شــده، روشــن  ــه ب ک ــا و حکمــت لعن هایــی  معن

بســیار  ساختارســازهای  و  جامعه شــناس ها  عناصــر،  ایــن  زیــرا  می شــود 

ــل را  ــای قبای ــتند رؤس ــه می توانس ک ــد  ــری بودن ــد و مک کی ــر از  ــده و پ پیچی

ــر دنیــای  گ کننــد و بگوینــد ا ــا رایزنی هــا و رفتارهــای خــاص و ویــژه جمــع  ب

شــما بــه دلیــل به چالش کشیده شــدن قومیــت و قبیله گرایــی و ســربرآوردن 

یــک تعریــف جدیــد از قــدرت در معــرض نابــودی قرارگرفتــه، مــا ایــن جایــگاه 

ــاختارهای  ــط و س ــیم، رواب ــه ریاســت برس ــر ب گ ــم و ا ــه شــما برمی گردانی را ب

می رســاند،  الــوف  و  آالف  بــه  را  شــما  کــه  را  اجتماعــی  منزلت هــای  و 

کــرم؟ص؟ ســاختارهای  نبی ا کــه  بــود  ایــن در شــرایطی  حفــظ می کنیــم. 

قبیله گرایــی را می شکســت و قــدرت و ایجــاد امــت و جامعــه را بــر محــور 

ــرد و امیرالمومنیــن؟ع؟  کلمــه توحیــد محقــق می ک اراده خــدای متعــال و 

هــم چهــره نظامــی و سیاســِی ایــن نهضــت بــود و همــه قبیله هــا و اشــرافی 

ــدند،  ــرو می ش ــی؟ع؟ روب ــیر عل ــا شمش ــتادند، ب ــر می ایس ــر پیامب ــه در براب ک

کریمانــه، نــه خشــونت طلب و بی قاعــده!  آن هــم در جنگــی اخاق محــور و 

لــذا منافقیــن بــرای غصــب خافــت بــه ســاختارهای الهــِی حکومــت نبــوی 

کــه بنیــان جامعــه و قــدرت سیاســی و پیــروزی نظامــی را بــر محــور توحیــد 

ــر محــور  ــد را ب ــا بتواننــد ناراضیــان از وضــع جدی ــه ور شــدند ت ــرد، حمل ک بنا

کننــد. خــود جمــع 

عهــٍد  »حدیثــو  زمــان  آن  مــردم  کــه  شــده  ذکــر  مکــرر  روایــات  در   

کــرم؟ص؟ در بیــان تأخیــر برخــی امــور از جملــه  بالجاهلیــه« بودنــد و نبی ا
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بــا جاهلیــت  ابــاغ والیــت امیرالمومنیــن؟ع؟ فرمــود: مــردم، عهدشــان 

تــازه اســت و ممکــن اســت برگردنــد.1  یعنــی هنــوز بــا روابــط قبلــی مأنــوس 

ــا جاهلیــت  هســتند و ممکــن اســت دچــار ارتجــاع شــوند. امــا ایــن انــس ب

فقــط در عــادت بــه پرســتش بت هــا نبــود بلکــه بــه ســاختارها و روابــط 

جامعــه جاهلــی در فرمان دهــی و فرمان پذیــری در قالــب قبیله محــوری 

کــه امنیــت و هویــت و شــخصیت و حیــات  نیــز مأنــوس بودنــد و قرن هــا بــود 

خــود را در فرهنــگ قومیــت و در دســتان رئیــس قبیلــه می دیدنــد. لــذا 

گــر امیرالمومنیــن؟ع؟ را به عنــوان جانشــین  کــه ا کــرم؟ص؟ نگــران بــود  نبی ا

کــه خــدای  کنــد همــه در مقابــل او بایســتند و تنهــا هنگامــی  خــود معرفــی 

جانشــینی  و  والیــت  النــاس«  مــن  یعصمــک  »واهلل  داد:  وعــده  متعــال 

کردنــد. پــس صحبــت از ســاختارهای اجتماعــی  امیرالمومنیــن را ابــاغ 

کــه یــک مجموعــه  یــک مقولــه بی پشــتوانه نیســت بلکــه بایــد دانســت 

روابــط واقعــی در عرصــه سیاســت و قــدرت، علــم و عقانیــت، فرهنــگ و 

گرچــه نســبت بــه روابــط  گذشــته وجــود داشــته اســت  ثــروت در جوامــع 

و  بســاطت  ایــن  امــا  اســت،  بــوده  بســیط  و  امروزیــن، ســاده  اجتماعــِی 

گذشــته نبایــد موجــب بی توجهــی بــه  ســادگی در روابــط و ســاختارهای 

آنهــا شــود بلکــه مــأ و مترفیــن بــر ایــن روابــط ســوار می شــدند و در مقابــل 

کفــر و  گــر نمی توانســتند علنــًا دشــمنی و اعــام  انبیــاء می ایســتادند و یــا ا

ــد. چــرا  ــود انجــام می دادن ــه صــورت نفاق آل کننــد، ایــن دشــمنی را ب ــکار  ان

کــه منافــق از تحریــف و تأویــل ادبیــات دیــن اســتفاده می کنــد و در پــس آن، 

1. جامع االحادیث، ص 141.
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تمنیــات دنیــوی خــود را پیــش می بــرد.

 لــذا وقتــی حذیفــه  بــن  یمــان، متــن صحیفــه ملعونــه را نقــل می کنــد، 

بازگشــت بــه فرهنــگ قومیــت و قبیله محــوری بــا تحریــف دیــن و ســوء 

کامــا در آن بــه چشــم می خــورد. در ابتــدای  اســتفاده از فرهنــگ دینــی 

صحیفــه ملعونــه ایــن عبــارات آمــده: »مــا مــأ از اصحــاب رســول اهلل دور هــم 

ــرای  کســی را ب کــرم؟ص؟  ــه نبی ا ک ــه ایــن نتیجــه رســیدیم  جمــع شــدیم و ب

خافــت معیــن نکــرده بلکــه: »جعــل اإلختیــار إلــی المســلمین یختــارون 

بــه مســلمین  را  امــر  اختیــار  لهــم«  و نصحــه  برأیــه  وثقــوا  مــن  لنفســهم 

کننــد«. در ادامــه  کــم انتخــاب  ســپرده تــا آنهــا خودشــان بــرای خودشــان حا

ــذی یجــب علــی المســلمین عنــد  متــن صحیفــه، ایــن عبــارت آمــده: »وال

مضــی خلیفــه مــن الخلفــاء أن یجمتــع ذوی الــرای و الصــاح فیتشــاوروا 

فــی امورهــم فمــن رأوه مســتحقًا لهــا وّلــوه امورهــم« یعنــی بــر مســلمین 

کــه اهل نظــر  کســانی  گــر یکــی از خلفــاء از بیــن رفــت،  کــه ا واجــب اســت 

و تشــخیص صــاح هســتند جمــع شــوند و دربــاره انتخــاب خلیفــه بعــدی 

کننــد. چــه ســخن  کــم را انتخــاب  نظــر دهنــد. در ظاهــر می گوینــد مــردم حا

که زیردســت  زیبــا و متمدنانــه ای! چــه ظاهــر فریبنــده ای! امــا مگــر مردمــی 

و  حضــور  می تواننــد  و  دارنــد  جرأتــی  چنیــن  هســتند،  قبایــل  رؤســای 

بــرای  پوششــی  مســلمین«  »شــورای  لــذا  باشــند؟!  داشــته  مشــارکت 

بازگشــت بــه قومیت گرایــی اســت. یعنــی در ابتــدا نــام »مســلمین« آورده 

می شــود و بعــد بــه »اهل نظــر و تشــخیص صــاح« تغییــر پیــدا می کنــد امــا 

کســانی اهــل نظــر و صــاح هســتند؟ غیــر از رؤســاء  در چنــان جامعــه ای چــه 
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قبایــل و اشــراف آنــان؟! یعنــی رأی اهل نظــر در جریــان رایزنــی و زدوبنــد و 

بده بســتان و ائتــاف رؤســای قبایــل و صاحبــان قــدرت مشــخص می شــود. 

ــه »فرهنــگ قومیــت« اســت و  کار »شــورا« و باطــن آن بازگشــت ب پــس ظاهــر 

گهانــی و همگانــی بــر  کثیــر از مســلمین بــه صــورت نا اال چطــور ایــن جمعیــت 

خافــت یــک نفــر متفــق شــدند؟! در واقــع مدت هــا قبــل از روز ســقیفه، تمــام 

گرفتــه و  رایزنی هــا توســط افــرادی بــه ظاهــر »ذوی الــرای و الصــاح » شــکل 

تقســیم قــدرت و تســهیم ســهام سیاســت میــان آنهــا انجــام شــده بــود. 

کــه  کســانی  نشــود،  اســامی داده  امــت  بــرای  ایــن توضیحــات  گــر  ا

کــه شــیعه  گمــان می کننــد  از بیــرون بــه جامعــه شــیعه نــگاه می کننــد، 

کــه بــه دلیــل تعصــب بــر فــردی بــه نــام علی بن ابی طالــب  جمعیتــی اســت 

کــرده اســت؛ امــا زمانــی حقیقــت معلــوم  بــا دیگــر مســلمانان تفــاوت پیــدا 

چطــور  امیرالمومنیــن؟ع؟  و  کــرم؟ص؟  ا نبــی  شــود  روشــن  کــه  می شــود 

کــره زمیــن بــر آن بناشــده  کــه تاریــخ سیاســت و قــدرت در  ســاختارهایی را 

بــود، شکســتند و روابــط سیاســِی الهــی را بــرای اولیــن بــار در تاریــخ بنیــان 

گذاشــتند و منافقیــن نیــز چگونــه و بــا چــه پیچیدگی هــا و طراحی هایــی 

ــت آن  ــه حقیق ک ــت  ــی اس ــن پیچیدگی های ــد. چنی ــیر را برگرداندن ــن مس ای

کــه توانســتند ایــن احــکام  لعن هــا را معنــا می کنــد. چــه تدابیــری داشــتند 

سیاســی و ســاختارهای قــدرت را بــه ایــن صــورت تحــت عنــوان »شــورا« 

ــد. گرایــی بازگردن ــه  ــه قبیل کننــد و ب تأویــل 

کتــاب  کــه طوالنی تریــن خطبــه در   متناســب بــا همیــن تحلیــل اســت 

کــه بــه تصریــح جنــاب ســید  شــریف نهــج الباغــه »خطبــه قاصعــه« اســت 
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گرفتــه اســت.  رضــی در توضیــح خطبــه، حمیــت و تعصــب جاهلــی را نشــانه 

کــه  ابن ابی الحدیــد هــم در ابتــدای شــرح ایــن خطبــه تصریــح می کنــد 

ــه  کــه تفاخــر ب ــد  حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ هنگامــی ایــن خطبــه را خوان

اجــداد و انســاب و نســل و قبیلــه ماننــد زمــان جاهلیــت، دوبــاره در میــان 

ــذا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در خطبــه »قاصعــه« ـ  ــود. ل ــرده ب ک عــرب رواج پیــدا 

کبریــا و  کــه بــه معنــای »تحقیرکننــده« و »ذلیل کننــده« اســت ـ می فرمایــد: 

کــه تــو ادعــا  عظمــت و شــوکت بــه خــدای متعــال بــاز می گــردد، نــه نــژادی 

ک از آب  کــردی و آن را مهــم پنداشــتی و در مــوارد زیــادی نیــز َپســت و ناپــا

کــه اهــل تعصــب و حمیــت و برترِی اصل و نســب و نــژاد خود  درآمــده! شــما 

ــب  ــرا شــیطان »َتعّصَ ــه ایــن اخــاق شــیطان اســت. زی ک هســتید، بدانیــد 

کــه اصــل و جنس او )یعنــی آتش(  علیــِه ِلصِلــه« یعنــی شــیطان بــا ایــن ادعــا 

ک بهتــر اســت در مقابــل آدم و خــدای او تعصــب ورزیــد. »ِاعَتَرضتــُه  از خــا

کــه شــما داریــد، اول بــر او حــادث و عــارض شــد.  الَحمیــه« همیــن حمیتــی 

»َفَعــدّو اهلل امــاُم الُمِتَعصبیــن« پــس دشــمن خــدا، پیشــوای متعصبیــن 

ــه  ک ــت  ــن اس ــیطان ای ــای ش ــی از نقش ه ــت. یک ــتکبرین اس ــتاز مس و پیش

ــِه َو ِاْخــَواُن  َقــُه ِبــِه َاْبَنــاُء اْلَحِمّیَ
َ

امــام تعصــب و خودبرترانــگاری اســت. »َصّد

ــِه« یعنــی ایــن مبنــای پســت و زشــت و  ــِر َو اْلَجاِهِلّیَ ــِه َو ُفْرَســاُن اْلِکْب اْلَعَصِبّیَ

کــه خــودش و نــژاد و نســبش را قیمتــی بدانــد و آن را  متکبرانــه ی ابلیــس راـ  

کردنــد  در مقابــل اوامــر خــدای متعــال قــرار بدهــد ـ یــاران حمیــت تصدیــق 

گذاردنــد. ایــن راه، راه  کبــر و جاهلیــت صحــه  و اهالــی عصبیــت و یکه تــازان 

شــیطان اســت. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ صریحــًا ایــن رابطــه اجتماعی و ســاختار 
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قــدرت و سیاســت را می شــکند و بــه آن ضربــه می زنــد و آن را افشــا می کنــد: 

ــِه«  ْحَقــاِد اْلَجاِهِلّیَ
َ
ــِه َو ا َکاَن ِفــی ُقُلوِبُکــْم ِمــْن ِنیــَراِن اْلَعَصِبّیَ »َفَاْطِفُئــوا َمــا 

کــه در قلــب داریــد، خامــوش  کینه هــاى جاهلــی را  شــراره هاى تعصــب و 

ــَنَئاِن 
َ

ــُه َمَاِقــُح الّش
َ
ــِة، َفِإّن ــِة َو َفْخــِر اْلَجاِهِلّیَ ِکْبــِر اْلَحِمّیَ ســازید، »َفــاهلَل اهلَل ِفــي 

کبــر برگرفتــه از عصبیــت و خودخواهــی  ــْیَطاِن« خــدا را خــدا را از 
َ

َو َمَناِفــُخ الّش

کینــه و دشــمنی، و مجــراى دمیــدن و افســون شــیطان  کــه زاینــده  جاهلــی 

کســب قــدرت و ورود در سیاســت تــا قبــل  اســت. ایــن اخــاق رذیلــه بــرای 

از رنســانس در همــه امت هــا جریــان داشــته اســت و در تناســب بــا ایــن 

ــَدَع  ــي َخ ِت
َ
ــد: »اّل ــه می فرمای ــن؟ع؟ در ادام ــه امیرالمؤمنی ک ــت  ــت اس واقعی

ْمــراً َتَشــاَبَهِت اْلُقُلــوُب ِفیــِه« ایــن 
َ
َمــَم اْلَماِضَیــَةَو اْلُقــُروَن اْلَخاِلَیــَة أ

ُ ْ
ِبَهــا ال

گذشــته را فریــب داده  کــه بــا آن امت هــاى پیشــین، و ملت هــاى  ِکبــرى 

ــُروُن  ــِت اْلُق اســت، همــه قلب هــا در ایــن امــر هم داســتان شــدند، »َو َتَتاَبَع

ــر همیــن اســاس جلــو آمدنــد. ــِه« دوران هــا و زمان هــا و حکومت هــا ب َعَلْی

و  مــادی  و  ک  خطرنــا و  ریشــه دار  فرهنــگ  ایــن  کــرم؟ص؟،  نبی ا امــا 

دوبــاره  منافقیــن  و  شکســت  امیرالمؤمنیــن  شمشــیر  بــا  را  دنیاپرســتانه  

ایــن اخــاق زشــت را تحــت عنــوان شــورا بــه امــت دینــی بازگرداندنــد. در 

ادامــه، امیرالمومنیــن صریحــًا نســبت بــه تبعیــت از رؤســای قبایــل هشــدار 

ُکَبَراِئُکــْم« از اطاعــت   َفاْلَحــَذَر اْلَحــَذَر ِمــْن َطاَعــِة َســاَداِتُکْم َو 
َ

ال
َ
می دهنــد: »أ

ــُروا َعــْن  ِذیــَن َتَکّبَ
َ
رؤســای قبیلــه  و بــزرگان عشــیره تان بــر حــذر باشــید، »اّل

ــد، و  ــر رفتن ــود فرات ــب خ ــه از حس ک ــان  ــِبِهْم« آن ــْوَق َنَس ــوا َف ُع
َ
ــِبِهْم َو َتَرّف َحَس

کــه پیــش از ایــن  خــود را برتــر از نســب خــود شــمردند. ســپس تعبیــری 
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دربــاره رؤســای اقــوام و مــأ و مترفیــن و بــزرگان قبایــل بــکار بــرده شــد و ایــن 

کفرآلــود معرفــی شــدند، در  عناصــر بــه عنــوان مهندســان روابــط اجتماعــِی 

ــِة«  َســاِس اْلَعَصِبّیَ
َ
ُهــْم َقَواِعــُد أ

َ
ادامــه بیــان حضــرت بــه چشــم می خــورد: »َفِإّن

ْرَکاِن اْلِفْتَنــِة 
َ
رؤســای قبایــل، قاعده هــای ِهــرم عصبیــت هســتند، »َو َدَعاِئــُم أ

ــِة« پایه هــا و ســتون های فتنــه و شمشــیرهای فخــر  َو ُســُیوُف اْعِتــَزاِء اْلَجاِهِلّیَ

گناهاننــد، و  ْحــَاُس اْلُعُقــوِق« پایــه 
َ
َســاُس اْلُفُســوِق َو أ

َ
جاهلیــت هســتند، »أ

مــازم نافرمانی هــا. در واقــع آنهــا مهندســان و بنیان گــذاراِن روابــط ظلمانــی 

کــه در قومیــت و قبیله گرایــی عینیــت  کفرآلــود و دنیاپرســتانه هســتند  و 

کــرده و بــر اســاس آن، امــر رئیــس قبیلــه مطــاع اســت و سرنوشــت و  پیــدا 

حیــات اعضــاء خانــدان در یــد قــدرت اوســت و او هــم می خواهــد بــا بیــگاری 

کنــد. کشــیدن از زیردســت ها و عشــیره اش، دنیایــش را بهتــر تأمیــن 

کــه زنــان مدینــه بعــد از احــراق بیــت و مجروحیــت حضــرت   وقتــی 

ــیار  ــخنان بس ــان س ــیدند، ایش ــان رس ــر ایش ــه محض ــره؟اهس؟ ب ــه طاه صدیق

کــه همیــن مطلــب در آن بــه چشــم می خــورد: »َو  مهــم و زیبایــی دارنــد 

کــه  ــِذی َنِقُمــوا ِمــْن َاِبــی اْلَحَســِن؟« چــه عیبــی از علــی؟ع؟ می گرفتنــد 
َ
َمــا اّل

گرفتنــد؟ چــه عیــب و  کردنــد؟ چــرا انتقــام  اینطــور او را مطــرود و منــزوی 

ــَه ُمباالِتــِه 
َ
گذاشــتند؟ »َنَقُمــوا ِمْنــُه َو اهلِل َنِکیــَر َســْیِفِه، َو ِقّل ایــرادی بــر او 

ــَرُه ِفــی ذاِت اهلِل«1 از این کــه  ــِه، َو َتَنّمُ ــکاَل َوْقَعِت ــِه، َو َن َه َوْطَاِت
َ

ــِه، َو ِشــّد ِبَحْتِف

1. »واهلل آنهــا بــر شمشــیر برنــده او ایــراد می گرفتنــد، و بی اعتناییــش در برابــر مــرگ در میــدان نبــرد، 
و قــدرت او در جنگجویــی، و ضربــات درهــم شــکننده اش بــر دشــمن«. احتجــاج طبرســی، ج 1، 

ص108.
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کســی را نمی شــناخت و ماحظــه ایــن قبیلــه  کفــر  شمشــیرش در مقابلــه بــا 

کلمــه  از  دفــاع  هنــگام  در  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  نمی کــرد.  را  عشــیره  آن  و 

ــن  ــه ای ک ــرد  ــه نمی ک ــن توج ــه ای ــتی ب ــم خداپرس ــتن پرچ ــد و برافراش توحی

کــه در مقابــل اوســت از فــان قبیلــه اســت و نبایــد بــا ایــن طایفــه  شــخصی 

ــی  ــه می دانســت اهال ــا این ک گرفــت. ب ــردن  گ ــه  ــی از آن هــا ب در افتــاد و خون

کفــر ندارنــد و در صــورت ریختــن خونــی  کاری بــه اســام و  باشــگاه قــدرت، 

کینــه انتقــام را در دل می پروراننــد و در فرصــت مناســب   از قبیله شــان، 

ضربــه می زننــد، ولــی بــا ایــن حــال ایــن قبیلــه و آن قبیلــه نمی شــناخت 

بلکــه فقــط خــدای متعــال و اعــای پرچــم توحیــد را در نظــر می گذرانــد. »َو 

َه َوْطَاِتــِه« بــه خاطــر لگدکوب کــردِن دشــمنان نهضــت نبــوی بــر او عیــب 
َ

ِشــّد

کفــار  می گرفتنــد. زیــرا بعــد از فرســتادن 124 هــزار پیامبــر، باالخــره مهلــت 

کلمــه  کفــر را بشــکند و بــرای  گــردن  تمــام شــده بــود و پیامبــری آمــده بــود تــا 

کــه بــار نظامــی و دفاعــِی ایــن رســالت  کنــد  توحیــد و نبــوت، امنیــت ایجــاد 

را امیرالمؤمنیــن بــه دوش می کشــید و اینهــا بــا ایــن امــر مشــکل داشــتند. 

»َو َنــکاَل َوْقَعِتــِه« چطــور بــه اینهــا دردآلــود ضربــه مــی زد و اینهــا را از بیــن 

ــَرُه ِفــی ذاِت اهلِل« ســخت گیری امیرالمؤمنیــن در راه خــدای  می بــرد. »َو َتَنّمُ

متعــال و این کــه بــه چهــره سیاســی و نظامــِی شکســتن روابــط قبیله گرایــی 

کــه بــه او عیــب بگیرنــد و تمایــات  و قومیــت تبدیــل شــده بــود، باعــث شــد 

کــه روابــط قومیــت  کســانی  کننــد و بــر محــور  عمومــی را از امیرالمؤمنیــن دور 

کننــد. لــذا ایــن ســاختارهای اجتماعــی  را بــه رســمیت می شناســند، جمــع 

کــرد  کــه انــکار  کــه غاصــب خافــت شــد. البتــه نمی تــوان نقــش افــراد را  بــود 
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و ازایــن رو، لعن هــای مفصلــی در حــق آنهــا وارد شــده امــا مهــم ایــن اســت 

کــه رفتــار و نقــش ایــن افــراد چگونــه تحلیــل شــود؟ آیــا آنــان فقــط یــک فــرد 

ــِة« یعنــی بنیان گذاران و مهندســان روابط  َســاِس اْلَعَصِبّیَ
َ
بودنــد یــا »َقَواِعــُد أ

کــه حضــرت آن هــا را  اجتماعــی بــر محــور قوم گرایــی و قبیله محــوری بودنــد 

کــه یــک جامعــه از امیرالمؤمنیــن؟ع؟  شکســته بــود؟ و همیــن باعــث شــد 

جــدا شــود و فقــط 6 یــا نهایــت 12 نفــر بــرای دفــاع از حــق امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

کــه ایــن چنــد نفــر در مقابــل یــک جامعــه  باقــی بماننــد. امــا طبیعــی اســت 

کــه ایــن جامعــه بــا جبــر  قدرتــی نخواهنــد داشــت و البتــه قــرار هــم نیســت 

بــه راه راســت هدایــت شــوند. 

امــا بــا شــهادت ائمــه هــدی و غیبــت حضــرت ولی عصــر؟جع؟، جامعــه 

کفــر و نفــاق و ســاختارهای اجتماعــی آنهــا از بیــن نرفــت بلکــه بــا شــدت هرچه 

کن و متوقــف  بیشــتر بــه حیــات خــود ادامــه داد و در ظرفیــت خــودش نیــز ســا

کــرد و رشــد و ارتقــا  نمانــد بلکــه ظرفیتــش را بــرای دنیاپرســتی دائمــًا تقویــت 

ــرار  کفــر مــدرن ق ــل ســاختارهای سیاســِی  داد. امــروز جامعــه شــیعه در مقاب

کــه در فلســفه دموکراســی و تحــّزب جلوه گــر شــده و بســیار پیچیده تــر  گرفتــه 

ک تــر از قبیله گرایــی و نژاد پرســتی های قدیــم اســت. در مباحــث  و خطرنا

کفــر در مبنــای دموکراســی و دروغ  بــزرگ  گذشــته، توضیحاتــی دربــاره جریــان 

حکومــت مــردم بــر مــردم در ســطح مبنایــی بیــان شــد. دموکراســی بــه نحــوی 

ــینه زنان  ــن و س ــت محبی ــن اس ــه ممک ک ــد  ــخ می کن ــا را مس ــا و روح ه ذهن ه

کشــور مــا  اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ هــم بگوینــد: »در غــرب، آزادی اســت و در 

خفقــان اســت!« امــا مگــر دنیاپرســت ها می توانند آزادی برای بشــر بــه ارمغان 
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کفــر اســت، نمی توانــد مــردم را بــه نفــع  کــه دنیاپرســت و اهــل  کســی  بیاورنــد؟ 

خــودش بــه بیــگاری نکشــاند. ممکــن اســت ســرابی از آزادی نشــان دهــد ولی 

همــه را در اســارت ســخت تری بــه بنــد می کشــاند. در مقابــل نیــز انبیــا و اولیــا 

در پــی آزادی حقیقــی بــرای مــردم هســتند، چــون اصــًا نســبت بــه مــردم 

نــگاه چپاول گرایانــه ندارنــد بلکــه می خواهنــد مــردم را در مســیر قــرب خــدای 

ــا  کننــد ت متعــال قــرار دهنــد. آنهــا نمی خواهنــد دنیــای خودشــان را رنگیــن 

مجبــور باشــند از بقیــه بدزدنــد و ســفره خودشــان را زینــت دهنــد و لــذا آزادی 

کفــِر  فقــط از دســتگاه انبیــا بــر می آیــد. امــا دموکراســی و ســاختارهای سیاســی 

ــد و دارای  ــه و قاعده من ــدر همه جانب ــیده و این ق ــی رس ــه جای ــروز ب ــدرن ام م

کــه بعضــی از محبیــن و ســینه زنان  فرمــول و ادبیــات علمــی شــده اســت 

کــرده اســت. می گوینــد آنجــا آزادی و  اباعبــداهلل؟ع؟ را هــم شــیفته خــودش 

شــفافیت و پاســخگویی هســت ولــی اینجــا خفقــان اســت. 

ممکــن اســت برخــی عناصــر، این مباحــث مبنایی درباره مشــروط بودن 

بگوینــد  امــا  بپذیرنــد  را  منفعت محــوری  و  دنیاپرســتی  بــه  دموکراســی 

کشــوری نیــاز بــه ســاماندهی سیاســی دارد و نمی تــوان عرصــه  »باالخــره هــر 

ــز ایــن  ــا و بشــریت نی ــرد و تجــارب دنی ک ــدون ســاماندهی رهــا  سیاســت را ب

ــد ســاماندهی سیاســی را محقــق  ــا حــزب و فرهنــگ تحــزب بای ــه ب ک اســت 

نمــود«. بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد بــه ایــن مقدمــه توجــه داشــت 

گذشــته اســت.  کفــر در دوران  کفــر امــروزه، بســیار پیچیده تــر از  کــه قطعــا 

کفــر و نفــاق، ادبیــات علمــی و تخصصــی بــرای  مثــًا در زمــان امــام علــی؟ع؟ 

قومیت محــوری یــا تبدیــل آن بــه شــورا نداشــت. ایــن ادبیــات تخصصــی در 
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کتابخانه هــای بســیار  گســترده مربــوط بــه آن و  علــوم سیاســی و تحقیقــات 

کــه در دنیــا وجــود دارد، اصــا اهــل ســقیفه در اختیــار نداشــتند.  وســیع آن 

کمیــت  ادبیــات علمــی و فرمول هــای مشــخص و حتــی تبدیــل آن هــا بــه 

کشــورهای  کــه بــه وضعیــت دموکراســی در  و استانداردســازی بــه نحــوی 

کننــد، این هــا در دســت غاصبیــن  مختلــف نمــره بدهنــد و آنهــا را رتبه بنــدی 

کــه همه  کردنــد  کفــر پیــدا  خافــت نبــود. امــروز تــا ایــن حــد شــرح صــدر بــرای 

کــرده و  ــا معیارهــای خــود طبقه بنــدی  کشــورهای دنیــا از جملــه ایــران را ب

کفرآمیــز و دنیاطلبانه خودشــان قــرار می دهند. حال  تحــت اســتانداردهای 

آیــا والیــت ائمــه معصومیــن؟مهع؟ و پذیرنــدگان ایــن والیــت، شأن شــان ایــن 

کــه شــرح صــدر  کســانی ارزیابــی شــوند  کــه بــر اســاس اســتانداردهای  اســت 

للکفــر و دنیاپرستی شــان را بــه حــد اعلــی رســانده اند؟! آیــا هتــک و جســارتی 

گرحوزه هــای علمیــه  کــرد؟! ا بزرگتــر از ایــن بــه جامعــه شــیعه می تــوان تصــور 

کفرآمیــز بــودن ایــن ســاختارها را نشــان بدهنــد، دیگــر  بــه میــدان بیاینــد و 

بعضــی از متدنیــن و مســئولین انقابــی، راه حــل رفــع مشــکات سیاســی را 

در »تحزب گرایــی« منحصــر نمی کننــد. البتــه ادبیــات علــوم سیاســی، زیبــا 

ــه ی آن  ــقوط در فتن ــود، س ــه نش ــق آن توج ــه عم ــر ب گ ــت و ا ــب اس و دل فری

طبیعــی اســت.

ــه در  ک ــد توجــه داشــت  ــه مطــرح شــد، بای ک ــه ســوالی  پــس در پاســخ ب

گــر حــزب وجــود داشــته باشــد، قبــل از ورود  علــوم سیاســی می گوینــد: »ا

یــک مســؤول بــه عرصــه مدیریــت و اجــرا، می تــوان بــرای او برنامــه تدویــن 

برنامــه می نویســند و  کشــور  اداره  بــرای  احــزاب  زیــرا در دبیرخانــه  کــرد. 
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کنــد و حــزب نیــز پاســخگوی  مســئول می بایســت طبــق آن چارچــوب عمــل 

کســی وارد مســئولیت  گر  ناتوانی هــای احتمالــی اســت. در غیــر ایــن صورت ا

کارآمــدی خــود را نمی پذیــرد و پاســخگو  شــود و موفــق نشــود، مســئولیت نا

ــه آن  ــدادن ب ــا رأی ن ــوان ب ــر حــزب داشــته باشــد می ت گ ــود، امــا ا نخواهــد ب

طریــق  از  را  مســؤول  ســاختاری،  پیگیری هــای  اقســام  و  انــواع  و  حــزب 

کــرد. پــس بایــد تحــزب محقــق شــود تــا آشــفتگی های  حزبــش پاســخگو 

کشــور درمــان شــود.« سیاســی 

پــرده  پشــت  در  می کنــد؟!  کاری  چنیــن  تحــزب  فرهنــگ  آیــا  امــا   

کــه تشــکیل حــزب  احــزاب چــه امــوری جریــان دارد؟! بایــد توجــه داشــت 

کــه  نیســت  ایــران  کشــور  داخــل  جناح هــای  هماننــد  جهانــی  عــرف  در 

نزدیــک انتخابــات بیاینــد و بعــد از انتخابــات نیــز برونــد، بلکــه احــزاب و 

کارشــناس  کشــور، بایــد  دبیرخانه هــای آنهــا، بــرای تدویــن برنامــه اداره 

زبردســت و اطاعــات و آمــار همه جانبــه داشــته باشــد و بــا تکیــه بــر ایــن 

کنــد،  ــزار  ــد میتینــگ برگ کنــد. همچنیــن بای برنامــه، آراء عمومــی را جلــب 

کنــد و آمــوزش دهــد، بایــد مطبوعــات و شــبکه های  کادر جــذب و تربیــت 

تلویزیونــی و روزنامــه و ســایت داشــته باشــد و در هنــگام انتخابــات، مبالــغ 

نیازمنــد  تحــّزب  پــس  بپــردازد.  گــون  گونا تبلیغــات  بــرای  سرســام آوری 

هزینه َبــر  همگــی  کــه  اســت  پیچیــده ای  نرم افزارهــای  و  ســخت افزارها 

هســتند. ایــن هزینه هــای ســنگین و متنــوع چگونــه تأمیــن می شــود؟! 

کــه بیشــترین قــدرت مالــی را دارنــد یعنــی قشــر ســرمایه دار؟!   کســانی  جــز از 

ــه آراء عمومــی از طریــق  ــر احتــرام ب ــود فرهنــگ دموکراســی مبتنــی ب ــرار ب ق
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حــزب باشــد و حــزب، نمایندگــی مــردم را بــه عهــده بگیــرد، امــا هزینه هــای 

ســنگین نرم افــزاری و ســخت افزاری اداره حــزب و فعالیــت سیاســی آن، 

بلکــه  کــرده  متصــل  ســرمایه داران  خواســته های  بــه  تنهــا  نــه  را  حــزب 

کــرده اســت. در مقابــل نیــز فعالیــت احــزاب در  وابســته و اســیر ســرمایه 

ــرمایه داران و  ــراض س ــدن اغ ــرآورده ش ــرمایه و ب ــعه س ــز توس ــور ج کش اداره 

تأمین کننــدگان مالــی، هــدف دیگــری نمی توانــد داشــته باشــد و دفــاع 

پــای ایــن اهــداف توســعه طلبانه نظــام  از حقــوق مــردم و آراء آن هــا در 

کــه صریحــًا در  ذبــح می شــود. ایــن واقعیــت بــه نحــوی علنــی شــده اســت 

فیلم هــا و ســریال های غربــی، آن را بــه نمایــش می گذارنــد و از ایــن طریــق، 

کــه چنــد دهــه اســت  گر جــذب می کننــد. لــذا مشــاهده می شــود  تماشــا

کــه عرصــه رایزنی هــای  کنگــره ـ  میــزان مشــارکت مــردم امریــکا در انتخابــات 

ــه  ــرده و اعتمــاد عمومــی ب ک کاهــش پیــدا  ــه زیــر 40 درصــد  حزبــی اســت ـ ب

ــت. ــرده اس ک ــدا  ــش پی کاه ــدیدی  ــو ش نح

 حــال آیــا آیــات قــرآن نعــوذ بــاهلل مــرده  و جــاری نیســتند؟! تکــرار عبــارت 

از وفــور امکانــات  کــه  بــه عنــوان سرمســتانی  قــرآن  آیــات  »مترفیــن« در 

کســانی دارد؟ غیــر از  گذاشــتند، امــروز تطبیــق چــه  دنیایــی ســر بــه طغیــان 

کارتل هــا و تراســت ها؟! پــس  همــان ســرمایه داراِن ســرمایه های جهانــی و 

کــه اهالــی ســقیفه در ظاهــر از شــورا و اختیــار مســلمین نســبت  همان طــور 

بــه تعییــن خلیفــه دم زدنــد امــا در باطــن، فرهنــگ قومیــت و تمایــات 

کردند، در دموکراســی هم صحبت  کــم  مــادی رؤســای قبایــل را بــر مــردم حا

ــد،  ــان می آی ــه می ــردم ب ــط م ــی و تعییــن سرنوشــت توس ــارکت عموم از مش
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کشــور بــه قشــر  امــا باطــن آن، تحویــل تمامــی مقــدورات و قــدرت یــک 

ســرمایه دار بــه دلیــل پــول  و قــدرت مالــی آنهاســت امــا ایــن فریــب، ادبیــات 

کتابخانه هــای علــوم سیاســی از ایــن  کیلومتــر  کیلومتــر در  علمــی دارد و 

ــه دفــاع می کنــد. جامعــه شــیعه در مقابــل چنیــن مســأله پیچیــده ای  روی

گرفتــه اســت. قــرار 

ــوری  ــه دیکتات کــه نظــام اســامی ایــران را متهــم ب  جالــب این  جاســت 

کــه »حــزب در ایــران شــکل نگرفتــه و ایــن  می کننــد آن هــم بــه ایــن دلیــل 

امــر نتیجــه ای جــز انتخابــات فرمایشــی نــدارد« و ایــن تّوهــم در میان بعضی 

از متدینیــن هــم مقبــول می افتــد. امــا بایــد هــزاران بــار خــدای متعــال را 

کشــور مــا مطابــق بــا  کــه ســاختارهای سیاســِی تحــزب مــدرن در  کــرد  شــکر 

اســتانداردهای جهانــی آن شــکل نگرفتــه و ایــن اساســًا یکــی از بزرگ  تریــن 

ســاختارهای  ایــن  نگذاشــته  کــه  اســت  اســامی  نظــام  دســتاوردهای 

کشــور قــوت بگیــرد. یعنــی ایــن امــر را نبایــد بــه عنــوان ضعــف  سیاســی در 

ــود  ــروز وج ــران ام ــه ای ــی در جامع ــای سیاس ــه! ناهنجاری ه ــرد. بل ک ــی  تلق

گــر تــا امــروز جهت گیــری مــادی بــر  دارد ولــی راه درمانــش تحــزب نیســت و ا

کــم نشــده، بــه ایــن دلیــل  نظــام جمهــوری اســامی در عرصــه سیاســت  حا

گرفتــه و در مقابــل  کــه جهت گیــری انقــاب جلــوی فرهنــگ تحــزب را  اســت 

کــرده و ایــن از دســتاوردهای بــزرگ انقاب  جریــان همه جانبــه آن مقاومــت 

گــر در ســال 61 قمــری ســاختارهای اجتماعــِی قومیــت و  اســامی اســت. ا

ــد مراقــب  ــه شــهادت رســاند، امــروز بای شــورا، اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ را ب

کــه ادای وظیفــه و وفــای عهــد بــه حضــرت ولی عصــر؟جع؟ بــدون  بــود 
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عبــور از ســاختارهای دموکراســی ممتنــع اســت. البتــه نبایــد ایــن تّوهــم 

ــی بی معناســت، بلکــه  ــارکت عموم ــامی مش ــام اس ــه در نظ ک ــود  ــاد ش ایج

نظــام مقــدس جمهــوری اســامی موفــق شــده »مردم ســاالری دینــی« را 

ــل  ــا همــاوردی علمــی در مقاب در عمــل محقــق ســازد و البتــه الزم اســت ب

ــرای ایجــاد  کنــد و ب ادبیــات علــوم سیاســی روز، دســتاورد خــود را تئوریــزه 

ســاختارهای علمــی متناســب آن، مجاهدت هــای خــود را ادامــه دهــد. بــه 

عبــارت دیگــر، »تحــزب« ســاختار مردم ســاالرِی دنیاپرســتان اســت و بــرای 

مردم ســاالری دینــی، ســاختارهای دیگــری الزم اســت.

کــه  کــرد  ــاره بایــد ایــن ســوال را مطــرح  ــی در این ب ــرای توضیــح اجمال ب

کجــا جمــع می شــود؟ همــکاری از روی  اراده هــا و انگیزه هــای مؤمنیــن در 

اخــاص و ذکــر خــدای متعــال و توجــه بــه آخرت به نحو عمومــی، در جامعه 

گیــرد؟ غیر از مســاجد و هیئــات و نمازهــای جمعه؟!  کجــا شــکل مــی  دینــی 

کفــر مــدرن« نفــی  گــر »مشــارکت عمومــِی دنیاپرســتان« و »مردم ســاالرِی  ا

کــه انقــاب اســامی بــرای تحقــق »مشــارکت  می شــود، بایــد توجــه داشــت 

کــرده اســت. حتــی در اصــل  راه هــای دیگــری اســتفاده  از  الهــی« عمــًا 

نهضــت و پیــروزی انقــاب اســامی چیــزی جــز مشــارکت عمومــی مؤمنیــن 

بــا ســاختارهای خــاص خــودش قابــل مشــاهده نیســت. ایــن نوآوری هــا در 

گردیــد ولــی چــون حوزه هــای علمیــه ایــن دســتاورد عظیــم  عمــل ایجــاد 

را تئوریــزه نکردنــد و دانشــگاه ها نیــز درگیــر تئوری هــای مــادی هســتند، 

گرفتــه و در مقابــل،  کنــار رفتــه و در حاشــیه قــرار  ایــن نوآوری هــا نســبتًا بــه 

چــون ادبیــات علمــی بــرای دموکراســی وجــود دارد و تئوریــزه شــده، توصیــه 
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اســتاندارهای جهانــی دموکراســی و تحــزب و نهادهــای مدنــی و...  بــه 

ــامی«  ــاب اس ــان انق ــاب »گفتم کت ــذا در  ــود. ل ــده می ش ــد و زن ــروز می یاب ب

ــا چــه مکانیزمــی  ــه حضــرت امــام خمینــی)ره( ب ک ــه تفصیــل بیــان شــده  ب

کــرد و چطــور از عقبــه ســنگینی مثــل جنــگ هشــت ســاله عبــور  انقــاب 

ــردن  ــرای تئوریزه ک ــی ب ــه و اساس ــای اولی گام ه ــاب،  کت ــن  ــی در ای ــرد. یعن ک

تجــارب انقــاب اســامی در ایجــاد روابــط سیاســِی الهــی برداشــته شــده و 

تبیین هایــی عینــی از مشــارکت عمومــی مؤمنیــن و آخرت گرایــان از طریــق 

مســاجد و هیئــات و نمازهــای جمعــه بیــان شــده اســت. پــس خــدای 

متعــال نرم افزارهــا و ســاختار سیاســِی الهــی را در اختیــار حکومــت دینــی 

گــر درکــی از ســاختارهای  قــرار داده و آنهــا را تشــریع فرمــوده اســت ولــی ا

کفــر وجــود نداشــته باشــد، حرکــت بــه ســمت ســاختارهای ایمانــی از شــعار 

کــه مســجد بــه محلــی بــرای اقامــه  تجــاوز نمی کنــد. در ایــن صــورت اســت 

کوفــه وقتــی  نمــاز جماعــت منحصــر می شــود! در حالی کــه حتــی شــیعیان 

خواســتند بــه اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ نامــه بنویســند و ایشــان را بــرای 

قیــام  بــرای  آمادگــی خــود  و  کننــد  قانــع  بــه شــهر خــود  تشــریف فرمایی 

کننــد،  و ســرپیچی از حکومــت یزیــد و اســتاندار او را بــرای امــام اثبــات 

نوشــتند: »لســنا نجمــع معــه فــی جمعــه و ال جماعــه و ال نخــرج معــه فــی 

عیــد« یعنــی مــا در نمــاز جماعت هــا و نمــاز جمعه هــا و نمازهــای عیــدی 

کــه نعمــان بــن بشــیر اقامــه می کنــد، شــرکت نمی کنیــم. در واقــع نمازهــای 

جماعــت و جمعــه و عیــد، ابزارهــای حکومــت اســامی بــرای بســیج مــردم 

کمیــت اســت و بایــد محــور تجمــع ایمانــی  و هماهنگــی آنهــا در ســطح حا
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ایــن حقایــق  باشــد. غاصبــان خافــت،  آخرت گرایــان  و مشــارکت عمومــی 

ــد، در حالیکــه بســیج عمومــی  کردن ــه یــک ســری عبــادات فــردی تبدیــل  را ب

ــت  ــزار مدیری ــرم؟ص؟ محقــق می شــد و نرم اف ک ــا همیــن ابزارهــا توســط نبــی ا ب

کــرم ؟ص؟ در ده ســال چیــزی جــز نمازهــای جمعــه و جماعــت و عیــد نبود.  نبی ا

کــه در عرصــه سیاســی بــه نظــام ضربــه می زنــد و  پــس ســاختارهایی 

خطــر برانــدازی را برجســته می کنــد و نظــام را بــه دیکتاتــوری متهــم می کنــد 

و بــه مــردم احســاس خفقــان تزریــق می کنــد، همیــن فرهنــگ دموکراســی و 

ــود  کفر آل خلــق رذیلــه تحــزب اســت و امــروز بایــد فتنه هــا و پیچیدگی هــای 

ــه ســمت ســاختارهای الهــِی قــدرت  ــا بتــوان ب و نفــاق زده آنهــا را فهمیــد ت

که جمهوری اســامی  کــرد تــا به حضرت ولی عصر؟جع؟ نشــان داد  حرکــت 

گذشــته تســلیم ســاختارهای  ــران اســامی مثــل جوامــع  و ملــت رشــید ای

گــر امام زمــان؟جع؟  کــه ایــن حیله هــا را شــناخته، ا کفــر نمی شــود و از آنجــا 

ــر ائمــه ی  گ تشــریف فرما شــود، باعــث شــهادت و غربتــش نخواهــد شــد و ا

کــه جوامــع  قبــل برایشــان غربــت و شــهادت رقــم خــورد، بــه ایــن علــت بــود 

قبلــی تســلیم آن ســاختارها شــدند.

گــر احــزاب بــا ســرمایه داران زد و  گفتــه شــود: »ا البتــه ممکــن اســت 

کــه پاســخ بــه  کننــد، از طریــق رســانه های آزاد افشــا خواهنــد شــد«  بنــد 

ایــن تصــور، در مباحــث بعــدی خواهــد آمــد و خطــرات وضعیــِت عینــی 

رســانه های مــدرن بــرای امــت شــیعه و جامعــه بشــری روشــن خواهــد شــد.





مبحث ششم:
مهندسی ساختارهای سیاسی قاتل امام با تبدیل »شورا« به »پادشاهی 

و سلطنت« از طریق واردکردن روابط سیاسِی امپراطوری ایران و روم در 
جامعه اسالمی

و چگونگی اسارت رسانه های ُمدرن به دست نظام سرمایه داری 
به عنوان یکی از ابعاد ساختارهای سیاسی برانداز نظام

کــه فرمودند:  از وجــود مبــارک پیامبــر عظیــم الشــأن اســام؟ص؟ نقــل شــده 

گسســته خواهــد شــد و اولیــن  »بعــد از مــن، یکایــک ریســمان های اســام 

کــه از دیــن شــما گسســته خواهــد شــد، »امامــت« و آخریــن آن، نماز  ریســمانی 

که در  اســت1«. ایــن روایــت، مؤیــد و شــاهد دیگری اســت نســبت به مطلبــی 

کــرم؟ص؟ و ائمــه معصومین؟مهع؟  کیــد شــد: پیامبر ا گذشــته بــر آن تأ مباحــث 

و تمــام انبیــا و اولیــا در مقابــل یــک »جامعــه و ســاختارهای مــادی« آن قــرار 

کردنــد تغییــر  کــه  کاری  داشــتند و منافقیــن و غاصبیــن خافــت نیــز اولیــن 

ســاختارهای سیاســِی جامعــه نبــوی و بازگردانــدن آن بــه وضــع قبلــی بــود. 

در واقــع اولیــن مأموریــت انبیــاء، ایجــاد جامعــه و امــت دینــی بــا محوریــت 

1. تفسیرالقمی، ج2، ص413.
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امــام و پدیــدآوردِن ســاختارهای الهــی بــرای آن اســت و لــذا منافقیــن بــرای 

غصــب خافــت، پیــش از هــر چیــز بــه ســاختار سیاســِی الهــی ضربــه زدنــد و 

کردنــد و احکامــی همچــون نمــاز، آخریــن  آن را بــه تحریــف و بدعــت آلــوده 

گــر در معــارف  کــه در آن، انحــراف و بدعــت پیــدا شــد. لــذا ا چیــزی بــود 

ــد، ایــن  ــه میــان می آی دینــی از بدعــت و تأویــل توســط منافقیــن ســخن ب

ــر از  ــه مهمت ــود، بلک ــر نمی ش ــردی منحص ــکام ف ــر در اح ــه تغیی ــات ب انحراف

آن، بدعــت در احــکام اجتماعــی و تأویــل در مبنــا و بنیــاِن امــت و جامعــه و 

ســاختارهای اجتماعــی اســت.

کفرآمیــز آن دوران،  کــه ســاختارهای سیاســِی  در ایــن راســتا بیــان شــد 

کــرم؟ص؟ ایــن ســاختارهای  کــه نبــی ا بــر محــور قومیــت و قبیله گرایــی بــود 

تفاخــر بــه قومیــت و قبیله گرایــی را شکســت و جامعــه ای بــر محــور قــدرت 

کــرد امــا منافقیــن تحــت عنــوان شــورا و رأی  خــدای متعــال تعریــف و ایجــاد 

ــر  ــد. ب مســلمین و اهــل حــل و عقــد، همــان ســاختار قومیــت را بازگرداندن

کــرم؟ص؟ در خطبــه مبارکــه غدیــر بعــد از اینکــه امــر والیــت  ایــن اســاس نبــی ا

را به عنــوان مبنــای جامعــه اســامی بــر محــور قــدرت خــدای متعــال معیــن 

منصــوب  مهــم  ایــن  تحقــق  بــرای  را  امیرالمومنیــن؟ع؟  حضــرت  و  کــرد 

کــرد: »ســیجعلون اإلمامــه بعــدی ملــکا و اغتصابــا« بعــد  فرمــود، تصریــح 

کــه امامــت و والیــت و ســاختار سیاســِی  از مــن امامــان جــور خواهنــد آمــد 

مبتنــی بــر توحیــد و قــدرت خــدای متعــال را بــه ملــک و پادشــاهی تبدیــل 

کار یک شــبه انجــام نشــد. بلکــه ابتــدا بــا عنــوان  کــرد. البتــه ایــن  خواهنــد 

ــه  ک ــورد  ــم خ ــی رق ــج، حوادث ــه تدری ــد و ب ــاز ش ــلمین« آغ ــر مس ــورا و نظ »ش
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کنــار رفــت و بــه پادشــاهی و ملــک و ســلطنت تبدیــل  پوســته ظاهــرِی شــورا 

شــد. بــه طــور نمونــه، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در یکــی از نامه هــای بســیار مهــم 

کــرم؟ص؟ نقــل می کنند:  خــود بــه معاویــه،1 جملــه بســیار مهمــی را از پیامبــر ا

ِکتاَب اهلِل   َبَلُغــوا َثاثیــَن َرُجــًا َجَعُلــوا 
ً
»َســِمْعُتُه یُقــوُل اّنَ َبنــی أِبــی الَعــاِص اذا

ــاَل اهلِل ُدَوال«2. ایــن عبــارت، بــه صــورت بســیار  ال َو َم َدَخــَا َو ِعبــاَد اهلِل َخــّوَ

زیبــا و جامــع و مؤجــز، ســه ســاختار اجتماعــِی غاصــب خافــت و قاتــل امــام 

را بیــان می کنــد: »از نظــر فرهنگــی، دیــن خــدا را تأویــل می کننــد و مایــه 

کــه بــا نهضــت  فریــب و حیلــه قــرار می دهنــد. از نظــر سیاســی، مردمــی را 

گرایــی آزاد شــده و شــخصیت  کــرم؟ص؟ از دســت قومیــت و قبیلــه  نبــی ا

کنیــز و عبــِد خــود و رؤســای قبایــل  ــرده و  ــه ب ــد، ب کــرده بودن ایمانــی پیــدا 

ــال  ــت الم ــال و بی ــدای متع ــوال خ ــادی، ام ــر اقتص ــد. از نظ ــل می کنن تبدی

کــرده و میــان خودشــان دســت  را بــه ملــک شــخصی خودشــان تبدیــل 

بــه دســت می کننــد«. ســپس در ادامــه نامــه می فرماینــد: »تــو حکومــت را 

کــم خواهــد شــد و فرزنــد مــن را بــه  کــرد و بعــد از تــو یزیــد حا غصــب خواهــی 

کــه از فرزنــدان  شــهادت خواهــد رســاند و بعــد از شــما، ده نفــر از بنــی امیــه 

کــم خواهنــد شــد. مــن مــی دانــم بــا ایــن نامــه تغییــری  مــروان هســتند، حا

ــر اطرافیــان  ــرای اتمــام حجــت ب ــرد. امــا ب ک در راه خــودت ایجــاد نخواهــی 

تــو و خــود تــو و اینکــه ایــن حقایــق بــه شــیعیان مــن برســد، ایــن نامــه را 

نوشــتم.«

کتاب سلیم بن قیس الهالی، جلد دوم، صفحه 773 و 774.  .1
ــب و بنــدگان خــدا را  ــزار فری کتــاب خــدا را اب ــه ســی نفــر برســند  ــدان ابی العــاص ب 2. »هــرگاه فرزن

ــد«. ــود می کنن ــروت خ ــی را ث ــوال اله ــز و ام کنی ــام و  غ
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که ایــن انحرافــات و بدعت ها،  پــس بایــد بــه ایــن نکتــه مهم توجه شــود 

گذشــته  کــه در مباحــث  بــا توضیحاتــی  ــــ  فــرد نیســت بلکــه  یــک  رفتــار 

کــه ایــن امــور، اوصــاِف ســاختارهای اجتماعــی  گردیــد  بیــان شــد ــــ واضــح 

غصــب  اهل بیــت؟مهع؟  از  را  حکومــت  آن،  بوســیله  منافقیــن  کــه  اســت 

ــد و حضــرات  کردن ــر محــور خــود ســازماندهی  ــرده و تمایــات جامعــه را ب ک

کــرم؟ص؟  کــه نبــی ا معصومیــن؟ع؟ را در اوج انــزوا قــرار دادنــد. البتــه تاشــی 

بــرای ایجــاد ســاختارهای الهــِی قــدرت و سیاســت در جامعــه اســامی بــه 

کار بســت، بســیار عظیــم بــود و منافقیــن بــه راحتــی نمی توانســتند آن  را 

تغییــر داده و بــه ســمت ســاختارهای مــادی ببرنــد. لــذا علی رغــم تحریفــی 

کــه در اصــل والیــت و امامــت انجــام شــد، خلیفــه اول و دوم بخشــی از 

ســاختارهای  به عنــوان  کــرم؟ص؟  نبی ا دوران  در  کــه  ظواهــری  و  حــدود 

گرفتــه بــود، حفــظ  اجتماعــی و روش حکمرانــی و هدایــت یــک امــت شــکل 

کردنــد. امــا ایــن تغییــرات ســاختاری، در دوران خلیفــه ســوم و معاویــه بــه 

کــرم ؟ص؟، بــه دالیلــی  اوج خــود رســید. توضیــح آن کــه، خلفــای بعــد از نبی ا

کفــار را  گذشــته ذکــر شــد1، مجبــور شــدند جهــاد بــا  کــه مفصــًا در مباحــث 

ادامــه دهنــد و امپراطــوری ایــران و روم را ــ کــه ابرقــدرت جهانــی و در واقــع 

کننــد. لــذا بــا یــک  هماننــد آمریــکا و شــوروی در ایــن عصــر بودنــد ــــ ســاقط 

تمــدن جهانــی و ســاختارهای سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی آن مواجــه 

کــرم؟ص؟، ســران عــرب،  کــه قبــل از بعثــت نبی ا شــدند و ایــن در حالــی بــود 

1. دالیــل تفصیلــی ایــن مطلــب، در مباحــث محــرم ســال 1396 در مصلــی شــهر قــم توســط اســتاد 
کتــاب تدوینــی آن تحــت عنــوان: »قیــام حســینی در برابــر  حجت االســام حیــدری مطــرح شــده و 

جاهلیــت اولــی، قیــام خمینــی در برابــر جاهلیــت مــدرن« چــاپ و منتشــر شــده اســت.
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ــا ایــن فتوحــات  ــا ب قــدرت و ســاختارهای اجتماعــی ســاده ای داشــتند ام

گهــان بــه ســیطره بــر یــک مملکــت  کــه نا هماننــد خــان یــک روســتا شــدند 

کــرده اســت. ازایــن رو، حضــرت اباعبــداهلل ؟ع؟ در یکــی  بــزرگ دســت پیــدا 

کــرم؟ص؟  از نامه هــای خــود بــه معاویــه می فرمایــد: »تــا قبــل از اینکــه نبــی ا

کنیــد و بــر مســند خافــت بنشــینید،  کنــد و شــما خافــت او را غصــب  قیــام 

کــه  کــه می توانســتید انجــام بدهیــد ایــن بــود  کاری  تــو و پــدرت بیشــترین 

کاروان تجــاری را بــه ســمت اطــراف حجــاز ببریــد«.1 یعنــی اعــراب  ســاالنه دو 

در معــادالت قــدرت جهانــی، یــک قــوم درجــه دوم و ســوم و یــک ملــِت در 

کاروان تجــاری  حاشــیه محســوب می شــدند و اوج توانایــی آنهــا مدیریــت 

بــود! در مقابــل، تمــدن و قــدرت و فرهنــگ و اقتصــاد جهانــی در دســت 

ــود.  ــران و روم ب امپراطــوری ای

کــرد و نهادینــه  کــرم ؟ص؟ بــرای مســلمین ایجــاد  کــه نبی ا امــا بــا قدرتــی 

زمــان  کفــر  امپراطوری هــای  بــه  خلفــا  کفــار،  بــا  جهــاد  فرهنــگ  کــردن 

خودشــان حملــه ور شــدند و آن هــا را فتــح نمودنــد. در نتیجــه، چنیــن 

گهــان در مقابل یک  قومــی بــا آن ضعــف سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی، نا

تمــدن بــا حــد اعــاِی دنیاپرســتی و بــا تمــام ســاختارهای پیچیــده سیاســی 

گرفــت. از ســوی دیگــر، منافقیــن هماننــد  و فرهنگــی و اقتصــادی آن قــرار 

کــه بــرای رســیدن بــه مقاصد پســت  کفــار، اهــل دنیــا هســتند بــا ایــن تفــاوت 

دنیــوی خــود از ادبیــات دینــی و تحریــف آن اســتفاده می کننــد. پــس وقتــی 

بــا ایــن مقیــاس جدیــد از دنیاپرســتی آشــنا شــدند و ایــن ســطح از امکانــات 

1. االحتجاج علی اهل اللجاج، ج2، ص 297.
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کردنــد، تصمیــم  و مقــدورات سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی را مشــاهده 

کننــد و بهــره ببرنــد و بــا آن تلذذ و ابتهــاج مادی پیدا  گرفتنــد از آن اســتفاده 

کردنــد. ابتــدا خلیفــه  کننــد. لــذا ایــن روابــط مــادی را وارد جامعــه اســامی 

کار در امــر حکومــت ــــ اعــم از اختــاف  کــرد و چــون ایــن  کاری  ســوم چنیــن 

طبقاتــی و زندگی هــای اشــرافی و منصــب دادن بــه بــی دین هــا و مطرودیــن 

ــر خــاف  کــرم؟ص؟ بی عدالتــی شــدید در تقســیم بیت المــال و... ــــ  ب نبــی ا

کردنــد.  وجــدان عمومــی جامعــه مســلمین بــود، بــر خلیفــه ســوم شــورش 

کــه او فرهنــگ مــادی و ســاختارهای  علــت شــورش علیــه عثمــان ایــن بــود 

ــه در  ک ــه  ــا معاوی ــرد. ام ک ــامی  ــه اس ــان را وارد جامع ــار آن زم کف ــِی  اجتماع

شــام بــه دور از مرکــز حکومــت قــرار داشــت و بــه مرزهــای روم نزدیــک بــود و 

مــردم آنجــا بــا اخــاق حکومــت رومی هــا مأنــوس بودنــد، راحت تــر توانســت 

ــا  کفرآمیــز و ســاختارهای مــادِی امپراطــوری ایــران و روم را ب ایــن فرهنــگ 

کــه میــان او  کنــد. ســپس بــا جنگــی  روکشــی از مذهــب وارد جامعــه اســامی 

کوفیــان از معاویــه در این  و امیرالمومنیــن؟ع؟ اتفــاق افتــاد و فریب خــوردن 

کوفیــان بــا معاویــه در زمــان امــام حســن  جنــگ بــزرگ و همچنیــن همراهــی 

کنــد. البتــه در ابتــدا همیــن مــردم  مجتبــی؟ع؟، توانســت خافــت را غصــب 

کــه در زمــان خلیفــه اول و دوم بــه  کوفــه بــا اخــاق قومیــت و قبیله گرایــی ــــ 

ــود ــــ حــول امــام علــی؟ع؟ و امــام حســن؟ع؟  جامعــه مســلمین برگشــته ب

کوفــه بــه عنــوان مرکــز مدیریــت فتوحــات بــه شــمار  جمــع شــده  بودنــد زیــرا 

می رفــت و هیــچ گاه ســلطه شــام بــر خــود را نمی پذیرفــت. بــا ایــن انگیزه هــا 

بــه دور ائمه اطهــار؟مهع؟ جمــع شــدند نــه انگیــزه والیــت الهــی؛ امــا وقتــی 
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دیدنــد معاویــه بهتــر می توانــد آن هــا را بــه تمنیــات دنیوی شــان برســاند 

ــه ایــران و روم را بــه آن هــا ارائــه دهــد،  و لذایــذ مــادی و ســبک زندگــی مرّف

کشــیدند و امــام علــی و امــام حســن؟ع؟ را تنهــا  از بیعــت خــود دســت 

گذاشــتند و حکومــت معاویــه اســتوار شــد.

کفر   بنابرایــن معاویــه بــه آرامــی و بــا حیلــه و مکــر، ســاختارهای سیاســی 

آن روز را بــا روکشــی از مذهــب بــه صــورت منافقانــه وارد جامعــه مســلمین 

کــرد. البتــه ابتــدای امــر مجبــور بــود ســلوک شــیخین را در پیــش بگیــرد و  لذا 

کــه خلفــای  گفــت مــا بایــد بــه فکــر آینــده  باشــیم و همان طــور  بــه شــامیان 

قبلــی بــر اســاس شــورا و رأی اهــل حــل و عقــد شــخصی را به عنــوان خلیفــه 

کنیــم. اهالــی شــام نیــز بــه دور  بعــدی انتخــاب می کردنــد، مــا هــم چنیــن 

گفتنــد: »عبدالرحمــن بــن خالــد بــن  کردنــد و  هــم جمــع شــده و مشــورت 

ولیــد بــرای جانشــینی تــو مناســب اســت.« زیــرا او بــا فرماندهــی خــود، 

فتوحــات بزرگــی بــرای مســلمین رقــم زده بــود و محبوبیــت داشــت.1 وقتــی 

گــر از ســنت شــیخین ــــ  معاویــه بــا ایــن انتخــاب مواجــه شــد، فهمیــد حتــی ا

کــه تحــت عنــوان شــورا، خافــت را بــر مبنــای نفوذ روســای قبایــل و فرهنگ 

کنــد، نمی توانــد بنی امیــه را بــر مــردم  کردنــد ــــ اســتفاده  قومیــت مهندســی 

کنــد و حکومــت موروثــی ایجــاد نمایــد. لــذا پســرخالد بــن ولیــد را بــا  کــم  حا

کفــار  کــه محــور شــجاعت و نبــرد و جهــاد علیــه  1. ایــن مطلــب نشــان می دهــد امیرالمومنیــن؟ع؟ 
گــر اندکــی بــه تئــوری قــدرت مــادی و ســاختارهای آن اعتنــا می کــرد، مــردم بــه دور او جمــع  بــود، ا
کــه همــواره در حــال جهــاد و جنــگ اســت،  مــی شــدند. زیــرا قهرمانــان بــزرگ جنگــی در جامعــه ای 
کل  گــر حضــرت چنیــن می کــرد، هدایــت  محبوبیــت و شــخصیت باالیــی پیــدا می کننــد. امــا ا
امت هــا در طــول تاریــخ و حقیقــت خواســت خــدای متعــال و مأموریــت ائمه اطهــار؟مهع؟ در ایجــاد 

امــت الهــی و ســاختارهای دینــی زیــر ســوال مــی رفــت.
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کشــت و بــه ســمت فرهنگ ســازی بــرای موروثی کــردن خافــت رفــت و  ســّم 

کــه تفصیل  بــرای ایــن امــر، تاش هــای بســیار زیــاد و پیچیــده ای انجــام داد 

کــه قبــل از ایــن، هیچکــدام  کتــب تاریخــی آمــده اســت. در صورتــی  آن در 

کننــد و  از خلفــا جــرأت نکردنــد فرزنــدان خــود را بــه عنــوان خلیفــه مطــرح 

انتخــاب خلیفــه توســط شــورا یــا نظــر عمــوم مســلمین انجــام می شــد.

و  بــر تاش هــای متعــدد  عــاوه  ایــن ســاختار،  تغییــر  بــرای   معاویــه 

همه جانبــه در شــهرهای مختلــف، چنــد ســفر بــه مدینــه و مکــه انجــام داد 

کنــد. هــم  تــا بــزرگان و صحابــه و فرزنــدان آنــان را بــه ایــن مطلــب راضــی 

ــن  ــن ب ــم عبدالرحم ــر و ه ــن زبی ــداهلل ب ــم عب ــی؟ع؟ و ه ــن مجتب ــام حس ام

ابوبکــر فرزنــد خلیفــه اول و هــم عبــداهلل بــن عمــر فرزنــد خلیفــه دوم بــا ایــن 

ــی مدینــه  ــه مــروان بــن حکــم، وال ــذا نامــه ای ب ــد. ل کردن بدعــت مخالفــت 

گفــت »ظاهــراً مــردم راضــی شــده و می خواهنــد یزیــد را بــه عنــوان  نوشــت و 

ــا ایــن  ــزرگان مدینــه بیعــت بگیــر«. ب ــذا از ب کننــد ل خلیفــه بعــدی انتخــاب 

کار عمــًا می خواســت اخــاق والیــت و امامــت را بــه ســلطنت و پادشــاهی 

کــه وقتــی مــروان موضــوع نامــه  کنــد. اینقــدر ایــن امــر واضــح بــود  تبدیــل 

کــرد، عبدالرحمــن بــن  کــه ذکــر شــد مطــرح  ــا ایــن چنــد نفــری  معاویــه را ب

ــدون ان تجعلوهــا هرقلیــه  گفــت: »تری کنــش نشــان داد و  ابوبکــر ســریعًا وا

کنیــد؛  کلمــا مــات هرقــل قــام هرقــل« شــما می خواهیــد خافــت را هرقلــی1 

ــد  ــی می خواهی ــردد. یعن گ ــین او  ــر جانش ــی دیگ ــرد، هرقل ــه م ک ــی  ــر هرقل ه

1. »هرقــل« نــام یکــی از ســاطین روم اســت و چنانکــه ســاطین روم را در ایــن زمــان قیصــر 
دهخــدا(. )لغت نامــه  اســت.  رومــی  لغــت  ایــن  و  می گفتنــد  هرقــل  قدیــم  در  می گوینــد، 
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ســنِت حکومــت موروثــی در امپراطــوری روم و ایــران را اینجــا راه بیندازیــد؟ 

امــام  و  امــام حســن؟ع؟  بــر  عــاوه  کــه  بــود  واضــح  ایــن مســأله  اینقــدر 

حســین؟ع؟، پســر ابوبکــر اولیــن اعتراض هــا را انجــام داد. پــس اســاس 

ــت  ــادی سیاس ــاختارهای م ــت س ــه می خواس ــه معاوی ک ــود  ــن ب ــب ای مطل

را از »قومیــت اهــل حجــاز« بــه اخــاق »پادشــاهی ایــران روم« ارتقــا دهــد. 

کــرم؟ص؟ در خطبــه غدیــر از ایــن بدعــت خبــر داده بودنــد:  البتــه نبــی ا

ــزودی بعــد از مــن امامــت  ــا« ب ــکا و اغتصاب »ســیجعلون االمامــة بعــدی ُمل

ــت،  ــن سیاس ــح ای ــه واض ــد. نمون ــل می کنن ــب تبدی ــاهی و غص ــه پادش را ب

ــز  ــه نی ــود معاوی ــذا خ ــود و ل ــد ب ــه یزی ــپردن آن ب ــت و س ــردن خاف موروثی ک

ــا اّوُل الملــوک« مــن اولیــن پادشــاه عــرب هســتم.  ــا افتخــار می گفــت: »ان ب

ــا اخاق هــای  ــرم؟ص؟ تناســبی ب ک ــه جانشــینی نبــی ا ک همــه می دانســتند 

کفرآمیــز در امپراطــوری ایــران و روم نــدارد ولــی معاویــه بــه غیــر از  مــادی و 

تغییــر ســاختارهای سیاســی اســام، بــا ایجــاد بدعت هایی در ســاختارهای 

کــه در مباحــث آینــده مطــرح خواهــد شــد ــــ جامعــه  فرهنگــی و اقتصــادی ــــ 

اســامی را بــه ایــن ســمت بــرد و چنــد ســال قبــل از مرگــش از همــه بــه جــز 

تعــدادی انــدک )از جملــه امام حســن؟ع؟ و امــام حســین؟ع؟، عبــداهلل 

کار عمــا اخــاق مــادی  گرفــت. بــا ایــن  بــن زبیــر و...( بــرای یزیــد بیعــت 

ــه  ــب وارد جامع ــی از مذه ــا روکش ــت ب ــر سیاس ــران و روم در ام ــز ای کفرآمی و 

مســلمین شــد.

معمــوال  معاویــه  بدعت هــای  نقــل  در  این کــه  علی رغــم  بنابرایــن   

تحریف هــا و بدعت هــای او در مــورد احــکام فــردی ذکــر می شــود )ماننــد 
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کــرد  کــه نبیــذ نوشــید و یــا ســاز را وارد جامعــه مســلمین  اولیــن خلیفــه ای 

کــه نمــاز جمعــه را چهارشــنبه خوانــد و...( ولــی بنــا بــر  کســی بــود  و اولیــن 

کــه در ابتــدا ایــن مبحــث مطــرح شــد، اولیــن و مهم تریــن بدعــت  روایتــی 

او، در اصــل حکمفرمایــی و ســاختارهای سیاســی و روش اداره حکومــت 

ــه  ک ــه ثبــت شــده  ــه معاوی کتــب تاریخــی، برنامــه ی روزان ــود. در برخــی از  ب

ــار  ــنیدن اخب ــه ش ــه ب ــه معاوی ــه روزان ــی از برنام ــش مهم ــاس آن، بخ ــر اس ب

و  مکــر  و  رعیت پــروری  در  پادشــاهان  روش هــای  و  تجــارب  از  مورخیــن 

خدعه های شــان صــرف می شــد تــا بــه تعبیــر امروزیــن، بتوانــد ایــن تجــارب 

انــواع  بنابرایــن  کنــد.  معکــوس  مهندســی  اســامی،  امــت  در  را  مــادی 

کــرد  ابزارهــا و ســاختارهاِی مدیریتــی ایــران و روم را وارد جامعــه مســلمین 

کــه حتــی مشــاوران و مستشــاران ایرانــی و رومــی را بــا همــان دین  به طــوری 

کــرد. اساســا دیوان هــای خــراج، زمیــن  خودشــان وارد ســاختار حکومتــی 

ــان فارســی و  ــه زب ــادی ب ــا مدت هــای زی ــه ت و لشــکر و غیــره در دوران معاوی

رومــی بــود. زیــرا عرب هــا بــه ایــن امور مســلط نبودنــد و روش حکومت داری 

و اخــاق سیاســت ورزی در جهــان، در دســت ایــران و روم بــود. در حالی کــه 

ابزارهــای مدیریتــی جامعــه اســامی بایــد بــر محــور توحیــد و علــم ائمــه 

کــه تمــام  معصومیــن؟مهع؟ و احــکام الهــی شــکل بگیــرد ولــی حکومت هایــی 

ــد،  ــردن ائمــه معصومیــن؟مهع؟ انجــام داده بودن تــاش خــود را در منزوی ک

کننــد.  طبعــًا نمی خواســتند از علــم الهــِی آن هــا اســتفاده 

کــه در اســام بــر تخــت و ســریر  کســی بــود  بــر ایــن اســاس، معاویــه اولیــن 

ســلطنت نشســت و مــردم را زیــر دســت خــودش قــرار داد. همچنیــن اولیــن 
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کــه در مســاجد مقصــوره ســاخت. مقصــوره، اتاق ماننــدی در  کســی بــود 

کــه از بیــن آن می شــد فــرد داخــل آن را  کنــار محــراب بــود و منافــذی داشــت 

کــه پادشــاه روم در آن می نشســت تــا بــرای او حالــت  دیــد ماننــد اتاق هایــی 

کــه در دربــارش  کســی بــود  حشــمت و شــوکت مــادی ایجــاد شــود. اولیــن 

گارد دربــار قــرار داد. پــس اول در ایــن روش هــای  خدمتــکار، پاســبان و 

ــر محــور  کــه خلفــای قبلــی ب کــرد. یعنــی بدعتــی  مدیریتــی، بدعــت ایجــاد 

کردنــد، بــه صورتــی غلیظ تــر و شــدیدتر و براســاس  قومیــت عــرب ایجــاد 

کفــر آن زمــان )ایــران و روم( پدیــد آورد و قریــب 20 ســال، چنیــن  قله هــای 

کــرد و مــردم  ســاختارها و روش هایــی را وارد جامعــه اســامی و اخــاق آن هــا 

را بــه ایــن امــور عــادت داد. 

کــرد  در چنیــن فضــای مــادی و فاســدی، وقتــی امــام حســین؟ع؟ قیــام 

و شــعار حفــظ اســام و احیــای آرمــان نبــوی را داد، بســیاری از مســلمین 

کــه طعــم حکومــت عادالنه حضــرت علی؟ع؟ را چشــیده  کوفــه  حتــی مــردم 

ــه ایــن  ــه ســمت فرهنــگ قبیله گرایــی، ب ــر ســاختارها ب ــر تغیی ــد، در اث بودن

جمع بنــدی رســیدند: »درگیــری میــان قــوم بنی هاشــم بــا بنی امیــه اســت 

ــا هــم دعوایشــان  و بحــث حــق و باطــل نیســت! بلکــه ایــن دو پســر عمــو ب

ــا وارد  ــد م ــد. نبای ــیدگی می کنن ــوا رس ــن دع ــه ای ــان ب ــت و خودش ــده اس ش

کوفــه  ایــن دعــوای میــان دو قبیلــه بشــویم«. لــذا وقتــی حضــرت مســلم در 

کوفه را جمع  گرفــت، عبیداهلل اشــراف  کــرد و مــورد حمایــت مــردم قرار  قیــام 

کوفــه را بترســاند و آنهــا را بــا وعــده و وعیــد، از دور مســلم جــدا  کــرد تــا مــردم 

کــرد و بــه یکدیگــر  گفتنــد:  کوفــه اثــر  کنــد. ایــن وعــده و وعیدهــا در مــردم 
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»نــدع هــوالء القــوم حتــی یصلــح اهلل ذات بینهــم«1 مــا بایــد اینهــا )بنی امیــه 

کنــد و در ایــن  کنیــم تــا خداونــد بیــن آنهــا صلــح برقــرار  و بنی هاشــم( را رهــا 

درگیــری قومیتی،اصــاح ذات بیــن دو طایفــه مســلمین برقــرار شــود! یعنــی 

در چنــان فضایــی، درگیــری حــق و باطــل در امــر حکومــت و ســاختارهای 

سیاســی آن، بی معنــا می شــود. وقتــی وضعیــت جامعــه اســامی این طــور 

شــد، دیگــر ســخنان و مواضــع و عملکــرد اباعبــداهلل؟ع؟ شــنیده و فهمیــده 

نمی شــود و دعوتــش امــت اســامی را بــه حرکــت نمی انــدازد. زیــرا ایــن 

جامعــه و مــردم آن بــا ایــن ســاختارهای سیاســی مــادی، پــرورش پیــدا 

کرده انــد و 20 ســال  کــرده  و 25 ســال فرهنــگ قومیــت و شــورا را تجربــه 

نیــز فرهنــِگ ملــک و پادشــاهی را چشــیده اند و بــه آن مأنــوس شــده اند. 

ــا  ــه بی معن ــه عنــوان یــک مقول ــدای امــام حســین؟ع؟ ب در ایــن جامعــه، ن

کســی بــا او همــراه نمی شــود. پــس منزوی شــدن پیــام  تلقــی می شــود و 

کــه ســران  سیدالشــهدا؟ع؟ در امــت اســامی، یــک امــر ســاده ای نبــود 

کننــد.  جامعــه بگوینــد: »امــام حســین را یــاری نکنیــد« و مــردم نیــز قبــول 

کــرده بودنــد. مــردم  بلکــه مــردم پرورش هــای مــادی در امــر سیاســت پیــدا 

می دیدنــد خلیفــه رســول اهلل، ســنت های اخــاق امپراطــوری ایــران و روم 

کــرده اســت و از ســویی، فرهنــگ نمــاز  را در حکومــت داری خــود جــاری 

گرفتــن و حــج رفتــن و غیــره را نیــز بــه عنــوان خرده فرهنــگ  خوانــدن و روزه 

گویــا ایــن امــور بــا یکدیگــر قابل جمــع هســتند! اینجاســت  ترویــج می کنــد و 

کــه ســاختارهای اجتماعــی، قاتــِل امــام می  شــوند و غربــت امــام را رقــم 

1 . اللهوف علی قتلی الطفوف؛ ص53.
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می زننــد. حتــی وقتــی معاویــه در دوران امامــت امــام حســین؟ع؟ خواســت 

ــه  ــین؟ع؟ نام ــام حس ــه ام ــان ب کوفی ــده ای از  ــرد، ع ــت بگی ــد بیع ــرای یزی ب

کــرده  کــه معاویــه خــاف عهــد خــود بــا امــام حســن؟ع؟ عمــل  نوشــتند 

ــام  ــه قی ــذا ایشــان را ب ــرده و ل ک ــه عنــوان جانشــین خــود معیــن  ــد را ب و یزی

کوفیــان نــزد محمــد حنفیــه  کردنــد امــا حضــرت نپذیرفتنــد. برخــی  دعــوت 

کردنــد. محمــد حنفیــه نظــر آنــان را بــه امــام  رفتنــد و همیــن حــرف را تکــرار 

کــرد امــا حضــرت فرمــود: »ان القــوم انمــا یریــدون ان  حســین؟ع؟ منتقــل 

کلــوا بنــا و ُیشــیطوا ِدماَءنــا«1 ایــن مــردم و ایــن جامعــه می خواهنــد مــا را  یأ

وســیله دنیــای خودشــان قــرار دهنــد و خــون مــا را بریزنــد و خودشــان بــه 

کوفیــان بــه ایــن نکتــه بــاز  قــدرت برســند. در واقــع ایــن تمایــل بــه قیــام در 

کــه فرهنــگ قومیــت در آنهــا نهادینــه شــده بــود و نمی خواســتند  می گشــت 

گیرند و لــذا ناراحتی   زیــر بــار ســاختار ســلطنت موروثی و ظلم شــامی ها قــرار 

کــه چــرا معاویــه دنیــا را بیــن  آن هــا خــوب تقســیم نمی کنــد.  آنــان ایــن بــود 

ــه  ــه ب ک ــی توســط امام حســین؟ع؟  در ایــن صــورت، پذیــرش چنیــن دعوت

ــا  ــای آنه ــرای دنی ــدن ب ــای وسیله ش ــه معن ــود، ب ــی نب ــان اهداف ــال چن دنب

ــان  کوفی ــوت  ــد، دع ــان یزی ــین؟ع؟ در زم ــام حس ــرا ام ــه چ ــه اینک ــود. البت ب

کــرد و بعــد از مدتــی بــه سمت شــان حرکــت نمــود، بحث هــای  را قبــول 

گذشــته مطــرح شــد.  کــه در ســال  مفصلــی دارد 

کــه امــروزه جامعــه شــیعه  کفرآمیــز  امــا ســاختارهای سیاســِی مــادی و 

و نظــام اســامی را تهدیــد می کنــد و باعــث متهم شــدن انقــاب اســامی 

1. الطبقات الکبری، ج 1، ص 439.
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و نظــام جمهــوری اســامی بــه بــازی قــدرت می شــود، چیســت؟ امــروزه 

کفرآمیــز، فرهنــگ دموکراســی و تحــزب  و  ســاختارهای سیاســِی مــادی و 

کــه ســاختارهای سیاســی الهــی را بــه انــزوا می بــرد یــا مانــع  رســانه  اســت 

امــام  عــزاداران  بعضــًا  حتــی  کــه  نحــوی  بــه  می شــود  آنهــا  شــکل گیری 

ــی و  ــد: »دموکراس ــده و می گوین ــا ش ــعارهای آنه ــار ش گرفت ــز  ــین؟ع؟ نی حس

مســئولیت پذیری و شــفافیت و پاســخگویی را از غربی هــا یــاد بگیریــد«! 

کــه انتخابــات مــردم ایــران فرمایشــی  یــا نظــام اســامی متهــم می شــود 

کفــر  اســت. امــا چنیــن ادعاهایــی یــک فریــب پیچیــده اســت. زیــرا جامعــه 

کــرده و طبــق مســلمات اعتقــادی،  و نفــاق در طــول تاریــخ تــداوم پیــدا 

آیــا  نفــس آن هــا تعطیــل شــود.  و هــوای  کــه دنیاپرســتی  اســت  محــال 

ایــن  بــا  لغزش هــا،  کــه علی رغــم  اباعبــداهلل؟ع؟  اســت محبیــن  صحیــح 

عزادارای هــا و انجــام واجبــات و تــرک محرمــات ســعی می کننــد از تمنیــات 

ــه در  ک کفــار  ــگاه  ــواع فریب هــا متهــم شــوند و آن ــه ان ــد، ب دنیــا فاصلــه بگیرن

باالتریــن درجــات دنیاپرســتی هســتند، اهــل فریــب نباشــند و در ایــن راه، 

کــه ســاختارهای  کــرد  منافــع ملــت خــود را غــارت نکننــد؟! آیــا می تــوان بــاور 

کــه بــه هیــچ نــوع توجــه و تقــرب و عبادتــی بــرای  اجتماعــی دنیاپرســتان ــــ 

دوری از دنیــا مقیــد نیســتند ــــ در اوج آزادی و پاســخگویی و شــفافیت و 

ــا انــواع عبــادات و تقربــات  کــه باالخــره ب ســامت اســت و رفتــار مؤمنیــن ــــ 

ــــ در حضیــض خفقــان و اوج فســاد بــه  از دنیاپرســتی فاصلــه می گیرنــد 

ســر می بــرد؟! و ایــن چــه بی انصافــی بــزرگ و چــه بی توجهــی بــه مرزهــای 

کــه اهــل دنیاســت، قطعــا اهــل چپــاول  کســی  اعتقــادی و لــوازم آن اســت؟! 
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امــوال  و  نوامیــس  و  اختیــارات  و  مقــدورات  و ســلب  مــردم  و دوشــیدن 

گرچــه ممکــن اســت از شــیوه های پیچیــده و ناپیــدا بــرای ایــن  آن هاســت؛ 

کنــد. کار اســتفاده 

در دوران صــدر اســام بــه اباعبــداهلل؟ع؟ می گفتنــد: »تدخــل فــی مــا 

کــه مــردم وارد آن شــدند؛ یعنی  دخــل فیــه النــاس«1 وارد همــان چیــزی شــو 

مــردم یزیــد را پذیرفتنــد و تــو هــم بپذیــر. امــروز نیــز می گوینــد: »بشــریت 

کشــورها را بــا تحــزب و رســانه انجــام می دهــد و چــون  ســاماندهی سیاســی 

فرهنــگ تحــزب در ایــران شــکل نگرفتــه و رســانه آزاد و خصوصــی نداریــد، 

که  دچار چالش های سیاســی هســتید و لذا باید وارد همان روندی شــوید 

کنیــد«. اما اینها  دنیــا پذیرفتــه و از تجــارب بشــریت در ایــن عرصــه اســتفاده 

ــه رفتــار سیاســیون  ک همــان ســاختارهای مــادی در امــر سیاســت هســت 

نظــام را بــه بــازی قــدرت می کشــد یــا نظام را بــه خفقان یا دیکتاتــوری متهم 

می کنــد. یعنــی بایــد توجــه داشــت ابتــدا بــر اســاس ادبیــات دموکراســی، 

خــود  سرنوشــت   در  انتخابــات،  در  حضــور  بــا  مــردم  کــه  می کننــد  ادعــا 

کــرده و بــا انتخــاب دولــت منتخــب، نظامــی مردمــی شــکل  مشــارکت پیــدا 

کــه برآمــده از حــزب منتخــب اســت  می گیــرد. امــا ســپس می گوینــد دولــت ـ 

گســترش یابــد و منظــور  کوچــک شــود و در مقابــل، بخــش خصوصــی  ـ بایــد 

کارتل هــا و تراســت ها و قطب هــای  از بخــش خصوصــی نیــز ســرمایه دارها و 

کــه منتخــب مــردم بــود و با  کوچک شــدِن دولتــی  توســعه هســتند. در واقــع 

انــواع غوغاســاالری ها بــه عنــوان نمــاد مشــارکت عمومــی طــرح می شــد، بــه 

1. تسلیه المجالس و زینه المجالس ج2، ص165.
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کــه رأی مــردم و دولــت برآمــده از آن بــه مســتخدمی بــرای  معنــای آن اســت 

کارتل هــا و تراســت ها تبدیــل شــود.  بخــش خصوصــی و ســرمایه دارها و 

کوچک تریــن اتــاق آن نصیــب آبدارچــی و مســتخدم  کــه  هماننــد یــک اداره 

می شــود و اتاق هــای بــزرگ و اختیــارات متعــدد در اختیــار مدیــران قــرار 

در  کشــورها  واقعــی  صاحب اختیــاران  و  مدیــران  کــه  آنجــا  از  و  می گیــرد 

گسترده شــدن  دنیــای امــروز همــان قشــر ســرمایه دار و مترفیــن هســتند، بــر 

کــه منافقیــن  کیــد می شــود. همان طــور  و تقویــت آنهــا در مقابــل دولــت تا

بــه اســم شــورا، »قومیــت« و ســپس »ســلطنت و پادشــاهی« را بــه مســلمین 

کردنــد، امــروزه نیــز بــه اســم مردم ســاالری و تحــزب، منافــع قشــر  تحمیــل 

ســرمایه دار و بخــش خصوصــی غــرب را بــر مــردم تحمیــل می کننــد. ســپس 

کــه مدعــی دموکراســی و مشــارکت عمومــی هســتند، در  کســانی  همیــن 

عرصــه بین المللــی دارنــده ی حــق وتــو می شــوند و همــه دنیــا بایــد از آن هــا 

ــی، در مقیــاس  کثیــف درون ــط ناســالم و  ــه جــز رواب کننــد! یعنــی ب تبعیــت 

کــه پرچمــدار دموکراســی هســتند، بــه مظهــر  بین المللــی نیــز دولت هایــی 

قهــر و غلبــه و زور تبدیــل می شــوند. 

آزاد  رســانه ها  دموکراتیــک،  جوامــع  »در  شــود:  گفتــه  اســت  ممکــن 

هســتند و بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی دموکراســی، نقــش چشــم بینــای 

کــه منافــع عمومــی را قربانــی قشــر  ــا حزبــی را  کــرده و دولــت ی مــردم را ایفــا 

کنــد، افشــا می کننــد. لــذا احــزاب و دولت هــا  خاصــی از جملــه ســرمایه داران 

در  ندارنــد«.  را  مفاســدی  چنیــن  جــرأت  رســانه ها،  گری  افشــا تــرس  از 

گفــت: اواًل هزینه هــای سرســام آور ســخت افزاری و نرم افــزارِی  پاســخ بایــد 
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ایــن رســانه های بــه اصطــاح آزاد چگونــه تأمیــن می شــود؟ از هزینــه ی 

گــزارش و پخــش مســتقیم آن از سراســر دنیــا تــا هزینــه نیــروی انســانی بــا 

ــد  ــد تولی ــانه )مانن ــه رس ــترده در عرص گس ــده  و  ــیار پیچی ــای بس تخصص ه

خبــر و فیلــم و مســتند و...( از چــه طریقــی بــه دســت می آید؟! قــدرت خریِد 

کــه باالتریــن توانایی های مالی  کســانی  ایــن خدمــات پرهزینــه جز از دســت 

کــه بســیاری از ســرمایه دارها  را دارنــد، بــر می آیــد؟! مگــر غیــر از ایــن اســت 

کــه  مســتقیمًا صاحــب رســانه ها هســتند؟! خصوصــًا بــا توجــه بــه ایــن 

کننــد یــا آن را  رســانه ها می تواننــد »حافظــه و هــوش اجتماعــی« ایجــاد 

تغییــر دهنــد. یعنــی بــا غوغاســاالری و بــا تکــرار هنرمندانــه یــک موضــوع و 

کارهــای پیچیــده هنــری، بــه ســنجش و هــوش و حافظــه ی افــکار عمومــی 

ــرای مــردم جهــان،  تصــوری  ــه می تواننــد ب جهــت می دهنــد. به طــور نمون

کــه وقتــی توریســت خارجــی  بــه ایــران  از وضعیــت ایــران درســت  کننــد 

ــا تعجــب بگویــد: »مــا فکــر می کردیــم مــردم ایــران بــرای حمــل و  می آیــد، ب

نقــل هنــوز از شــتر اســتفاده می کننــد«! یعنــی می تواننــد یــک ملــت را در 

ــا خشــونت طلباِن تروریســت  ــه عنــوان شترســواراِن عقب افتــاده ی جهــان ب

کار هســتند  کــه صبــح تــا شــب مشــغول  کننــد. عمــوم جهانیــان هــم  معرفــی 

ــاد  ــانه ها اعتم ــه رس ــد، ب کنن ــی  ــز را بررس ــه چی ــان هم ــد خودش و نمی توانن

می کننــد. حــال آیــا چنیــن رســانه هایی نمی تواننــد حافظــه مــردم نســبت 

کــرده و باعــث فراموشــی آنهــا شــوند و یــا  بــه وعده هــای احــزاب را دســتکاری 

کننــد؟! یعنی رســانه ها نه تنها بســیاری  مفاســد آنهــا را از افــکار عمومــی دور 

ــد  ــه می توانن ک ــانی  کس ــع  ــفارش و نف ــه س ــد بلکــه ب ــا نمی کنن ــور را افش از ام
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کننــد،  تأمیــن  را  نرم افزاری شــان  و  ســخت افزاری  ســنگیِن  هزینه هــای 

حافظــه و هــوش اجتماعــی ایجــاد می کننــد. ایــن وضعیــت رســانه های آزاد 

گری  کنــد! البتــه افشــا گری  کــه قــرار بــود بــه نفــع مــردم افشــا و ُمدرنــی اســت 

ــاره رفتــار حزبــی  گری درب ــازار داغــی اســت امــا ایــن افشــا رســانه ای دارای ب

ــِی ایــن رســانه اســت  ــرای تأمین کننــدگان مال ــه رقیبــی ب ک انجــام می شــود 

و حــزب رقیــب هــم بــا رســانه خــود، مفاســد طــرف مقابــل را افشــا می کنــد 

ــه  ک ــی می شــود. همان طــور  ــه ایــن جــدال، منافــع عمومــی قربان و در میان

ک نجومــی، رســانه های دو جنــاح بــه  در قضیــه حقوق هــای نجومــی و امــا

کــه بــه آن  ــزاع جناحــی، تنهــا چیــزی  ــر ایــن ن ــر اث کردنــد و ب یکدیگــر حملــه 

کــه پرداخــت  پرداختــه نشــد، افشــای قوانیــن و مجوزهــا و بســترهایی بــود 

ک نجومــی را بــه امــری قانونــی تبدیــل  گــذاری امــا حقــوق نجومــی و وا

می کــرد! پــس رســانه نیــز هماننــد تحــزب، منافــع عمومــی را بــه نفــع قشــر 

ــد. ــح می کن ــاص ذب خ

گــر مــردم را نســبت به فریب های پیچیده ی تحزب و رســانه های   پــس ا

گاه نکنیــم، دائمــًا نظــام اســامی در عرصــه سیاســت در معــرض  مــدرن آ

کاهــش اعتمــاد عمومــی قــرار می گیــرد زیــرا نخبــگان و متخصصیــن  اتهــام و 

سیاســی،  علــوم  ادبیــات  بــر  تکیــه  بــا  دائمــا  حکمرانــی  و  سیاســت  فــن 

شــاخص های دموکراســی را جلــوی چشــم  مــردم می آورنــد و می گوینــد: 

ــدارد؛  ــرای شــما ن ــه ب ک ــد  ــته باش ــوع داش ــورت تن ــه ایــن ص ــد ب »تحــزب بای

کــه شــما نداریــد و بــر شــما  رســانه بایــد بــه ایــن شــکل خصوصــی و آزاد باشــد 

گذاشــتن مــردم، مشــغول بــازی  کنــار  کردنــد و مســؤولین بــا  کــم  خفقــان حا
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گــر جمهــوری اســامی و  کــه ا قــدرت و تقســیم غنائــم شــده اند«. در حالــی 

گام بایــد بــا قدرتمنــدان  رهبــران آن، اهــل بــازی قــدرت بودنــد در اولیــن 

بــزرگ جهــان یعنــی آمریــکا و شــوروی ســابق همــراه می شــدند و بــه آنهــا 

ــاد.  ــر در افت کف ــدرت  ــر دو ابرق ــا ه ــامی ب ــوری اس ــا جمه ــد. ام ــاج می دادن ب

ــده و  ــر نظــام اســامی در بنیــان خــود اخــاق باج دهــی داشــت و اهــل ب گ ا

بســتان و بــازی قــدرت بــود، چــرا  تــک و تنهــا در مقابــل قدرتمنــدان جهــان 

ــر در ســطوح  گ ــداد و هزینــه مقاومتــش را هــم داد؟! بلــه، ا ــاج ن ایســتاد و ب

کــه بــه  ــر بــوی قدرت طلبــی بــه مشــام می رســد، ناشــی از آن اســت  پایین ت

جریــان اخــاق رذیلــه در ســاختارهای متــداول قــدرت توجــه نشــده و لــذا 

احســاس نیــازی بــه تولیــد ســاختارهای الهــِی قــدرت پدیــد نیامــده و حتــی 

کــه  تجــارب میدانــی انقــاب )ماننــد مســاجد و نمازجمعه هــا و هیئــات 

انقــاب بوســیله آنهــا پیــروز شــد و تــا امــروز حفــظ شــده( تئوریــزه نشــده و در 

کشــور الجــرم در ســاختارهای قــدرت  نتیجــه، مســؤولین و سیاســتمداران 

ــوند. ــا می ش ــد آن مبت ــه مفاس ــد و ب ــدا می کنن ــرورش پی ــادی پ م

کــه دربــاره ســاختار سیاســِی نظــام اســامی  از شــبهاتی  یکــی دیگــر 

کــه: »در نظــام اســامی یــک نفــر به عنــوان  مطــرح می کننــد ایــن اســت 

کننــد و مشــارکت مــردم معنــا  مــوال فرمــان می دهــد و بقیــه نیــز بایــد تبعیــت 

نــدارد«. ریشــه بــروز چنیــن شــبهاتی بــه دانش هــای موجــود در حوزه هــای 

گرفتــه  کــه براســاس ادبیــات قبــل از رنســانس شــکل  علمیــه برمی گــردد 

ــر مبنــای قومیــت  اســت؛ زیــرا ادبیــات جامعه شناســی قبــل از رنســانس، ب

ــوده اســت و متأســفانه همیــن  و قبیله گرایــی و حــذف مشــارکت مردمــی ب
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ــرای اســام نیســت.  کــه در واقــع ب ــه اســام نســبت می دهنــد  فرهنــگ را ب

کــه بیشــترین اختیــارات را بــه مــردم بدهــد و  اســام بــه دنبــال ایــن اســت 

گرچــه بــرای  اختیــارات مــردم در راه تقــرب بــه خــدای متعــال شــکوفا شــود. 

تحقــق ایــن معنــا از مشــارکت الهــی و اســامی در ســطح یــک جامعــه و 

حکومــت، ضعــف و موانــع علمــی در ادبیــات تخصصــی حوزه هــای علمیــه 

وجــود دارد. از ســویی، ادبیــات تخصصــی دانشــگاه نیــز معتقــد اســت بایــد 

در تمــام ایــن امــور از تجربــه ی امروز بشــریت و ســاختارهای متداول جهانی 

کــه ریشــه مــادی و  کــرد  یعنــی همــان دمکراســی و تحــزب و رســانه اســتفاده 

کــه انقــاب اســامی  کفرآمیــز آن تبییــن شــد. ایــن درحالــی اســت  حقیقــت 

کارآمــدی اســام در جلــب مشــارکت عمــوم مــردم و اقشــار مختلــف در  عمــا 

ســطح مدیریــت یــک نظــام را نشــان داد. نمونــه آن، مشــارکت خودجــوش 

کــه بــه  کشــور در ابتــدای انقــاب اســامی بــود  مســاجد و نمازگــزاران در اداره 

تعبیــر مقــام معظــم رهبــری1 تــا چنــد ســال بعــد از پیــروزی انقــاب، مســاجد 

کشــور را در بحران هــای سیاســی و امنیتــی و حتــی  کــه  و مــردم بودنــد 

1. مقــام معظــم رهبــری: »یکــی از ابتــکارات مهــّم امــام بزرگــوار مــا، از هنرهــای بــزرگ ایــن مــرد 
کــه از اّول انقــاب مســاجد را محــور قــرار داد. آن روزهــای اّول انقــاب، آنهایــی  بــزرگ همیــن بــود 
ــد، از  کنن ــع  ــد، جم ــاح بیاورن ــود: س ــه ب ــم ریخت ــز در ه ــه همه چی ک ــد  ــت می دانن ــان اس ــه یادش ک
کارهایــی دســت بزننــد؛ مرکــز تشــّکل الزم بــود،  اینجــا بردارنــد، ]نکنــد[ دســتهای غیــر مأمونــی بــه 
هســته ی مرکــزی الزم بــود؛ ایــن هســته ی مرکــزی را امــام بافاصلــه همــان روز اّول، حّتــی قبــل از 
کردنــد: مســاجد. هرکــس از هرجــا مثــًا ســاح دســت مــی آورد،  اینکــه اعــام پیــروزی بشــود، معّیــن 
ببــرد ]بــه مســاجد[. بعــد هــم یــک ســازمان دهی عظیــم مســجدی تشــکیل شــد و بــه وجــود آمــد 
کارهــای انقــاب را اینهــا  کــه تــا مّدتهــای طوالنــی همــه ی  کمیته هــای انقــاب بودنــد،  کــه همــان 
کشــور را اینهــا انجــام می دادنــد«. بیانــات در دیــدار  کارهــای  انجــام می دادنــد، و درواقــع همــه ی 

ائمــه جماعــات مســاجد اســتان تهــران، 95/5/31.
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بی نظیــری  رفتــار  اســامی  نظــام  یعنــی  می کردنــد.  مدیریــت  اقتصــادی 

بــرای جلــب حضــور و مشــارکت مــردم در همراهــی بــا جهت گیــری الهــی 

امــام و مقــام معظــم رهبــری انجــام داده امــا ایــن امــر هنــوز تبدیــل بــه 

تخصــص و ســاختار و فرمــول نشــده اســت تــا در تمــام ســطوح اداره جامعــه 

کــه بایــد  کار علمــی اســت  کنــد. طراحــی ایــن ســاختارها یــک  رواج پیــدا 

از وظایــف اساســی حوزه هــای علمیــه و دانشــگاه ها محســوب شــود امــا 

کــه اشــاره  کشــور هــر یــک بــه دالیلــی  چــون دو دســتگاه علمــی موجــود در 

شــد، توانایــی پشــتیبانی علمــی از نظــام را ندارنــد، در نتیجــه نظــام اســامی 

علی رغــم تأمیــن آزادی و مشــارکت الهــی بــرای مــردم ایــران، در مظلومیــت 

و در جایــگاه متهــم قــرار می گیــرد. ابتــاء و امتحــان و مصیبــِت امــروز جامعــه 

کــه اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ نیــز مبتــا  شــیعه نیــز همیــن اســت. همان طــور 

کســی دعــوت ایشــان  بــه ســاختارهای سیاســی قــدرت در آن دوران بــود و 

امــام  گرفتــاری  و  بــا و مصیبــت  یعنــی  بــاور نمی کــرد.  یــا  را نمی فهمیــد 

گــرا در امــر قــدرت را تــکان  کــه چطــور ایــن جامعــه دنیا حســین؟ع؟ ایــن بــود 

کــرد. دهــد و در نهایــت، شــهادت ایشــان ایــن ســاختارهای مــادی را رســوا 

ان شاءاهلل در مبحث آینده به توضیح ساختارهای الهی و نرم افزارهای 

دینــی بــرای ســاماندهی عرصــه سیاســی در امــت دینــی خواهیــم پرداخــت 

تــا بــا ایجــاد امیــد بــه جامعــه اســامی و مؤمنیــن، چشــم اندازی از ســاختار 

گیــرد. سیاســِی مطلــوب در پیــش روی حرکــت نظــام اســامی قــرار 





مبحث هفتم:
تبیین جدید از »مساجد، نمازهای جمعه، حج، زیارات« به عنوان 

ساختارهای الهی در عرصه قدرت و سیاست 
و ضرورت مقیدشدن ساختارهای قدرت مادی به آنها در دوران گذار

امــام؟ع؟  قاتــل  سیاســِی  ســاختارهای  دربــاره  گذشــته  مباحــث  در 

توضیحاتــی بیــان شــد و ســپس در مقایســه بــا آن، ســاختارهای جدیــدی 

کفــر در عرصــه سیاســی )دموکراســی، تحــزب و رســانه(  کــه امــروزه نظــام 

کــرده و نظــام اســامی را در معــرض خطــر برانــدازی قــرار داده، تبییــن  ایجــاد 

شــد. حــال بایــد جامعــه مؤمنیــن بداننــد در مقابــل ایــن ســاختارهای 

مــادی، چــه ســاختارهای الهــی و نرم افزارهــای دینــی بــرای ســاماندهی 

عمــق  تبییــن  واقــع  در  دارد.  وجــود  دینــی  امــت  در  سیاســی  عرصــه 

ــا هــدف ایجــاد تــرس و خــوف در  ظلمــاِت ســاختارهای سیاســی مــدرن، ب

جامعــه مؤمنیــن نیســت، بلکــه اواًل بایــد عمــق دشــمنی و پیچیدگــی ایــن 

ســاختارهای مــادی معلــوم شــود تــا برخــورد ســاده انگارانه بــا آنهــا صــورت 

نگیــرد و ثانیــًا این کــه اساســًا خــدای متعــال، مأموریــت اصلی انبیــاء را ایجاد 

امــت دینــی و بــه تبــع آن ســاختارهای الهــی قــرار داده اســت و لــذا در ایــن 
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گرچــه بــا نــگاه فــردی بــه  زمینــه، تشــریع های مفصــل و مهمــی وجــود دارد؛ 

قــرآن و روایــات، ایــن نرم افزارهــا و ســاختارهای سیاســی قابــل اســتنباط 

کبــری علی رغــم نــگاه فــردی  نیســت. البتــه فقــه شــیعه در دوران غیبــت 

کــه  بــه دیــن، مبنــای ســامت و حفــظ امــت دینــی بــوده امــا ــــ همان طــور 

مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد1 ــــ چــون فقهــای عظیم الشــأن شــیعه، مبتــا 

بــه اداره حکومــت نبود ه انــد، بــه دنبــال اجتهــاد و اســتخراج ســاختارهای 

کــه شــیعه و مکتــب اســام  اجتماعــی از منابــع دینــی نرفته انــد. پــس امــروز 

بــه حکومــت رســیده اســت، نبایــد »فقــه« و »اصــول« در ظرفیــت قبلی خود 

باقــی بمانــد، بلکــه بایــد وارد اســتنباط ســاختارهای الهــی و نــرم افزارهــای 

نظــام  سیاســِی  ســاماندهی  بــرای  بی نظیــر  ثــروت  ایــن  تــا  شــود  دینــی 

گیــرد.  اســامی در اختیــار جامعــه دینــی قــرار 

کــه در موضــوع نمــاز جماعــت و  در همیــن راســتا ماحظــه می شــود 

ــه  ــات مفصــل و عجیبــی نقــل شــده اســت؛ خــدای متعــال ب مســجد، روای

کننــد  کــه در نمــاز جماعــت مســجد محلــه یــا مســجد جامــع شــرکت  کســانی 

کــه معمــوال دور از ذهــن مــا انســان های  وعده هــای اجــر و ثوابــی داده 

گــروه شــیعه، در  کــه فقهــای شــیعه و خــوِد  1. مقــام معظــم رهبــری: »بــه خاطــر طــول ســال هایی 
دنیــای اســام بــه قــدرت و حکومــت دسترســی نداشــتند و فقــه شــیعه، یــک فقــِه غیرحکومتــی و 
کشــاند... عّلــت هــم معلــوم  فقــِه فــردی بــود، امــام بزرگــوار، فقــه شــیعه را بــه ســمت فقــه حکومتــی 
ح  اســت. فقهــای شــیعه، در ایــن مــورد تقصیــر یــا قصــوری نکرده انــد. بــرای آنهــا، ایــن مســائل مطــر
نبــوده اســت. شــیعه، حکومــت نداشــته اســت. فقــه شــیعه، نمی خواســته اســت جامعــه سیاســی 
ــد  کن ــت را اداره  ــد آن حکوم ــاد بخواه ــه جه ک ــت  ــوده اس ــار او نب ــی در اختی ــد. حکومت کن را اداره 
کتــب فقهــی شــیعه، بیشــتر  ــذا فقــه شــیعه و  کتــاب و ســّنت اســتنباط نمایــد. ل و احکامــش را از 
کثــر دایره هــای محــدودی  ــا حّدا ــرای اداره امــور دینــی یــک فــرد، ی کــه ب فقــه فــردی بــود؛ فقهــی 
کارُبــرد داشــت« بیانــات در  از زندگــی اجتماعــی، مثــل مســائل مربــوط بــه خانــواده و امثــال آن 

مراســم هشــتمین ســالگرد رحلــت امــام خمینــی، 76/3/14.
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کتــاب لمعــه آمــده  ــر  ــی ب ــه در شــرح شــهید ثان عــادی اســت. به طــور نمون

اســت: »فضیلــت نمــاز جماعــت نســبت بــه نمــاز فــرادی، بیســت و پنــج برابر 

ــر  گ ــم باشــد. امــا ا کــه امــام جماعــت غیرعال اســت و ایــن در صورتــی اســت 

عالــم باشــد، هــزار برابــِر نمــاز فــرادی فضیلــت دارد«. ایــن فضیلــِت تصاعدی 

در نــگاه اولیــه، تعجب برانگیــز اســت. ســپس در ادامــه تصریــح شــده: »ایــن 

کــه در مســجد نباشــد،  کــه ذکــر شــد، بــرای نمــاز جماعتــی اســت  فضیلــت 

گــر در مســجد جامــع شــهر بــه امامــت غیرعالــم باشــد، نســبت بــه نمــاز  ولــی ا

گــر در مســجد جامــع بــه امامــت امــام  فــرادی، 2700 برابــر فضیلــت دارد و ا

عالــم باشــد، 100 هــزار برابــر نمــاز فــرادی فضیلــت دارد«! یــا در جلــد چهــارم 

کتــاب شــریف َمــن الیحضــره الفقیــه در صفحــه 17، ایــن روایــت نقــل شــده: 

کاَن َلــُه ِبــُکّلِ ُخْطــَوٍه َســْبُعوَن  »َمــْن َمشــی ِالــی َمْســِجٍد َیْطُلــُب فیــِه الَجماَعــَه 

َرجــاِت ِمْثــُل 
َ

َئًه َو َیرَفــُع َلــُه ِمــَن الّد ْلــَف َســّیِ ْلــَف َحَســَنًه َو َمحاَعْنــُه َســْبعیَن اَ اَ

ْلــَف َمَلــٍک  َل اهلٌل عزوجــّل ِبــِه َســْبعیَن اَ
َ
ّک ذاِلــَک َوِاْن مــاَت َو ُهــَو َعلــی ذاِلــَک َو 

ُیَعِوُدوَنــُه فــی َقْبــِرِه َو ُیؤّنُِســوَنُه ِفــی َوْحَدِتــِه، َو َیَســَتْغِفُروَن َلــُه ّحّتــی ُیْبَعــَث« 

کســی بــه خاطــر نمــاز جماعــت بــه ســمت مســجد بــرود، بــرای هــر یــک  هــر 

کــه بــر مــی دارد 70 هــزار حســنه می نویســند و درجاتــش نیــز 70 هــزار  قدمــی 

گــر در ایــن حالت)اســتدامت در راه مســجد( بمیــرد  درجــه بــاال مــی رود و ا

ــا او را در قبــرش عیــادت  خــدای متعــال هفتــاد هــزار ملــک را می فرســتد ت

کننــد. حکمــت ایــن ثــواب هــای  کننــد و تــا زمــان قیامــت بــرای او اســتغفار 

عجیــب و غریــب چیســت؟ 

کناره گیــری از مســجد و بی تفاوتــی نســبت بــه نمــاِز  از ســوی دیگــر، 
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ــه  ــات، بســیار تقبیــح شــده اســت؛ به طــور نمون جماعــت و مســجد در روای

 هبــاء منثــور، الیصعــد منــه الــی اهلل 
ً
نقــل شــده: »الصــاة فــی منزلــک فــردا

کنــده اســت  تعالــی شــی ء«1 نمــاز در خانــه خــود بــه صــورت فــرادی غبــار پرا

کــه هیــچ چیــزی از آن بــه ســمت خــدا نمــی رود و نیــز امــام صــادق؟ع؟ 

فرمــود: »َمــن صلــی فــی بیتــه جماعــًه رغبــًه عــن المســاجد فــا صــاه لــه« 

ــو  ــد ول ــاز بخوان ــه اش نم ــجد در خان ــه مس ــبت ب ــی نس ــا بی میل ــی ب کس ــر  گ ا

ــا در عبــارات دیگــر  ــود. ی ــرای او نمــازی نخواهــد ب اینکــه جماعــت باشــد، ب

بی میلــی  روی  از  گــر  ا المســلمین«2  جماعــه  عــن  »رغبــه  اســت:  آمــده 

نســبت بــه جماعــت و جمــع مســلمین در خانــه نمــاز بگــذارد، نمــاز نــدارد. 

همچنیــن: »الصــاه لجــار المســجد اال فــی المســجد« همســایه مســجد 

کــه  نمــاز نــدارد مگــر در مســجد نمــاز بخوانــد. همچنیــن نقــل شــده اســت 

بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ خبــر دادنــد عــده ای مســجد نمی آینــد، حضــرت 

ک نمی خوریــم،  فرمــود: »پــس مــا بــا آنهــا معاشــرت نمی کنیــم، بــا آنهــا خــورا

مشــورت نمی کنیــم، بــه آنهــا بیت المــال هــم نمی دهیــم مگــر اینکــه در نمــاز 

کــه مــن  جماعــت حاضــر شــوند« و حتــی در ادامــه فرمــود: »نزدیــک اســت 

ــه اینهــا را آتــش بزننــد«.3  کــه خان دســتور بدهــم 

حکمــت ایــن ثواب هــای عجیــب و غریــب و از آن طــرف ایــن تهدیدهــا 

و برخوردهــای ســخت وســنگین چیســت؟ حتــی در امــور مــادی نیــز بــا 

1. االمالی )للطوسی(، ص 696.
2. من الیحضره الفقیه، ج 1، ص 375.

3. وسائل الشیعه، ج 5، ص 196.
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ســپرده گذاری یــک میلیــون تومــان در بانــک، 18درصــد ســود بــه آن تعلــق 

گــر اعــام شــود در صــورت انجــام ایــن ســپرده گذاری در  می گیــرد. حــال ا

ــا 100 هــزار درصــد ســود بــه آن تعلــق می گیــرد،  مرکــزی دیگــر، 1000 درصــد ی

همــه بــا تعجــب می گوینــد در آنجــا چــه خبــر اســت؟! ایــن تصاعــد عجیــب 

100هزاربرابــری چــه حکمتــی  و  و 2700  1000برابــر  یــا  برابــری  غریــب 25  و 

دارد؟ هــدف از ایــن نــوع ترغیــب مؤمنیــن چیســت؟ بــا توجــه بــه مباحــث 

و توضیحــات مطــرح شــده در مبحــث اول و دوم و ســوم، به نظــر می رســد 

کفــر و  کــه خــدای متعــال می خواهــد در مقابــل امــت  حکمــت در ایــن اســت 

امــت نفــاق، »امــت ایمانــی« تشــکیل دهــد و جامعــه ای را بــر محــور توحیــد 

کفــار از هبــوط حضــرت آدم تــا 6800 ســال، امــت و جامعــه ای  کنــد.  ایجــاد 

کــرم؟ص؟ وقتــی قــرار اســت امت  کفــر ســاختند، حــال بــا بعثــت نبی ا بــر محــور 

دینــی تشــکیل شــود، خداونــد می خواهــد تمــام مقــدورات و انگیزه هایــی 

کفــر رفتــه اســت، بــه طــرف جامعــه دینــی  کــه بــه ســمت امت هــا و جوامــع  را 

و جمع شــدن بــر محــور توحیــد ســوق دهــد. ایــن هــدف، از طریــق تجلیــل  

گــر ایــن  و ثواب هــای بــزرگ و تحریک هــای آخرت گرایانــه انجــام می گــردد. ا

کفــر بــر انگیزه هــای بشــری خــوب ترســیم  فضــای ســلطه ی طوالنــِی نظــام 

ــه  ــزرگ، عجیــب و غیرمعمــول ب کــه ایــن ثواب هــای ب نشــود، طبیعی ســت 

کفرآمیــز  نظــر آیــد. در واقــع بــرای شکســتن آن فضــای 6800 ســاله ی جوامــع 

و ســاختارهای اجتماعــی آن، ایجــاد ســاختارهای اجتماعــی الهــی ضــروری 

کــه جــز بــا ایــن حجــم از تحریــک انگیزه هــای الهــی نســبت بــه آخــرت  اســت 

ایجــاد نخواهــد شــد. بــا ایــن توضیحــات بــه نظــر می رســد بیــان چنیــن اجــر 
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و ثواب هــای بســیار طبیعــی و حتــی ضــروری خواهــد بــود. 

مثــال عقایــی دیگــری را نیــز می تــوان در جهــت تقریــب بــه ذهــن و 

کــرد )البتــه ســاحت مقــدس خــدای  کثــرت ثواب هــا مطــرح  فهــم علــت ایــن 

گــر بــه افــراد  متعــال و مؤمنیــن از ایــن نــوع مطالــب و مثال هــا منــزه اســت(: ا

کوچه بایســتد،  کســی پنجــاه قــدم جلوتــر بــرود و در ســر فــان  گفتــه شــود هــر 

گرفــت، همگــی بــا تعجــب می گوینــد ارزش  صدهــزار تومــان جایــزه خواهــد 

ایــن جایــزه خیلــی بیشــتر از پنجــاه قــدم راه رفتــن اســت. آیــا هــر قــدم مــا دو 

کــه ایــن پــاداش بــزرگ را در برابــر چنیــن  کســی  هــزار تومــان مــی ارزد؟! امــا 

کــه جمعیــت  کار در ظاهــر ســاده ای پیشــنهاد می کنــد، بــه دنبــال آن اســت 

بــه  از آن تجمــع مردمــی،  کنــد و  ایجــاد  و تجمعــی در آن محــل خــاص 

اهــداف خــاص اجتماعــی برســد. حــال خــدای متعــال نــه بــا مــال و امــوال 

دنیــا و نــه هماننــد ســاختارهای سیاســی مــادی، بلکــه بــا ثــواب و درجــات 

بهشــتی، مؤمنیــن را تحریــک بــه تجمــع می کنــد. »مســجد«، مرکــز آرایــش 

سیاســی محله هــا در جامعــه اســامی اســت. در واقــع نرم افزارهــای خــدای 

کمتریــن هزینــه  متعــال بــرای بســیج مؤمنیــن بــر محــور ذکــر خــود، بــدون 

کفــار  ــه  ک ــی  ــه عمــوم مــردم محقــق می شــود. در حال ــا حضــور داوطلبان و ب

تــا  آرایــش دهنــد  کننــد و مجموعــه ای از شــهوات را  بایــد بســیار هزینــه 

کــرده و میتینــگ یــا تجمعــی برگــزار نماینــد. امــا  افــراد را بــه دور خــود جمــع 

ــی  کمتریــن هزینــه، امــکان بزرگ ــا  ــه و ب ــا نیــت آخرت گرایان خــدای متعــال ب

ــه  ــه در مرحل ک ــت  ــرده اس ک ــاد  ــم ایج ــه دور ه ــن ب ــردن مؤمنی ــرای جمع ک ب

اولیــه  هســته ی  مســاجد  بنابرایــن  می پذیــرد.  صــورت  مســاجد  در  اول 
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تجمــع و ایجــاد امــت الهــی اســت. ایــن ثــروت بی نظیــر بــرای ایــن اســت 

گــرد هــم  کــه قدم هــای ابتدایــی امت ســازی برداشــته شــود و مؤمنیــن بــه 

کوچکــی از  گــردد و بــه آرامــی نهرهــای  جمــع شــوند و توان هایشــان هم افــزا 

نــور قــدرت ایمانــی در شــهرها جــاری شــود. 

 ایــن مطالــب دربــاره جایــگاه مســاجد، یــک امــر انتزاعــی یــا آرمانــی و 

غیــر واقعــی در ایــن دوران نیســت بلکــه انقــاب اســامی در عمــل بــا همیــن 

نرم افزارهــا پیــروز شــده و جامعــه شــیعه بــا همیــن ســاختار مســاجد و البتــه 

کــرده اســت. ایــن  بــه صــورت وجدانــی، از بحران هــای ابتــدای انقــاب عبــور 

مطلــب نیــز عنایــت خاصــه حضــرت ولــی عصــر ؟جع؟ بــه حضــرت امــام )ره( 

بــود زیــرا بــدون اینکــه نرم افزارهــای ایــن مطلــب بــه صــورت فقــه حکومتــی 

و تخصصــی تولیــد شــود، ایشــان حرکــت انقابــی خــود را بــر اســاس هیئات و 

کــه در ایــن  کــرد. در توضیــح بیشــتر بایــد توجــه داشــت  مســاجد پایه گــذاری 

کــردن یــک رژیــم، دارای فرمــول  دوران ُمــدرن، برپایــی انقــاب و ســرنگون 

کــه تــوان بــده بســتان  علمــی اســت: یــا بایــد نخبــگان و رایزن هــای سیاســی 

کــرد تــا از طریــق  در ســاختارهای قــدرت را دارا هســتند بــه دور خــود جمــع 

کرســی در مجلــس، بــرای ســهم خواهی در امــر قــدرت  انتخابــات و تصاحــب 

ــا  ــود. ی ــه ایــن روش بلــوک غــرب ب ک ــد؛  کمیــت مطلقــه  فشــار بیاورن ــه حا ب

کمــک نخبه هــای نظامــی و تربیــت چریــک، مشــغول مبــارزات  بایــد بــه 

مســلحانه شــد و شــهرها را یکــی پــس از دیگــری بــه تصاحــب خــود در آورد؛ 

ــدام  ــه هیچ ک ــام )ره( ب ــرت ام ــا حض ــود. ام ــرق ب ــوک ش ــز روش بل ــن نی ــه ای ک

از ایــن نســخه ها عمــل نکــرد و ایــن راه هــا را نرفــت. لــذا بــه او می گفتنــد: 
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کــور و پــر ابهــام اســت.  کار شــما معلــوم نیســت، نهضــت شــما  »نتیجــه ایــن 

یــا  و  قــدرت  امــر  در  موجــود  رایزن هــای  و  سیاســی  نخبه هــای  بــا  چــرا 

نخبه هــای نظامــی و چریــک ارتبــاط برقــرار نمی کنیــد؟ مگــر در قــرن بیســتم 

کــه نهایت تــوان آنها،  امــکان دارد بــا یــک عــده مســجدی و هیئتــی و آخونــد 

کــرد؟!«. خوانــدن نمــاز و ســینه زنی و روضه خوانــی اســت، قیــام 

امــا حضــرت امــام خمینــی)ره( بــا افشــای مفاســد پهلــوی و ضدیــت آن 

ــا آرمان هــای دینــی، ظرفیــت ائمــه جماعــات و مــردم مؤمــن و هیئتــی را  ب

بــاال بــرد و لــذا مســاجد و هیئــات بــه شــبکه و ســازمان انقــاب تبدیــل شــد 

ک بــا باالتریــن تدبیرهــای  کنتــرل نبــود، وگرنــه شــاه و ســاوا کــه دیگــر قابــل 

امنیتــی جلــوی تحــرکات چریک هایــی ماننــد ســازمان مجاهدیــن خلــق را 

کنتــرل  گرفتــه بــود و نخبــگان و رایزن هــای سیاســی ماننــد نهضــت آزادی را 

کننــد؟ زیراحضــرت  کنتــرل  ــود، امــا چــرا نتوانســت نهضــت امــام را  ــرده ب ک

ج  خــار مبــارزه  موجــود  چارچوب هــای  و  مــادی  روش هــای  از  امــام)ره( 

دینــی  نرم افــزار  عنــوان  بــه  هیئــات  و  مســاجد  بی نظیــر  ثــروت  از  و  شــد 

ــا و  ــور انگیزه ه ــر مح ــا را ب ــرد و آن ه ک ــتفاده  ــن  اس ــت مؤم ــدت ام ــرای وح ب

هــای  نســخه  تمــام  عمــل،  در  و  نمــود  مجتمــع  دینــی  حساســیت های 

گرچــه مباحث  کــرد.  کارآمــدی خــود را ثابــت  علمــِی مبــارزه را شکســت داد و 

کــه  علمــی و فقــه حکومتــی آن موجــود نبــود و اساســًا همیــن امــر اســت 

بیانگــر اعجــاز انقــاب اســامی اســت. یعنــی ملــت ایــران بــه رهبــری حضرت 

کــرد و حضــرت  ایجــاد  یــک واقعیــت جدیــد سیاســی در دنیــا  امــام)ره( 

کســب قــدرت الهــی  امــام)ره( مهنــدس ســاختارهای الهــی در امــر مبــارزه و 
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گفــت و چنیــن نــوآوری را در عالــم  بــود و ملــت ایــران نیــز بــه نــدای او لبیــک 

کــرد. البتــه ایــن ارتقــاء ظرفیــِت مســاجد و هیئــات از ســال  سیاســت ایجــاد 

کشــید. ــا 57 طــول  42 ت

کــه پیرامــون  بنابرایــن آنچــه در روایــات در این بــاره آمــده و تحلیلــی 

آن ارائــه شــد، در عمــل تحقــق یافتــه اســت. زیــرا در فرهنــگ دیــن، اولیــن 

کــه خــدای متعــال بــرای ضالــت بنــدگان خــود مشــاهده می کنــد،  خطــری 

که با قراردادن مردم در ســاختارهای  کفر و نفاق اســت  شــکل گیری جوامع 

مــادی آنهــا را بــه عمــق ظلمــات می برنــد. لــذا اولیــن حکــم الهــی آن اســت 

کــه ایــن امــر  کــه بایــد ایــن جمع هــا بشــکند و یــک جامعــه دینــی ایجــاد شــود 

بــا تجمــع مــردم بــر محــور خــدای متعــال محقــق می شــود و اولیــن مرکــز آن، 

کــه بــا فرهنــگ غاصبــان خافــت، فقط  مســجد اســت. البتــه نــه مســاجدی 

بــرای خوانــدن نمــاز و قــرآن و بیــان احــکام فــردی باشــد بلکــه مســاجدی 

کفــر و نفــاق  کــه محــور آن، افشــای مفاســد و ســاختارهای مــادِی جامــع 

باشــد. در ایــن صــورت مــردم را برمی انگیزانــد و برکــه  و جوی هایــی از نــور 

در مســاجد شــکل می گیــرد.

ــد و  ــت می کن ــا حرک ــاجد محله ه ــا از مس ــمه ها و جویباره ــن سرچش  ای

در نمازهــای جمعــه بــه هــم می پیونــدد و بــه یــک رودخانــه بــزرگ از نــور و 

کفــر و نفــاق  ایمــان تبدیــل می شــود. یعنــی وقتــی محله هــا در مقابــل نظــام 

کردنــد، ایــن محله هــا بــه هــم می پیوندنــد و یــک  آرایــش سیاســی پیــدا 

کفــر و نفاق آرایش سیاســی  شــهر در قالــب نمــاز جمعــه در مقابــل جامعــه ی 

می گیــرد. لــذا متناســب بــا همیــن مطلــب، در رکعــت اول نمــاز جمعــه، 
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کــه بخــش مهمــی از ایــن ســوره پیرامــون  ســوره جمعــه خوانــده می شــود 

آَمُنــوا«  ِلَلِذیــَن  َعــَداَوًة  ــاِس  الَنّ  
ّ

َشــَد
َ
»أ کــه  جماعتــی  یعنــی  اســت؛  یهــود 

)مائــده/82( دشــمن ترین مــردم نســبت بــه مؤمنــان هســتند و در رکعــت 

کــه دربــاره اهــل نفــاق و افشــای  دوم، ســوره منافقیــن خوانــده می شــود 

کــه بــرای  اوصــاف  آن هــا اســت. بــا ایــن نــگاه، ثواب هــای عجیــب و غریبــی 

کــرم؟ص؟  نمازهــای جمعــه نقــل شــده اســت معنــا پیــدا می کنــد؛ پیامبرا

ــَر َو ابَتَکــَر َو َمشــی َو 
َ
ــّمَ َبّک ــوَم الُجُمَعــِه َو اغَتَســَل ُث ــَل َی می فرمایــد: »َمــن َغّسَ

ــُه ِبــُکِلّ ُخطــَوٍه َعَمــُل  کاَن َل َلــم َیرَکــب َو َدنــا ِمــَن اِلمــاِم َو اســَتَمَع َو َلــم َیلــِغ 

کنــد و در اول وقــت در نمــاز  کــه غســل  کســی  جــُر ِصیاِمهــا َو ِقیاِمهــا«1 
َ
َســَنٍه ا

کنــد و پیــاده بــرود و زود برســد و نزدیــک امــام بنشــیند  جمعــه حضــور پیــدا 

گــوش بدهــد و صحبــت نکنــد، هــر یــک قدمش پــاداش یک ســال عبادت  و 

و نمــاز و روزه دارد. جهــت فهــِم ایــن حــّد از اجــر و ثــواب، بایــد توجــه داشــت 

ــر  ــد و مــردم را ب کردن ــاد خــدای متعــال را غصــب  کفــار، ب ــه هــزاران ســال  ک

محــور مشــتهیات و شــهوات خودشــان آرایــش دادنــد، حــال وقتــی خداونــد 

کفــار و منافقیــن  می خواهــد شــهرها را بــر محــور ذکــر خــود و مقابلــه بــا 

آرایــش دهــد، نمی توانــد و نمی خواهــد در ایــن راه از فرهنــگ دنیاپرســتان 

کنــد بلکــه ایــن غــرض اساســی  و پــول و مــال و شــهوات دنیــوی اســتفاده 

را بــا تحریک هــای شــدید آخرت گرایانــه انجــام می دهــد. لــذا همان طــور 

کــه در روز جمعــه غســل جمعــه نمایــد و در اول وقــت نمــاز،  حضــور در نمــاز یابــد و خود را  1. »کســی 
گــوش دهــد  گیــرد و بــه خطبه هــا  بــه اول خطبه  هــا برســاند و پیــاده بــرود و در نزدیــک امــام جــای 
کــه بــر مــی دارد اجــر و ثــواب  کنــد بــه هــر قدمــی  و از لغویــات در بیــن خطبــه و حــرف زدن خــودداری 

یکســال عبــادت از نمــاز و روزه برایــش دارد«. بحارالنــوار، جلــد 86، ص213.
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کــه بیــان شــد بــا ایــن نــگاه بــه روایــات، ایــن ثواب هــای بســیار، طبیعــی 

بــوده و ناظــر بــه ضــرورت امت ســازی و آرایــش سیاســی در شهرهاســت. 

گذشــته بــا فرهنــگ قبیله گرایــی و  کفــار در  کــه  زیــرا در مقابــل شــهواتی 

ــا  ــا ب ــا دموکراســی و تحــزب بــه بشــریت وعــده  می دهنــد ت قومیــت و امــروز ب

کــرده و آرایــش سیاســی دهنــد،  تحریــک افــکار عمومــی، مــردم را بســیج 

کــرده و  خــدای متعــال بــا ایــن ادبیــات انگیزه هــای الهــی مــردم را تحریــک 

آرایــش می دهــد: »َیجِلــُس الّنــاُس ِمــَن اهلِل َیــوَم الِقیاَمــِه َعلــی َقــدِر َرواِحِهــم 

ُل َو الّثانــی َو الّثاِلــُث«1 قــرب و بعــد مــردم و جایگاه شــان  اَلّوَ
َ
ِاَلــی الُجَمعــاِت ا

نســبت بــه خــدای متعــال در روز قیامــت بــر ایــن اســاس مشــخص می شــود 

کافــی  کــه چقــدر شــوق و شــتاب در رفتــن بــه نمازهــای جمعــه دارنــد. یــا در 

کــه در روز جمعــه مائکــه مقــرب نــازل  شــریف از امــام باقــر ؟ع؟ نقــل شــده 

کرســی هایی از نــور بــر  می شــوند و در هیــچ روز دیگــری نــازل نمی شــوند و بــر 

دِر مســاجد می نشــینند )آن موقــع نمــاز جمعه هــا در مســاجد بــوده اســت( 

کــه در صــف نمــاز جمعــه نشســته اند،  و اســامی مــردم را بــر طبــق منزلتــی 

ــه  ــن مائک ــند. ای ــره ای می نویس ــی نق ــر صفحه های ــا و ب ــی از ط ــا قلم های ب

مقــرب، اعمــال شــرکت کنندگان در نمــاز جمعــه را استنســاخ می کننــد و در 

کار می آینــد و بــه آســمان  غیــر از جمعــه هــم نمی آینــد و فقــط بــرای همیــن 

برمی گردنــد.2 

البتــه در توبیــخ  تارکیــن نمــاز جمعــه نیــز روایــات عجیبــی نقــل شــده 

کــرم؟ص؟ فرمودنــد: مــردم در روز قیامــت بــه ترتیــب رفتــن بــه نماز جمعه هــا در نــزد  1. »پیامبــر ا
کرامــت خــدا جــای می گیرنــد«. بحاراالنــوار، جلــد ۸۶، ص۲۱۵.

2. الکافی، ج3، ص413. 
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ــٌة  ــِة َفریَض ــاُة الُجُمَع ــد: »ص ــر ؟ع؟ می فرمای ــام باق ــه ام ــور نمون ــت، به ط اس

ــٍة ثــاَث 
َ
ــَرَك َرُجــٌل ِمــن َغیــِر ِعّل و االجِتمــاُع إَلیهــا َفریَضــٌة مــع اإلمــاِم، فــإن َت

ــٍة إاّل 
َ
ُجَمــٍع َفَقــد َتــَرَك ثــاَث َفرائــَض، و ال َیــَدُع ثــاَث َفرائــَض ِمــن َغیــِر ِعّل

ــا حضــور امــام  ــد و ب ــه نمــاز جمعــه برون ــه همــه ب ک ــٌق«1 واجــب اســت  ُمناِف

ــن  ــم ای ــر ه ــت س ــه پش ــه هفت ــس س ــوند و هرک ــع ش ــه مجتم ــاز جمع در نم

کــه در جمــع  کســی  کنــد، منافــق می شــود. بــه عبــارت دیگــر  امــر را تــرک 

کفــر و نفــاق و  مؤمنیــن شــرکت نکنــد و بــا برنامه هــا و حیله هــای جامعــه 

روش شکســتن ســاختارها و هجمه هــای آنهــا آشــنا نشــود، خواســته یــا 

ــا روایــت عجیبــی در ذیــل  ناخواســته در نقشــه های آن هــا قــرار می گیــرد. ی

ْو َلْهــًوا اْنَفُضــوا ِإَلْیَهــا َوَتَرُکــوَك َقاِئًمــا ُقــْل َمــا ِعْنــَد اهلِل 
َ
ْوا ِتَجــاَرًة أ

َ
ِإَذا َرأ آیــه: »َو

اِزِقیَن«2)جمعــه/11(  در جلــد  َجــاَرِة َواهلَلُ َخْیــُر الَرّ َخْیــٌر ِمــَن الَلْهــِو َوِمــَن الِتّ

کتــاب مناقــب ابــن شــهر آشــوب صفحــه 146 وارد شــده اســت وقتــی  دوم 

ــا  کاروانــی تجــاری  ب کــرم؟ص؟ در حــال ایــراد خطبــه نمــاز جمعــه بــود،  نبی ا

کــه  زدن طبــل، از آنجــا عبــور  کــرد و تمــام نمازگــزاران، حضــرت رســول را 

کاروان تجاری  کــرده و بــه طــرف  ایســتاده در حــال خوانــدن خطبــه بــود رهــا 

رفتنــد. فقــط هشــت نفــر ماندنــد: امیرالمؤمنیــن و حضــرت زهــرا و امــام 

حســن و امــام حســین؟مهع؟ و ابــوذر و ســلمان و مقــداد و صهیــب. حضــرت 

کــرد، فرمــود: »لقــد نظــر اهلل یــوم الجمعــة  وقتــی ایــن وضعیــت را مشــاهده 

1. المحاسن، ج 1، ص85.
ــه ســوی آن  کنــده می شــوند و ب ــا ســرگرمی و لهــوی را ببیننــد پرا ــه آنهــا تجــارت ی ک 2. »هنگامــی 
می رونــد و تــو را ایســتاده بــه حــال خــود رهــا می کننــد؛ بگــو: آنچــه نــزد خداســت بهتــر از لهــو و 

تجــارت اســت و خداونــد بهتریــن روزی دهنــدگان اســت«.
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کــرد، »فلــوال هؤالء  إلــی مســجدی« در ایــن موقــع خــدا بــه مســجد مــن نگاه 

الثمانیــة الذیــن جلســوا فــي مســجدي لضرمــت المدینــة علــی أهلهــا نــارا و 

گــر ایــن هشــت نفــر نیــز نمی نشســتند و  کقــوم لــوط«، ا حصبــوا بالحجــارة، 

همــه می رفتنــد و نمــاز جمعــه بــه هــم می خــورد، اهــل مدینــه را آتــش در بــر 

می گرفــت و مثــل قــوم لــوط عــذاب می شــدند! 

کســی نمــاز فــرادای خــود را نخوانــد و روزه نگیــرد،  گــر  کــه ا در حالــی 

بــه عــذاب قــوم لــوط آن هــم بــه صــورت فــوری و بافاصلــه وعــده داده 

فــردی علی رغــم بزرگ بــودن  تــرک عبــاداِت واجــب  یعنــی در  نمی شــود؛ 

کار، چنیــن روایاتــی در عــذاب فــوری و توبیــخ ایــن فــرد وارد نشــده  گنــاه ایــن 

گــر احــکام و ســاختارهای اجتماعــی الهــی تــرک شــود، عــذاِب  اســت ولــی ا

گــر نرم افزارهــای دینــی بــرای ایجــاد امــت و  آنــی خداونــد قطعــی اســت. ا

قــدرت الهــی هتــک حرمــت شــود، عذاب هایــی مثــل عــذاب قــوم لــوط نازل 

ــای  ــزرگ و ترغیب ه ــای ب ــنگین و مجازات ه ــای س ــود. ایــن تهدیده می ش

گرفتــه  کفــار و منافقیــن، دنیــا را فــرا  کــه جامعــه ی  عجیــب بــرای ایــن اســت 

کردنــد.  کــرم؟ص؟ و اوصیــای ایشــان در مقابــل آنــان قیــام  بودنــد و نبی ا

کــه تمــام فضــای زمیــن را ظلمانــی  کفرآمیــز ــــ  شکســتن ایــن ســاختارهای 

کــرده و بــه تعبیــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ دنیــا »کاســفة النــور«1 شــده بــود ــــ و 

بــه ایجــاد انگیزه هــای شــدید  جمع کــردن مؤمنیــن حــول توحیــد، نیــاز 

داشــت.  آخرت گرایانــه 

کفــر و نفــاق و  بایــد خطــرات نظــام  بنابرایــن مــردم در نمــاز جمعــه 

1. نهج الباغه، خطبه 89.
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ســاختارهای آن را بشناســند و ســپس احــکام مقابلــه و دفــاع را یــاد بگیرند. 

یعنــی تــا روز ظهــور حضــرت حجــت ؟جع؟ و حتــی تــا روز قیامــت، ایــن ســه 

کفــر، نفــاق و ایمــان، بــا هــم درگیــر هســتند و در ایــن میــان، نمــاز  نظــام 

جمعــه محــل توزیــِع »معــارف مــورد نیــاز بــرای ایــن درگیــری تاریخــی و 

اجتماعــی« اســت.

حضــرت امــام )ره( بــا تکیــه بــه مســاجد و هیئــات، انقــاب را بــه پیــروزی 

ــا تمــام بحران هــای سیاســی،  ــرای مقابلــه ب رســاند و پــس از پیــروزی نیــز ب

گــرا  امنیتــی و نظامــی )ماننــد اعتــراض و هجمــه ی احــزاِب غرب گــرا و شــرق 

و مطبوعــات آنــان بــه مواضــع ایشــان و درگیری هــای مســلحانه و تحریــک 

اقــوام و جنــگ تحمیلــی و...( بــا ســاختار الهــی مســاجد و نمازهــای جمعه، 

کشــور را از تمامــی ایــن  کــرد و  جامعــه مؤمنیــن را ســاماندهی سیاســی 

ــزب« و  ــگ تح ــر »فرهن ــه ب ــدون تکی ــان ب ــع ایش ــور داد. در واق ــا عب بحران ه

»رســانه های ُمــدرن« و بــه صــورت وجدانــی )و نــه قاعده منــد و تئوریــک و 

تولیــد فقــه حکومتــی( بــا عنایــت حضــرت ولی عصــر ؟جع؟ و اعجــاز الهــی، از 

ســاختار نمازهای جمعه اســتفاده نمود و این مکان را به مرکز ســاماندهی 

ــل  ــی در مقاب ــه و بصیرت بخش ــای آخرت گرایان ــک انگیزه ه ــی و تحری سیاس

کــرد. لــذا نمــاز جمعه هــا بســیار  تحلیل هــای  کفرآمیــز و منافقانــه تبدیــل 

کــه در ایــن هجمــه همه جانبــه و  شــلوغ شــد. زیــرا مــردم احســاس  کردنــد 

عینــی بــه ایمان شــان، نیــاز بــه شــناخت احــکام و معــارِف »درگیــری« دارنــد 

کــه در حــد بضاعــت آن روز، در نمازهــای جمعــه توزیــع می شــد و ازایــن رو، 

ارتقــاء ظرفیتــی نیــز در ائمــه جمعــه و مباحث شــان از احــکام و اعتقــادات 
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کــه  گرفــت. پــس بی علــت نیســت  فــردی بــه مســایل حکومتــی صــورت 

ــ کــه از مجتهدیــن  منافقیــن پنــج نفــر از ائمــه جمعــه شــهرهای بــزرگ را 

ــل  ــه اه ک ــانی  کس ــون  ــاندند؛ چ ــهادت رس ــه ش ــد ــــ ب ــام بودن ــای اس و علم

قــدرت مــادی هســتند بــه خوبــی متوجــه می شــوند چــه ســاختار و چــه 

کــه ممکــن  جمعــی تــوان بــه چالش کشــیدن قــدرت آن هــا را دارد، امــری 

ــذا  اســت مؤمنیــن ســاده انگار و غــرق در احــکام فــردی، متوجــه نشــوند. ل

شــروع بــه حــذف فیزیکــِی بازوهــای حضــرت امــام )ره( و نمــاد قــدرت دینــی 

کردنــد. پــس در ســال های اول پیــروزی انقــاب  انقــاب یعنــی ائمــه جمعــه 

بــه صــورت وجدانــی و تجربــی و عملــی، ســازماندهی و آرایــش سیاســی و 

بســیج قــدرِت مــردم و انگیزه هــای دینــی در شــهرها توســط نمــاز جمعه هــا 

اتفــاق افتــاد.

کوفــه می خواســتند  کــه وقتــی شــیعیان  گذشــته بیــان شــد  در مباحــث 

از  و  هســتند  قیــام  آمــاده  کــه  دهنــد  نشــان  اباعبداهلل الحســین؟ع؟  بــه 

کشــانیده اند، در نامــه ای  کــم جــدا شــده اند و آن را بــه ضعــف  دســتگاه حا

گفتنــد: »النعمــان بــن  کوفــه نوشــتند،  کــه بــرای دعــوت آن حضــرت بــه 

بشــیر فــی قصــر اإلمــاره لســنا نجتمــع معــه فــي جمعــة و الجماعــة و النخــرج 

معــه الــی عیــد«1، مــا بــا نعمــان بــن بشــیر نــه بــه نمازجمعــه می رویــم و نــه 

ج  ــا او از شــهر خــار ــرای نمــاز عیــد ب ــه ب ــا او  نمــاز جماعــت می خوانیــم و ن ب

کــه در ایــن نامــه ماحظــه می شــود در آن زمــان نیــز  می شــویم. همان طــور 

ــدرت  ــزاِر ق ــه نرم اف ک ــت  ــان داش ــامی جری ــت اس ــان ام کات در می ــن ادرا ای

1. اإلرشاد شیخ مفید،3۴/2.
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ــردن مــردم در عرصــه سیاســت،  ک حــکام در جامعــه اســامی و هماهنــگ 

نمازهــای جمعــه و جماعــت و نمازهــای عیــد اســت. انقــاب اســامی نیــز بــا 

تکیــه بــر وجدان هــای دینــی مــردم، از همیــن نرم افــزار الهــی بــرای شکســتن 

کــرد. ایــن  ســاختارهای مــادی قــدرت و مبــارزه در دوران مــدرن اســتفاده 

ســاماندهی  سیاســِی امــت انقابــی به وســیله ســاختار الهــی نمــاز جمعــه در 

عمــل محقــق شــد، امــا بــه دلیــل ضعــف فقــه موجــود و رویکــرد فردنگرانــه 

بــه آن، مباحــث اجتهــادی و تئوریــک و مســتندات دینــِی ایــن حرکــت بزرگ 

از منابــع دینــی تفقــه نشــده و بحــث نمــاز جمعــه در حــّد اســتنباط حکــم 

فــردِی واجــب تخییــری یــا تعیینــی در زمــان غیبــت محــدود شــده اســت. 

گــر ایــن ســاختار الهــی در ســطح یــک وجــدان دینــی باقــی  بنابرایــن ا

بــه ثبــات سیاســی و  کشــور  بمانــد و تئوریــزه و مدل منــد نشــود، وقتــی 

امــور  در  قــدرت  مــادِی  ســاختارهای  همــان  دوبــاره  می رســد  امنیتــی 

مــادی،  ســاختارهای  آن   زیــرا  می کنــد.  پیــدا  جریــان  کشــور  سیاســی 

کــرده و هــزاران پایان نامــه و صدهــا  تخصــص و ادبیــات علمــی خــود را تولیــد 

کتابخانــه تخصصــی در پشــتیبانی علمــی خــود دارد. در واقــع وقتــی علــوم 

رایــج در حوزه هــای علمیــه نتواننــد وجدان هــای الهــی و عملیات هــای 

انقابــی و دینــی مــردم مؤمــن ایــران را بــا اجتهــاد و فهــم قاعده منــد از آیــات 

گرفتــار  کننــد و علــوم موجــود در دانشــگاه ها  و روایــات بــه دیــن مرتبــط 

همیــن ســاختارهای مــادی باشــد و آن را حاصــل تجربــه عقانــی بشــر تلقــی 

کــم می شــود و فضــای  کشــور حا ــر  کنــد، ایــن ســاختارهای مــادِی مــدرن ب

کشــور را بــه ســوی جناح بــازی و قدرت طلبــی و دعــوای حزبــی  سیاســی 
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کــه نظــام  می بــرد و باعــث می گــردد مــردم از نظــام فاصلــه بگیرنــد. در حالــی 

بســتان های سیاســی  و  بــده  به دنبــال  گــر  ا اســامی  مقــدس جمهــوری 

)به عنــوان  شــوروی  و  آمریــکا  بــا  ابتــدا  همــان  بایــد  بــود  قدرت طلبــی  و 

ابرقدرت هایــی جهــان( وارد بــازی قــدرت می شــد و بــه آن هــا بــاج مــی داد.

حــوزه  تخصصــی  ادبیــات  ناتوانــی  دلیــل  بــه  می رســد  نظــر  بــه  پــس 

رفتــار  دائمــا  اســامی،  انقــاب  گفتمــان  تئوریزه کــردن  در  دانشــگاه  و 

انقــاب در معــرض اتهــاِم قدرت طلبــی قــرار دارد. در صورتــی  کــه انقــاب 

ــه پیــروزی رســید و  ــا شــاه ب ــا مشــارکت عمــوم مــردم در مبــارزه ب اســامی ب

بــا مشــارکت عمــوم مــردم نیــز توانســت چهل ســال از تمــام چالش هــای 

کنــد. امــا تــا نتوانــد  سیاســی، امنیتــی، نظامــی، فرهنگــی و اقتصــادی عبــور 

ســاختارهای الهــی خــود را در عرصــه سیاســت، فرهنــگ و اقتصــاد بســازد، 

گرفتــار ســاختارهای مــادی ای ماننــد »تحــزب و  مســؤولین متدیــن نیــز 

رســانه« شــده و در بســتر ایــن ســاختارها پــرورش می یابنــد و لــذا تدریجــًا 

اخــاق سیاســی آنهــا تغییــر پیــدا می کنــد و »ریزش هــای انقــاب« شــکل 

ــادی  ــاختارهای م ــدرت از س ــه ق ــیدن ب ــرای رس ــده ای ب ــی ع می گیــرد. وقت

اســتفاده  مــدرن   رســانه های  و  سیاســی  جناح بنــدی  و  تحــزب  ماننــد 

گذاشــته  می کننــد، در مــرور زمــان اخــاق  مــادی ایــن ســاختارها بــر آن هــا اثر 

گــر مــردم  و جمعــی از باشــگاه قــدرت را تشــکیل می دهنــد و در نتیجــه ا

کشــور رقم  مخالــف آن هــا رأی دهنــد، حوادثــی ماننــد فتنــه 88 را بــرای یک 

گیــری فتنــه 88 لغــزش چنــد فــرد یــا چنــد مدیــر و مســؤول  می زننــد. شــکل 

نبــود بلکــه وقتــی تجــارب انقابــی در طراحــی ســاختارهای الهــِی قــدرت 
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تئوریــزه نشــد، مدیــران و نخبــگان سیاســی بــا اخــاق تحزب و دموکراســی و 

کــه فرهنــگ تحزب را به رســمیت  کســی  رســانه پــرورش پیــدا  کردنــد و وقتــی 

گرفتنــد تــا رهبــری  نمی شــناخت، پیــروز شــد، همــه آن هــا بــر ضــِد او موضــع 

گذاشــتن آراء مــردم شــود. مقــام  پــا  مجبــور بــه ابطــال انتخابــات و زیــر 

معظــم رهبــری در آن ایــام، مرتــب از نخبــگان مطالبــه موضع گیــری صحیــح 

کثریــت آنهــا چــه  و بصیرت بخشــی بــه مــردم داشــتند امــا علــت ناتوانــی ا

کثــر نخبــگان سیاســی در فضــای دموکراســی و تحــزب و رســانه  بــود؟ چــون ا

ــرده  ک ــد  ــت1ـ رش ــگاه هاس ــموم دانش ــًا مس ــانی ذات ــوم انس ــده از عل ــه ـ برآم ک

بودنــد، نتوانســتند بــه یــاری ایشــان بیاینــد. پــس علــت فتنــه 88، همیــن 

گرفــت. البتــه  کــه مــورد تبییــن قــرار  ســاختارهای اجتماعــِی برانــداز اســت 

بــه امــداد الهــی و دســت غیبــی حضــرت بقیة اهلل االعظــم؟جع؟، نظــام 

اســامی بــاز هــم بــا تجمــع مــردم انقابــی بــر محــور امــام حســین؟ع؟ در 

کــرد ولــی مســأله از ریشــه حــل نشــده اســت  9دی از پرتــگاه فتنــه 88 عبــور 

گــر نتوانیــم شــبکه  ی مســاجد را بــه مســاجد جامــع و مســاجد جامــع را  و ا

کنیــم و محتــوای ایــن شــبکه  بــه نمــاز جمعــه بــه صــورت ســاختار ی مرتبــط 

را درگیــری بــا ســاختارهای مــادی در عرصــه سیاســت و اقتصــاد و فرهنــگ 

1. مقــام معظــم رهبــری: »بنــده دربــاره ی علــوم انســانی در دانشــگاه ها و خطــر ایــن دانش هــای 
کــه امــروز رائــج اســت، محتواهایــی دارد  ذاتــًا مســموم هشــدار دادم... ایــن علــوم انســانی ای 
ــا حرکــت اســامی و نظــام اســامی اســت؛ متکــی بــر جهان بینــی  کــه ماهیتــًا معــارض و مخالــف ب
دیگــری اســت؛ حــرف دیگــری دارد، هــدف دیگــری دارد. وقتــی این هــا رایــج شــد، مدیــران بــر 
اســاس آن هــا تربیــت می شــوند؛ همیــن مدیــران می آینــد در رأس دانشــگاه، در رأس اقتصــاد 
کشــور، در رأس مســائل سیاســی داخلــی، خارجــی، امنیــت، غیــره و غیــره قــرار می گیرنــد«. دیــدار 

ــا طــاب، فضــا و اســاتید حــوزه علمیــه قــم ؛ 1389/7/29. ب
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ــه  ک تــری تکــرار خواهــد شــد و ضرب مــادی قــرار ندهیــم، فتنه هــای خطرنا

محکم تــری بــه نظــام خواهــد زد. زیــرا ســاختارهای اجتماعــی برانــداز نظــام 

در جامعــه جریــان دارد و انســان ها را پــرورش می دهــد.

کــه ایــن مباحــث دربــاره  عــزاداران حســینی بایــد توجــه داشــته باشــند 

بــه سرنوشــت جامعــه و نظــام  آنچــه  سرنوشــت نظــام اســامی اســت و 

که مطرح  اســامی مربــوط می شــود بحثی عاشــورایی اســت. با توضیحاتــی 

ــه  ــک جامع ــر ی ــز در براب ــین؟ع؟ نی ــداهلل الحس ــه اباعب ک ــد  گردی ــح  ــد واض ش

ــه آن ســاختارهای  ک ــا ایــن تفــاوت  گرفــت ب ــرار  و ســاختارهای مــادی آن ق

مــادی قبــل از رنســانس، بــر مبنــای قومیــت بــوده و امــروزه بــا تــداوم و رشــد 

کفــر، ســاختارهای مــادی سیاســی از قومیــت بــه دموکراســی  مــادی جامعــه 

گــر در مســاجد و نمازهــای  و تحــزب و رســانه ارتقــا یافتــه اســت. حــال ا

کفرآمیــز بــودن ایــن ســاختارهای جدیــد مــادی بــه مردم  جمعــه، چگونگــی 

کــه چگونــه ایــن ســاختارها منافــع عمومــی را بــه  گفتــه نشــود و افشــا نگــردد 

نفــع ســرمایه داران و قشــر خــاص صاحبــان ثــروت مصــادره می کنــد، مــردم 

گذشــته  انقابــی بی انگیــزه شــده و نمازهــای جمعــه هــر ســال خلوت تــر از 

گرفــت  می شــود. در نتیجــه، عباداتــی در نمازهــای جمعــه انجــام خواهــد 

کــه مــردم حــس می کننــد هــم قابلیــت جمع شــدن بــا ســاختارهای مــادی 

را دارد و هــم بــا ســاختارهای الهــی! یعنــی اثــر اجتماعــی ایــن عبــادات، 

کــرده  خنثــی می شــود. زیــرا مــردم هــم در نمــاز جماعــت و جمعــه شــرکت 

و هــم در ســاختارهای مــادی فعالیــت می کننــد. نتیجــه تعریــف دیــن و 

دیــن داری بــه انجــام عبــادات فــردی چیــزی جــز خنثــی و بی اثــر شــدن 
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کفــار و منافقیــن،  کــه  عبــاداِت جامعــه ایمانــی نــدارد ایــن در حالــی اســت 

دنیاپرســتی را بــه صــورت فــردی پیــش نمی برنــد بلکــه هــوای نفــس خــود را 

ــانده اند. کش ــاختارها  ــطح س ــه س ب

لــذا مقــام معظــم رهبــری نیــز هماننــد حضــرت امــام)ره( بــرای حــل 

ــه ســاختارها  کشــور )حتــی در بخــش سیاســی( ب مشــکات و چالش هــای 

تکیــه  مــدرن(  رســانه های  و  )تحزب گرایــی  اســتانداردهای دموکراســی  و 

غربــی  سیاســی  علــوم  کارشناســان  توصیــه  برخــاف  بلکــه  نمی کننــد، 

ــی و  ــان مؤمــن انقاب ــا همــت جوان ــد ایــن مشــکات ب کرده ان کیــد   تأ
ً
مکــررا

گــر در نمازهــای  فعالیت هــای خودجــوش آنــان حــل خواهــد شــد.1 حــال ا

کارهــای  1. مقــام معظــم رهبــری: »امــروز برنامــه ی دشــمن، بعــد از مأیــوس شــدن از همــه ی 
دیگــر، ایجــاد شــکاف بیــن نظــام جمهــوری اســامی و مّلــت عزیــز ایــران اســت. ایــن حماقــت آنهــا 
کــه نظــام جمهــوری اســامی چیــزی جــز مّلــت ایــران نیســت، اینهــا قابــل جــدا  اســت؛ نمی داننــد 
کاخ هــا و  شــدن نیســتند. نظــام اســامی یــک نظــاِم بوروکراتیــِک جــدای از مــردِم نشســته ی در 
ــه ایمــان  ــه آحــاد مــردم و ب قصرهــا نیســت؛ نظامــی اســت از خــود مــردم تشــکیل یافته، مّتکــی ب
مــردم و بــه محّبــت و عواطــف مــردم اســت؛ ایــن نظــاِم اســامی اســت؛ ایــن را چطــور می خواهنــد 
کننــد؟ ...مــا بــه حــول و قــّوه ی الهــی پیوندمــان را روز بــه روز بــا مــردم بیشــتر و  از مــردم جــدا 
کــرد؛ مــا انســجام دشمن شــکن خودمــان را حفــظ می کنیــم؛ مــا جوانــان مؤمــن و  قوی تــر خواهیــم 
گذشــته بــه حــول و قــّوه ی الهــی تقویــت می کنیم« بیانات  ُپرانگیــزه و اهــل اقــدام را هــر روز بیشــتر از 
در مراســم دانش آموختگی دانشــجویان دانشــگاه امام حســین)ع(، 1397/4/9. »خوشــبختانه یک 
که حاضرند جانشــان  کشــور وجــود دارنــد  کار در  عــده قابــل توجــه عظیمــی از جوانــان مؤمــن و فــدا
گنج انــد، یــک  را در راه ارزش هــا و اصــول انقابــی بدهنــد... ایــن جوانهــا واقعــا هرکدامشــان یــک 
گنجنــد،  کــه بــا اینهــا ســروکار دارنــد بفهمنــد هرکــدام یــک  گــر خــود ایــن جوانهــا و آنهایــی  گنج انــد؛ ا
ــان  ــه استعدادهایش ک ــرطی  ــه ش ــد ب ــرار بگیرن ــتفاده ق ــورد اس ــور م کش ــده  ــرای آین ــد ب ــه می توانن ک
گرفتــه شــود« دیــدار بــا خانــواده شــهید مدافــع حــرم، 1396/5/19. »واقعًا بایســتی  کار  درســت بــه 
کشــور را، نیروهــای مســّلح را، ســپاه را، بســیج  کــرد؛ عوامــل اقتــدار  کشــور را حفــظ  عوامــل اقتــدار 
کــه ســینه ســپر می کنــد،  را، عناصــر مؤمــن و حزب الّلهــی را. مــن ایــن را بــه شــما عــرض بکنــم، آن 
در مقابــل دشــمن در بخش هــای مختلــف می ایســتد، شــرایط ســخت را تحّمــل می کنــد، او 
همــان عنصــر مؤمــن و انقابــی و اصطاحــًا حزب الّلهــی اســت« بیانــات در دیــدار مســئوالن نظــام، 
1396/3/22. »قــدر نیروهــای انقابــی و ُپرانگیــزه را هــم بدانیــد؛ مــن بــه همــه ی مســئولین 
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کفرآمیــز بــودن  جمعــه و جماعــات و هیئــات مذهبــی بــرای جوانــان مؤمــن، 

ایــن ســاختارها تبییــن نگــردد، چگونــه جوانــان بــدون افتــادن در دام ایــن 

ســاختارهای مــادی بتواننــد بســیج شــده و بــا همــت خــود، اهداف دشــمن 

را خنثــی نماینــد؟! 

کــه  گفــت  در ادامــه تبییــن ســاختارهای الهــی قــدرت و سیاســت، بایــد 

ــد  ــاد ش ــع ایج ــاجد جام ــا و مس ــاجد محله ه ــور در مس ــای ن ــی جوی ه وقت

گردیــد و آرایــش سیاســی  و در نمازهــای جمعــه بــه نهرهــای بــزرگ تبدیــل 

گرفــت، در فریضــه »حــج« بــه  کفــر و نفــاق شــکل  مؤمنیــن بــر ضــد نظــام 

دریــا و اقیانــوس ایمــان تبدیــل می شــود. زیــرا در حــج، تمــام نخبــگان 

ســطح  در  و  می شــوند  جمــع  هــم  دور  مختلــف  کشــورهای  از  سیاســی 

کفــر مــی  بــه مانــور قــدرت اســام در برابــر قــدرت  بین المللــی و جهانــی 

پردازنــد. لــذا ســاختار مســاجد و نمازهــای جمعــه، محــور سیاســت داخلــی 

خارجــی.  سیاســت  محــور  »حــج«،  ســاختار  و  می شــود  اســامی  نظــام 

کشــور و ســاختار دوم، بســیج  ســاختار اول، بســیج سیاســی درون یــک 

سیاســی امــت اســام اســت. بــر ایــن اســاس نیــز ثواب هــای بــزرگ و عجیــب 

ــات و  ــرک آن در آی ــه ت ــبت ب ــنگینی نس ــای س ــج و تهدیده ــه ح ــرای فریض ب

روایــت مشــاهده می شــود؛ به طــور نمونــه روایــت شــده اســت: هــر یــک 

گنــاه  ــه حــج برمــی دارد یــک  ــرای رفتــن ب کــه حاجــی از منــزل خــود ب قــدم 

کشــور  کــه در مشــکات،  کســانی هســتند  ســفارش می کنــم. نیروهــای مؤمــن، ُپرانگیــزه و انقابــی، 
را حفــظ می کننــد، دفــاع می کننــد، ســینه ســپر می کننــد؛ قــدر اینهــا را بدانیــم« بیانــات در مراســم 

تنفیــذ حکــم دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری اســامی ایــران،  1396/5/12.
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ک می شــود و یــک حســنه نوشــته می گــردد.1 یــا در روایــت دیگــر  از او پــا

ــا افتــادن هــر  آمــده اســت: وقتــی حاجــی حلــق و تقصیــر انجــام می دهــد ب

ــا در  مویــی، خــدای متعــال نــوری در روز قیامــت بــرای او قــرار می دهــد2. ی

کــه در حــج خــرج می کنــد خــدای متعــال یــک میلیــون  مقابــل هــر درهمــی 

درهــم عــوض می دهــد3. تمــام ایــن فضایــل در عظمــت حــج، بــه خاطــر 

کــه امــت اســام بــر محــور آخــرت دور هــم جمــع شــوند. در واقــع  ایــن اســت 

ــه  ک ــد  ــان می ده ــا نش ــل دنی ــام اه ــه تم ــک ب ــن مناس ــا ای ــال ب ــدای متع خ

امــت الهــی در بدتریــن منطقــه آب و هوایــی و بیشــترین محدودیــت در 

کمتریــن اســتفاده از عایــق و شــهوات روزمــره ی بشــری، بــر محــور توحیــد 

جمــع می شــوند و مانــور قدرت شــان را در رمــی ابلیــس و برائــت از مشــرکین 

بــه تمــام جهــان نشــان می دهنــد. ایــن حرکــت و مانــور بــزرگ باعــث لــرزه بــر 

کــرده و نقشــه  کفــار می شــود زیــرا آن هــا ســال ها و مــاه هــا تدبیــر  دل هــای 

می کشــند و میلیاردهــا دالر خــرج می کننــد و مجموعــه ی بزرگــی از شــهوات 

را در مکانــی بــه نمایــش دنیــا می گذارنــد تــا افــراد را بــه دور خــود در المپیــک 

کننــد. امــا دســتگاه اســام، نــه تنهــا ایــن هزینه ها  و جــام جهانــی و... جمــع 

را نمی کنــد، بلکــه مــردم و مؤمنیــن بــا هزینه هــای خــود در بدتریــن منطقــه 

آب و هوایــی جمــع شــده و قــدرت خــود در رها شــدن از دنیــا و تعلقــات آن 

کــه امــت اســامی بــه  را بــه دنیاپرســتان نشــان می دهنــد تــا آن هــا بفهمنــد 

1. وسائل الشیعه، ج 11، ص 113.
2. همان.

3. ماذ الخیار في فهم تهذیب الخبار، ج 7، ص 226.
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خاطــر دنیاطلبــی، از حــق و آرمــان خــود عقب نشــینی نمی کنــد و تــوان و 

ــان و مترفیــن جهــان را دارد. ــا تمــام زورگوی قــدرت مقابلــه ب

از ســوی دیگــر تهدیــد و تنذیرهــای خــدای متعــال نســبت بــه تعطیلــی 

حــج و بی اعتنایــی بــه ایــن فریضــه الهــی بســیار ســخت و ســنگین اســت: »لــو 

گــر مســلمین یــک ســال حــج را تعطیــل  عطلــوه ســنة واحــدة لــم یناظــروا«1 ا

کننــد بافاصلــه عــذاب می شــوند. یــا در وصیــت معــروف امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

آمــده اســت: »اهلل اهلل فــی بیــت ربکــم فایخلــو منکــم مابقیتــم فانــه إن تــرک 

کــه زنــده هســتند، نبایــد خانــه خــدای  لــم یناظــروا«.2 مســلمین تــا زمانــی 

گــر ایــن ســنگر مهــم تــرک شــود، مهلــت داده  کــه ا متعــال را خالــی بگذارنــد 

گفــت »حــج« محــور سیاســت خارجــی نظــام  نخواهنــد شــد. پــس می تــوان 

کــه محــور ســاختارهای سیاســت خارجــی در  اســامی اســت. امــا موضوعــی 

تمــام جهــان اســت، »دیپلماســی اقتصــادی« می باشــد. لــذا تا وقتــی احکام 

حکومتــی اســتنباط نشــده و بــرای جامعــه اســامی تبییــن نشــده اســت 

حتــی مســؤولین مؤمــن نیــز وقتــی شــعار انتخاباتــی می دهنــد دیپلماســی 

می کننــد.  ذکــر  خــود  خارجــی  سیاســت  برنامه هــای  محــور  را  اقتصــادی 

البتــه نظــام اســامی نیــز بــه دیپلماســی اقتصــادی نیــاز دارد امــا بحــث بر ســر 

»محــور« در سیاســت خارجــی اســت؛ آیــا محــور سیاســت خارجــی، ارتبــاط 

اقتصــادی آن هــم بــا قطب هــای توســعه مــادی اســت یــا ارتبــاط بین المللــی 

کفــر جهانــی بایــد محــور باشــد  کشــورهای اســامی بــرای مقابلــه بــا قــدرت  بــا 

1. الکافی، ج 4، ص 271.
2. الکافی، ج 7، ص 51.
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و در ضمــن ایــن سیاســِت محــوری، ارتبــاط اقتصــادی بیــن مبارزیــن جهــان 

اســام نیــز شــکل  گیــرد؟ در واقــع خــدای متعــال احــکام ایــن ســاختارهای 

کفــر جهانــی تشــریع  الهــی را بــرای ایجــاد وحــدت امــت اســامی در مقابــل 

فرمــوده اســت و حــوزه هــای علمیــه بایــد ایــن احــکام نورانــی را براســاس فقــه 

ــرت  ــه حض ک ــت  ــرد اس ــن رویک ــاس همی ــد. براس ــتنباط نماین ــی اس حکومت

امــام )ره( نیــز سیاســت خارجــی خــود را بــر اســاس برائــت از مشــرکین در حــج 

کفــار و اهالــی باشــگاه قــدرت  کیــد بــر موضــوع فلســطین بنــا می گــذارد.  و بــا تأ

گــر حــج، محــور سیاســت خارجــی جهــان  کــه ا نیــز بدرســتی فهمیده انــد 

کنــد، چــه  اســام شــده و ایــن سیاســت الهــی، در دنیــای اســام جریــان پیــدا 

زلزلــه ای در جهــان اســام بــه راه می افتــد، لــذا بــه مقابلــه بــا ایــن سیاســت 

کــه بــه فرمــان صریــح  پرداخته انــد. به طــور نمونــه چهارصــد حاجــی ایــران 

ــد، در مــاه  ــات قــرآن در حــال برائــت از مشــرکین در حــرم امــن الهــی بودن آی

کفــر در میــان  ــا  ــه ب ــدای مقابل ــا ن کشــیده شــدند ت ک و خــون  ــه خــا حــرام ب

مســلمانان خفــه شــود و بــا تــداوم نمایــش قــدرت جمهــوری اســامی، ابهت 

کفــر در مقابــل چشــمان امــت اســامی بیــش از ایــن شکســته نشــود. البتــه 

ایــن سیاســت خارجــی الهــی علی رغــم فشــار ســاختارهای مــادی، در دوران 

کــه نتیجه آن، شــکل گیری  کرد  رهبــری مقــام معظــم رهبــری نیــز ادامــه پیدا 

»بیــداری اســامی« در جهــان اســام شــد. 

ــوص  ــه خص ــارات« و ب ــی، در »زی ــان سیاس ــد عرف ــن رون ــت ای ــه نهای البت

زیــارت حضــرت اباعبــداهلل؟ع؟ رقــم می خــورد و متناســب بــا همیــن مطلــب 

کــه ثواب هــا و فضائــل زیــارت ایشــان عجیب تــر و عظیم تــر از همــه  اســت 
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کــه بــرای نمــاز جماعــت و نمــاز جمعــه و حــج وارد شــده  ثواب هایــی اســت 

اســت. در واقــع جامعــه ایمانــی در زیــارات نــه تنهــا بــر محــور عبــادات خــود 

بلکــه بــر محــور حــّب و عشــق بــه برتریــن مخلوقــات دور هــم جمع می شــوند. 

لــذا اجتماعــات بــزرگ در حرم هــای مطهــر و اعتــاب مقــدس و پیــاده روی 

کــز و اجتماعــات اســت  کربــا شــکل می گیــرد و همیــن مرا اربعیــن در مســیر 

کــه می توانــد و بایــد مرکــز بســیج عمــوم امــت شــیعه و اســامی بــرای مقابلــه 

کفــر و نفــاق باشــد. زیــرا قلــوب مؤمنین بــا معرفــت و توجه به  بــا هجمه هــای 

کاری هــا و جانفشــانی ها و ســخت ترین  ائمــه هــدی حاضــر بــه باالتریــن فدا

بــرای  امــکان  بزرگتریــن  و  بیشــترین همکاری هــا می شــوند  و  فعالیت هــا 

کار جمعــی بــر محــور خــدای متعــال در ایــن بقــاع نورانــی حاصــل  مشــارکت و 

کفــر مــدرن در ســاختارهای  می شــود. پــس وقتــی حــوزه و دانشــگاه جریــان 

کــی تخصصــی از جنــگ فرهنگــی  فرهنگــی و اقتصــادی را نبینــد و بالتبــع ادرا

ــرای تعامــل  ــه محلــی ب و اقتصــادی نداشــته باشــد بلکــه ایــن عرصه هــا را ب

کنــد، حتمــا جنــگ اقتصــادی و فرهنگــی میــان مــردم نیــز  و تبــادل تحلیــل 

احســاس نمی شــود و در نتیجــه، ســاختارهای مــادی ضربه هــای خــود 

کــرد و همــه مــا در مقابــل ایــن مطلــب  بــه نظــام اســامی را تشــدید خواهــد 

کــه شــیعیان محــب  مســئول هســتیم. چــون جامعــه مؤمنیــن و جمعــی 

اهــل بیــت بــر محــور عشــق بــه اباعبــداهلل؟ع؟ و بغــض نســبت بــه دشــمنان 

گذشــته و حــال ایشــان شــکل دادنــد، نبایــد فــرو بریــزد. امــا عــدم توجــه 

کتفــا بــه اســتنباط و تبلیــغ احــکام  بــه ســاختارهای اجتماعــِی مــادی و ا

ــه در  ک ــد  ــد ش ــم خواه ــی خت ــه تربیــت مؤمنین ــت ب ــن حال ــردی، در بهتری ف
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ســاختارهای مــادی منحــل می شــود و ایــن وضــع تدریجــًا بــه تســلط جامعه 

گردیــد. کفــر و نفــاق بــر جمــع مؤمنیــن و امــت ایمانــی منجــر خواهــد 

کــه شکســتن ایــن ســاختارهای مــادی یــک  گرچــه بایــد توجــه داشــت   

کــرد  شــبه و بــا روش متحجرانــه و طالبانیــزم نیســت بلکــه بایــد تدبیــر علمــی 

گــذار، ابتــدا ســاختارهای موجــود  تــا در یــک مــدل انتقــال و طــی دوران 

ــوری،  کش ــیمات  ــهرداری ها، تقس ــتانداری ها، ش ــور، اس کش ــد وزارت  )مانن

مســاجد  بــه  کاندیداتــوری(  و  انتخابــات  رونــد  و  سیاســی  جغرافیــای 

و  مســاجد  بعــد  گام هــای  در  ســپس  و  شــود  مقیــد  جمعــه  نمازهــای  و 

نمازهــای جمعــه نقــش محــوری در تئــوری تولیــد قــدرت را عهــده دار شــوند 

کتــاب »گفتمــان انقــاب  کــه مباحــث تفصیلــی ایــن پیشــنهادات در دو 

اســامی«1و »بررســی ســه تئــوری تولیــد قــدرت، اطــاع، ثــروت در ســبک 

ــت. ــده اس ــامی«2 آم ــی اس ــبک زندگ ــی و س ــی غرب زندگ

کفرآمیــِز »اقتصــادی«  ان شــاءاهلل در مباحــث آینــده بــه ســاختارهای 

پرداخــت. ســپس  امــام حســین؟ع؟ خواهیــم  و  اســام  در دوران صــدر 

کــه امــروزه جامعــه شــیعه بــه آن مبتــا  ســاختارهای اقتصــادِی مــادی ای 

اســت مــورد تبییــن قــرار می گیــرد تــا مشــخص شــود ایــن وضعیــت ناهنجــار 

کارآمــدی  کــه باعــث فشــار اقتصــادی بــر ســر مــردم شــده و  کشــور  در اقتصــاد 

کشــیده، چگونــه بــه همیــن ســاختارهای مــادی و  نظــام را بــه چالــش 

برمی گــردد. کفرآمیــز 

کتاب »گفتمان انقاب اسامی«؛ صفحات 315 تا 374، چاپ دوم، حسینیه اندیشه.  .1
کتــاب »بررســی ســه تئــوری تولیــد قــدرت، اطــاع، ثــروت در ســبک زندگــی غربــی و ســبک   .2

زندگــی اســامی«، صفحــات 435 تــا 484 و  651 تــا 673، چــاپ اول، حســینیه اندیشــه.



مبحث هشتم:
ساختار اقتصادِی قاتل امام: مبنا قرارگرفتن »دنیاپرستی« از طریق 

واردکردِن »الگوی مصرِف امپراطوری ایران و روم« به جامعه اسالمی
و ساختار اقتصادِی برانداز نظام: »الگوی توسعه پایدار و همه جانبه« بر 

مبنای »رفاه روزافزون« و تعارض آن با استقالل مکتبی و دینی

گذشــته بــه نوعــی درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اساســی  در مباحــث 

کــه چــرا جامعــه اســامی حاضــر نشــد اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ را  بودیــم 

کــه قریــب بــه پنــج ســال خافــت و حکومــت  کنــد؟ چــرا جامعــه ای  یــاری 

زهــد،  عــدل،  ایشــان ماننــد  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و مناقــب بی نظیــر  الهــی 

گرایــش  شــجاعت و... را چشــید، بــه جــور و ظلــم و فســاد ســلطنِت معاویــه 

ــا و  ــه افتضاح ه ــا هم ــت و او را ب ــد را پذیرف ــاهی یزی ــپس پادش ــرد و س ک ــدا  پی

گرامــی  رســوایی هایش بــر سیدالشــهدا؟ع؟ ترجیــح داد و تنهــا نــوه رســول 

کــرد تــا بــه شــهادت برســد؟ در پاســخ عــرض شــد  اســام را تنهــا و غریــب رهــا 

کــه هماهنگــِی رفتــار یــک جامعــه و از جملــه اجتمــاع امــت بــر شــهادت امــام 

حســین؟ع؟ )االّمــه مجتمعــٌه علــی قطیعــه رحمــه( بــدون ســاختارهای 

اجتماعــی ممکــن نیســت و لــذا بــرای فهــم صحیــح و عمیــق از مســأله باید به 
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تبییــن ســاختارهای اجتماعــِی قاتــل امــام پرداخــت. ســپس بــرای شــناخت 

وظایــف امــت اســامی نســبت بــه عاشــورا در عصــر حاضــر، بایــد ســاختارهای 

کــه ایــن مهــم در بخــش ســاختارهای  کــرد  اجتماعــِی برانــداز نظــام را تبییــن 

سیاســی بیــان شــد. پــس از ایــن و در ادامــه مباحــث بایــد ســاختارهای 

اقتصــادِی قاتــل امــام و ســاختارهای اقتصــادِی برانــداز نظــام، موضوع بحث 

قــرار بگیــرد.

کــه وقتــی  روایتــی از وجــود مقــدس حضــرت اباعبــداهلل؟ع؟ نقــل شــده 

گفــت: »قلــوب مــردم  کوفــه بــه حضــرت  فــرزدِق شــاعر در هنــگام خروجــش از 

کوفــه بــا شماســت ولــی شمشیرهای شــان بــا بنــی امیــه اســت« امــام؟ع؟ 

علــی  لعــق  الدیــن  و  المــال  النــاُس عبیــُد  اال صدقــت؛  ک  ارا فرمــود: »مــا 

الســنتهم«1 تــو راســت می گویــی! مــردم، بنــده ی مــال و پــول هســتند و دیــن 

گفتارشــان اســت و لــذا مــا را رهــا می کننــد. در  و دیــن داری، بازیچــه دهــان و 

کربا خطبه ای خواند  که اباعبداهلل الحســین؟ع؟ در  نقل دیگری وارد شــده 

و در خــال آن فرمــود: »النــاس عبیــد الدنیــا«2 مــردم بنــده ی دنیــا و به عبارت 

دیگــر دنیاپرســت هســتند. همیــن مضمــون در زمــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

و توســط صحابــی بزرگــوار ایشــان مالــک اشــتر بــه حضــرت عــرض شــده و او 

کندگــی مــردم از حــول امیرالمؤمنیــن صحبــت  کــه دربــاره علــت پرا هنگامــی 

گفــت: »تاقــت انفــس النــاس الــی الدنیــا قــل ِمــن النــاس َمــن لیــس  می کــرد، 

کشف الغّمه فی معرفه  االئمه، ج2، ص32. بحار االنوار، ج 44، ص 383.  .1
2. تسلیه المجالس و زینه المجالس، ج2، ص252. بحار االنوار، ج 75، ص 117.
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کثرهــم یوثــر الدنیــا«1 یعنــی دل مــردم بــه دنیــا مشــتاق و  للدنیــا بصاحــب و ا

کــه بــه دنیــا دل نبســته باشــند و  آرزومنــد آن اســت و اندکــی یافــت می شــوند 

بســیاری از آنــان، دنیــا را بــر آخــرت مقــدم می دارنــد. 

در ســخنرانی های مذهبــی و بــر منابــر بــا تکیــه بــه همیــن روایــات نورانــی 

کــه دنیاطلبــی و پول پرســتی مــردم باعــث شــد تــا بــه ابن زیــاد  گفتــه می شــود 

کننــد.  و یزیــد متمایــل شــوند و از فرمــان آنهــا مبنــی بــر قتــل امــام تبعیــت 

البتــه در ایــن واقعیــت شــکی نیســت امــا بــه نظــر می رســد ایــن واقعیــت در 

ــه  ک ــد مشــخص شــود  ــه بای ک ــه صــورت ناقــص بیــان می شــود؛ چــرا  ــر ب مناب

ایــن دنیا طلبــی و دنیاپرســتی و پول محــوری چــه ســاختار اجتماعــی و چــه 

گرفتــه  مصــداق عینــی در زندگــی مــردم داشــته و امــروزه چــه شــکلی بــه خــود 

گذشــته بیــان شــد طبــق زیــارات  کــه در مباحــث  اســت. در واقــع همان طــور 

و روایــات، شــهادت اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ بــه یــک جامعــه نســبت داده 

شــده و جامعــه نیــز بــدون ســاختارهای خــود قــادر بــه حرکــت هماهنــگ 

اجتماعــی نیســت و لــذا بایــد ســاختارهای اجتماعــِی دنیاپرســتانه بــه دقــت 

توضیــح داده شــود تــا بــه تبــع آن، در تعییــن وظیفــه امــروز جامعــه ی تشــیع 

نســبت بــه عاشــورا، مباحــث ضعیــف و بی ثمــر در عزاداری هــا و ســخنرانی ها 

وســیله  بــه  کــه  جامعــه ای  گــردد  تبییــن  بایــد  یعنــی  نگــردد.  مطــرح 

کــه در اوج زهــد نســبت بــه دنیــا قــرار  کــرم؟ص؟ و بــر محــور آن بزرگــوار  نبی ا

داشــت، تشــکیل شــد، چگونــه دنیاپرســت شــد؟ چــه مصادیــق مشــخص 

کــه مــردم را  و روابــط زنــده و پویــا و جــاری در جامعــه آن زمــان وارد شــد 

1. الغارات، ج 1، ص72.
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بــه ســمت دنیــا و تمنیــات مــادی ســوق داد؟ آیــا دنیاطلبــی صرفــًا از درون 

ــار  ــی از رفت ــًا ناش ــرده و صرف ک ــدا  ــش پی ــده زای ــه ی تازه  تشکیل ش ــن جامع ای

ــت؟  ــته اس ــش داش ــز در آن نق ــی نی ــل خارج ــا عوام ــت ی ــت اس ــن ام منافقی

ــات بســیاری در تبییــن ایــن مطلــب وجــود دارد: در  شــواهد تاریخــی و روای

یکــی از نامه هــای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه معاویــه، دنیاپرســتی در آن زمــان 

بــه صــورت عینــی روشــن شــده و در قالــب ســاختارهای اقتصــادِی قاتل امام 

گرایش دهنــده ی مــردم بــه معاویــه،  گذارنــده ی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و  و تنها

قابــل تحلیــل اســت. حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در بیــان اوصــاف معاویــه 

کأنــک لســت توقــن بأوبــه البعــث و  می فرمایــد: »تخبــط فــی زهــرة الدنیــا 

البرجعــه المنقلــب قدعقــدت التــاج و لبســت الخــز و افترشــت الدیبــاج ســنة 

هرقلیــة و ملــکا فارســیا«1 تــو در راه لــذت و بهجــت دنیــا چنــان جلــو مــی روی 

کــه انــگار بــه قیامــت ایمــان نــداری. حتــی رســم و رســوم عــرب را نیــز رعایــت 

بــر ســر به عنــوان  گذاشــتن عمامــه و پارچــه ســاده  بــه جــای  نکــردی )و 

گذاشــتی، لبــاس ابریشــمی می پوشــی  رســم اعــراب( تــاج پادشــاهی بــر ســر 

کل  کــردی. ســپس حضــرت در جمع بنــدی  آنچنانــی پهــن  و فرشــهای 

ــه در عرصــه حکومــت، ایــن عبــارات بســیار عمیــق را  ایــن رفتارهــای معاوی

ــه دنبــال روش مدیریــت و  ــو ب می فرمایــد: »ســّنة هرقلیــة و ملــکا فارســیا« ت

کفــر یعنــی پادشــاهان رومــی و ایرانــی رفتــی.  حکومــت دارِی ابرقدرت هــای 

کــه در هــر عصــر و دورانــی،  بــرای توضیــح بیشــتر بایــد توجــه داشــت 

»دنیاپرســتی« صاحبــان و رؤســا و پیشــروانی دارد. یعنــی این گونــه نیســت 

1. بحارالنوار، جلد 33، صفحه 129.
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کاالهــا )ماننــد یــک اتومبیــل یــا یــک یخچــال( دارای صاحــب  کــه تنهــا 

کاالهــا شــود، بلکــه ُخلق هــا و  باشــند و داشــتِن »مرکــز تولیــد« منحصــر بــه 

ــز  ک کمیــت نیــز دارای مرا روّیه هــا و فرهنگ هــا و ســبک های مدیریــت و حا

تولیــد اســت و صاحبــان و پیشــروانی دارد. پــس دنیاپرســتی نیــز اســاتید 

و فّنــان و  صاحبانــی دارد و در آن دوران، امپراتــوری ایــران و روم مظهــر 

کــه حضــرت بــه  کفــر آشــکار بودنــد. بــر ایــن اســاس اســت  دنیاپرســتی و 

معاویــه فرمــود: تــو بــه ســوی شــهوات و زیبایی هــای دنیــا شــتافتی و بــرای 

کمیــِت دو امپراتــوری ایــران و روم را  رســیدن بــه ایــن هــدف، ســبک حا

کــرده ای.  در دســتگاه خافــت ــــ بــه تعبیــر امروزیــن: ــــ مهندســی معکــوس 

کــه در مرکــز  ایــران و روم را  در واقــع معاویــه الگــوِی مصــرف پادشــاهان 

الگــوی مصــرف  کــرد و  قــرار داشــتند، وارد جامعــه اســامی  دنیاپرســتی 

گذاشــت و آن  خلیفــه مســلمین و بــزرگان و خــواص را بــر ایــن اســاس بنیــان 

کــرد و منافقانــه آن را بــه پذیــرش مــردم رســاند.  را بــا ظواهــر مذهبــی ترکیــب 

کمیتــِی غالــب بــر آن  کــرم؟ص؟ فرهنــگ حا کــه نبی ا ایــن همــه در حالــی بــود 

ــذا در روایتــی نقــل  دوران و الگــوی مصــرِف برآمــده از آن را شکســته بــود. ل

ــری  ــرم؟ص؟ روی حصی ک ــرد نبی ا ک ــاهده  ــاب مش ــی از اصح ــت یک ــده اس ش

ــر پهلــوی مبــارک  ــه ایــن حصیــر از شــدت ســختی و زمختــی، ب ک خوابیــده 

حضــرت جــا انداختــه و دیــد فقــط دو مشــت جــو بــرای تنــاول حضــرت در 

گریــه افتــاد. حضــرت فرمــود: چــرا  نــزد ایشــان قــرار داده شــده اســت. بــه 

کــرد: »شــما بــر جزیره العــرب حکومــت می کنیــد  کنــی؟ عــرض  گریــه مــی 

کاســره  چــرا بــا ایــن وضــع زندگــی می کنیــد در حالی کــه قیصرهــای روم و اَ
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گــون متنعم انــد«. حضــرت  گونا ایــران در نعمت هــا و غذاهــا و میوه هــای 

ــه آنهــا داده باشــد  کــه خــدای متعــال دنیــا را ب ــو راضــی نیســتی  فرمــود: »ت

ــد  ــا و زه ــاس دوری از دنی ــرم؟ص؟ براس ک ــی نبی ا ــا؟!1«. یعن ــه م ــرت را ب و آخ

کــرد  شــدید در برابــر الگــوی مصــرف پادشــاهان، حکومــت الهــی را تأســیس 

ــود امــا  ــا ب ــر ایــن مبن ــت ایشــان ب ــرم؟ص؟ و مدیری ک ــی نبی ا و شــیوه حکمران

ــِی دنیاپرســتی،  ــا الگو گیــری از زندگــی صاحبــان اصل دنیاطلبــان منافــق، ب

ــد. ــه ســمت مقاصــد مــادی خــود ســوق دادن ــی را ب جامعــه ایمان

بــرای تبییــن چگونگــی ورود ایــن فرهنــگ بــه جامعــه اســامی بایــد 

گفــت وقتــی در زمــان خلیفــه دوم، فتوحــات حکومــت اســامی بــه اوج خود 

کمیــت و خافــت اســامی در مــدت بســیار انــدک مقــدورات  می رســد، حا

و امکانــات بســیار عظیمــی را بــه دســت آورد و سرپرســتی ســرزمین ها و 

گرفــت. ابتــدا بــه خاطــر زنده بــودن  کشــورهای بزرگــی را در اختیــار  مدیریــت 

کــرم؟ص؟ در جامعــه اســامی، در مقابــل ســبک  فرهنــِگ ساده زیســتی نبی ا

کفــار مقاومــت شــد، امــا در زمــان خلیفــه ســوم، ورود ایــن ســبک  ــی  زندگ

گرفــت و در دوران معاویــه،  زندگــی ایــران و روم بــه جامعــه اســامی شــدت 

ــه صــورت آشــکار و همه جانبــه ایــن فرهنــگ در حکومــت داری و ســپس  ب

کــرد. زیــرا وقتــی خلیفــه مســلمین و دســتگاه  در زندگــی مــردم جریــان پیــدا 

کــرد، اشــراف و بــزرگان و  حکومــت ایــن نــوع مصــرف و زندگــی را انتخــاب 

ــه  ــه عنــوان شــدیدترین و حریص تریــن عناصــر نســبت ب رؤســای قبایــل )ب

ــود  ــت خ ــداوم حمای ــرای ت ــد و ب کردن ــت  ــمت حرک ــن س ــه همی ــز ب ــا( نی دنی

1. سنن الکبری، بیهقی؛ بیروت، دارالفکر، ج7، ص 46.
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و  رفاهیــات  و  لذائــذ  از  ســطح  همیــن  تأمیــن  درخواســت  حکومــت،  از 

کــه صاحبــان و مهندســاِن  کســانی  شــهوات را داشــتند. در واقــع همــان 

ســاختارهای سیاســِی قاتــل امــام و غاصــب خافــت بودنــد در مواجهــه بــا 

ــا تمنیــات،  ــات و عشــق بازی ب ــه مادی ــذت و تعلــق ب ــدی از ل مقیــاس جدی

ســاختارهای اقتصــادی امپراتــوری ایــران و روم را بــر زندگــی جامعه اســامی 

کردنــد. البتــه ایــن نــوع زندگــی و ترویــج الگــوی مصــرف پادشــاهان  کــم  حا

کارگــزاران ساســانی و هرقلــی و رومــی در میــان رؤســای قبایــل  و مؤبــدان و 

و اشــراف و خــواص و عــوام، بــه تــوان مالــی بــاال و هزینــه ســنگینی محتــاج 

ــزرگان و  ــرای ب ــی ب ــا هــدف تأمیــن هزینه هــای ایــن زندگ ــود. در نتیجــه، ب ب

ــد در تقســیم بیت المــال روی آورده شــد  ــه نظــام طبقاتــی جدی خــواص، ب

تأمیــن شــهوات  بــرای  بــا تقســیم مســاوِی غنائــم، مبلــغ چندانــی  زیــرا 

گران قیمــت بــه اشــراف و روســای قبایــل نمی رســید. البتــه در زمــان خلیفــه 

کنــار دیگــر معیارهــای خودخواســته، همچنــان معیارهایــی از  دوم و در 

گرفتــه می شــد امــا از زمــان  قبیــل صحابی بــودن، بدری بــودن و... در نظــر 

گذاشــته شــد  کنــار  معاویــه بــه بعــد، همــان معیارهــای بــه ظاهــر ارزشــی نیــز 

ــوی  ــار ام ــکان درب ــن و نزدی ــه مقربی ــی ب ــا اولویت ده ــال ب ــت الم ــع بی و توزی

گرفــت. لــذا هزینه هــای زیــادی بــرای حامیــان سیاســی حکومــت  شــکل 

و جاعلیــن منقبــت در وصــف خلفــا و بنی امیــه و... صــرف می شــد. بــه 

ــد را میــان مــردم مطــرح  ــه والیــت عهــدی یزی ــه، وقتــی معاوی عنــوان نمون

گفــت، امــا پــاداش بزرگــی  کــرد، یکــی از شــعرای معــروف، شــعری در ذم یزیــد 

از ســوی معاویــه بــه او داده شــد، پــس بی درنــگ شــعری دیگــر در مــدح 
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یزیــد ســرود. خبــر ایــن ماجــرا باعــث شــد شــاعر دیگــری ترغیــب شــود و شــعر 

دیگــری در ذم یزیــد بگویــد. معاویــه نیــز هدایایــی بــرای او فرســتاد و او نیــز 

شــعری دیگــر در مــدح یزیــد ســرود.

کــه با محوریت  بنابرایــن مســابقه در دنیــا و غرق شــدن در لــذات دنیایی 

الگــوی مصــرف پادشــاهان ایــران و روم بــود، یــک بســتر پــرورش اجتماعــی 

کــرد تــا همگــی بــه ســوی لذائــذ دنیــوی بدونــد و »النــاس  بــرای افــراد ایجــاد 

ــر اســاس آن ایجــاد شــود.  عبیــد الدنیــا« شــکل بگیــرد و روابــط اجتماعــی ب

کلــی نبــوده و نیســت و نیــز نبایــد  بــه عبــارت دیگــر، دنیاپرســتی یــک مفهــوم 

صرفــًا ناشــی از هــوای نفــس فــردی تلقــی شــود بلکــه آنچــه مــردم آن دوران 

کــه بــه ســاختار اجتماعــی تبدیــل  کــرد، یــک امــر عینــی بــود  را دنیاپرســت 

کفــر و پادشــاهان و  شــد؛ یعنــی واردات الگــوی مصــرِف زندگــی ابرقدرت هــای 

بــزرگان آنهــا در میــان جامعــه اســامی و طراحــی مناصــب و روابــط اجتماعــی 

کــه در منابــر دربــاره نقــش  بــرای بهره منــدی از ایــن نــوع زندگــی. لــذا روایاتــی 

اباعبــداهلل؟ع؟  حضــرت  یــا  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  شــهادت  در  دنیاپرســتی 

مطــرح می شــود، بایــد بــه نحــو اجتماعــی و حکومتــی تحلیــل شــود و تنها به 

کلــی ارجــاع نگــردد. البتــه تشــریح واضح تــر  هــوای نفــس افــراد و بــه مفاهیــم 

و عینی تــر دربــاره ایــن رونــد در مبحــث بعــد و در توضیــح روش عبیــداهلل بــن 

زیــاد بــرای مقابلــه بــا قیــام حضــرت مســلم بیــان خواهــد شــد.

امــا معاویه هــای امــروز چگونــه بســاط دنیاپرســتی بــه راه می اندازنــد 

کفــر  و مــردم را از محــور نــور جــدا می کننــد؟ آیــا در دوران غیبــت، جامعــه 

و نفــاق تعطیــل شــده و از عشــق بازی بــا دنیــا و صــادرات آن بــه دیگــران 
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ــا بالعکــس هــر روز حیله هــای آنــان پیچیده تــر،  دســت برداشــته اســت؟! ی

دقیق تــر و همــه جانبه تــر مــی شــود؟ آنــان امــروز چگونــه دنیاپرســتی را بــه 

ارزشــی  و شــعارهای  از آخرت گرایــی  تــا  ایــران می چشــانند  ملــت  مــذاق 

و آرمان هــای مکتبــی انقــاب در نفــی ظلــم و حمایــت از عــدل و دفــاع از 

کفر جهانی دســت بکشــند و مرزبندی جوامع  مظلومین و مقابله با ظلم و 

کنــار بگذارنــد؟ چــه ســاختارهای اجتماعــِی نوینی  کفــر و ایمــان را  بــر اســاس 

ــه عنــوان پرچمــدار  گرفتــه و انقــاب اســامی را ب ــرای دنیاپرســتی شــکل  ب

می کنــد؟  برانــدازی  بــه  تهدیــد  امــروز  دنیــای  در  آخرت گرایــی  و  توحیــد 

ــد از  ــه بع ک ــرد  ک ــه  ــم توج ــن مه ــه ای ــوان ب ــؤال ها می ت ــن س ــه ای ــخ ب در پاس

کفــر بــا دســتیابی بــه پیشــرفت های علمــی و نوآوری هــا  رنســانس، جامعــه 

گرفــت و در ابتــدا بخشــی از درآمدهــای الزم  و اختراعــات دوبــاره قــدرت 

گذشــته بــا جنــگ و اســتعمار علنــی بــه دســت  بــرای دنیاپرســتی را هماننــد 

آورد؛ زیــرا بــه جــای شمشــیر و نیــزه بــا تفنــگ و تــوپ و ســاخت ســاح های 

کــرده و  کــه دارای ســاح های قدیمــی بودنــد حملــه  کشــورهایی  جدیــد بــه 

کشــورهای های  پیــروز شــد. بــا ایــن لشکرکشــی ها و جنگ هــا ثروت هــای 

کــه در ایــن  کانــی  مختلــف را بــه غــارت بــرد. پــس ثــروت و ســرمایه های 

کــه خــود متکــی  دوران بدســت آورد بــه خاطــر لشکرکشــی های مختلــف بــود 

بــر علــوم و اختراعــات جدیــد در تســلیحات نظامــی بــود. ولــی بــه مــرور زمــان 

دســت از اســتعمار علنــی برداشــت چــون زمینــه بــرای اســتعمار پنهــان 

فراهــم شــده بــود. یعنــی بــا ســرعت بــاالی تحــوالت علمــی و تکنولوژیــک، 

ــای آن کــه هماننــد  ــه ج ــده و ب ــی جدیــدی آشــنا ش ــبک زندگ ــا س ــان ب جه
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گذشــته مــواد خــام را از یــک شــهر بــه شــهر دیگــر ببرنــد و بــا تجــارت آن 

کاالهــا  ســودی به دســت آورنــد، بــا تکیــه بــر تکنولــوژی، مــواد اولیــه بــه 

ــا  ــود. ب ــه دل از همــه رب ک ــد  ــل ش ــه تبدی ــد و مرف کارآم ــیار  ــات بس و مصنوع

کــه لــذت را در افــق و ســطح  کارآمــد  دســتیابی بــه محصــوالت جدیــد و 

کشــورها دســت  جدیــدی محقــق می کــرد، دیگــر الزم نبــود بــرای چپــاول 

کمیت هــا و ملت هــا بــا اشــتیاق  بــه اقــدام نظامــی بزننــد چــون همــه حا

گرفتنــد و آمــاده   خــود در صــف دســتیابی بــه ایــن ســطح از رفــاه و لــذت قــرار 

کــه بــه آنهــا  شــدند تــا هــر قاعــده و نظــم سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی را 

ارائــه می شــود بپذیرنــد تــا بتواننــد از مواهــب ایــن زندگــی جدیــد بهره منــد 

شــوند. خصوصــًا بــا توجــه بــه این کــه علــوم انســانی و اجتماعــی مــدرن بــه 

کــه ایــن نظم هــای سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی را  کاربــردی شــد  نحــوی 

کمیــت بــه همــه  تحــت عنــوان »توســعه یافتگی« و بــه مثابــه نســخه اداره حا

دولت هــا ارائــه  کنــد و عناصــر دولتــی بــا آموختــن ایــن دانش هــا، همیــن 

ــد. ــی  کنن ــود عمل ــور خ کش ــخه ها را در  نس

گذشــته بــا انجــام یــک فرآوری ســاده بر روی پشــم  گــر در   به طــور نمونــه ا

کمــک تکنولــوژی  کنــون بــا  گوســفند، یــک زیرانــداز خشــن تولیــد می شــد، ا

انــواع نــخ و الیــاف را بــه فــرش نــرم و بســیار لطیــف مبــدل می کننــد. یعنــی 

بــه جــای این کــه تولیــد ثــروت تنهــا مبتنــی بــر فتوحــات و اســتعمار علنــی و 

کمــک تکنولــوژی، مــواد  کشــورها باشــد، بــا  لشکرکشــی و غــارت مــواد اولیــه 

کرده انــد و الگــوی تولیــد  کارآمدتــر تبدیــل  اولیــه را بــه محصــوالت مصرفــی 

کــه ارزش افــزوده آن، قابــل مقایســه بــا درآمــد  را بــه نحــوی تغییــر داده انــد 
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ــا فشــارها  ــد نیــز ب حاصــل از تجــارت مــواد اولیــه نیســت. البتــه در ایــن رون

و تهدیدهــا، قیمــت مــواد اولیــه )هماننــد نفــت( را بــه صــورت سیاســی و 

ارزان معیــن می کننــد و ســپس محصــوالت حاصــل از همــان مــواد را بــا 

ــا  کشــورها می فروشــند. همچنیــن ب ــه دیگــر  ــری ب قیمت هــای چندین براب

ــی  ــای جهان ــی آن را وارد بازاره ــا زمان ــد، تنه ــوژی جدی ــه تکنول ــتیابی ب دس

کــه توانســته باشــند تکنولوژی هــای نســل قبلــی را بــا قیمــت بــاال  می کننــد 

ــع  ــه در عرصــه مناب ک ــر ایــن حیله هــا  کشــورها بفروشــند. عــاوه ب ــه ســایر  ب

کمترین هزینه  کار می برنــد، منابع انســانی را هم با  طبیعــی و تکنولــوژی بــه 

کار می گیرنــد. زیــرا بــا جــذب برتریــن اســتعدادها  و یــا بــه صــورت رایــگان بــه 

کشــورهای جهــان، حــل مســائل و رفــع نیازهــای خــود را در قالــب  از همــه 

موضوعــات پایان نامه هــا در دانشــگاه های معتبــر بــه ایــن اســتعدادهای 

برتــر می ســپارند بــدون این کــه پرداختــی بــه آنهــا داشــته باشــند بلکــه ایــن 

ایــن  مــدرک معتبــر  بــرای دریافــت  کــه  عناصــر خوش اســتعداد هســتند 

دانشــگاه های پــرآوازه، حاضــر می شــوند تــا عــاوه بــر حــل مســائل پیچیــده 

کننــد.    کشــورها، شــهریه های ســنگینی را نیــز پرداخــت  ایــن 

کــه »اســتعمار پنهــان« پدیــد آمــده و قدرت هــای  بــه ایــن ترتیــب اســت 

بــزرگ دیگــر نیــازی بــه حضــور نظامــی و دخالــت مســتقیم پرهزینــه ندارنــد. 

کار آمده انــد،  کمیت هــا ظاهــراً بــا رأی مــردم و دموکراســی روی  چــون حا

کمیــت تأمیــن زندگــی مــردم اســت و در ایــن دوران، تأمیــن  وظیفــه حا

بــه  منــوط  و  پیچیــده  مقولــه ای  بلکــه  نیســت  ســاده  امــر  یــک  زندگــی 

تخصــص و علــم و ســرمایه و تکنولــوژی اســت و لــذا وابســتگی بــه صاحبــاِن 
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علــم و ســرمایه و تکنولــوژی، امــری قهــری و اجتنــاب ناپذیــر تلقــی می شــود 

کاربــردی بــرای »توســعه همه جانبــه و پایــدار« ایــن وابســتگی  و نســخه های 

همــه  اختیــار  در  کشــور  اداره  بــرای  علمــی  فرمول هــای  صــورت  بــه  را 

علمــِی  هویــت  کــه  فرمول هاســت  همیــن  و  می دهــد  قــرار  کمیت هــا  حا

ممکــن  می زنــد.  رقــم  را  اجتماعــی  برنامه ریزی هــای  و  کشــور  مدیــران 

کــه این قــدر ســخت  گفتــه شــود: »تأمیــن آب و نــان بــرای مــردم  اســت 

کــه همیــن »آب« و »نــان« امــروزه هماننــد  نیســت« امــا بایــد توجــه داشــت 

گذشــته فراهــم نمی شــود. مثــا بــرای پخــت نــان، ابتــدا تنورهــای ســاده 

بــه دســتگاه های خاصــی بــرای تولیــد ســریع تر نــان مبــدل شــده اســت 

کــه خــود نیازمنــد تکنولــوژی اســت. ایــن دســتگاه ها نیازمنــد بــرق اســت و 

ــرق ممکــن نیســت. از  ــع ب ــدون شــبکه تولیــد و توزی ــز ب ــرق نی اســتفاده از ب

طــرف دیگــر چــون در شــهرهای جدیــد تمرکــز جمعیــت بــه شــدت افزایــش 

کــرده بایــد بــرای جمعیــت زیــادی نــان تهیــه شــود و لــذا بــه ســیلوهای  پیــدا 

کــه ســاخت و نگهــداری آنهــا  گنــدم نیــاز اســت  بــرای نگهــداری  بزرگــی 

کــم شــهرها،  محتــاج ســرمایه و دانــش فنــی اســت. همچنیــن جمعیــت مترا

کــه ایــن تولیــد انبــوه،  کــرده  گنــدم را بــه امــری ضــروری تبدیــل  تولیــد انبــوه 

و  کودهــا  و  آبیــاری خــاص  و  کشــاورزی  پیشــرفته  تکنیک هــای  بــا  تنهــا 

آفت زداهــای مخصــوص، امکان پذیــر اســت. البتــه همــه ایــن روندهــای 

گــون و پیچیــده، تنهــا بــرای پخــت نــان اســت امــا بشــر امــروز هماننــد  گونا

کثــر وعده هــای غذایــی  او نــان باشــد بلکــه نــان امــروزه  کــه ا گذشــته نیســت 

کاالی حاشــیه ای تبدیــل شــده و تنــوع و تکثــر غذاهــا و حتــی تولیــد  بــه یــک 
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غذاهــای جدیــد و طعم هــای بی ســابقه، رویه هــا و ســاختارها و روندهــای 

ــان«  ــا »ن ــود ت ــن ش ــد تأمی ــا بای ــه آنه ــه هم ک ــد آورده  ــری را پدی ــدد دیگ متع

گــردد. ــا تغذیــه جامعــه فراهــم  مــردم ی

گیــرد، نیازمنــد تکنولوژی  کــه مــورد دقــت قــرار  لــذا هــر قســمتی از زندگــی 

کــه مــدام بــه ســمت پیچیده تــر شــدِن جهــت »رفــاه مــادی«  خاصــی اســت 

در حــال ارتقــا اســت. پــس در ظاهــر، تهیــه آب و نــان اســت ولــی بــه شــدت 

پیچیــده و پیشــرفته و همه جانبــه شــده اســت، حتــی دکمــه لبــاس نیــز 

کارخانه هــای بــزرگ اســت. ازایــن رو،  وابســته بــه فرآوری هــای پتروشــیمی و 

بــه تمــام ملت هــا می گوینــد: »تولیــد ایــن تکنولوژی هــای پیشــرفته، بــا 

تحقیقــات زیــاد و ســرمایه گذاری های ســنگین و ریســک های بــاال صــورت 

کــه بایــد هزینه هــای آن تأمیــن شــود«. ایــن ســرمایه های بــزرگ و  گرفتــه 

کــه خــود را صاحــب دنیــا  کســانی اســت  تحقیقــات پیچیــده نیــز دســت 

کشــور دارنــده حــق وتــو  کشــور صنعتــی دنیــا یــا پنــج  می داننــد، یعنــی هفــت 

کارتل هــای بــزرگ. در واقــع وقتــی الگــوی مصــرف مــردم جهــان را تغییــر  یــا 

دادنــد و ســپس دســتیابی بــه آن الگــوی مصــرف بــه تولیــدات پیچیــده 

کارخانه هــا و خــط تولیدهــای خاصــی را  مقیــد شــد و ایــن تولیدهــا نیــز 

کارخانه هــا بــدون ســرمایه های ســنگین و بــزرگ بــه راه  در پــی داشــت و 

کمیت هــا بــه خواســت مــردم خــود بــه دنبــال  کــه حا نیفتــاد، طبیعــی اســت 

کننــد و  قطب هــای ســرمایه و تکنولــوژی بــه راه بیفتنــد و از آن تبعیــت 

بــرای تأمیــن دنیــای خــود، همــه اوامــر و نواهــی آنهــا را بپذیرنــد. لــذا تمامــی 

کشــورها در دوران مــدرن بــه دنبال آن هســتند  کمــه و همــه  هیئت هــای حا
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کنند،  کــه خــود را بــه یکــی از قطب هــای ثــروت و ســرمایه و تکنولــوژی وصــل 

وگرنــه از تهیــه نــان و آب مــردم خــود عاجــز خواهــد شــد.

گــر ملتــی انقــاب نیــز می کــرد،  کــه حتــی ا  ایــن وضعیــت بــه نحــوی بــود 

ــا تحــت ســیطره بلــوک  ــا تحــت تســلط بلــوک شــرق قــرار می گرفــت ی ــد ی بای

ــوژی اش را از آن هــا بگیــرد و زندگــی  ــا بتوانــد ســرمایه و علــم و تکنول غــرب ت

ــا  ــه رهبــری حضــرت امــام)ره( ب کنــد. امــا ملــت ایــران ب مردمــش را تأمیــن 

کــرده اســت  انقــاب  کمیــت اســام  نــه غربــی« و حا شــعار »نــه شــرقی، 

کــه همــه  کنــد  کســانی ســکوت  و نمی خواهــد در مقابــِل ظلم هــای آن 

کرده انــد  بشــریت بــه خاطــر دنیــای خــود در برابــر مظالــم آن هــا ســکوت 

ــد قــدرت اســام  ــرا نبای ــد. زی ــوژی را از آنهــا بگیرن ــم و تکنول ــا ســرمایه و عل ت

َعَلــی  ِلْلَکاِفِریــَن  اهلَلُّ  َیْجَعــَل  »َوَلــْن  بگیــرد:  قــرار  کفــر  قــدرت  زیردســت 

ــلمین  ــتضعفین و مس ــع مس ــد مناف ــاء/141( و نبای ــِبیًا«1 )نس ــَن َس اْلُمْؤِمِنی

کفــار دنیاپرســت بــرود. ملــت ایــران و نظــام جمهــوری اســامی،  بــه تــاراج 

مرزبنــدی »عــدل و ظلــم« و »کفــر و ایمــان« را اســاس دیــن دانســته و بــر 

ایــن اصــل، اســتقال جامعــه ایمانــی را بــه خاطــر تأمیــن دنیــای مــادی رهــا 

کــه ملــت ایــران و نظــام اســامی  نمی کنــد. ایــن، دســتاورد بزرگــی اســت 

کفــر را توصیــه  کــه ســکوت در برابــر ظلــم و  بــه ســاختارهای اقتصــادی 

می کنــد، تــن نــداده و لــذا ایــن نظــام و ایــن ملــت، حســینی اســت ولــی نــه 

کــردن، بلکــه بــه علــت  فقــط بــه خاطــر ســینه زنی و خــرج دادن و علــم بلنــد 

کفــر و جامعه نفــاق و جامعه  محافظــت از مرزهــای اعتقــادی میــان جامعــه 

کافران را بر مؤمنان تسّلطی نداده است«. 1. »خداوند هرگز 
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کــه اســاس دیــن داری را تشــکیل می دهــد. ایمــان 

کــه در ابتــدای پیــروزی انقــاب  کســانی  بنابرایــن نبایــد تصــور شــود 

در مقابــل امــام )ره( ایســتادند )ماننــد بازرگان هــا و بنی صدرهــا( افــرادی 

کــه صرفــًا بخاطــر شــهوات یــا اخــاق شــخصی خــود بــه مخالفــت  بودنــد 

بــا امــام)ره( پرداختنــد. بلکــه زبــان حــال و قــال ایــن افــراد بــه حضــرت 

امــام)ره( ایــن بــود: »وقتــی ســفارت آمریــکا را تســخیر می کنیــد و در مقابــل 

کشــور موضــع می گیریــد دیگــر نمی توانیــد نــان و آب مــردم را تأمیــن  ایــن 

کــم بــر جهــان مبتنــی بــر وابســتگی  کنیــد؛ چــون ســاختارهای اقتصــادی حا

بــه یکــی از قطب هــای ســرمایه و تکنولــوژی اســت و وصــل شــدن بــه یکــی 

ــت،  ــن نیس ــان ممک ــع آن ــن مناف ــدون تأمی ــرب، ب ــا غ ــرق ی ــای ش از بلوک ه

کــرده  ــا او مشــاجره  ــا آنهــا را بپذیریــد، نــه اینکــه ب بنابرایــن بایــد همراهــی ب

کنیــد و بگوییــد مــا آمریــکا را زیــر پــا می گذاریــم«. امثــال  یــا حتــی مقابلــه 

کــه بــه ســاختارهای اقتصــادی متــداول  کســانی بودنــد  مهنــدس بــازرگان 

کــه جلــوی  جهــان توجــه داشــته و بــا توجــه بــه لوازمــات آن ســاختارها بــود 

امــام ایســتادند؛ نــه این کــه خصومــت شــخصی در میــان باشــد یــا دینــداری 

فردی شــان دچــار اشــکال باشــد. آیــا بنی صــدر فقــط چــون آدم مغــروری 

بــود جلــوی امــام )ره( ایســتاد؟! ایــن همــه انســان مغــرور وجــود داشــت چــرا 

آن هــا جلــوی امــام نایســتادند؟! بنی صــدر براســاس ســاختارهای نظامــی 

متــداول در جهــان می گفــت نظامی گــری روش دارد و جنگیــدن معــادالت 

کشــور  کشــور در ســطح امکانــات  گــر امکانــات نظامــی  خــاص خــود را دارد، ا

متجــاوز نباشــد، نبایــد جنگیــد و بایســت »زمیــن بدهیــم و زمــان بگیریــم«. 
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ــل امــام  ــره در مقاب ــا غی ــردی غــرور ی ــه خاطــر ُخلــق ف ــًا ب ایــن حرف هــا صرف

مطــرح نشــد. بلکــه ایــن مطالــب برآمــده از ســاختارهای دفاعــی، نظامــی، 

کــه خطــر برانــدازی بــرای نظــام ایجــاد  امنیتــی و سیاســی متــداول دنیــا بــود 

کــرد و تنهــا بــا پرداخــت هزینه هــای ســنگینی ماننــد برکنــاری اولیــن دولــت 

و  بهشــتی  یــا شــهادت شــهید  و  اســامی  مــردم در جمهــوری  منتخــب 

ــرد. ک کشــور از ایــن فتنه هــا عبــور  یارانــش، 

ــان رســید و چالش هــا و بحران هــای نظامــی و  ــه پای امــا وقتــی جنــگ ب

گرفــت، ســاختارهای  کشــور در فضــای تثبیــت قــرار  سیاســی برطــرف شــد و 

و  علمــی  اســتدالل های  بــه  اســتناد  بــا  اقتصــادی  متــداول  و  موجــود 

علمیــه  حوزه هــای  این کــه  بــدون  شــد  کشــور  وارد  موجــود  کارشناســی 

کفرآمیــز بــودن ایــن ســاختارها را بــه درســتی تشــخیص دهنــد و  بتواننــد 

تاشــی بــرای تولیــد نســخه جایگزیــن داشــته باشــند. ایــن رونــد نتیجــه ای 

ــرد  ک ــد تصــور  ــر نظــام اســامی. یعنــی نبای نداشــت جــز تحمیــل برجام هــا ب

»برجــام«، صرفــًا نتیجــه ســلیقه ی یــک شــخص یــا یــک جنــاح بــا شــعارهای 

کــه می گویــد:  خــاص اســت، بلکــه نتیجــه یــک ســاختار اقتصــادی اســت 

و  تکنولــوژی  و  ســرمایه  »قطب هــای  بــا  هماهنگــی  بــدون  ثــروت  تولیــد 

گفتــه شــود »مایحتاج مــان را خودمــان  علــم« ممکــن نیســت. ممکــن اســت 

تولیــد می کنیــم، یعنــی ســیلو را خودمــان می ســازیم، آبیــاری قطــره ای را 

ســاختارهای  گــر  ا این کــه  از  غافــل  امــا  و...«  می دهیــم  انجــام  خودمــان 

اقتصــادی جهــان را تغییــر ندهیــم و آن را بپذیریــم، خودکفایــی در همــه 

ــه دائمــًا ارتقــاء  ک کاالیــی  کشــور و تولیــد هــزاران هــزار  نیازمندی هــای یــک 
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کاالهــا  پیــدا می کنــد و جامعــه آنهــا را مصــرف می کنــد، عمــًا در بســیاری از 

ــه  ک ــکا  ــذا امری ــر ممکــن هــم باشــد، به صرفــه نیســت. ل گ ممکــن نیســت و ا

اولیــن قــدرت اقتصــادی جهــان اســت بیشــترین مقــدار واردات را نســبت بــه 

کشــورها دارد و دو هــزار میلیــارد دالر، واردات ســاالنه آمریــکا اســت.  ســایر 

گــر خودکفایــی در همــه عرصه هــا بــر اســاس ســاختارهای موجــود بــه صرفــه  ا

کــه بیشــترین واردات جهــان توســط بزرگتریــن قــدرت اقتصــادی جهان  بــود 

کــه دائمــًا ســطح رفــاه آن  انجــام نمی شــد. زیــرا هزینه هــای زندگــی مرفهــی 

کشــوری بــه تنهایــی  کــه هــر  در حــال ارتقــاء اســت، بــه  قــدری ســنگین اســت 

کنــد. پــس بایــد یــک دهکــده جهانــی  نمی توانــد هزینه هــای خــود را تأمیــن 

گیــرد و چندیــن  کار بین المللــی و جهانــی« صــورت  تشــکیل شــود و »تقســیم 

کشــور بــر تولیــد و تأمیــن بخشــی از نیازهــای خــود و جامعــه بین المللــی 

کننــد. بر این  کشــورها تأمیــن  متمرکــز شــوند و ســایر نیازهــای خــود را از دیگــر 

کار جهانی و موقعیــت جغرافیایی«  اســاس، عنــواِن »مزیــت نســبی، تقســیم 

کــره جنوبــی در موضــوع تکنولــوژی موبایــل فعــال  مطــرح می شــود. مثــًا 

گاز. ایــن، معنــای مزیــت  می شــود و هنــد در آی تــی و روســیه در نفــت و 

کشــوری بــا توجــه بــه مزیــت نســبی خــود نیازهــای جامعــه  نســبی اســت. هــر 

و  می کنــد  تولیــد  را  خاصــی  محصــوالت  و  می کنــد  تأمیــن  را  بین المللــی 

کــه بــه علــت مزیــت  کشــورهایی می گیــرد  بقیــه نیازهــای خــود را نیــز از ســایر 

نسبی شــان، آن را به صرفه تــر و ارزان تــر تأمیــن می کننــد.

کــه تشــکیل و طراحــی ایــن دهکــده جهانــی و ایــن   البتــه روشــن اســت 

آنــان ممکــن نیســت و ایــن رونــد،  کار بــدون رؤســا و محوریــت  تقســیم 
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کشــور  کشــور صنعتــی و پنــج  کــه همــان هفــت  صاحبــان و رؤســایی دارد 

دارنــده حــق وتــو هســتند و منافع شــان بایــد محــور ایــن دهکــده قــرار بگیــرد 

ــد  ــمیت نشناس ــه رس ــان را ب ــع آن ــه مناف ک ــوری  کش ــر  ــذا ه ــود. ل ــن ش و تأمی

ــِی مــدرن او را  ــر منافــع آنهــا ترجیــح دهــد، نیازهــای زندگ و منافــع خــود را ب

گــران در می آیــد.  کشــوری  نمی دهنــد و در نتیجــه زندگــی مرفــه بــرای چنــان 

کرده انــد و  البتــه بــرای همــه ایــن مظالــم نیــز ادبیــات علمــی و تئوریــک تولیــد 

 هــر روز بــا ارائــه آمارهــای اقتصادی، افکار عمومی نخبــگان و مردم را هدایت 

کــم بــر جهــان، تولیــد ثــروت را  می کننــد. پــس ســاختارهای اقتصــادی حا

بــدون هماهنگــی سیاســی بــا قطب هــای ثــروت و ســرمایه و تکنولــوژی 

ــا اســم »توســعه یافتگی«  ــم ســاختاریافته را ب ــد. ایــن مظال ناممکــن می دان

و »الگــوی توســعه پایــدار و همه جانبــه« می تــوان شــناخت. زندگــی مرفــه 

گــر ایــن نــوع زندگــی  را بــه ملت هــا نشــان می دهنــد و ســپس می گوینــد ا

کــه  نقش هایــی  و  بپذیریــد  را  مــا  سیاســی  منافــع  بایــد  می خواهیــد  را 

بــرای شــما در منطقــه و بین الملــل معیــن می کنیــم قبــول نماییــد. لــذا 

ــال  ــدای متع ــه خ ــران و هدی ــت ای ــتاورد مل ــن دس ــه بزرگ تری ک ــتقال«  »اس

کــم بــر جهــان،  بــه ایــن ملــت حســینی اســت، در ســاختارهای اقتصــادی حا

غیــر علمی تریــن امــر در اقتصــاد تلقــی می شــود. ایــن  تصریــح متخصصیــن 

کــه می گوینــد: »ملــت ایــران نســبت بــه دســتاوردهای غــرب  توســعه اســت 

بــه آن  کــه نســبت  حســود هســتند و دســتاوردهایی در غــرب دیده انــد 

کــه بــا آن درافتاده انــد«. بــه  حســادت می کننــد و بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه چــرا غــرِب وحشــی بــه منافــع و نوامیــس  جــای این کــه پاســخ گو باشــند 
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و اختیــارات و امــوال ملت هــا حملــه ور اســت و هیــچ گاه اشــباع نمی شــود؟

معقــول  کــه  رفاهــی  اســت  کــرده  ســعی  اســامی  جمهــوری  البتــه 

کــم بــر دنیــا،  می دانــد بــه مــردم برســاند امــا ســاختارهای اقتصــادی حا

گونــه دیگــری تعریــف می کنــد؛ آن هــا در تعریــف رفــاه می گوینــد:  رفــاه را بــه 

»بــه هــر ســطحی از رفــاه رســیدید در آن ســطح متوقــف نشــوید و بــه ســمت 

ســطح بعــدی برویــد«. ایــن معنــا از رفــاه، رفــاه دنیاپرســت های دیوانــه ی 

ــزون،  ــد و روزاف ــاه دائم التزای ــه رف ــت. در نتیج ــهوت اس ــن ش ــذت و مجانی ل

محــور همــه تنظیمــات اجتماعــی می شــود و آخرت گرایــی تابــع آن قــرار 

کــه  می گیــرد و بــه خرده فرهنــگ تبدیــل می شــود. رفــاه معقــول ایــن اســت 

ــف فــردی و  ــه وظای ــا انســان ب کنــد ت ــرای آرامــش خاطــر درســت  بســتری ب

کفر مــدرن معتقد  اجتماعــی اش در مســیر تکامــل الهــی و انســانی برســد امــا 

اســت هیــچ حــدی بــرای رفــاه نیســت و زندگــی مــادی بایــد دائمــًا و از طریــق 

تکنولــوژی برتــر و تحقیقــات ســازمانی، پیچیده تــر شــود و همــه امــور حتــی 

احساســات بشــری نیــز در خدمــت ایــن رونــد ســریع قــرار بگیــرد. ســپس 

کــه در حــال  کاالهایــی  ملت هــا را می ترســانند و می گوینــد »ایــن رفــاه و 

ارتقــاء و بهینــه اســت، ســرمایه های ســنگین الزم دارد و ایــن ســرمایه ها 

ــه شــما نیــز  ــا ب کنیــد ت ــد منافــع مــا را تأمیــن  ــه هرکســی نمی دهیــم. بای را ب

بدهیــم«. ادبیــاِت »توســعه پایــدار و همه جانبــه« بــا ایــن ابــزار، می خواهــد 

ملت هــا را بــه خضــوع بکشــاند.

کــه  ایــن  عبــارات، تصریــح بحث هــای علمــی اقتصــادی  آن هــا اســت 

بوســیله دانشــمندان اقتصــادی ایرانــی نیــز مطــرح می شــود: »مطالعــات 
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کــه متأســفانه بــه لحــاظ منابــع موجــود، توســعه در  موجــود نشــان می دهــد 

کــه تمــام نقــاط جهــان  کــرد  همــه جهــان ممکــن نیســت. نمی تــوان تصــور 

کار  قادرنــد بــه ســطح متوســط مثــًا رفــاه اقتصــادی اروپــا برســند. ایــن 

ــدارد.  کار وجــود ن ــرای ایــن  کافــی ب ــع  شــدنی نیســت چــون در جهــان مناب

کشــورهای  گــر همــه جهــان بخواهنــد توســعه بیابنــد قطعــًا ســطح زندگــی  ا

کــه  توســعه یافته امــروز بایــد پاییــن بیایــد امــا مطالعــات نشــان می دهــد 

ــا ســطح  ــی آنه ــه افزایــش اســت«. یعن ــوس رو ب ایــن حرکــت در جهــت معک

کشــورها بدهنــد بــه نحــوی  کــه بــه بقیــه  رفاه شــان را متوقــف نمی کننــد 

بــا بخــش  کــه در ســال 1960 بیــن بخــش توســعه نیافته  کــه »فاصلــه ای 

ــر شــده اســت.« یعنــی ســرعت  ــوده، در ســال 1993 ســه براب توســعه یافته ب

کــه ایــن فاصلــه مــدام در حــال  کشــورهای توســعه یافته بــه قــدری اســت 

افزایــش اســت و دائمــًا از یــک طــرف توســعه یافته تر و مرفه تــر می شــوند و از 

کمتــر می شــود و لــذا بــرای این کــه از قافلــه تمــدن بشــری  طــرف دیگــر منابــع 

گر الگــوی تولیــد ثروت  کشــورها متصــل شــوید. ا عقــب نیفتیــد، بایــد بــه ایــن 

و ســاختارهای تولیــد ثــروت را از آن هــا بپذیرید و لوازم سیاســت های داخلی 

کنیــد، بــه ســرعتی متناســب دســت خواهیــد  و خارجــی  آن هــا را هــم قبــول 

ــد  ــر خواه گران ت ــنگین تر و  ــان س ــر روز برایت ــی ه ــای زندگ ــت واال هزینه ه یاف

ــه  ک شــد. باطــن »برجــام« همین جــا رقــم می خــورد. خیلــی اشــتباه اســت 

تحمیــل »برجــام«، صرفــًا بــه خیانــت چنــد فــرد در داخــل تحلیــل شــود. زیــرا 

کات  کشــور می خواهنــد رفــاه را بــه همــه مــردم بدهنــد و ادرا مســؤولین اداره 

کســی طیبــات و زینــت  حیــات  موجــود از دیــن هــم ســریعًا می گویــد: »چــه 
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کــرده اســت؟« غافــل از این کــه دنبال کــردن ایــن  دنیــا را بــرای مؤمنیــن حــرام 

کمیــت، لوازمــی در الگــوی تولیــد، توزیــع و مصــرف  ســطح از رفــاه توســط حا

که جمهوری اســامی  کــه همگــی منافــی شــعار اســتقال مکتبی اســت  دارد 

بــار آن را بــه دوش می کشــد. چــون بــه ایــن لوازمــات توجــه ندارنــد وقتــی 

برجــام نتیجــه مطلوبشــان را نمی دهــد علــت آن را عــدم حضــور شــرکت های 

کان ایــن شــرکت ها مطــرح  بــزرگ دنیــا و نیامــدن تکنولــوژی و ســرمایه های 

کننــد تــا ســرمایه  می کننــد. ســپس مجبورنــد برجام هــای دیگــر را نیــز امضــا 

ــور  ــه اینط ــد. البت ــران بیای ــوی ای ــه س ــزرگ ب ــرکت های ب ــن ش ــوژی ای و تکنول

کــه حتمــا از روی میــل و عاقــه بــه دنبــال ایــن رویــه می رونــد، بلکــه  نیســت 

قواعــد علمــِی تولیــد ثــروت و رفــاه اقتصــادی و توســعه ی همه جانبــه، ایــن  

ــر آن هــا تحمیــل می کنــد.  ــه و سیاســت ها را ب روی

در مقابــل ایــن ســاختارها و رویه هــای متــداول، مقــام معظــم رهبــری 

می فرمایــد:  آن  تبیــن  در  ســپس  می کنــد.  مطــرح  را  مقاومتــی  اقتصــاد 

»مــن خواهــش می کنــم به خصــوص صاحب نظــران و همچنیــن جوانــان 

کــه دو جــور نــگاه بــه  کننــد  و عاّمــه ی مــردم عزیزمــان بــه ایــن نکتــه توّجــه 

ــه  ک ــد  ــگاه می گوی ــک ن ــود دارد؛ ی ــاد وج ــرفت اقتص ــادی و پیش ــق اقتص رون

کشــور و درون مــردم  مــا پیشــرفت اقتصــاد را بایــد از ظرفیت هــای درون 

کــه از ایــن  کشــور وجــود دارد  تأمیــن بکنیــم. ظرفیت هــای بســیار زیــادی در 

ــا درســت اســتفاده نشــده اســت؛ از  ــا اســتفاده نشــده اســت ی ظرفیت هــا ی

ــه  ــگاه دّوم ب کنیــم؛ ]یعنــی[ اقتصــاد درون زا... ن ایــن ظرفّیت هــا اســتفاده 

ــرون از  ــک بی کم ــتفاده از  ــا اس ــاد ب ــرفت اقتص ــه پیش ــگاه ب ــور ن کش ــاد  اقتص
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مرزهــا اســت؛ می گویــد سیاســت خارجی مــان را تغییــر بدهیــم تــا اقتصــاد مــا 

کنــد،  کنــار بیاییــم تــا اقتصــاد رونــق پیــدا  درســت بشــود، بــا فــان مســتکبر 

گــون  گونا گــون و مســائل  گونا تحمیــل قدرت هــای مســتکبر را در بخشــهای 

کنــد؛ ایــن هــم نــگاه دّوم اســت. امــروز  بپذیریــم تــا اقتصادمــان رونــق پیــدا 

کامــًا  کــه ایــن نــگاه دّوم یــک نــگاه  کشــور بــه مــا نشــان داده اســت  شــرایط 

ــگاه دوم  ــه ایــن ن ک ــد توجــه داشــت  ــده اســت«1. بای غلــط و عقیــم و بی فای

کارشــناس نیســت، بلکــه ایــن نــگاه،  فقــط نــگاه یــک یــا چنــد مســؤول و 

گــر آن را نشکســتیم و  کــه ا کــم بــر جهــان اســت  ســاختارهای اقتصــادی حا

کشــور می شــود و ایــن  بــه عنــوان تنهــا راه توســعه پذیرفتیــم، آن وقــت وارد 

فشــارها را بــه شــعارهای انقابــی و مکتبــی و آرمان هــای نظــام اســامی وارد 

ــت.  ــا اس ــام همین ه ــداز نظ ــادی بران ــاختارهای اقتص ــد. س می کن

کــه مقابــل امــام  در صــدر اســام، ســطح زندگــی ایــران و روم را پذیرفتنــد 

حســین ؟ع؟ ایســتادند. الگــوی مصــرِف زندگــی ایــران و روم را پذیرفتنــد 

ــرده اســت ایــن  ک ــه جمــع  ک ــی  ــا ثروت ــا ب ــد ت ــه دنبــال معاویه هــا دویدن ــه ب ک

گــر شــیعیان و عــزاداران و  ســطح از زندگــی را بــه آن هــا بدهــد. امــروز نیــز ا

کشــور،  محبین اباعبداهلل الحســین؟ع؟ در ســطح حکومت و اســتراتژی اداره 

کــه دائمــًا ارتقایابنــده و توقف ناپذیــر اســت را از آن هــا  ســطح زندگــِی مرفهــی 

بپذیرنــد، باالجبــار بایــد روِش »تولیــد، توزیــع و مصــرف ثــروت« و ســاختار 

ــاه،  ــا از رف ــرای ارتقــاء دائمــی ایــن معن ــرا ب ــد؛ زی ــز بپذیرن اقتصــادی آن را نی

ــا قطب هــای  کــه بــرای تأمیــن آن، بایــد ب هزینه هــای ســنگینی الزم اســت 

1.  بیانات در حرم مطهر رضوی، 1394/1/1.
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کشــور و ملــت را بــا  کــرد واال یــک  کار  ســرمایه و علــم و تکنولــوژی جهــان 

کــرد.  کــه پذیرفته انــد، ورشکســت خواهنــد  تکیــه بــه همــان ســاختارهایی 

کــه امــروز جامعــه شــیعه بــا آن مواجــه اســت.  ایــن مصیبــت و بایــی اســت 

ــد موجــب تــرس و ناامیــدی جامعــه اســامی و در  البتــه ایــن مباحــث نبای

ــود  ــرح می ش ــدف مط ــن ه ــا ای ــه ب ــود، بلک ــردم ش ــدن م ــلیم ش ــت تس نهای

ــه درســتی شــناخته شــود  کــه عمــق حملــه دشــمن و پیچیدگی هــای آن ب

گــر  کانــون دشــمنی ها حملــه شــود. ا و بــا تکیــه بــه فرهنــگ عاشــورا، بــه 

قیــام اباعبــداهلل؟ع؟ بــه خاطــر دنیاپرســتی مــردم شکســت خــورد، امــروز 

گــر در آن دوران معنــای دنیاپرستی شــان  نبایــد چنیــن اتفاقــی بیفتــد. ا

تبعیــت از الگــوی مصــرِف رفــاه و زندگــی پادشــاهان ایــران و روم بــود و مــردم 

کنــار بگذارنــد، امــروز نیــز بایــد بــه پیــام عاشــورا لبیــک  حاضــر نشــدند آن را 

بگوییــم و بــه خاطــر ســاختارهای اقتصــادِی تأمین کننــده ی دنیاپرســتی، 

اســتقال دینــی و مکتبــی را نفروشــیم و بــه خاطــر ســاده انگاری در مقابــل 

کفــر و نفــاق و ایمــان  »الگــوی توســعه پایــدار و همه جانبــه«، مرزبنــدی بیــن 

ــداز نظــام را  ــد ســاختارهای اقتصــادی بران را واننهیــم. تبلیغــات دینــی بای

کــه برآمــده از الگــوی »توســعه پایــدار و همه جانبــه« اســت، بــرای مــردم 

کــه ســاختارهای  کنــد تــا نظــام اســامی و ملــت ایــران همان گونــه  افشــا 

سیاســِی مــادی را شکســتند، بــا شکســتن ســاختارهای اقتصــاد مــادی، 

کننــد و ادامــه دهنــده ی  کفــر و نفــاق حفــظ  جامعــه ایمانــی را در مقابــل 

قیــام اباعبــداهلل؟ع؟ در عصــر حاضــر باشــند.





مبحث نهم:
ساختارهای اقتصادِی قاتل امام: وابستگی تأمین الگوی مصرف 

امپراطوری ایران و روم به دستگاه »عطاء و رزق طبقاتِی« طراحی شده 
توسط ائمه نفاق 

ه )رفاه 
ّ

ساختارهای اقتصادی برانداز نظام: وابستگی تأمین زندگی مرف
روزافزون( به قرارگرفتن کشور در مدار »مزیت نسبی و تقسیم کار 
جهانی« بر محور تبعیت همه جانبه از قطب های جهانِی سرمایه و 

تکنولوژی

زیــاد  بــن  عبیــداهلل  کــه  هنگامــی  تاریخــی،  گزارش هــای  اســاس  بــر 

ــا نهضــت مســلم بــن عقیــل مقابلــه  ــا ب کوفــه شــد ت لعنة اهلل علیــه وارد شــهر 

کوفه را فرا خوانــد و تهدیدهای  کنــد، جماعتــی بــه نام »عریف «هــای  جــدی 

گفــت  غلیــظ و شــدیدی نســبت بــه مــردم و عریف هــا انجــام داد و ســخنانی 

کــه از وضعیــت ســاختارهای اقتصــادِی قاتــل امــام؟ع؟ در آن زمــان حکایت 

ْلُمْؤِمِنیــَن َو َمــْن  ِمیــِر اَ
َ
ْلُغَرَبــاَء َو َمــْن ِفیُکــْم ِمــَن َطَلَبــِة أ ْکُتُبــوا ِإَلــّيَ اَ می کنــد: »اُ

ــَقاُق، َفَمــْن  لّشِ ْلِخــَاُف َو اَ ُیُهــُم اَ
ْ
ِذیــَن َرأ

َ
ّل ْیــِب اَ ْهــِل َالّرَ

َ
ــِة َو أ ِفیُکــْم ِمــَن َاْلَحُروِرّیَ

 
َ
اّل

َ
َحــداً َفَیْضَمــُن َلَنــا َمــا ِفــي ِعَراَفِتــِه أ

َ
َکَتَبُهــْم َلَنــا َفَبــِريٌء، َو َمــْن َلــْم َیْکُتــْب َلَنــا أ
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ُیَخاِلَفَنــا ِمْنُهــْم ُمَخاِلــٌف َو اَل َیْبِغــَي َعَلْیَنــا ِمْنُهــْم َبــاٍغ، َفَمــْن َلــْم َیْفَعــْل َبِرَئــْت 

َمــا َعِریــٍف ُوِجــَد ِفــي ِعَراَفِتــِه  ّیُ
َ
ــُة، َو َحــَاٌل َلَنــا َماُلــُه َو َســْفُك َدِمــِه! َو أ ّمَ لّذِ

َ
ِمْنــُه ا

َحــٌد َلــْم َیْرَفْعــُه ِإَلْیَنــا ُصِلــَب َعَلــی َبــاِب َداِرِه! َو 
َ
ْلُمْؤِمِنیــَن أ

َ
ِمیــِر ا

َ
ِمــْن ُبْغَیــِة أ

اَرِة«1  لــّزَ
َ
َر ِإَلــی َمْوِضــٍع ِبُعَمــاَن ا ْلَعَطــاِء، َو ُســّیِ

َ
ْلِعَراَفــُة ِمــَن ا

َ
ْلِقَیــْت ِتْلــَك ا

ُ
أ

کــه »عریف هــا«، سرپرســت تعــدادی از افــراد هــر  گفــت  در توضیــح بایــد 

قبیلــه بودنــد و مســئولیت رفتــار آن تعــداد از قبیله و پاســخگویی نســبت به 

کــم و والــی و اســتاندار را بــر عهــده داشــتند. البتــه  عملکــرد آنهــا در برابــر حا

کــرم؟ص؟ نیــز وجــود  ایــن منصــب در جامعــه قبیلــه ای قبــل از بعثــت نبی ا

کــه از نظــر رتبــه و جایــگاه اجتماعــی، یکــی دو درجــه از رئیــس قبیلــه  داشــت 

پایین تــر بــود. بعــد از اینکــه غاصبیــن خافــت بــر حکومــت مســلط شــدند، 

ــه ناشــی از ســاختارهای قومیــت و  ک ــی همــان منصــِب عریــف را  ــا تغییرات ب

ــا  ــد ت گرفتن کار  ــه  ــرده و ب ک ــن  ــب، تزیی ــری از مذه ــا ظاه ــود ب ــی ب قبیله گرای

ــا،  ــن  عریف ه ــدام از ای ک ــر  ــد. ه ــرار دهن ــان ق ــرل خودش کنت ــت  ــردم را تح م

مســؤولیت یــک تعــدادی از افــراد قبیلــه را داشــتند. به طــور مثــال وضعیــت 

کــرده  ثبــت  را در دفتــری  فــرد، همســرانش، فرزندانــش و بردگانــش  هــر 

و مســؤولیت و پاســخگویی رفتــار این هــا را در مقابــل والــی و اســتاندار بــر 

ــه  ک ــراد مشــکوکی  ج و اف ــوار ــد[ و خ ــف امیرالمؤمنیــن ]یزی ــناس و مخال ــامی اشــخاص ناش 1. »اس
کارى  کــس نــام آنــان را برایــم بنویســد بــا او  قصــد مخالفــت و دشــمنی دارنــد را برایــم بنویســید. هــر 
ــا  کســی از عرافــه اش ب ــه  ک کنــد  ــد ضمانــت  ــراى مــا ننویســد بای ــام احــدى را ب ــی آنکــه ن ــدارم، ول ن
ــه ام را از  ــر ایــن صــورت، ذّم ــورزد، در غی ــا مــا دشــمنی ن کســی ب مــا مخالفــت نکنــد و از میانشــان 
ــه در  ک ــی  ــر عّریف ــود، و ه ــال می ش ــا ح ــر م ــش ب ــن خون ــال او و ریخت ــم و م ــرئ می دان ــف ب آن عّری
کــه بــه مــا معرفــی نکــرده باشــد، بر  عرافــه اش أحــدى از دشــمنان امیــر المؤمنیــن ]یزیــد[ پیــدا شــود 
گردیــده و بــه محلــی در عمــان  در خانــه عّریــف بــدار آویختــه خواهــد شــد و عطــاى آن عرافــه قطــع 

زاره تبعیــد خواهــد شــد«. وقعــة الطــف، جلــد 1، ص 110.
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کــه از بیــت المــال و  عهــده داشــتند. در مقابــل آن، عطــاء و رزق و حقوقــی 

غنائــم بــه مــردم می رســید توســط ایــن  عریف هــا از دســتگاه والــی ســتانده 

ــد.  ــع می گردی ــه توزی ــراد عراف ــان اف ــد و در می می ش

کوفــه ضــروری  بــرای تبییــن بیشــتر، توضیحــی از نحــوه تأســیس شــهر 

بــرای  و  زمــان خلیفــه دوم  کــه در  بــود  کوفــه شــهری  به نظــر می رســد؛1 

کــه در جهــاد  مدیریــت فتوحــات تأســیس شــد و ســپاه وجنگ جویانــی 

ایــران و روم شــرکت  می کردنــد از حالــت زندگــی قبیلگــی  بــا امپراطــوری 

کوفــه، یــک شــهر  ج شــده و در ایــن شــهر اســکان یافتنــد. در واقــع  خــار

محلــه  و  گــروه  هفــت  بــه  را  آن  وقــاص  ابــی  ســعدبن  کــه  بــود  نظامــی 

ــر  ــه آنهــا »اســباع« می گفتنــد و رؤســای اســباع زی ــه ب ک ــود  ــرده ب ک تقســیم 

کــم بــر عریف هــا بودنــد. البتــه »زیــاد« پــدر عبیــداهلل  نظــر اســتاندار و حا

بــه چهــار محلــه  را  ملعــون، در ســال 50 قمــری، محله هــای هفت گانــه 

ــر و  ــک امی ــمتی ی ــر قس ــت و ه ــر یاف ــاع« تغیی ــه »ارب ــباع ب ــرد و اس ک ــل  تبدی

کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا والــی و اســتاندار بــود و ســهم  مســئولی داشــت 

عرافه هــای مختلــف را از والــی می گرفــت و بــرای پرداخــت بــه مــردم در 

ــه  ــوب خلیف ــتقیما منص ــز مس ــتاندار نی ــی داد و اس ــرار م ــا ق ــار عریف ه اختی

کوفــه  کــه در  بــود. ایــن چهــار قســمت، یکــی مربــوط بــه اهــل مدینــه بــود 

کــه ظاهــرا  زندگــی می کردنــد، یکــی مربــوط بــه اهــل تمیــم و حمــدان بــود 

شــبث بــن ربعــی لعنة اهلل علیــه از مؤثریــن در آن بــود، یکــی مربــوط بــه اهــل 

کوفــه و نحــوه زندگــی در آن )کــه در ادامــه بحــث بــه  1 . جزئیــات تاریخــی در مــورد وضعیــت شــهر 
آنهــا اشــاره شــده( متخــذ از مجموعــه »دانشــنامه امام حســین« جلــد پنجــم و صفحــه 300 بــه بعــد 

اســت. 
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کــه محمــد بــن اشــعث ملعــون در آن نفــوذ داشــت،  کنــده بــود  ربیعــه و 

دیگــری نیــز مربــوط بــه اهــل مذحــج و اســد بــود امــا علی رغــم اینکــه هانــی 

بــن عــروه از بــزرگان مذحــج بــود، ولــی ریاســت آن را بــه او نــداده بودنــد بلکــه 

ــهاب  ــن ش کثیرب ــام  ــه ن ــخصی ب ــت ش ــه دس ــد ب ــج و اس ــع مذح ــوذ در رب نف

بــود. ایــن افــراد مرتبــه دوم بعــد از اســتاندار بودنــد. هــر یــک از ایــن چهــار 

ــه امنیــت و رفتــار آن منطقــه و محلــه نیــز  ک قســمت، چنــد عریــف داشــت 

گرفتــن بیــت المــال از اســتاندار  ــود. همچنیــن او وظیفــه  ــان ب ــر عهــده آن ب

کــه سهمشــان از  و تقســیم آن در میــان محلــه خــود را داشــت. آن افــرادی 

 100هــزار 
ً
ــا همسرانشــان و فرزندانشــان و بردگانشــان حــدودا بیــت المــال ب

درهــم می شــد، یــک عرافــه را تشــکیل می دادنــد. ولــی جمعیــت هــر عرافــه 

ــراد از  ــهم اف ــع س ــه دوم، توزی ــان خلیف ــرا از زم ــود. زی ــاوت ب ــر متف ــا یکدیگ ب

کســی  گــر  بیت المــال بــه صــورت طبقاتــی پایه گــذاری شــد. به طــور نمونــه ا

به عنــوان صحابــی پیامبــر شــناخته می شــد ســهم بیشــتری از بیــت المــال 

و فتوحــات و غنائــم نصیبــش می شــد، لــذا ممکــن بــود صدهــزار درهــم 

در میــان 20 خانــوار از ایــن طبقــه توزیــع شــود و لــذا ایــن عرافــه بــه بیســت 

کــه نــژاد پســت تری محســوب می شــدند  خانــوار محــدود شــود. امــا آنهایــی 

یــا از نظــر منزلــت اجتماعــی در طبقــه ی پایین تــری قــرار می گرفتنــد، ســهم 

کمتــری از بیت المــال نصیب شــان می شــد و لــذا ممکــن بــود عرافــه آنهــا تــا 

ــوار را نیــز شــامل شــود. 60 خان

بــر اســاس نظــام طبقاتــی میــان مــردم توزیــع  کــه  ــــ  بــه ایــن امــوال 

ــدی  ــت نق ــاء« پرداخ ــد؛ »عط ــاء و رزق« می گفتن ــًا »عط ــد ــــ اصطاح می ش
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کمک هــای غیرنقــدی بود.حــال درآمــد دســتگاه خافــت بــرای  و »رزق« 

کجــا تأمیــن می شــد؟ از فتوحــات و غنائــم عظیمــی  تأمیــن عطــا و رزق از 

کفــار بــه دســت  کــه در جنــگ بــا امپراطــوری ایــران و روم بــه عنــوان جهــاد بــا 

کــه در  کشــاورزی و زر و ســیمی  می آمــد و خراج هــا و زمین هــا و محصــوالت 

مهــد تمدن هــای ایــران و روم وجــود داشــت، ثــروت عظیمــی را وارد خزانــه 

حکومــت اســامی می کــرد. نکتــه ی دیگــر این کــه وقتــی جنــگ و جهــاد واقع 

می شــد و لشــکر اســام بــه فتوحــات دســت می یافــت، اســرایی بــه دســت 

کــه موالــی نــام داشــتند و اعــراب  آن هــا را در خدمــت  مســلمین می افتــاد 

کوفــه و شــهرهای بــزرگ اساســًا از  خــود می گرفتنــد. لــذا درآمــد مــردم در 

کارهــای مرســوم  کــردن نبــود و بــا تکیــه بــه عصبیــت و حمیــت نــژادی،  کار 

بلکــه  را شــأن خــود نمی دانســتند  در جوامــع )ماننــد صنعــت و حرفــه( 

کــه حکومــت بــه آنهــا پرداخــت می کــرد و  درآمدشــان از عطــاء و رزقــی بــود 

کارگــری و... را  تمــام شــغل های دیگــر اعــم از حرفــه  و صنعــت و بیــگاری و 

بــه موالــِی رومــی و ترکــی و ایرانــی ســپرده بودنــد. یعنــی معــاش و مایملــک 

از  یــک دســتگاه طبقاتــی و  کوفــه و جامعــه اســامی در  و زندگــی مــردم 

ــب اداری  ــله مرات ــه در سلس ک ــد  ــن می ش ــا و ارزاق تأمی ــام عطای ــق  نظ طری

گرفتــه بــود. در واقــع نظامــی  بیــن اســتاندار، رؤســای اربــاع و عریف هــا شــکل 

کــرده بودنــد.  ایجــاد  بــر قبیله محــوری و نژادپرســتی  اقتصــادی مبتنــی 

ــا و رزق  ــت عط ــی پرداخ ــام طبقات ــن؟ع؟ نظ ــت امیرالمؤمنی ــا خاف ــه ب البت

ــه صــورت مســاوی بیــن مــردم تقســیم شــد امــا  ملغــی شــد و بیت المــال ب

ــر  ــا و رزق ب ــِی عط ــیم طبقات ــی تقس ــید، حت ــلطنت رس ــه س ــه ب ــی معاوی وقت
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گذاشــت و معیــار تقســیم »عطــا و رزق«  کنــار  اســاس جایــگاه صحابــه را نیــز 

را بــر اســاس درجــه ی وفــادرای بــه بنی امیــه قــرار داد و عطــاِء موالــی را نیــز 

ــر خــاف دســتورات  ــرد. پــس بعــد از رحلــت پیامبــر؟ص؟، دقیقــًا ب ک حــذف 

بــر  و شــمایل جدیــد  بــا شــکل  فرهنــگ جاهلیــت  اســام،  دیــن مبیــن 

ــه توســط ائمــه  ک ــم شــده و ســاختارهای اقتصــادی  ک جامعــه اســامی حا

کامل  کنتــرل حکومــت جــور و وابســتگی  نفــاق ایجــاد شــده بــود، مــردم را در 

ــود.  ــه آن قــرار داده ب ب

ــون  ــاد ملع ــن زی ــداهلل ب ــه عبی ک ــود  ــی ب ــاختار اجتماع ــا و س ــن فض در ای

کســی در عرافــه اش  گــر  گفــت: ا بــرای مقابلــه بــا نهضــت مســلم، بــه عریف هــا 

ْلَعَطــاِء  ْلِعَراَفــُة ِمــَن اَ ْلِقَیــْت ِتْلــَك اَ
ُ
مخالــف یزیــد باشــد و بــه مــا معرفــی نکنــد أ

همــه حقــوق و عطــا ورزقــش را لغــو می کنیــم. یعنــی تمــام زندگــی  و مایملــک 

و توانایــی مالــی  او نابــود می شــود و ســپس آن مخالــف یزیــد را بــر در خانــه 

کــرده و عرافــه متخلــف را بــه عمــان تبعیــد می کنیــم.  آن عریــف بــدار آویــزان 

ــرده  ک ــن  ــخص و معی ــتند مش ــه داش ک ــری  ــق دفات ــا را طب ــه اینه ــون هم چ

یــا  ابن زیــاد رؤســا  کــه  اســت  آمــده  تاریخــی  گزارش هــای  لــذا در  بودنــد. 

کثیــر بــن شــهاب، محمــد بــن اشــعث، شــبث بــن  ــاع ماننــد  متنفذیــن ارب

کــرد و وقتــی طرفــداران مســلم از مســجد بــه ســمت  ربعــی را در قصــر جمــع 

کردنــد، ایــن رؤســا از بــاالی پشــت بــام قصــر ایــن تهدیدهــای  قصــر حملــه 

دونهــم ِبخیــول أهــِل الشــام و بمنــِع  ابن زیــاد را بــه مــردم می گفتنــد: »و یوّعِ

ــویی  ــام و از س ــپاه ش ــی از س ــرس نظام ــاد ت ــو، ایج ــی از یک س ــه« یعن العطی

دیگــر، تهدیــد بــه قطــع »رزق و عطــاء«. 
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در  زیــادی  تقصیــر  کوفــه  مــردم  »پــس  شــود  گفتــه  اســت  ممکــن 

گــر می خواســتند بــا ابن زیاد  گذاشــتن امــام حســین؟ع؟ نداشــتند زیــرا ا تنها

کننــد، از هســتی ســاقط می شــدند و تنهــا راه امــرار معــاش خــود را  مقابلــه 

ــه  ک ــت  ــه داش ــد توج ــا بای ــد« ام ــنگی می مردن گرس ــد و از  ــت می دادن از دس

اواًل خــود آنهــا بــا تکیــه بــر حمیــت جاهلــی، صنعــت و حرفه هــای مختلــف 

کســب درآمــد از ایــن راه ممکــن بــود.  را شــأن خــود نمی دانســتند و اال 

ــن  ــروری را تأمی ــای ض ــًا نیازه ــاء و رزق صرف ــن عط ــه ای ــر این ک ــًا و مهم ت ثانی

گذشــته ذکــر شــد، الگــوی مصــرف  کــه در مبحــث  نمی کــرد بلکــه همان گونــه 

دنیاپرســتانه ی موجــود در امپراطــوری ایــران و روم در میــان خــواص و 

ــود و تأمیــن آن، هزینــه ســنگینی طلــب  ــرده ب ک عــواِم آن زمــان رواج پیــدا 

کــه بــا بی تحرکــی یــا حتــی فعالیــت هــای اقتصــادی عــادی حاصــل  می کــرد 

ــا پرداخــت عطــا و رزق، چنیــن هزینــه ای را  ــذا دســتگاه جــور ب نمی شــد و ل

تأمیــن می کــرد. در واقــع آنــان بــا از دســت دادن عطــا و رزق، ســطح زندگــی 

از  و قناعت محــور  عــادی  زندگــی  اال  و  از دســت می دادنــد  را  پادشــاهانه 

طــرق دیگــر بــرای آنهــا قابــل دســتیابی بــود. اساســًا علــت تبدیــل نظــام 

کــه  عطــاء و رزق بــه یــک نظــام طبقاتــی توســط خلفــا همیــن واقعیــت بــود 

ــه صــورت مســاوی بیــن همــه مســلمین  ــر می خواســتند بیت المــال را ب گ ا

و  ایــران  مصــرف  الگــوی  بتوانــد  کــه  چشــم گیری  مبلــغ  کننــد،  تقســیم 

کنــد، بــه دســت آنهــا نمی رســید و ایــن  روم را بــرای دنیاپرســتان تأمیــن 

کــه خلفــای جــور بــرای حفــظ حکومــت خــود و همراهــی  در حالــی بــود 

ــا و  ــای رؤس ــن دنی ــتن و تأمی ــع و راضی نگه داش ــه تطمی ــف، ب ــل مختل قبای
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اشــراف قبایــل نیــاز شــدیدی داشــتند و اساســًا از همیــن طریــق توانســته 

بودنــد خــود را بــر امیرالمؤمنیــن و امــام حســن و امــام حســین؟مهع؟ تحمیــل 

کننــد و جاذبــه الهــی آن بزرگــواران را بــا جاذبــه مــادِی زندگــی دنیاپرســتانه 

بشــکنند. پــس عامــل اساســی در غلبــه ابن زیــاد بــر قیــام حضــرت مســلم، 

ــا  ــاع و عریــف( و ترکیــب آن ب تکیــه او بــه فرهنــگ قومیــت مــادی )نظــام ارب

زندگــی دنیاپرســتانه و تأمیــن الگــوی مصــرف پادشــاهان ایــران و روم بــرای 

خــواص و بــزرگان و قشــرهایی از مــردم بــود و او بــا اخــاق خشــن پادشــاهی 

کــه بــر اســاس  در برخــورد بــا دشــمنان و نظــام طبقاتــی در توزیــع ثــروت 

کوفــه را از دســت حضــرت مســلم  وفــاداری بــه بنی امیــه درســت شــده بــود، 

کــرد.  ج  خــار

الحســین؟ع؟ در روز  اباعبــداهلل  کام  ایــن توضیحــات،  بــه  بــا توجــه 

»ُمِلَئــت  می گــردد:  واضــح  ابن ســعد  لشــکریان  بــه  خطــاب  در  و  عاشــورا 

بــه  پاســخ  در  را  عبــارت  ایــن  سیدالشــهدا؟ع؟  الَحــرام«1.  مــَن  ُبطوُنُکــم 

هیاهــو و ســر وصــدای لشــکر دشــمن جهــت بهــم زدن خطبــه حضــرت 

کاری  کــه چنیــن  ــه آن هــا فرمــود: »شــکم هایتان از حــرام پــر شــده اســت  ب

کنــم و بــه همیــن  می کردیــد و نمی گذاریــد مــن صحبــت و اتمــام حجــت 

علــت می خواهیــد مــرا بکشــید«. متأســفانه خیلــی از مبلغــان دیــن در ایــام 

ــه  عــزای حســین؟ع؟ در توضیــح عبــارت: »ُمِلَئــت ُبطوُنُکــم مــَن الَحــرام« ب

مــردم می گوینــد: »مواظــب باشــید احکامــی ماننــد حرمــت رباخــواری یــا 

کوفــه  کنیــد تــا ماننــد مــردم  کم فروشــی و دزدی را رعایــت  رشــوه گیری یــا 

1. بحار االنوار، ج 45، ص1. لواعج الشجان في مقتل الحسین)ع(، ص 129.
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نشــوید و امــام خــود را تنهــا نگذاریــد«. حــال آیــا هرکــدام از ایــن ســپاهیان 

کــه از ســوی امــام ؟ع؟ متصــف بــه حرام خــواری شــده اند، یکــی از  یزیــد 

کــه معنــای  احــکام معامــات در اســام را رعایــت نکرده انــد؟! در حالــی 

کــه دربــاره ســاختار اقتصــادِی  ُمِلَئــت ُبطوُنُکــم مــَن الَحــرام بــا توضیحــی 

قاتــل امــام داده شــد، بــه دســت آوردن امــوال از طریــق جهــاد همــراه بــا 

امــام غاصــب و توزیــع آن بــا فرهنــگ قومیــت و نظــام طبقاتــِی تقــرب بــه 

ایــران و روم  از امپراطــوری  الگــوی مصــرف جنون آمیــز برگرفتــه  حــکام و 

ــوال  ــه معم ک ــهدا؟ع؟ ــــ  ــارت سید الش ــی از همیــن عب ــراز قبل ــی ف اســت. حت

در منابــر ذکــر نمی شــود ــــ صراحتــًا اشــاره بــه همیــن حقیقــت دارد: »َقــِد 

اْنَخَزَلــْت َعِطّیاُتُکــْم ِمــَن اْلَحــراِم« ایــن عطیه هــا و نظــام رزق و عطیــه مبتنــی 

ــر فرهنــگ قومیــت مــادی و اخــاق ملــک پادشــاهی ایــران و روم شــما را  ب

کــرده اســت. در واقــع صرفــًا امــوری ماننــد رباخــواری  از یــاری حــق ســبک 

بــه  گناهــی  موجــب  فــردی  اســامِی  غیــر  معامــات  انجــام  یــا  دزدی  یــا 

کــرم؟ص؟ نمی شــود وگرنــه  نبی ا نــواده  تنهــا  و  امــام معصــوم  قتــل  بزرگــی 

بســیاری از ایــن ســپاه دشــمن و جامعــه ی راضــی شــده بــه قتــل امــام 

حســین؟ع؟، اهــل پرداخــت زکات بــوده و بــه احــکام معامــات فــردی نیــز 

ــا تکیــه  پایبنــد بوده انــد و همگــی دزد و ســارق و رباخــوار نبوده انــد. پــس ب

بــه همیــن ســاختارهای اقتصــادی، مــردم را از حــول امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

کردنــد و بــا همیــن ســاختارها، نهضــت مســلم را شکســت دادنــد  کنــده  پرا

کردنــد؛ نــه دنیاپرســتی ذهنــی و  و مــردم را از قیــام امــام حســین؟ع؟ جــدا 

گفتــه می شــود؛ بلکه بــا واردات  کــه معمــوال در منابــر بــه مــردم  کلــی و فــردی 
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و  اســامی  میــان جامعــه  کفــر در  ابرقدرت هــای  زندگــی  الگــوی مصــرِف 

تأمیــن آن از طریــق نظــام عطــا و رزق طبقاتــی برای دنیاپرســتان و اشــراف و 

کردنــد و مــردم را در آن بســتر  رؤســا، دنیاپرســتی را بــه صــورت عینــی محقــق 

اجتماعــی پــرورش داده و آنهــا را از ائمــه هــدی؟مهع؟ بــه عنــوان پرچمــداراِن 

کردنــد. آخرت گرایــی جــدا 

کــه بــه نظــام ضربــه  حــال امــروزه چــه ســاختارهای اقتصــادی اســت 

می زنــد و آن را در معــرض خطــر برانــدازی قــرار می دهــد؟ آیــا دنیاپرســتی 

گذشــته )عریــف، اربــاع، قبیلــه و...( بــه مــردم القــاء  از طریــق ســاختارهای 

ــردن بنــدگان خــدا از  ک ــرای دور  کفــر ب ــا ســاختارهای اقتصــادی  می شــود ی

خداپرســتی و آخرت گرایــی بســیار پیچیده تــر عمــل می کننــد؟ در پاســخ 

کــه بــا وجــود شــعار مشــارکت و آزادی و حضــور مــردم در  بایــد توجــه داشــت 

کمــه منتخب  انتخابــات و تعییــن دولــت و مجلــس توســط آنــان، هیئــت حا

کنــد.  کشــور تبعیــت  بایــد از الگــوی توســعه بــه عنــوان روش علمــی اداره 

کشــور را بــر اســاس مزیــت نســبی و تقســیم  ایــن الگــو جایــگاه و فعالیــت هــر 

کشــور نمی توانــد  کار جهانــی در اقتصــاد جهانــی تعریــف می کنــد و لــذا یــک 

بــا اســتناد بــه خواســت ملــت خــود هــر نــوع اســتراتژی سیاســی و فرهنگــی 

و اقتصــادی را پیــش بگیــرد. در واقــع مزیــت نســبی تنهــا مخصــوص بــه 

ــار  ــرت آث کث ــت  ــه عل ــان ب ــهر اصفه ــال ش ــور مث ــه ط ــه ب گرچ ــت  ــهرها نیس ش

تاریخــی و بناهــای قدیمــی، دارای مزیــت نســبی در صنعــت توریســم اســت 

کاشــت دانه هــای  یــا چهارمحــال و بختیــاری بــه خاطــر آب شــیرین، بــرای 

روغنــی وبــادام مزیــت نســبی دارد امــا نظــم و مدیریــت جهانــی، مزیــت 
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کار جهانــی  کشــورها نیــز معیــن می کنــد. ســپس تقســیِم  نســبی را بــرای 

گذشــته  در  گــر  ا بپذیرنــد.  را  نظــم  ایــن  بایــد  کشــورها  تمــام  و  می کنــد 

»عریف هــا« مســئول نظــم محلــه بودنــد، امــروزه در ظاهــر مــردم بــه یــک 

کار جهانــی  کمیــت مقیــد بــه تقســیِم  کمیــت رأی می دهنــد ولــی ایــن حا حا

کــرده اســت. به طــور مثــال  کــه مدیریــت جهانــی بــرای او معیــن  اســت 

کنــد و بقیــه نیازهایــش را  کــره جنوبــی یــا هنــد در IT فعالیــت  می گوینــد 

گاز و  کنــد. روســیه و ایــران در صنعــت  کشــورها تأمیــن  ــا بقیــه  در ارتبــاط ب

کشــورهای  کننــد و بقیــه نیازهایشــان را در ارتبــاط بــا  نفــت جهــان را تأمیــن 

کشــورها بــرای ارتبــاط تولیــدی و تجــاری بــا  دیگــر بــه دســت بیاورنــد. پــس 

کرده انــد  کــه آنهــا تعریــف  یکدیگــر بایــد از نظــم جهانــی و ثبــات منطقــه ای 

کارگزارهــای  کــه بازیگرهــا و  تبعیــت نماینــد. زیــرا مدیریــت جهانــی اســت 

شــعار  برخــاف  واقــع  در  می کنــد.  معیــن  را  بین المللــی  و  منطقــه ای 

ــد طبــق منافــع و  کــه بای کمیت هــا  دموکراســی و رأی مــردم در انتخــاب حا

کمیت هــا از طریــق ادبیــات توســعه پایــدار مقیــد  کننــد، حا نظــر مــردم عمــل 

کــه نظــام مدیریــت جهانــی بــر اســاس مزیت هــای  بــه نقشــه ای هســتند 

ــر ملتــی ماننــد مــردم یمــن  گ ــه می دهــد. ا ــه آن هــا ارائ کشورشــان ب نســبی 

کار  تقســیم  در  و  نمی خواهیــم  را  ثبات هــا  و  نظم هــا  ایــن  مــا  بگوینــد 

کــه زیردســت عربســتان باشــیم، آن هــا  ــم  سیاســی و اقتصــادی نمی پذیری

بــا  را بــه »خیــول أهــِل الشــام و بمنــِع العطیــه« حوالــه می دهنــد یعنــی 

جنــگ و حــذف عطــا و رزق جهانــی تهدیدشــان می کننــد. حــذف »عطــا و 

کنیــد،  ــی  ــر می خواهیــد زندگ گ ــه آن هــا می گوینــد: »ا ــی« یعنــی ب رزق جهان
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گــر می خواهیــد ســاختمان و جــاده بســازید و رســانه و بــرق و آب و بــازار  ا

گــر نظــم  پررونــق داشــته باشــید، ایــن امــور ســرمایه و تکنولــوژی الزم دارد و ا

ــغ  ــما دری ــوژی را از ش ــرمایه و تکنول ــد، س ــم نپذیری ــا می گویی ــه م ک ــی  و ثبات

می کنیــم، چــون صاحــِب جهانــی ســرمایه و تکنولــوژی مــا هســتیم«. ایــن 

گذشــته نظــام عطــا  گذشــته شــده اســت. در  وضعیــت خیلــی پیچیده تــر از 

و رزق، از طریــق فتوحــات بــه دســت می آمــد و بــا چنــد عریــف و اربــاع و والــی 

کار ندارنــد بلکــه  توزیــع می شــد. امــا امــروز بــا افــراد و ناحیه هــا و منطقه هــا 

کمیت هــا بایــد در مــدار یــک نظــم منطقــه ای و بین المللــِی  کشــورها و حا

گــر در آن مــدار قــرار نگیرنــد، در مواجهــه بــا جنــگ و  معّیــن بچرخنــد و ا

کــه ابرقدرت هــا  کــه در شــورای امنیــت و بــا اســتفاده از حــق وتویــی  صلحــی 

کارســاز  گــر جنــگ و صلــح نیــز  بــرای خــود قائــل شــدند، بیچــاره می شــوند. ا

کــه ناِن  کــرده و تکنولــوژی و ســرمایه ای  نبــود، محاصــره و تحریــم اقتصــادی 

گــران  مــردم وابســته بــه آن اســت را از آن ملــت  می گیرنــد تــا زندگــی برایشــان 

و ســخت  شــود.

ــانس،  ــل از رنس ــاف دوران قب ــد برخ ــه ش گفت ــه  ک ــور  ــع همان ط در واق

امــروزه تأمیــن زندگــی مرفــه وظیفــه اصلــی دولت هــا قلمــداد می شــود و 

تأمیــن رفــاه در همــه عرصه هــای حیــات بشــری بــه تکنولــوژی و ســرمایه 

کــم و نرمــِی آن بــه  کــه زیــر پــای مــا هســت، ترا وابســته اســت؛ همیــن فرشــی 

ــود دارد،  ــک وج ــی بلژی ــتگاه های فرش باف ــه در دس ک ــدی  ــوژی جدی تکنول

کــه روی چــوب ایــن صندلــی می گذاریــم، بــرای  نیازمنــد اســت. دســتی 

کــه می توانــد  کیفیــت خــود نیازمنــد تکنولــوژی اوکراینــی ای اســت  ایــن نــوع 
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کــه بــا  کنــد. ایــن میکروفــون  چــوب را بــه یــک مــاده قابل انعطــاف تبدیــل 

ــوژی دائمــًا در حــال ارتقــای سیســتم های  ــه تکنول آن صحبــت می کنیــم ب

کــره جنوبــی نیــاز دارد. یعنــی یــک نظــام عطــا و رزق جهانــی  صوتــی ژاپــن و 

کردنــد. لــذا می گوینــد: همــه مواهــب زندگی تــان  بســیار پیچیده تــر درســت 

کارخانه هــا را می چرخانــد  کــه ایــن  کارخانه هــا و ســرمایه ای  بــه تکنولــوژی 

کــه نســل تکنولــوژی را ارتقــا می دهــد، برمی گــردد  و بــه تحقیقــات علمــی 

گــر نظــم و ثبــات منطقــه ای و جهانــی را بــه  و مــا صاحــب اینهــا هســتیم و ا

هــم بریزیــد، زندگی تــان را بــه هــم می ریزیــم«. ایــن همــان نظــام عطــا و 

کت می کننــد  کــه امــروز ملت هــا را بــا آن در مقابــل ظلــم ســا رزقــی اســت 

کــس تــکان نمی خــورد. انعــکاس فرمایــش اباعبداهلل الحســین؟ع؟   و هیــچ 

وضعیــت  همیــن  امــروز،  دوران  در  الَحــرام«  ِمــن  عطیاتکــم  »ِاْنَخَزَلــْت 

ــا مرفه کــردن ســطح زندگــی و نمایــش آن در مقابــل جهانیــان،  کــه ب اســت 

همــه ملت هــا را بــه دنبــال خــود می کشــانند و ســپس در عمــل بــه آنهــا 

ــرم و ایــن رفــاه  ــه ایــن زندگــی چــرب و ن ــرای دســتیابی ب ــه ب ک می فهماننــد 

روزافــزون و دائم التزایــد بایــد در مقابــل ســرمایه و تکنولــوژی و صاحبــان 

کنیــد و تصمیمــات صاحبــان آن را بپذیریــد و لــذا ملت هــا و  آن ســر خــم 

ایــن  ملت هــا  می شــوند.  ســنگین  و  سســت  ظلــم  مقابــل  در  دولت هــا 

همــه ســتم  در عالــم می بیننــد ولــی تــکان نمی خورنــد، بلکــه همراهــی نیــز 

کــه عــده ای ملــت آزاده ایــران را بــا تکیــه بــه  کــره جنوبــی  می کننــد. همیــن 

کــه دیگــر  تکنولوژی هــای او تحقیــر می کننــد، وقتــی بــه او دســتور دادنــد 

کــرده اســت.  از ایــران نفــت نخــرد، خریــد نفــت از ایــران را فــوراً متوقــف 
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چــون می ترســد نظــام عطــاء و رزِق مــدرن را از او بگیرنــد و امریــکا  علــم و 

ــه او ندهــد.  ــد توســعه را ب ــرای ادامــه رون ــاز ب ــوژی و ســرمایه مــورد نی تکنول

ــی  ــل را بوم ــا موبای ــی ی ــوازم خانگ ــه ل ــوط ب ــای مرب ــا تکنولوژی ه البتــه آن ه

کرده انــد امــا در ســرمایه و ثبــات سیاســی و امنیتــی و ســایر عرصه هایــی 

کامــًا وابســته بــه امریــکا هســتند. پــس  کــه در آن مزیــت نســبی ندارنــد، 

ــر شــدن زندگــی مــادی و دنیــوی را  ــر ملتــی دنیاطلــب باشــد و پیچیده ت گ ا

اصــل و هــدف در زندگــی اجتماعــی خــود  قــرار دهــد، نمی توانــد در مقابــل 

ابرقدرت هــا و ظلــم آنهــا موضــع بگیــرد و زندگــی مســتقل داشــته باشــد. 

کــه  کــره جنوبــی یــا ژاپــن می شــود  لــذا تبدیــل بــه ملــت دنیاپرســتی ماننــد 

بــر ســر منافــع دنیــای خــود حاضــر اســت بــا تحریــم و قطــع رابطــه تجــاری، 

گرســنگی نابــود شــود، یــا در  کنــد تــا آن ملــت از  بــه ملــت دیگــری ظلــم 

مقابــل مظالــم عالــم )ماننــد وضعیــت مردم فلســطین، یمــن، میانمــار و...( 

کــودک را در یمــن می کشــند و  ســکوت می کنــد. ده هــا هــزار نفــر و هــزاران 

کشــور و ملتــی عکس العمــل نشــان نمی دهــد بــا وجــود اینکــه خیلــی  هیــچ  

گــر حرفــی بزننــد عطــا و رزق شــان در  خــوب ایــن ظلم هــا را می فهمنــد ولــی ا

شــکل مــدرن )یعنــی ســرمایه و علــم و تکنولــوژی قدرت هــای بــزرگ( قطــع 

می شــود و مــورد تهدیــد ارتش هــای تــا دنــدان مســلح قــرار می گیــرد. 

امــا نظــام مقــدس جمهــوری اســامی بــا تکیــه بــه ادبیــات وحــی و 

کفــر  تکلیــف الهــی خــود، نمی خواهــد در مــدار نظــم طراحی شــده توســط 

کــه ثبــات  کشــور ثبــات زدا متهــم می گــردد  جهانــی قــرار بگیــرد و لــذا بــه 

منطقــه ای را بــه هــم زده اســت. بلــه؛ جمهــوری اســامی ثبــات دنیاپرســتی 
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ــه  ــم و ســپردن سرنوشــت مســلمین ب ــِل ظل ــه هــم زده اســت و در مقاب را ب

کت نمی نشــیند. شــعار »نــه شــرقی، نــه  دســت عبیداهلل هــاِی مــدرن ســا

کــه بــا حمایــت و پشــتیبانی ملــت ایــران محقــق  غربــِی« حضــرت امــام)ره( 

کــه ملــت ایــران بــا تهدیــد بــه قطــع نظــام عطــا  شــد، بــه ایــن معنــی اســت 

و رزِق جهانــی، عقــب نمی نشــیند چــون ملــت ایــران آخرت گــرا اســت و 

نســبت بــه »ظلم هــا و عدل هــا« و حفــظ تــوازن قــوای اســام در مقابــل 

ــای  ــا و نظم ه ــی ثبات ه ــعار، نف ــن ش ــِق ای ــت. عم ــرده اس ک ــتادگی  ــر ایس کف

کثیــف و حــرام و نجــِس آن هــا اســت.  جهانــی دنیاپرســتان و عطــا و رزِق 

ملــت ایــران ثبــات دنیاپرســت ها و حرام لقمه هــای متــرف و ســرمایه داِر 

کار عظیــم حضــرت  جهانــی را بــه هــم ریختــه و ایــن حقیقــِت ملــت ایــران و 

امــام و مقــام معظــم رهبــری اســت. لــذا ایــن ملــت بایــد تجلیــل شــود؛ نــه 

کــه  این کــه در ســخنرانی ها بــه علــت عــدم رعایــت بعضــی از احــکام فــردی ــــ 

ـــ مرتبــًا تحقیر شــود؛ زیرا این ملت حاضر نشــده  البتــه آن نیــز ضعــف ماســتـ 

کفــر مــدرن و مقابلــه بــا ظلــم و حمایــت از  اهتــزاز پرچــم توحیــد در مقابــل 

ــران  ــا بفروشــد. بنابرایــن ملــت ای ــه متــاع دنی ــه خاطــر رســیدن ب عــدل را ب

بایــد قــدر جایــگاه خــود و ایــن دســتاورد های بی نظیــر را بدانــد و بشناســد. 

کــه بــه ایــن رفتــار رهبــران انقــاب و ملــت ایــران  کســانی  از ســوی دیگــر آن 

ایــراد می گیرنــد، بــا همــان ســاختارهای مــادِی عطــا و رزق مــدرن مأنــوس 

و  جهانــی  جامعــه ی  ســاختارهای  بــا  گــر  ا می گوینــد  مرتبــًا  و  هســتند 

صاحبــان علــم و ســرمایه و تکنولــوژی ســازش نکنیــد و در مقابــل ظلــم آنــان 

کت نباشــید، نیازمندی هــای جامعــه تأمیــن نخواهــد شــد. البتــه ایــن  ســا
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ادعــا بــر مبنــای ســاختارهای اقتصــادی موجــود در جهــان صحیــح اســت 

ــه  ــروت الهــی خــود را ب ــران، دســتاورد معنــوی و ث ــه ملــت ای ک امــا هیهــات 

کنــار بگــذارد بلکــه بایــد ایــن ســاختارهای  کفرآمیــز  خاطــر ایــن طراحی هــای 

ــی،  ــاختارهای اله ــد س ــه تولی ــبت ب ــه نس ــا مطالب ــد و ب ک را بشناس ــا خطرن

کارشناســی غربــی مرعــوب و متوقــف شــده اند را بــه  کــه در برابــر  مســؤوالنی 

کشــور از ُبعــد اقتصــادی نیــز بــه مصونیــت برســد. امــا  ــا  حرکــت در بیــاورد ت

کفــر مــدرن از زندگــی مرفــه پذیرفتــه شــود، الزامــات علمــی آن  ــر تعریــف  گ ا

موجــب تحمیــل الگــوی تولیــد و وابســتگی بــه تکنولــوژی و ســرمایه غربــی 

و ســجده بــر آن شــده و آرمان هــای مکتبــی ملــت را بــه محــاق می بــرد و 

ــدون مــرز، دنیاپرســتی  ــه وار و ب ــاه دیوان ــه رف گرایــش ب ــا  موجــب می شــود ت

و  کنــد  کــم  حا کفرســتیز  و  ایمانــی  و  آخرت گرایانــه  حساســیت های  بــر  را 

کرم؟ص؟ را )یعنــی تشــکیل امــت دینــی و  ثمــره مجاهــدات انبیــا و رســول ا

ــه خطــر بینــدازد. کفــر(، ب حفاظــت از آن در مقابــل جامعــه 



مبحث دهم:
بیان ابعاد ساختارهای اقتصادِی قاتل امام؟ع؟: طراحی دستگاه »تمرکز 

ثروت و توزیع طبقاتی آن« و
بیان ابعاد ساختارهای اقتصادِی برانداز نظام: حاکمیِت »تمرکز سرمایه 
و دائم افزایی آن« بر سرنوشت کشور از طریق شبکه »شرکت، بانک، 

برنامه توسعه«

امــام  بــا  مقابلــه  کــه  گفــت  بایــد  گذشــته  مباحــث  جمع بنــدی  در 

گروه هــا انجــام نشــد، بلکــه یــک  حســین؟ع؟ فقــط توســط تعــدادی از افــراد یــا 

ــود  ــی  خ ــای اجتماع ــاختارها ومنزلت ه ــط و س ــا رواب ــه ب ــک جامع ــت و ی ام

کــه هیــچ یــاری و  در مقابــل سیدالشــهدا ایســتاد و بــه همیــن دلیــل بــود 

ــده نمی شــود. حضــرت  ــه ســوی ایشــان دی کمکــی از ســوی ایــن جامعــه ب

بــا همیــن ســاختارها و روابــط  بــه درگیــری و مبــارزه  نیــز  اباعبــداهلل؟ع؟ 

گروه هــا! البتــه افــراد خاصــی ماننــد  اجتماعــی رفــت، نــه فقــط بــا افــراد و 

ــا امــام محوریــت داشــتند امــا ایــن درگیــری  ــاد در مواجهــه ب ــا ابن زی ــد ی یزی

کــه ایــن افــراد توانســته بودنــد بــا بنیان گــذارِی همیــن  نیــز از ایــن جهــت بــود 

ســاختارها و روابــط اجتماعــی یــا بکارگیــری آنهــا، مــردم را بــر محــور اهــداف 
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کننــد و آخرت گرایــی و پرســتش خــدای متعــال  دنیاطلبانــه خــود بســیج 

را بــه انــزوا ببرنــد و در نتیجــه، ائمــه هــدی؟مهع؟ را بــه عنــوان پرچمــداران 

کننــد. البتــه  گرفتــار  توحیــد در میــان جامعــه  اســامی در غربــت و تنهایــی 

کــه ایــن ســاختارهای اجتماعــی، در ســه عرصــه »سیاســی«،  بیــان شــد 

»اقتصــادی« و »فرهنگــی« قابل بررســی هســتند. 

ــرورش  ــه پ ک ــد  ــان ش ــام، بی ــل ام ــِی قات ــاختارهای سیاس ــح س در توضی

خــواص و عــوام در بســتر »قومیــت و قبیله گرایــی« از یــک ســو و اخــاق 

امــت  وارد  روم  و  ایــران  امپراتوری هــای  از  کــه  ســلطنت«  و  »پادشــاهی 

اســامی شــده بــود، باعــث شــد تــا نــدای اباعبــداهلل؟ع؟ و حق طلبی ایشــان 

گذاشــته شــود. همچنیــن  ــا تلقــی شــده و بی پاســخ  در آن جامعــه بی معن

کــه چگونــه  در تبییــن ســاختارهای اقتصــادی قاتــِل امــام نیــز روشــن شــد 

کمیــت  بــه حا را به گونــه ای  دنیاپرســتی به صــورت ســاختاریافته، مــردم 

کــه افــرادی ماننــد  کــرد  نفــاق وابســته و در مقابــل مظالــم ائمــه جــور مســخ 

یزیــد و ابن زیــاد را بــر اباعبــداهلل؟ع؟ ترجیــح دادنــد و البتــه آن دنیاپرســتی 

یــک امــر ذهنــی نبــود، بلکــه ســبک زندگــی و الگــوی مصــرف امپراتوری هــای 

کشــیده  کــه وارد امــت دینی شــده و مردم را به دنیاپرســتی  ایــران و روم بــود 

بــود.

ک تــر  امــروز نیــز ایــن ســاختارها بــه شــکل بســیار پیچیده تــر و خطرنا

کــرده و مانــع نصــرت حضــرت  و همــه جانبه تــر جامعــه شــیعه را تهدیــد 

ولی عصر؟جع؟ و زمینه ســازی برای ظهور ایشــان اســت. یعنی ســاختارهای 
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و  ضعف هــا  دلیــل  بــه  ُمــدرن1  جاهلیــت  و  کفــر  از  برآمــده  اجتماعــی 

و  شــده  اســامی  نظــام  وارد  آن،  شــناخت  در  اهمــال  و  ســاده انگاری ها 

ــامی  ــوری اس ــامی و جمه ــاب اس ــی انق ــران یعن ــت ای ــزرگ مل ــتاورد ب دس

را در معــرض تهدیــد و برانــدازی قــرار می دهــد. در امــور سیاســی، ســاختار 

»تحــزب و رســانه«، و در امــور اقتصــادی، ســاختار و الگــوِی »توســعه ی 

کار جهانــی و رفــاِه روزافــزون و دائم التزایــد،  همه جانبــه و پایــدار« وتقســیم 

انقــاب اســامی را در معــرض خطــر قــرار داده اســت و بــه تبــع، زمینه ســازی 

بــرای ظهــور حضــرت ولی عصــر؟جع؟ و نصــرت آن امــام غائــب را بــا موانــع 

کــه بــه دلیــل ضعف نخبــگان خود  کــرده اســت زیــرا جامعــه ای  جــدی روبــرو 

کفــر مبتاســت چگونــه می توانــد  همچنــان بــه ســاختارهای اجتماعــی 

آن  زیــارات  ســایر  و  ندبــه  دعــای  حســب  بــه  کــه  باشــد  امامــی  یاری گــر 

کفــر و ظلــم و اســتکبار در مقیــاس جهانــی  حضــرت بــه دنبــال ریشــه کنی 

اســت: »قطعــت دابــر المتکبریــن و اجتثثــت اصــول الظالمیــن« و »اقتــل بــه 

کانــوا مــن مشــارق االرض و  الکفــار و المنافقیــن و جمیــع الملحدیــن حیــث 

مغاربهــا« 

ســاختار  ایــن  بــه  نســبت  بیشــتر  توضیــح  بــرای  می رســد  نظــر  بــه 

1. مقــام معظــم رهبــری: »جاهلّیــت، امــروز هــم در دنیــا وجــود دارد؛ مــا بایــد چشــممان را بــاز 
کنیــم و جاهلّیــت را بشناســیم؛ امــروز هــم عینــًا همیــن معنــا وجــود دارد....ایــن جاهلیتــی اســت 
ــت  ــدر اول ـ جاهلی ــت ص ــا جاهلّی ــت ب ــن جاهلّی ــرق ای ــدرن. ف ــت ُم ــود دارد: جاهلی ــروز وج ــه ام ک
کــه امــروز جاهلّیــت، مســلح و مجهــز اســت بــه ســاح علــم، بــه  اولــی بــه تعبیــر قــرآن ـ ایــن اســت 
کــه مایــه ی رســتگاری انســان بایــد باشــد، وســیله ای شــده اســت بــرای  ســاح دانــش؛ یعنــی علــم 
تیــره روزی انســان، بــرای بدبختــی جوامــع بشــری....امروز جاهلّیــت بازتولیــد شــده اســت؛ بــا 
تــوان بســیار بــاال، بــا خطــر صدهــا بلکــه هزارهــا برابــِر جاهلیــت روزهــای اول و دوران اول اســام«. 

ــامی؛ 1394/2/26. ــورهای اس کش ــفرای  ــام و س ــؤوالن نظ ــا مس ــدار ب ــات در دی بیان
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کمــر همــه ی مــردم و مســتضعفین زیــر فشــار آن خــم شــده  کــه  اقتصــادی 

کارآمــدی نظــام مقــدس جمهــوری  کــرده و  و خطــر برانــدازی را تقویــت 

اســامی را زیــر ســوال بــرده اســت، شــناخت ســاختارهای اقتصــادی صــدر 

ــت؛  ــروری اس ــد ض ــداهلل؟ع؟ ش ــردم از اباعب ــدن م ــث جداش ــه باع ک ــام  اس

کــه می تــوان خطــر اســتفاده از  زیــرا بــر اســاس شــناخت آن وضعیــت اســت 

ــرای مؤمنیــن  ــر ب ــی را بهت ــوع ســاختارها در جامعــه اســامی و انقاب ایــن ن

کنده شــدن مــردم از حــول  و محبیــن اهل بیــت تبییــن نمــود. در واقــع پرا

بلکــه  نبــود  یک شــبه  و  دســتوری  و  جبــری  امــر  یــک  حســین؟ع؟  امــام 

کانال بندی هــا  مــردم قریــب 50 ســال در یــک بســتر اجتماعــی خــاص و 

کــه نتیجــه ی  و جدول کشــی های ویــژه ای قــرار  گرفتــه و پــرورش  یافتنــد 

کانال بندی هــا، شــهادت  طبیعــی و حتمــی حرکــت در ایــن ســاختارها و 

اباعبــداهلل؟ع؟ بــود. در همیــن رابطــه توجــه بــه نامــه سیدالشــهدا؟ع؟ بــه 

ــام  ــد. ام ــر باش ــد مؤث ــخصیت می توان ــن ش ــخ ای ــس« و پاس ــن قی ــف ب »احن

حســین؟ع؟ عــاوه بــر دریافــت دعوت نامه هــای بســیاری از طــرف رؤســای 

کوفــه، خــود بــه چنــد نفــر از رؤســای قبایــل بصــره  قبایــل و اشــراف و مــردم 

کــرد. یکــی از ایــن رؤســا احنف  نامــه نوشــت و آن هــا را بــه یــاری خــود دعــوت 

کــه بــر روابــط اجتماعــی و  کســانی بــود  بــن قیــس بــود؛ ایــن شــخص از 

ســاختارهای سیاســی و فرهنگی و اقتصادی آن زمان تســلط تامی داشــت 

ــده بســتان و همراهــی و  ــا همــه خلفــا رفــت و آمــد و ب ــه همیــن دلیــل ب و ب

همــکاری داشــت. ایــن شــخص بعنــوان فاتــح خراســان و هــرات شــناخته 

می شــد، ضربــه آخــر را بــه امپراتــوری ساســانی وارد ســاخت و یزدگــرد را بــه 
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کــرد. در جنــگ جمــل بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ همراهــی نکــرد  فــرار مجبــور 

ولــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از او خواســت بــا ســپاه عایشــه همــراه نشــود و او 

بــه  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  رکاب حضــرت  کــرد. در جنــگ صفیــن در  قبــول 

جنــگ بــا معاویــه رفــت و در ماجــرای حکمیــت نیــز  نقــش داشــت. بعــد از 

حکومــت یزیــد، وقتــی ابــن زیــاد مســتقل از بنی امیــه مــردم را بــه حکومــت 

کــرد، بــا عبیــداهلل بیعــت نمــود، ولــی عبیــداهلل بــا او همــکاری  خــود دعــوت 

کــرد و بــا مختــار جنگیــد. بنابرایــن  نکــرد. ســپس بــا عبــداهلل بــن زبیــر بیعــت 

کــوران حــوادث سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی آن زمــان قــرار داشــت  در 

گاهــان بــه روابــط اجتماعــی آن دوران بــود. امــام حســین؟ع؟ بــه او و  و از آ

ــه نهضــت  ــن دیگــر از رؤســای قبایــل بصــره نامــه نوشــت و آنهــا را ب چنــد ت

کــرد.1  خــود دعــوت 

این کــه  بــرای  ولــی  نــداد؛  پاســخ  نامــه حضــرت  بــه  قیــس  احنف بــن 

کــه می توانــد  گفــت  همراه نشــدن خــود بــا امــام را توضیــح دهــد، جملــه ای 

کــه در مباحث  خیلــی خاصــه و مؤجــز ســاختارهای اجتماعــی قاتــل امام را 

گذشــته بیــان شــد، توضیــح دهــد: »قــد جّربنــا آل أبــی الحســن« مــا خانــدان 

ــم؛ چــه در جنــگ جمــل  کردی ــه  ــن ابی طالــب؟ع؟ را آزمــوده و تجرب ــی ب عل

کــه بــا آن هــا  گرفتیــم، چــه در جنــگ صفیــن  کنــاره  کــه بــه خاطــر ایشــان 

کــه بــه ابوموســی اشــعری  کردیــم، چــه در ماجــرای حکمیــت  همراهــی 

ــود را در  ــام خ ــه و مق ــم مرتب ــر می خواهی گ ــز ا ــداهلل؟ع؟ نی ــرت اباعب ــن حض ــزادران و محبی ــا ع 1. م
ــا  ــرای م ــز ب ــه ای نی ــن نام ــرت چنی ــم حض کنی ــور  ــم تص ــم، می توانی ــداهلل؟ع؟ بدانی ــتگاه اباعب دس
کــرده اســت تــا مشــخص شــود چــه موانعــی بــرای عــرض ارادت  فرســتاده و بــه انقــاب خــود دعــوت 

و خدمت گــذاری بهتــر بــه حضــرت در مقابــل قــرار دارد.
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کار سیاســی و فرهنگــی  ــا ایــن خانــدان  کردیــم و غیــره. خاصــه ب اعتــراض 

کردیــم، امــا »فلــم نجــد عندهــم إیالــة للملــك والجمعــًا للمــال  و اقتصــادی 

وال مکیــدة فــي الحــرب« در نــزد ایــن خانــدان، از سیاســت ورزی بــرای حفظ 

سلطنت، جمع آوری مال و ثروت، و حیله و مکر در جنگ خبری نیست! 

که  در واقــع ایــن ســه فــراز، اشــاره خوبــی بــه ســاختارهای اجتماعــی ای دارد 

گرفتــار آن شــده و بــر اســاس آن مــردم را حرکــت  جامعــه ی صــدر اســام، 

داده و بســیج می کردنــد. ولــی خانــدان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ایــن ســاختارها 

لــذا در  را بــه رســمیت نمی شناســند و می خواهنــد این هــا را بشــکنند و 

ــرا  ــرد. زی ک ــدان همــکاری  ــا ایــن  خان ــوان ب ــن قیس هــا، نمی ت ــزد احنــف ب ن

ایــن خانــدان اهــل سیاســت ورزی در چارچــوب اخــاق ُملــک و پادشــاهی و 

کلمــه ی »امامــت یــا خافــت«،  ســلطنت نیســتند. لــذا بــه جــای اســتفاده از 

کــرم؟ص؟ در  صراحتــًا از عبــارت »ُملــک« اســتفاده می کنــد و حــال آن کــه نبی ا

خطبــه غدیــر فرمــود: »ســیجعلون اإلمامــة بعــدی ُملــکا« بعــد از مــن امامــت 

و خافــت خــدای متعــال را بــه پادشــاهی و ســلطنت تبدیــل می کننــد. 

کــه معاویــه از ســال 40 تــا 60  کــرم؟ص؟ زمانــی محقــق شــد  ایــن خبــر نبی ا

هجــری قمــری، اخــاق و  روش پادشــاهی و ســلطنِت بــه ارث رســیده از 

ســاطین ایــران و روم را بــه مــذاق مــردم و امــت اســامی چشــاند. معاویــه 

کفــر مــادی  ســاختارهاِی سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادِی ابرقدرت هــای 

ــه  ــا روکشــی از ظاهــر اســامی و ب ــران و روم( را ب ــوری ای آن روز )یعنــی امپرات

گرفتنــد  کــرد و مــردم نیــز بــا آن خــو  صــورت نفاق آلــود وارد جامعــه اســامی 

کــرم  کــه احنــف بــن قیــس جــرأت می کنــد و برخــاف توصیــه صریــح نبی ا
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ــة للملــك«!  می گویــد: »فلــم نجــد عندهــم إیال

بــا رد بیعــت یزیــد در واقــع در مقابــل ایــن  اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ 

ســاختارها ایســتاد، در حالی کــه مــردم، نخبــگان، رؤســا و اشــراف بــا همیــن 

ــد: »و ال  ــی؟ع؟ می گفتن ــدان عل ــه خان ــد و ب ــده بودن ــوس ش ــاختارها مأن س

ــتند!  ــگ نیس ــازی در جن ــه ب ــه و حق ــل حیل ــا اه ــرب« اینه ــی الح ــده ف مکی

کشــتن امــان داده  یعنــی اهــل امــان دادن و ســپس نقــض امان نامــه خــود و 

شــده نیســتند. در جنگ هــا اهــل بســتن آب بــر ســپاه دشــمن نیســتند 

پــای درآیــد. حضــرات  از  بــه خاطــر تشــنگی  و  نرســد  بــه دشــمن آب  تــا 

و  معاویه هــا  کــه  اخــاق ای  رذایــل  از  کــدام  هیــچ  اهــل  معصومیــن؟ع؟ 

عبیداهلل هــا در جنــگ بــکار می بردنــد نبودنــد! در جنــگ صفیــن وقتــی 

کاری  ــل  ــت، حداق گرف ــس  ــه پ ــپاه معاوی ــریعه را از س ــن؟ع؟ ش امیرالمؤمنی

کــه بــرای انتقــام و مقابلــه بــه مثــل می توانســت انجــام دهــد و اصحــاب نیــز 

کــه شــریعه را بــر آن هــا ببنــدد، ولــی حضــرت  کیــد داشــتند ایــن بــود  بــه آن تأ

فرمــود: راه رســیدن آنهــا بــه آب  را بــاز بگذاریــد1. یــا وقتــی مســلم در خانــه 

هانــی بــن عــروه مخفــی شــده بــود و عبیــداهلل بــن زیــاد بــه خانــه هانــی وارد 

شــد و شــرایط تــرور عبیــداهلل فراهــم بــود، حضــرت مســلم چنیــن خدعــه ای 

ج از آزادگــی می دیــد. امــا در مقابــل، همیــن عبیــداهلل بــه هانــی امــان  را خــار

گرچــه در مبــارزه  داد ولــی امانــش را شکســت و او را در قصــر بــه قتــل رســاند. 

ــت؟مهع؟ در  ــی اهل بی ــت ول ــان اس ــی در می ــگ فیزیک ــری و جن ــام، درگی و قی

کمــال اخــاق و نزاهــت و تقــدس عمــل می کردنــد و اهــل  ایــن عرصــه نیــز در 

1. وقعة صفین، ص 162.
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کیــد و مکــر و فریــب و حیلــه مــادی در جنــگ نبودنــد. لــذا اهالــی دنیــا فکــر 

بــا مــرام آزادگــی، همیشــه شکســت می خــورد و  کــه جنگیــدن  می کننــد 

ــر و  کف ــی  ــاختارهای اجتماع ــن س ــد. ای ــراه ش ــا هم ــا این ه ــام ب ــد در قی نبای

نفــاق بــه پذیــرش مــردم آن دوران رســیده بــود. حال امام؟ع؟ می خواســت 

ایــن ســاختارها را بشــکند امــا وقتــی مــردم و نخبــگان چنیــن حرکتــی را 

ــر اســاس معیارهــای روز و ســاختارهای متــداول،  شکســت خورده و آن را ب

ــیدند.  ــت  کش ــا آن دس ــی ب ــد، از همراه ــی می کردن ــی ارزیاب غیرعقائ

از علت هــای اساســی ایــن همراهــی و یــاری نکــردن مردم، ســاختارهای 

کــه در ایــن عبــارت احنــف بــن قیــس بــر آن  اقتصــادی آن دوران اســت 

کیــد می شــود: »لــم نجــد عندهــم جمعــا لأمــوال« در دســتگاه والیــت  تأ

و  پــول  و  مــال دنیــا  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ جمــع آوری  امامــت و خانــدان  و 

گــر پــول و مــال جمــع نکنیــد، چگونــه  »تمرکــز ثــروت« نیســت و حــال آن کــه ا

بــه ســمت خــود متمایــل و جــذب  را  مــردم  و  قبائــل  می تــوان روســای 

کــه پــول بــه شــدت مهــم شــده اســت! زیــرا  کــرد؟! آن هــم در جامعــه ای 

وقتــی الگــوی مصــرِف زندگــی امپراتــوری ایــران و روم بــا فتوحــات اســامی 

گــران و هزینه بــر  زندگــی  نــوع  ایــن  تأمیــن  وارد شــود،  مــردم  زندگــی  بــه 

ــری  ــای فط ــع نیازه ــه رف ــه ب ک ــت  ــاده ای نیس ــای س ــان دنی ــت. دنیایش اس

کننــد، بلکــه نیازهــا در ســطح الگــوی مصــرف زندگــی پادشــاهان و  قناعــت 

ــز  ــاد و تمرک ــه پــول زی ــه تامیــن آنهــا ب ک امیــران و اشــراف ایــران و روم اســت 

ثــروت وابســتگی دارد. در درجــه اول معاویــه و یزیــد )ائمــه نفــاق(، مصــرف 

کننــده همیــن الگــوی مصــرف مســرفانه و دنیاپرســتانه بودنــد و ســپس 
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کام خــواص و رؤســای قبایــل چشــاندند و ایــن  ایــن  الگــوی زندگــی را بــه 

اخــاق در جامعــه جــاری شــد و بــرای همراه کــردن مــردم و قبائــل بــا خــود، 

پول هــای هنگفتــی را میــان بــزرگان و اشــراف و رؤســای قبائــل و... توزیــع 

کننــد  کردنــد تــا آنهــا نیــز بــه بخشــی از  ایــن شــهوات و تمایــات دســت پیــدا 

کننــد و اعضــا قبیلــه را بــه  کمیــت جــور دفــاع  و از سرمســتی و لــذت آن، از حا

گــر ایــن زندگــی دنیایــی را طالبیــد،  کننــد. می گفتنــد ا کنتــرل  نفــع دســتگاه 

نــه  کننــد؛  بهره منــد  آن  از  را  شــما  می تواننــد  بنی امیــه  خانــدان  فقــط 

خانــدان امیرالمؤمنیــن؟ع؟، زیــرا: »لــم نجــد عنهــم جمعــا فــی المــوال« مــا 

تمرکــز ثــروت در این هــا نمی بینیــم. پــول جمــع نمی کننــد تــا بــه ســبب آن 

کننــد بلکه آن را به صورت مســاوی  گــرد خــود مجتمــع  اشــراف و نخبــگان را 

کمیــت دینــی هیچــگاه به دنبــال آن  بیــن مــردم تقســیم می کننــد. چــون حا

کــه ســبک زندگــی مــادی و ســرعت در شــهوات و معاشــقه بــا دنیــا را  نیســت 

بــه مــردم بچشــاند، پــول و مالــی جمــع نمی کنــد تــا از طریــق هزینه کــرد آن 

کنــد. چــون دنیــای  بــرای تمنیــات اشــراف و روســاء، آنهــا را بــا خــود همــراه 

ــزرگ و  ــد ب ــی مــردم بای ــذا امــور آخرت ــع آخرت شــان باشــد و ل ــد تاب مــردم بای

کوچــک.  مهــم و پیچیــده شــود، و دنیایشــان ســاده و 

گزارش هــای تاریخــی زمانــی امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه خافــت رســید  طبــق 

امــوال  و  بــزرگ  غنائــم  و  بودنــد  کــرده  بزرگــی  فتوحــات  مســلمانان  کــه 

بســیاری از اقصــی نقــاط شــرق همچــون ایــران و افغانســتان و از طــرف غرب 

ــه طــرف بیت المــال مســلمین ســرازیر می شــد.  ــای شــرقی ب همچــون اروپ

بــرای اینکــه ســپاهیان و جیــش اســام را ســاماندهی  گذشــته  خلفــای 
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ــپاهیان  ــامی س ــه اس ک ــد  ــرده بودن ک ــن  ــری تدوی ــی و دفات ــد دیوان های کنن

از خــراج و  تــا  بــود  آنهــا یادداشــت شــده  و جنگجویــان لشــگر اســام در 

غنائــم، بــه آنهــا حقــوق پرداخــت شــود و همیشــه یــک ارتــش پابــه رکاب 

و حاضــر در میــدان باشــد. امــا ایــن امــوال و عطایــا را سال به ســال و بــه 

کار، آن غنائــم و خراجــاِت یــک  صــورت طبقاتــی توزیــع می کردنــد. بــا ایــن 

ــرای  ــه ب ک ــانی  کس ــورت  ــن ص ــد و در ای ــع می ش ــال مجتم ــال در بیت الم س

دنیــای خــود بــا دســتگاه جــور همــراه شــده بودنــد، ســهم خــود را مطالبــه 

مــردم  عمــوم  از  بیــش  بایــد  هــم  آنهــا  مطالبــه  مــورد  ســهم  و  می کردنــد 

می بــود تــا بتواننــد هزینه هــای زندگــی پادشــاهان ایــران و روم را بدســت 

بیاورنــد. پــس بایــد »تجمــع ثــروت« محقــق می شــد و بــه صــورت طبقاتــی 

بــا  کــه  بــه اشــراف و رؤســای قبایلــی  تــا امــوال زیــادی  توزیــع می گشــت 

کــرده بودنــد، پرداخت  رایزنــی آنهــا حکومــت را از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ غصــب 

گــر بیت المــال ســریع و بالســویه تقســیم می شــد، ســهمی  نماینــد. ولــی ا

ــی  ــذا وقت ــد. ل ــل نمی ش ــود حاص ــدرت ب ــگاه ق ــی باش ــار اهال ــورد انتظ ــه م ک

امیرالمومنیــن؟ع؟ بــه حکومــت رســید، در برخــورد بــا ایــن غنائــم و امــوال 

ــردا  ــرای ف گســترده فرمــود: »خلیــل مــن رســول خــدا؟ص؟ هیــچ چیــزی را ب

کــه پرداخــت امــوال را  ذخیــره نمی کــرد ولــی رأی عمــر بــن خطــاب ایــن بــود 

کار خلیلــم رســول خــدا  تــا یــک ســال بعــد بــه تاخیــر بینــدازد. امــا مــن همــان 

را انجــام می دهــم.1 بــر ایــن اســاس، حضــرت نظــام توزیــع »ســاالنه« عطایــا 

ــورت  ــه ص ــال را ب ــرد و بیت الم ک ــل  ــی« تبدی ــع »هفتگ ــه توزی ــا را ب و خراج ه

1. الغارات، ج 1، ص48.
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ــت  ــه در نهای ک ــوی  ــه نح ــود ب ــیم می فرم ــه تقس ــه جمع ــه ب ــاوی وجمع مس

کــرده و در آن دو رکعــت نمــاز  محــل نگهــداری بیت المــال را آب و جــارو 

کــه مــن بیت المــال  می خوانــد و می فرمــود: تــو در روز قیامــت شــهادت بــده 

مســلمین را در تــو حبــس نکــردم جمــع شــود و باقــی بمانــد1... مــن خــازن 

ــروت نیســتم.  کننــده ث ــز  مــال و متمرک

کردنــد؟ معاویــه   امــا خلفــای قبــل و بعــد از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ چــه مــی 

کــه در توصیــف او نقــل می کننــد: »لــو ســلک بالنــاس غیــر ســبیل  کــرد  کاری 

گــر معاویــه راهــی غیــر از بــذل و بخشــش بیــت  البــذل الختطــف اختطافــا« ا

المــال انجــام مــی داد، او را از بیــن می بردنــد زیــرا فســاد و ظالــم و نقــض 

ســنت پیامبــر توســط او آشــکار بــود. امــا بــا تمرکــز ثــروت و بــذل غیرعادالنــه 

مــردم  حکومتــش،  چابلوســان  و  حامیــان  و  نزدیــکان  بیــن  بیت المــال 

کــرد. یعنــی بــرای اینکــه بتوانــد همــه معیارهــای خافــت الهــی را از  را رام 

بیــن ببــرد و اخــاق ســلطنت و پادشــاهی را بــه راه بیانــدازد، نیــاز بــه پــول 

کثــر بــزرگان دوران حتــی  و امــوال بســیاری داشــت چــون بــه عنــوان مثــال، ا

ــی در بنی امیــه و والیت عهــدی  ــا حکومــت موروث ــدان عمــر و ابوبکــر، ب فرزن

یزیــد مخالــف بودنــد. لــذا بایــد بــه نحــوی مخالفــان را راضــی می کــرد و بــه 

همیــن دلیــل بــه دنبــال جمــع مــال و تامیــن منابــع بــود و در همیــن راســتا 

کــه او  خریــد و فــروش ُبت هــا را راه انداخــت. به طــور نمونــه نقــل شــده 

ــا فــروش  ــا ب ــاد هنــد می فرســتاد ت ــه ب کشــتی ب ــا  ــزرگ مســی را ب بت هــای ب

کــرم؟ص؟ قدیمی تریــن و  کفــار، پــول در بیــاورد. در حالی کــه نبی ا آنهــا بــه 

1. همان، ص49.
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گران تریــن بت هــای تاریــخ را زیــر زمیــن دفــن می کــرد تــا چیــزی از مظهــر 

از حالــت  را  مکــه  در  اقامــت  معاویــه  نمانــد. همچنیــن  باقــی  جاهلیــت 

 
ً
کــرد، در حالی کــه ظاهــرا رایــگان درآورد و آن را بــه پرداخــت پــول مشــروط 

حضــرت ابراهیــم؟ع؟ تــا چندیــن فرســخ زمیــن اطــراف مکــه را خریــده بــود 

کســی حــق  و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در زمــان خافــت خــود دســتور داده بــود 

نــدارد از حاجیــان بیــت اهلل الحــرام پولــی بــرای اجــاره محــل و ســکونت در 

مکــه بگیــرد. 

پــس ائمــه نفــاق از طریــق ایــن ســاختارهای اجتماعــی ــــ یعنــی تمرکــز 

کــه توانســتند  ثــروت و توزیــع ناعادالنــه بــه نفــع یــک قشــر خــاص ــــ بــود 

کننــد و ایــن  ــه ســمت دنیاپرســتی جلــب  ــط اجتماعــی یــک امــت را ب رواب

کــرد. این هــا  امــر زمینــه غصــب خافــت و قتــل ائمه اطهــار؟مهع؟ را فراهــم 

کلــی و  کارهــای خیلــی پیچیــده ای اســت. زیــرا دنیاپرســتی یــک مفهــوم 

ذهنــی نیســت، بلکــه بــا ایــن ســاختارها و رفتارهــا خــواص و عــوام را در بســتر 

کــه امثــال احنــف بــن قیــس   و شــرایط مــادی پــرورش دادنــد بــه نحــوی 

می گفتنــد مــردم بــه جمــع امــوال و تقســیم ناعادالنــه آن توســط حــکام 

کــه  نمی کننــد  جمــع  را  پول هــا  علــی؟ع؟  خانــدان  امــا  کرده انــد  عــادت 

کارهایــی انجــام دهنــد و لــذا شکســت خواهنــد خــورد و ما  بخواهنــد چنیــن 

کــرد. در واقــع آنچــه مانــع نصــرت اباعبــداهلل؟ع؟  آنهــا را همراهــی نخواهیــم 

کــه ایشــان نمی خواســت بــا  شــد و شــهادت ایشــان را رقــم زد، ایــن بــود 

اخــاق پادشــاهی و ســلطنت ایــران و روم و قطب هــای مــادی قــدرت و 

کــرم؟ص؟  کنــد. اساســًا نبی ا کار  ثــروت و ســاختارهای دنیاپرســتانه آن هــا 
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کــه  کــرده بــود، ولــی فتنــه منافقیــن ایــن بــود  بــر ضــد ایــن اخــاق قیــام 

کــرم؟ص؟ را بــا تأویــل و تحریــف دیــن از بیــن ببرنــد  ســاختارهای الهــی نبی ا

ــِز تمدن هــای مــادی آن دوران را در میــان  کفرآمی ــد و  و ســاختارهای جدی

امــت و حکومــت اســامی جریــان دهنــد. بنابرایــن اباعبداهلل الحســین؟ع؟ 

فقــط بــرای ابــاغ نمــاز و روزه و حــج و حجــاب و... قیــام نکــرد، بلکــه در 

مقابــل معــادالت قــدرت و فرهنــگ و ثــروت مــادی بپاخاســته و بــه همیــن 

گســتره ی تاریــخ را پوشــانده اســت. بنابراین نباید  کــه قیامــش  دلیــل اســت 

عظمــت قیــام سیدالشــهداء؟ع؟ را صرفــًا بــه تبلیــغ احــکام فردی تنــزل داد.

ــاری  ــع ی ــه مان ک حــال امــروزه چــه ســاختارهای اقتصــادی وجــود دارد 

گــر امــام زمــان؟جع؟ نامــه ای  نمــودن بــه امــام زمــان؟جع؟ می شــود؟ ا

مــا  بــرای  را  قیــس  بــن  احنــف  بــه  الحســین؟ع؟  اباعبــداهلل  نامــه  ماننــد 

کمــک مــن بیاییــد، چــه ســاختارهای اقتصــادی باعــث  نوشــت و فرمــود بــه 

کافــی را نداشــته  کــه جامعــه شــیعه بــرای یــاری حضــرت ســرعت  می شــود 

اباعبــداهلل  زمــان  نفاق آلــود  جامعــه  همچــون  ایــران  ملــت  باشــد؟البته 

گذشــته وفــاداری  الحســین؟ع؟ عمــل نکــرده اســت، بلکــه در ایــن 40 ســال 

خــود را بــه اســام و اهل بیــت؟مهع؟ نشــان داده و علی رغــم تمــام تهدیــدات 

و فشــارها و چالش هــا و تحریم هــا بــا صبــر و مقاومــت و اهــدای بیــش از 

کفــر ُمــدرن بــه  دویســت هــزار شــهید، پرچــم اســام را در مقابــل جاهلیــت و 

اهتــزار در آورده اســت. امــا ورود و پذیــرش ســاختارهای اقتصــادی مــادی 

کافــی بــرای ظهــور حضــرت  بــه نظــام اســامی، مانــع از همراهــی و آمادگــی 

ــاختارها  ــن س ــی ای ــه ایمان ــرای جامع ــد ب ــت. بای ــده اس ــر؟جع؟ ش ولی عص
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ســاختارهای  توســط  چطــور  ثــروت«  »تمرکــز  امــروزه  کــه  کــرد  افشــا  را 

گرفتــه اســت. البتــه تمرکــز ثــروت و توزیــع غیرعادالنه  کفــار شــکل  اقتصــادی 

کــرده و انبوهــی از اســتدالل های  ســاختارهای بســیار پیچیده تــری پیــدا 

ــم  کــه مظال کــرده و همیــن پیچیدگی هــا باعــث شــده  علمــی آن را تئوریــزه 

کــه مفاســد و مظالــم  و مفاســد ایــن ســاختارها افشــا نگــردد. همان طــور 

محمدرضاشــاه و حامیــان او بــرای خیلــی از مــردم مؤمــن نیــز واضــح نبــود 

و لــذا حضــرت امــام)ره( در قــدم اول نهضــت خــود ابتــدا مظالــم پهلــوی 

کــه رژیــم پهلــوی چطــور تمــام مقــدورات  گاه شــدند  کــرد و مــردم آ را افشــا 

کفار و ملحدین قرار داده اســت. البته افشــای  کشــور مســلمان را به دســت 

مظالــم یــک فــرد و رژیــم او ســاده تر از بیــان و افشــا مظالــم ســاختارهای 

اقتصــادی موجــود و جریــان تمرکــز ثــروت و توزیــع ناعادالنه در آن اســت. به 

کــه بســیاری مــردم و  خیلــی از روشــنفکران بــه شــکایت  همیــن دلیــل اســت 

از شــدت پول پرســتی و مادی گرایــی و جریــان اخــاق رذیلــه در بشــر مــدرن 

ــد. ــا نماین ــل و افش ــأ آن را تحلی ــه و منش ــد ریش ــا  نمی توانن ــد ام می پردازن

 بــرای تشــریح ایــن ســاختارهای اقتصــادی شــاید بهتــر باشــد ابتدائــًا از 

آنهــا نــام ببریــم و لــو این کــه درک عملکــرد آنهــا بــرای برخــی اقشــار ســخت یــا 

کــه بــه  کســی  نامفهــوم باشــد. امــا ایــن نــوع برخــورد بی اشــکال اســت ماننــد 

بیمــاری نــادر و صعب العاجــی مبتــا شــود و وقتــی پزشــک نــام بیمــاری و 

اســم داروهــای جدیــد آن را ذکــر می کنــد، بــرای او نامأنــوس بــوده و مفهــوم 

روشــنی در ذهنــش ایجــاد نمی شــود ولــی بــا ایــن وجــود، اســم آن داروهــا را 

حفــظ می کنــد تــا امــکان خریــد آن از داروخانــه فراهــم شــود و بتوانــد خــود را 
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کنــد. یعنــی نــه تنهــا بــه دلیــل طــرح اصطــاح نامأنــوس، بــه پزشــک  درمــان 

کــرده و بــه خریــد آن  اعتــراض نمی کنــد بلکــه بــا چنــد بــار تکــرار، آن را حفــظ 

ــروت  ــز ث ــه امــروزه تجمــع و تمرک ک اقــدام می کنــد. ســاختارهای اقتصــادی 

را بــه ســود یــک قشــر خــاص انجــام می دهــد و منافــع عمــوم در مقابــل آن 

قشــر خــاص ذبــح می شــود، از رابطــه وثیــق بیــن »شــرکت ها«، »بانک هــا«، 

»برنامه هــای توســعه« بــه وجــود آمــده اســت. ایــن ســه مقولــه بــه صــورت 

ــه یکدیگــر متصــل و هماهنــگ می شــوند و تمــام مقــدورات  کامــا علمــی ب

جامعــه جهانــی را در خدمــت یــک موجودیــت و شــخصیت جدیــد قــرار 

یــک  »ســرمایه«،  امــروزه  اســت.  »ســرمایه«  شــخصیت،  آن  می دهنــد؛ 

شــخصیت و هویــت مســتقل در ســطح اجتماعــی، منطقــه ای و جهانــی 

یــک  بــه  برنامه هــای توســعه،  بانــک و  از طریــق شــرکت و  کــرده و  پیــدا 

گرچــه در  ــر جوامــع تبدیــل شــده اســت.  ــم ب ک ــزِم حا ــده و ارگانی موجــود زن

ــه ایــن ســاختارها  ــران بعــد از انقــاب اســامی، بحمــداهلل ضربه هایــی ب ای

وارد شــده )کــه در مباحــث آینــده اجمــاال بــه آن اشــاره خواهــد شــد( امــا 

کفــر بــه دلیــل غفلــت جامعــه علمــی  اصــل ســاختارهای اقتصــادی جهانــی 

کشــور در حــوزه و دانشــگاه وارد حیــات اجتماعــی مــا نیــز شــده اســت. امــا 

بــا افزایــش ناهنجاری هــای اقتصــادی و خطــر جداشــدن مــردم از نظــام 

کــه جامعــه مؤمنیــن بداننــد اینهــا چگونــه بــا  اســامی وقــت آن رســیده 

تمرکــز ثــروت و تجمــع امــوال، جامعــه بشــری را بــه ســجده در مقابــل پــول  و 

بــه سرمایه پرســتی دچــار می کننــد.

خریــداری  را  شــرکت  ســهام  خــود  پــول  بــا  اشــخاص  »شــرکت«،  در   
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کــه در مــورد امــوال و اســتراتژی  می کننــد. ســپس تعییــن مدیریــت شــرکت 

کســانی قــرار می گیــرد  و تولیــدات شــرکت تصمیم گیــری می کنــد در اختیــار 

ــه مالکیــت 51 درصــد ســهام شــرکت را دارا هســتند و مالکیــِن 49 درصــد  ک

دیگــر، اختیــار مدیریــت ندارنــد. یعنــی در شــرکت، »مدیریــت« از »مالکیت« 

تصمیم گیــری  حــق  و  اختیــار  مالکیــن  از  بســیاری  و  می شــود  تفکیــک 

ــن ایــن 49 درصــد،  ــدام از مالکی ک ــر  ــود ندارنــد بلکــه ه ــال خ ــه م نســبت ب

نســبت بــه نحــوه مدیریــت شــرکت رضایــت نداشــته باشــند و بخواهنــد بــا 

مال شــان بــه نحــو دیگــری برخــورد شــود، بایــد ســهم خــود را بفروشــند و از 

ج شــوند. در واقــع نمی تواننــد پــول خــود را پــس بگیرنــد و  ایــن شــرکت خــار

کــه وارد شــرکت  برونــد بلکــه بایــد آن را بــه دیگــری بفروشــند تــا ســرمایه ای 

کنــد. پــس بایــد پــول در شــرکت  ج نشــود بلکــه مالــک آن تغییــر  شــده خــار

باقــی بمانــد تــا مجتمــع و متمرکــز شــود و لــذا شــرکت ها ســلول اولیــه بــرای 

تمرکــز ســرمایه هســتند و یــک شــخصیت مســتقل از مالــک، بــرای ســرمایه 

مالــک  »شــما  می شــود:  گفتــه  ســهام داران  تمــام  بــه  می کننــد.  ایجــاد 

گــر ایــن  هســتید امــا »ســرمایه« نیــز شــخصیتی مســتقل از مالــک دارد. ا

کــه در اینجــا  شــرایط را نمی پســندید ســهم خــود را بفروشــید تــا ســرمایه ای 

ــه یــک سلســله  ــا تکیــه ب ــد«. پــس ســرمایه ب جمــع شــده اســت باقــی بمان

تعاریــف و قوانیــن و مجــوزات، بــه یــک شــخصیت مســتقل از مالــک تبدیــل 

می شــود و منزلــت او از مالکیــن نیــز باالتــر مــی رود. یعنــی ســرمایه، هماننــد 

ــا  ــا ب ــود ام ــل می ش ــق تبدی ــدرت مطل ــک ق ــه ی ــل ب ــای قبائ ــن و روس خوانی

گرچــه  کــه ایــن رویــه و چارچــوب را نپذیــرد  ابزارهایــی پیچیــده. هــر شــرکتی 
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بــا آن برخــورد نمی شــود امــا طبــق قانــون، امکانــات و تســهیات و وام هــای 

دولتــی بــه آن اختصــاص پیــدا نمی کنــد و لــذا هــر نــوع مشــارکت اقتصــادِی 

کــه تجمــع ســرمایه را رعایــت نکنــد، در عمــل منــزوی یــا نابــود  دیگــری 

خواهــد شــد. 

حــال آیــا اســام چنیــن تجمــع ثروتــی را مــی پذیــرد؟ حکم فقهی شــرکت 

کــه ســهمی در شــرکت باشــد )ولــو  چیســت؟ در احــکام اســامی، هــر مالکــی 

گــر بــا نحــوه تصــرف دیگــر شــرکاء در امــوال شــرکت، مخالــف  یــک درصــد(  ا

باشــد، هیچ یــک از شــرکاء حــق تصــرف در امــوال را نخواهــد داشــت و در 

صــورت تصــرف، شــرعًا غاصــب اســت. اقتضــای عملــی ایــن حکــم اســامی 

کــه پول هــا مجتمع نشــود. زیرا بر اســاس احکام شــرعی شــرکت،  ایــن اســت 

کننــد،  هــر چــه بــرای جلــب ســرمایه افــراد بیشــتری در شــرکت مشــارکت 

کثریــت در مــورد اســتراتژی ها و برنامه هــای  احتمــال مخالفــت بــا تصمیــم ا

کلــی یــک شــرکت بیشــتر خواهــد شــد و ضریب موافقــت همگانی با  جزیــی و 

کــه بــدون ایــن موافقــت نیــز غصــب محقــق  کاهــش خواهــد یافــت  برنامه هــا 

می شــود. اساســًا اقتصــاد در جامعــه اســامی نبایــد بــا تمرکــز پــول و ایجــاد 

شــخصیت مســتقل بــرای ســرمایه شــکل بگیــرد بلکــه بــا تجمــع و تمرکــز 

کــه اقتصــاد جامعــه اســامی بــه  انگیــزه هــای دینــی و آخرت گرایانــه اســت 

حرکــت در می آیــد )کــه توضیحــات بیشــتری در این بــاره در ادامــه مباحــث 

ذکــر خواهدشــد( امــا در ســاختارهای اقتصــادی جهــان، شــرکت، ســلول 

کار شــرکت ها  اولیــه نظــام ســرمایه داری بــرای تمرکــز ثــروت اســت. البتــه 

فعالیت هــای تولیــدی و توزیعــی در موضــوع »کاال« اســت.
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 امــا در ســاختارهای اقتصــادِی مــدرن، نوعــی دیگــر از »جمعــا لأمــوال« 

کار شــرکت هــا  کــه در »بانک هــا« صــورت می گیــرد؛ موضــوع  نیــز وجــود دارد 

کار بانک هــا پــول اســت و شــرکت ها بــرای تســهیل  کاال اســت امــا موضــوع 

کــه بانــک مرکــز پــول  در معامــات خــود بایــد بــه بانک هــا متصــل شــوند چــرا 

ــا یــک ســوم  اســت. بانــک پــول شــرکت ها و مــردم را نگهــداری می کنــد و ب

ایــن پــول، عملیــات روزانــه دریافــت و پرداخــت بــه مشــتری ها  را انجــام 

می دهــد، یــک ســوم دیگــر آن را بــرای تجــارت پولــی خــود قــرار می دهــد 

ــا  ــد و ب ــته باش ــد داش ــاری و... درآم ــناد اعتب ــروش ارز و اس ــد و ف ــا خری ــه ب ک

یــک ســوم دیگــر آن، وام می دهــد وبهــره ی آن را دریافــت می کنــد؛ یعنــی 

کاال شــود، پــول در مــی آورد تــا  از خــود پــول، بــدون اینکــه لزومــًا تبدیــل بــه 

کــم بــر اقتصــاد  پــول و ســرمایه در ســطحی باالتــر شــخصیت مســتقل و حا

کنــد. البتــه پرداخــت وام توســط بانــک صرفــا بــه مصــارف افــراد ماننــد  پیــدا 

بــا رصــد  بانــک  ازدواج، خــودرو، مســکن و... منحصــر نمی شــود، بلکــه 

خــود، بــه پروژه هــا و موضوعــات معیــن و خــاص و ســودآور وام می دهــد. 

در واقــع بانک هــا بــه جــای این کــه بــا پرداخــت وام هــای ُخــرد، ســرمایه 

خــود را در معــرض ریســک شکســت فعالیــت اقتصــادی افــراد قــرار دهنــد، 

کــم بــر ریســک اقتصــادی را  کان، تعییــن شــرایط حا بــا پرداخــت وام هــای 

خــود بــه دســت می گیرنــد. یعنــی بــا نظــام وام هــای خود، از ســویی مشــاغل 

کــه خدمتگــذار خوبــی بــرای رشــد ســرمایه هســتند،  کارهایــی را  کســب و  و 

کارهــا  کســب و  تقویــت می کنــد و رشــد می دهــد و از طــرف دیگــر، مشــاغل و 

کــه خدمتگــزار خوبــی بــرای ســود ســرمایه نیســتند،  و خــط تولیدهایــی را 
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کــه نتوانــد ســودآوری  ورشکســت می کنــد. در واقــع مدیرعامــل شــرکتی 

شــرکت خــود را دائمــا افزایــش دهــد بایــد ورشکســت شــود و مدیرعاملــی 

ــک،  ــذا بان ــد. ل ــزا باش ــود دائم اف ــرمایه و س ــذار س ــه خدمتگ ک ــت  ــق اس موف

از  ایــن ســاختار، شــکل دیگــری  بــا  پــول اســت و هــم  هــم مرکــز تجمــع 

کــم  پول پرســتی و سرمایه ســاالری را بــا محوریــت »ربــا« بــر یــک جامعــه حا

کــرده، هویــت  کــه از امــوال مــردم مجتمــع  می کنــد و بــا تکیــه بــه پولــی 

گرچــه  کــم می کنــد.  مســتقل ســرمایه و قشــر دارای آن را بــر ســایر مــردم حا

ــیوع  ــه و ش ــی جامع ــتی و دنیاطلب ــت پول پرس ــر، عل ــخنرانی ها و مناب در س

اخــاق رذیلــه بــه هــوای نفــس اشــخاص ارجــاع می شــود و صحیــح اســت 

کــه نفــس امــاره نقــش مهمــی در انحــراف انســان دارد امــا ایــن ســاختارهای 

کــه جــاده ای همــوار و آســفالته ایجــاد  اجتماعــی در بخــش اقتصــاد هســتند 

می کننــد تــا هــوای نفــس افــراد دست به دســت هــم دهنــد و یــک هویــت 

کننــد و بــه صــورت دســته جمعی و بــا ســرعت نــور بــه حرکــت  جمعــی ایجــاد 

در بیاینــد و بــه ســمت دنیــا و شــهوات آن بتازنــد.

کــه  ســطح ســوم ایــن ســاختارهای اقتصــادی، وقتــی معنــا می شــود 

بانک هــا و بانــک مرکــزی بــا آمارهــا و تحلیل هــای اقتصــادی بــه دولــت 

ــع  ــی اعــم از نیــروی انســانی و مناب ــا تمــام مقــدورات مل توصیــه می کننــد ت

طبیعی و بیت المال و مجوزها و قوانین و تســهیات را به چه بخش هایی 

تخصیــص دهــد تــا ســودآوری ســرمایه روز افــزون شــود. ایــن رونــد پیچیــده 

بــا طراحــی »برنامه هــای توســعه« در ســازمان های برنامــه و بودجــه رقــم 

کشــور را »برنامه هــای  می خــورد؛ یعنــی دســتگاه محاســباتی و مغــز اداره 
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توســعه ی ســرمایه محور« بــه دســت می گیــرد.1 بــا ایــن توضیحــات، »جمعــًا 

کاری  ک و پیچیــده تــر از آن  کفــر ُمــدرن، خیلــی خطرنــا لأمــوال« توســط 

کــه 200  کــه معاویــه و یزیــد ملعــون می کردنــد. بــه همیــن علــت اســت  اســت 

کشــور دنیــا را تحــت تســلط خــود درآورده  و همــه آنهــا را بــر محــور مدیریــت 

ــد. کرده ان ــگ  ــود هماهن خ

ممکــن اســت تصــور شــود »مگــر مجالس عزای حســینی، محــل آموزش 

ــث  ــک بح ــن ی ــه ای ک ــت  ــه داش ــد توج ــا بای ــت؟« ام ــادی اس ــث اقتص مباح

صرفــا اقتصــادی نیســت بلکــه بحــث یــاری امــام زمــان ؟جع؟ و تشــخیص 

کــه باعــث شــده بــه ایــن بحــث پرداختــه  موانــع آن در ایــن دوران اســت 

کــه در زمــان اباعبــداهلل؟ع؟ ســاختارهای  گــر روشــن شــد  شــود. یعنــی ا

اقتصــادی چــه نقــش مهمــی در غربــت امــام و شــهادت ایشــان داشــته اند 

کــه چــه موانعــی در مقابــل جامعــه شــیعه بــرای  امــروز هــم بایــد روشــن شــود 

به ناحق ریختــه  خــون  انتقــام  گرفتــن  و  ولی عصــر؟جع؟  حضــرت  یــاری 

ســاختارهای  همیــن  نیــز  امــروز  دارد.  وجــود  جامعــه  سیدالشــهدا؟ع؟ 

کــه بــه شــعارهای عدالت طلبانــه انقــاب و امنیــت  اقتصــادی مــدرن اســت 

نظــام  از  مــردم  گرفتــن  فاصلــه  باعــث  و  مــردم حملــه ور شــده  معیشــت 

کارآمــدی آن ناامیــد شــوند  گــر مــردم از نظــام اســامی و  اســامی می شــود و ا

کفــر و اســتکبار جهانــی و جاهلیــت  و فاصلــه بگیرنــد، نمی تــوان در مقابــل 

1. البتــه توضیحــات فــوق تنهــا بحثــی اجمالــی پیرامــون تبدیــل »ســرمایه« بــه یــک »ارگانیــزم 
اجتماعــی« از طریــق رابطــه بیــن »شــرکت، بانــک و برنامه هــای توســعه« بــود و عاقه منــدان بــه 
تفصیــل ایــن مهــم می تواننــد بــه جلســات پژوهشــی مرحــوم آیــت اهلل عامــه حسینی الهاشــمی در 

کان اقتصــادی« مراجعــه نماینــد. ــا عنــوان »مــدل تنظیــم سیاســت های  ایــن موضــوع ب
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بــرای حکومــت جهانــی حضــرت  ادعــای زمینه ســازی  و  ایســتاد  مــدرن 

کــرد.  ولی عصــر؟جع؟ را مطــرح 

 البتــه ملــت ایــران بــه نــدای حــق طلبــی حضــرت امــام )ره( و مقــام 

می خواهنــد  کــه  داده انــد  نشــان  و  گفته انــد  لبیــک  رهبــری  معظــم 

دنیاپرســت نباشــند. یعنــی دنیــا و زندگــی را نیــز زیر ســایه و پرچــم اباعبداهلل 

معظــم  مقــام  و  امــام)ره(  حضــرت  می خواهنــد.  اســام  و  الحســین؟ع؟ 

کــه دنیــا را بــرای خدمت گــذاری بــه  رهبری حفظــه اهلل بــه مــا یــاد دادنــد 

حضــرت ولــی عصــر ؟جع؟ بخواهیــم. در ایــن صــورت امــور مربــوط بــه دنیــا، 

کوچــک و ســاده  شــود و امــور مربــوط بــه آخــرت، بــزرگ و پیچیــده. امــا  بایــد 

کــه دنیــا و لــذت مــادی و رفاه  کرده انــد  کاری  مترفیــن و مســتکبرین مــدرن، 

ــان  ــرای تمــام مــردم جهــان اصــل باشــد و تمــام مذاهــب و ادی ــزون ب روزاف

بــه خرده فرهنــگ تبدیــل شــوند و فرهنــگ ســرمایه داری و فرهنــگ توســعه 

کار بــا ســاختاِر »شــرکت، بانــک  گیــرد. ایــن  مــادی بــه عنــوان محــور قــرار 

انســان های  پــرورش  کــه بســتر  و برنامه هــای توســعه« صــورت می گیــرد 

قشــر  یــک  کمیــت  حا و  مکتبــی  آرمان هــای  از  آنهــا  دوری  و  پول پرســت 

خــاص بــه نــام »ســرمایه دار« بــر سرنوشــت جامعــه اســت و فرهنــِگ »جمعــًا 

لأمــواِل« را نهادینــه می کنــد.

کــس ســرمایه مشــروع  کــه در فرهنــگ دیــن، هــر  البتــه روشــن اســت 

کنــد و بــه دنبــال ســود و درآمــد  کار  دارد محتــرم اســت و می توانــد بــا آن 

خــود باشــد امــا بحــث مــا بــر ســر ایــن افــراد نیســت بلکــه موضــوع بحــث 

احــکام  در  اســت.  حکومــت  اداره  روش  و  حکومتــی  احــکام  پیرامــون 
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ــر  ــات دیگ ــورت مراع ــود آن در ص ــه س ــتیابی ب ــرمایه و دس ــا س کار ب ــردی،  ف

احــکام هیــچ اشــکالی نــدارد ولــی حکومــت دینــی نمی توانــد ســاختارهایی 

کمیــت قشــر ســرمایه دارها بــر ملــت باشــد و  کــه نتیجــه آن، حا را بپذیــرد 

ایــن قشــر بتواننــد تمــام منابــع طبیعــی و نیــروی انســانی و تســهیات و 

ــریت  ــرده بش ُگ ــر  ــد و ب ــوق دهن ــود س ــع خ ــه نف ــا را ب ــوزات و تخصیص ه مج

ســوار شــوند.  یعنــی خــدای متعــال بــه هیــچ عنــوان اجــازه نــداده اســت یک 

قشــر بــه خاطــر پولــدار بودن شــان، ســایر مقــدورات را نیــز بــه خــود ضمیمــه 

کــم شــوند و ســاحت مقــدس خــدای  کننــد و بــر سرنوشــت امــت اســامی حا

ولی عصــر؟جع؟  عــام حضــرت  نــواب  و  الهــی  اوصیــای  و  انبیــا  و  متعــال 

ــرای امــت دینــی بپســندند! امــا  ــه چنیــن چیــزی را ب ک منــزه اســت از ایــن 

کات عقایــی  متأســفانه ســاختارهای اقتصــادی جهــان تحــت عنــواِن »ادرا

و تجــارب بشــری«، مــورد پذیــرش مســؤولین و نخبــگان علمــی و دینــی مــا 

کشــور  گرفتــه و در نتیجــه اخــاق مــادی و مفاســد و فاصلــه طبقاتــی در  قــرار 

کــه مقــام معظــم  کــرده اســت. شــکل گیری ثروت هــای بــادآورده  ظهــور پیــدا 

رهبــری چندیــن ســال قبــل بــدان هشــدار دادنــد1 نیــز ناشــی از همیــن 

کارهــای دولــت، ســهیم،  کــه مــردم بایســتی در  1. مقــام معظــم رهبــری: »یــک اصــل هــم هســت 
کــه در این جــا وجــود دارد، ایــن اســت  کار باشــند؛ لیکــن نکتــه اساســی  شــریک، همــکار و مباشــر 
کــه بعضــی از قشــرهای مــردم یــا بعضــی از افــراد  کــه نــوع دخالــت مــردم، نبایــد منجــر بــه ایــن شــود 
کــه عــّده دیگــری از مــردم، در  کان و بــادآورده ببرنــد؛ در حالــی  زرنــگ در میــان مــردم، ســودهای 
گــر  اّولیــات زندگــی در بماننــد.« بیانــات در دیــدار رئیــس جمهــور و هیــأت وزیــران، 1375/6/8. »ا
دســتگاه قضایــی از قــوت بصیــرت و قــدرت قبــض و بســط الزم برخــوردار نباشــد، حرکــت اساســی، 
کــه یــک پدیــده بــا ارزش اســت بــه نتایــج ســویی منتهــی خواهــد  کشــور  مهــم و عمــده ســازندگی در 
شــد و در نتیجــه آن، طبقــه جدیــدی از انســان های برخــوردار از ثروت هــای بــادآورده و دارای 
ع و قانــون پایبنــد نخواهــد  کــه بــه هیــچ حــدی از حــدود شــر امکانــات فــراوان بــه وجــود می آیــد 
بــود... اینجانــب جمــع آوری ثــروت و اســتفاده از پــول و امکانــات عمومــی و یــا بــه ظاهــر شــخصی 
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خطــر و پذیــرش ایــن ســاختارها و عــدم تــاش بــرای طراحــی ســاختارهای 

ــت. ــب اس ــای مکت ــن و آرمان ه ــگ دی ــا فرهن ــب ب متناس

کــه علی رغــم طــرح و تکــرار ایــن   بــا ایــن توضیحــات روشــن می شــود 

کــه »بخــش خصوصــی در ایــران قــوی نیســت  شــکایت از همــه تریبون هــا 

کوچکــی از اقتصــاد دارد«، اتفاقــا ایــن امــر نــه تنهــا یــک نقطــه  و ســهم 

کــه  ضعــف نیســت بلکــه دســتاورد بــزرگ جمهــوری اســامی ایــن اســت 

کارتل هــا و تراســت ها بــا اخــاق  نگذاشــته بخــش خصوصــی بــه معنــای 

کشــور شــکل  ایــن  ثــروت در  تمرکــز  و  ســرمایه محوری و سرمایه ســاالری 

کشــور مســلط شــود. حضــرت  بگیــرد و بــر مقــدرات سیاســی و فرهنگــی 

اســتنباط  بــا  این کــه  بــدون  رهبری حفظــه اهلل  معظــم  مقــام  و  امــام)ره( 

مــورد  حکومتــی  احــکام  علمیــه  حوزه هــای  توســط  حکومتــی  احــکام 

ــاص خــود و فهــم از قــدر  ــه اخ ــه ب ــد و بــا تکی ــی قــرار بگیرن ــتیبانی علم پش

کردنــد  متیقن هــای دیــن، عمــق رفتــار اهل بیــت ؟مهع؟ را فهمیدنــد و ســعی 

تــا درحــّد تــوان خــود بــه ایــن ســاختارهای سرمایه ســاالر ضربــه بزننــد تــا 

کامــل در مملکــت جــاری نشــود. لــذا بخــش  ایــن ســاختارها بــه صــورت 

کــه مطــرح شــد( در ایــران قــدرت آنچنانــی پیــدا  خصوصــی )بــه معنایــی 

کشــور  نکــرده اســت. البتــه افــراد ســرمایه داِر متدیــن و مؤمــن و خّیــر در 

بــه  را  آن  و  کننــد  اداره  را  شــرکت  یــک  می خواهنــد  وقتــی  ولــی  زیادنــد 

ســودآوری برســانند و زمینــه رشــد و توســعه آن را فراهــم بیاورنــد، ناچارنــد 

کــرد«.  کــه بایــد بــا آن مقابلــه  کشــور در حــال حاضــر می دانــم  را یکــی از باهــای اصلــی و اساســی 
ــی قضایــی، 1376/4/7. ــدار مســؤوالن عال دی
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بــه اخــاق مدیریــت متــداول جهانــی در شــرکت ها ملتــزم شــوند و بــه عنوان 

ســلولی بــرای نظــام ســرمایه داری و سودپرســتی قــرار بگیرنــد. 

گــر درباره ی  لــذا مقــام معظــم رهبــری بــا نــگاه عمیق خــود می فرمایــد: »ا

اقتصــاد بحــث می کنیــم، دربــاره ی علــم بحــث می کنیــم، دربــاره ی فّنــاوری 

ــاره ی اخــاق و معرفــت بحــث می کنیــم، هــدف ایــن  بحــث می کنیــم، درب

کــه معلــوم باشــد مــا بــرای مقطــع بیســت ســال بعــد چه جــور ایرانــی  اســت 

کــه در آن رونــق اقتصــادی و  را می خواهیــم... ]آیــا[ ایرانــی می خواهیــم 

رفــاه اقتصــادی باشــد ولــو به صــورت وابســته ی بــه دیگــران؟ البّتــه چنیــن 

کنیــد مــا می خواهیــم وابســته  چیــزی امــکان هــم نــدارد... حــاال فــرض 

نمی بینیــم...  بــودن  وابســته  در  مشــکلی  سیاســی  لحــاظ  از  و  باشــیم 

کمّیــت اشــرافی، بــا قّله هــای ثــروت از قبیــل آنچــه در آمریــکا  کشــوری بــا حا

ــّده ی  ــت ع ــر و محرومّی ــل فق ــی ــــ در مقاب ــتریت ایران ــود دارد[ ــــ وال اس ]وج

بــا ایــن خصوصّیــات و این جــور چیــزی می خواهیــم؟  کشــوری  کثیــری؛ 

گــرم می شــود، عــّده ای از  کــه  در امریــکا طبــق همیــن اخبــار آشــکار، هــوا 

کســی نمی میــرد؛ ایــن یعنــی  کــه در خانه هــا  گرمــا  گرمــا می میرنــد؛ خــب از 

کســان زیــادی می میرنــد  بی خانمانــی، یــا وقتــی ســرما می شــود از ســرما 

کشــور ثروتمندی  ـــ آمریــکا  کشــوری بــا آن ثــروتـ  ایــن یعنــی بی خانمانــی. در 

کنــار ایــن  کــه قّله هایــی وجــود دارد و در  اســت ــــ ایــن معنایــش ایــن اســت 

ــود دارد«1. ــت وج ــامانی و فقــر و محرومّی ــی و نابس ــای بدبخت ــا دّره ه قّله ه

توصیه هــای  مقابــل  در  انقــاب  رهبــران  هوشــیاری  برکــت  بــه  پــس 

1. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه ها، 1395/3/29.
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تمرکــز  اخــاق  بــا  خصوصــی  بخــش  ســرمایه محور،  و  غربــی  کارشناســِی 

کشــور مــا شــکل نگرفتــه  کشــور، در  ســرمایه و انحصــار و ســلطه بــر مقــدرات 

گــر ایــن ســاختارهای غربــی را بــه درســتی نشناســیم و بــه ســوی  اســت. امــا ا

شکســتن آنهــا و طراحــی ســاختارهای الهــی اقتصــادی حرکــت نکنیــم، 

کمــی  کــه دارای تعریــف علمــی و اســتاندارد  همــان ســاختارهای متــداول 

کان هســتند، مــا را بــه ســمت خــود  بــرای همــه موضوعــات اقتصــاد خــرد و 

کــه  ــرد و بــه مســئوالن و برنامه ریــزان بــه ایــن نتیجــه می رســند  خواهنــد ب

بــرای تولیــد ثــروت و ایجــاد اشــتغال و بهبــود معیشــت مــردم، چــاره ای جــز 

گفتمــان انقــاب و ادبیــات امــام و  تمرکــز ثــروت نداریــم و مانــع ایــن راه، 

کارشناســان  کنــد! برایــن اســاس،  کــه بایــد بــه نحــوی تغییــر  رهبــری اســت 

بریــزد،  بهــم  و ســرمایه  ثــروت   تمرکــز  گــر ســاختار  ا اقتصــادی می گوینــد: 

کــرده  کارخانــه و تولیــد ملــی رونــق نمی گیــرد و ارزش پــول ملــی افــت پیــدا 

لــذا  می گــردد.  روبــرو  جــدی  مشــکات  بــا  مــردم  اشــتغال  و  معیشــت  و 

گرچــه عــده ای  کنیــم؛  کشــور را آبــاد و ثروتمنــد  مجبوریــم بــا همیــن مــدل، 

گام بــرای اصاحــات اقتصــادی نیــز ایــن  نیــز در فقیــر باقــی بماننــد. اولیــن 

کمیــت  کثــر تصمیمــات انقــاب در جلوگیــری از حا کــه بپذیریــم ا اســت 

ــوده اســت1«.   کشــور، غلــط ب ــر مقــدورات  بخــش خصوصــی ب

1. بــه طــور نمونــه روایــت دکتــر مســعود نیلــی از ابرچالش هــای اقتصــاد ایــران؛ 96/6/22: »...بــا 
گرفــت اضافه شــدن مفهومــی بود به رفتــار دولت  کــه صــورت  پیــروزی انقــاب اســامی... تغییــری 
ــایی  ــته شناس گذش ــای  ــرد دولته ــتی در عملک ــه درس ــه ب ک ــی  ــع نقصان ــت«. در واق ــام »عدال ــه ن ب
ــت فاقــد  ــا پیــش از انقــاب اســامی، دول ــه ت ک ــا  ــت بود. بدیــن معن ــه عدال می شــد عــدم توجــه ب
کــه عدالــت بــه مبانــی رفتــاری دولــت اضافــه شــود. امــا نکتــه  کارکــردی عادالنــه بــوده و نیــاز بــود 
گرفــت و بــر اســاس آن، عدالــت نــه  کار قــرار  کــه از ایــن مفهــوم مبنــای  اصلــی تعریــف خاصــی بــود 
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البتــه طــرح ایــن مباحــث نباید باعث تــرس و ناامیــدی در بین مؤمنین 

کــه بــر  بشــود. زیــرا بــا شــناخت صحیــح از ایــن چالش هــا و ضربه هایــی 

ــه ادبیــات وحــی،  ــا تکیــه ب ــوان ب پیکــره نظــام اســامی وارد می شــود، می ت

کــرد. بــه طــور نمونــه،  انگیــزه هــای دینــی را بــرای تولیــد ثــروت ســاماندهی 

را  ثــروت  تولیــد  باالتریــن  خافــت،  غصــب  دوران  در  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

داشــتند امــا بــا انگیزه هــای آخرت گرایانــه. در تاریــخ آمــده اســت چهــل هــزار 

کمتریــن  دینــار طــا فقــط درآمــد یــک ســال ایشــان بــود. از طرفــی ایشــان 

ســطح مصــرف را نیــز داشــتند؛ چــاه حفــر می کردنــد، نخــل می کاشــتند و 

ســپس همــه را وقــف می کردنــد. لــذا تمرکــز انگیزه هــای دینــِی ملــت ایــران 

بــر محــور وقــف )بــا تغییــر وضــع موجــود در اوقــاف( می توانــد ثــروت انبوهــی 

کــه در انحصــار یــک قشــر قــرار نگیــرد و موجــب شــکل گیری  کنــد  تولیــد 

کارتل هــا و تراســت ها نشــود. رهبــران نظــام نیــز همــواره بــر شــعار عدالــت 

گیرتــر شــدن توزیــع« تعریــف شــد. در نتیجــه دولتــی بــا  بــه معنــی »بــاز توزیــع« بلکــه بــه معنــی »فرا
ــه محدودیــت  ــه اساســًا توجهــی ب ک ــر ایجــاد شــد  گســترده و هزینــه ب رســالت ها و وظایــف بســیار 
کــه  منابــع نداشــت. ...بــا تــداوم مســیر طــی شــده ظــرف چنــد دهــه، ماحظــه می شــود رفاهــی 
ــًا ناشــی از مصــرف بی ماحظــه منابــع طبیعــی )آب، انــرژی و ...(  کشــور وجــود داشــته، عمدت در 
و منابــع مالــی )بانک هــا و صندوق هــای بازنشســتگی( بــوده اســت. بــه عبــارت دیگــر بخــش 
گذشــته و حــال، متعلــق بــه نســل های آینــده و شــاید مــردم  قابــل توجهــی از رفــاه ایجــاد شــده در 
کّمــی،  چنــد ســال نزدیــک آینــده باشــد و نــه رفــاه حاصــل از درآمدهــای جــاری اقتصاد. بــه بیــان 
کشــور حــدود 70 درصــد ایــن میــزان در ســال 1355 اســت در  کنــون تولیــد ناخالــص داخلــی ســرانه  ا
کــه از محــل مصــرف  کنــون حــدود 1.7 برابــر آن ســال اســت! شــکافی  حالیکــه، مصــرف ســرانه مــا ا
کــه می گیریــم آن  کشــور جبــران شــده اســت. .... نتیجــه مهمــی  دارایی هــای مالــی و طبیعــی 
کــه در طــول زمــان خودمــان  کــه ایــن ابرچالشــها، نتیجــه و حاصــل سیاســت هایی بودهانــد  اســت 
گام  کســی از بیــرون نظــام تصمیم گیــری بــر مــا تحمیــل نکــرده اســت. در نتیجــه  کرده ایــم و  اتخــاذ 
نخســت بــه منظــور اعمــال سیاســت های صحیــح در جهــت حــل مســائل، پذیرفتــن اشــتباهات 

گذشــته اســت«.
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کرده انــد و مرتبــا از نخبــگان حــوزه و دانشــگاه، تولیــد  علــوی پافشــاری 

ــور  ــه ط ــد. ب ــعار را می خواهن ــن ش ــا ای ــب ب ــاختارهای متناس ــا و س برنامه ه

ارزشــی  در برنامه هــای توســعه، ضــرورت تولیــد  بــار  بــر  کیــد  تا بــا  نمونــه 

گرچــه بــا  کرده انــد1. پــس  »الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت« را مطــرح 

کشــور بــه ســاختارهای  کــه ادبیــات انقــاب در عرصــه مدیریــت  ضربه هایــی 

کفــر وارد می کنــد و بــه ایــن صــورت، جهت گیــری الهــی نظــام  اقتصــادی 

حفــظ می شــود، امــا در ادامــه ایــن راه نورانــی دیگــر بخش هــای جامعــه از 

ــه ســمت طراحــی ســاختارهای جایگزیــن  ــد ب جملــه حــوزه و دانشــگاه بای

کننــد و مــردم نیــز بــا مطالبــه خــود دائمــًا آنها را نســبت به پشــتیبانی  حرکــت 

علمــی از انقــاب اســامی بازخواســت نماینــد. در غیــر ایــن صــورت، بــه 

وفــای عهــد در قبــال انتقــام خــون اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ و زمینه ســازی 

ــرای ظهــور حضــرت حجــت؟جع؟ چــه معنایــی خواهــد داشــت؟! پــس  ب

فهــم و عمــل بــه پیــام قیــام اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ در امتــی تبلــور می یابــد 

کفــر و پذیرنده ی  کــه شــکننده ســاختارهای سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی 

کــه روشــن  ســاختارهای سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادِی الهــی باشــد. چــرا 

شــد اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ نیــز درگیــر همیــن ســاختارهای مــادی بــود و 

کردیــم؛ تعمــدًا نخواســتیم  1. مقــام معظــم رهبــری: »کلمــه ى »پیشــرفت« را مــا بــا دقــت انتخــاب 
کلمــه ى توســعه، یــك بــار ارزشــی و معنائــی  کــه  کار ببریــم. علــت ایــن اســت  کلمــه ى »توســعه« را بــه 
کــه احیانــًا مــا بــا آن التزامــات همــراه نیســتیم، موافــق  دارد؛ التزاماتــی بــا خــودش همــراه دارد 
نیســتیم« بیانات در نخســتین نشســت اندیشــه های راهبردی، 1389/9/10. »ما وقتی می گوئیم 
پیشــرفت، نبایــد توســعه ى بــه مفهــوم رایــج غربــی تداعــی بشــود. امــروز توســعه، در اصطاحــات 
سیاســی و جهانــی و بیــن المللــی حــرف رایجــی اســت... لــذا مــا مجموعــه ى غربــی شــدن، یــا 
کــه مــا می خواهیــم چیــز  توســعه یافته ى بــه اصطــاِح غربــی را مطلقــًا قبــول نمی کنیــم. پیشــرفتی 

کردســتان ، 1388/2/27. ــدار اســتادان و دانشــجویان  ــات در دی دیگــرى اســت.« بیان
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ــرای ایشــان رقــم زد و عظمــت  ــت را ب ــه آن غرب ک ــد  همیــن ســاختارها بودن

قیــام حضــرت نیــز شکســتن ایــن ســاختارهای مــادی در طــول تاریــخ اســت 

و شــیعه آن حضــرت نیــز نبایــد شــأن خــود را پایین تــر از ایــن ســطح تعریــف 

کنــد.



مبحث یازدهم:
ساختارهای اقتصادی قاتل امام: توزیع طبقاتی بیت المال در دستگاه 

ائمه نفاق برای همراه کردن اشراف و رؤسا با حاکمیت جور
ساختارهای اقتصادی برانداز نظام: درگیری »الگوی تولید، توزیع و 

مصرِف طبقاتی« در نظام سرمایه داری با »عدالت انقالبی« در جمهوری 
اسالمی، عامل اصلی کاهش مداوم ارزش پول ملی

گفتگــوی حضــرت امیرالمؤمنیــن؟ع؟  کتــاب شــریف الغــارات روایتــی را از 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟  ظاهــراً  می کنــد؛  نقــل  نخعــی  اشــتر  مالــک  جنــاب  بــا 

معاویــه جمــع  بــه دور  و  کــرده  رهــا  را  ایشــان  کــه  مــردم  دربــاره وضعیــت 

گفتگــو می کننــد و او بــه حضــرت عــرض می کنــد:  شــده اند، بــا مالــک اشــتر 

»یــا امیرالمؤمنیــن انــا قاتلنــا اهــل البصــرة باهــل الکوفــة و اهــل الشــام باهــل 

البصــرة و اهــل الکوفــة و رای النــاس واحــد و قــد اختلفــوا بعــد و تعــادوا و 

ضعفــت النیــة و قــل العــدد و انــت تاخذهــم بالعــدل و تعمــل فیهــم بالحــق و 

تنصــف الوضیــع مــن الشــریف فلیــس للشــریف عنــدک فضــل منزلــة فضجــت 

طائفــة ممــن معــک مــن الحــق اذ عمــوا بــه و اغتمــوا مــن العــدل اذ صــاروا فیــه 

ــی  ــة عنــد اهــل الغنــاء و الشــرف فتاقــت انفــس النــاس ال ــع معاوی و راوا صنائ
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کثرهــم یجتــوی الحــق و یشــتری  الدنیــا و قــل مــن لیــس للدنیــا بصاحــب و ا

الباطــل و یوثــر الدنیــا فــان تبــذل المــال یــا امیــر المومنیــن تمــل الیــک اعنــاق 

اشــتر  مالــک  گویــا  ودهــم...«1  یســتخلص  و  نصیحتهــم  تصفــو  و  الرجــال 

کنده شــدن مــردم از دور امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را این گونــه  می خواهــد علــت پرا

کنــد: در ابتــدای خافــت شــما، مــردم اتحــادی را بــر محــور شــما  توصیــف 

شــکل داده بودنــد امــا بــه تدریــج نیت هــا تضعیــف شــد و تعــداد طرفــداران 

کردیــد  کــرد، زیــرا شــما بــا آن هــا بــر اســاس عدالــت برخــورد  کاهــش پیــدا  شــما 

و بــه مقتضــای حــق در میانشــان عمــل نمودیــد. حــق را از قــوی و شــریف 

و صاحــب ثــروت و قــدرت  گرفتیــد و بــه ضعیــف  دادیــد. یعنــی در نــزد شــما، 

و  بــا ضعفــا  قــدرت در مقایســه  و  ثــروت  اهالــی  و  مــاّدی  صاحبــان شــرف 

ــا شــما همــراه  کــه ب کســانی  ــذا بعضــی از  مســتضعفین فضیلتــی نداشــتند. ل

ــی و  ــار ناراحت ــت، دچ ــق عدال ــد و از تحق گرفتن ــع  ــق موض ــد ح ــر ض ــد، ب بودن

گذشــته یــک منزلــت  ــرا ایــن افــراد در زمــان خلفــای  ــدوه شــدند. زی غــم و ان

کوفــه و بــا مــردم شــام بــا تکیــه  1. »یــا امیرالمؤمنیــن! مــا بــا مــردم بصــره بــا تکیــه بــه نیــروى مــردم 
کردیــم. در آن زمــان مــردم همــه یــك رأى داشــتند و ســپس  کوفــه پیــکار  بــه نیــروى مــردم بصــره و 
گراییــد و شمارشــان روى  کردنــد و ایمانشــان بــه سســتی  میانشــان اختــاف افتــاد و دشــمنی آغــاز 
کاهــش نهــاد. زیــرا تــو آنــان را بــه عدالــت بازخواســت می کنــی و بــه حــق عمــل می نمایــی و حــق  بــه 
فرومایــه از صاحــب ســرمایه می ســتانی و آن صاحــب ســرمایه را بــر آن فرومایــه برتــرى نمی دهــی. 
ــد، ایــن شــیوه  ــو بودن ــا ت کــه ب ــان  کــرده اى طایفــه اى از آن ــا همــه بــه حــق و عدالــت رفتــار  چــون ب
گریبانشــان را می گرفــت غمگیــن شــدند. امــا بخششــهاى  برنتافتنــد و از اینکــه پنجــه عدالــت تــو 
معاویــه همــه بــه مــال داران و اشــراف اســت. نفــوس مــردم بــه دنیــا مشــتاق اســت و در میــان مــردم 
کامشــان  دوســتداران دنیــا انــدك نیســت. بیشــترین مــردم حــق را ناخــوش دارنــد و باطــل در 
گشــایی، مــردم در  گــر تــو نیــز دســت بــه بــذل مــال  شــیرین آیــد و دنیــا را بــر هــر چیــز برتــرى دهند.ا
برابــر تــو ســر فــرود آرنــد و از روى صــدق و صفــا خیــر خــواه تــو شــوند و خالصانــه دوســتی ورزنــد...«. 

ترجمــه الغــارات، ج 1، ص 37.
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کــرده بودنــد و ســاختارهای اجتماعــی آن هــا را باال بــرده بود.  اجتماعــی پیــدا 

امــا شــما بــر اســاس ســاختارهای اجتماعــی الهــی آن هــا را بــا ضعفــا مســاوی 

در  تعدادشــان  و  گــردد  ضعیــف  نیت هــا  شــد  باعــث  امــر  همیــن  کردیــد. 

کاهــش یابــد و بــه ســمت معاویــه برونــد. در آن ســو، معاویــه  حمایــت از شــما 

تمــام هدایــا و عطایــا و تجلیل هــا و احترام هــای خــود را بــه ســمت اهــل شــرف 

و قــدرت و ثــروت و شــوکت مــادی ســوق  داد. در واقــع فشــار ســاختارهای 

بــر جامعــه ی آن  امــام  اقتصــادی قاتــل  اقتصــادی مــادی و ســاختارهای 

کــه شــخصیت بزرگــواری ماننــد مالــک  زمــان، بــه قــدری ســنگین و زیــاد اســت 

کــرد: »فــان تبــذل المــال یــا  اشــتر نیــز در ادامــه بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ عــرض 

گــر شــما نیــز مثــل معاویــه ایــن  امیرالمؤمنیــن تمــل الیــک اعنــاق الرجــال« ا

کنیــد، میــل و توجــه و رغبــت مــردم بــه  امــوال بیــت المــال را بــذل و بخشــش 

ســمت شــما برمی گــردد. وقتــی ســاختارهای اجتماعــی مــادی در جامعــه ای 

ــم  ک ــردم حا ــر م ــه ب ــی دنیاطلبان ــط اجتماع ــاس آن رواب ــت و براس گرف ــکل  ش

کانال هــا و جدول بندی هایــی قــرار داد،  شــد و مــردم و نخبــگان را در یــک 

حرکــت الهــی بســیار ســخت خواهــد شــد و لــذا ایــن فشــارها بــر مالــک اشــتر نیز 
ــه میــان مــی آورد.1 ــان پیشــنهادی را ب ــد و چن ــر می کن ــبه اث بالنس

ــه ایــن توصیــف مــردم و توصیــه مالــک اشــتر مطالــب مفصلــی  1. امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در جــواب ب
کــه اهــّم آن عبــارت اســت از: »امــا مــا ذکــرت مــن ســیرتنا بالعــدل فــاّن اهلل یقــول: مــن  فرمــود 
ــا مــا ذکــرت مــن  کــون مقّصــرًا فیمــا ذکــرت اخــوف... و اّم ــا مــن ان ا عمــل صالحــًا فلنفســه... و ان
کثــر مــن حقــه ... اینکــه   مــن الفیــئ ا

ً
بــذل االمــوال و اصطنــاع الرجــال فاّنــا ال یســعنا ان نؤتــی امــرأ

می گویــی ســیره عادالنــه مــا باعــث فــرار آنــان شــده اســت، ایــن فرمــان خــدا و خواســت اوســت ... 
کامــل عمــل نکــرده باشــم... و امــا اینکــه از بیــت  کــه بــه عدالــت  کم  تــازه مــن از ایــن جهــت ترســنا
کــس بیــش از  کــه مــن نمی توانــم بــه هــر  کنــم، می دانــی  المــال ببخشــم و بــا شــخصیتها معاملــه 

آنچــه حــق اوســت بدهــم...«. الغــارات، ج 1، ص72.
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ــد و  ــرت آمدن ــت حض ــم( خدم ــی عج ــرب و یک ــی ع ــن دو زن )یک همچنی

کــه  گفــت: چــرا ســهم مــن  ایشــان بــه هــر یــک از آنهــا 25 درهــم داد، زن عــرب 

کــردی؟!  کــه عجــم اســت، مســاوی پرداخــت  عــرب هســتم بــا ســهم آن زن 

حضــرت؟ع؟ پاســخ دادنــد: »در بیت المــال فرقــی میــان فرزنــدان اســماعیل 

و فرزنــدان اســحاق نمی بینــم.«1 در واقــع بــا توزیــع مســاوی عطــا و رزق، 

دیگــر رؤســای قبایــل و اشــراف، قــدرت خریــد الگــوی مصــرف ایــران و روم را 

کــم الهــی نمی خواســت آن زندگــی  نخواهنــد داشــت و امــام نیــز بــه عنــوان حا

و آن نــوع رفــاه دنیاپرســتانه، محــور زندگــی امــت اســامی قــرار بگیــرد؛ بلکــه 

بایــد آخرت گرایــی محــور زندگــی شــود و دنیــا تنهــا بســتر و زمینــه ای بــرای 

گیــرد. از ایــن رو، در تاریــخ آمــده بــا اینکــه ســه بــار پشــت ســر هــم  آخــرت قــرار 

کــرده بــود امــا وقتــی دوبــاره  عطایــای بســیاری را حضــرت بیــن مــردم تقســیم 

ــرد. حتــی یــک  ک ــا را توزیــع  ــادی آمــد، همــه ایــن عطای از اصفهــان امــوال زی

ــه  ــرد و ب ک ــه هفــت قســمت مســاوی تقســیم  ــز ب ــده را نی ــان باقــی مان ــه ن دان

کپه هایــی از ســیم  کوفــه )اســباع( عطــا فرمــود. یــا وقتــی  هفــت قســمت شــهر 

کــرد و میــان همــه  کنــده  و زر جمــع شــده بــود، حضــرت مــردم را از دور آن پرا

تقســیم نمــود و خــودش دســت خالــی برگشــت، قنبــر )غــام امیرالمؤمنیــن( 

کــرد شــما تمــام امــوال را تقســیم می کنیــد و چیــزی بــه خودتــان  روزی عــرض 

نمی رســد، لــذا مــن مقــداری از آن را بــه خانــه آوردم ، حضــرت فرمــود: »آتــش 

بزرگــی بــه خانــه مــن آوردی«. ســپس بــا شمشــیر آن امــوال را بــه چند قســمت 

کــرد و دوبــاره بیــن مــردم توزیــع نمــود. زیــرا قــرار نیســت آن ســطح از  تقســیم 

1. همان، ص70.



219مبحث یازدهم

زندگــی مرفــه ایــران و روم از طریــق تمرکــز ثــروت بــرای اشــراف و بــزرگان تأمیــن 

کنــد.

حضــرت  بــه  نیــز  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  اصحــاب  از  جمعــی  همین طــور   

می گوینــد: »اعــط هــذه االمــوال و فّضــل هــوالء الشــراف مــن العــرب و القریــش 

کار قبلــی  علــی الموالــی و العجــم«1 ایــن امــوال را بــر اشــراف ببخــش و همــان 

گذشــته و ســاختارهای اقتصــادی دنیاپرســتانه طبقاتــی  و روابــط اجتماعــی 

کــن و شــوکت و تجلیــل را بــه اعــراب و قریشــیان برگــردان  را دوبــاره زنــده 

اقتصــادِی  پــس ســاختارهای  نــده.  قــرار  بــا عجــم و موالــی  برابــر  را  آنهــا  و 

غاصــب خافــت و قاتــل امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و امــام حســین؟ع؟، عدالــت را 

ــه  ــرد. فاصل ــاری می ک ــی پافش ــه طبقات ــگ فاصل ــر فرهن ــه ب ــت بلک ــر نمی تاف ب

کردن رؤســای اشــراف  طبقاتــی بــر مبنــای فرهنــگ قومیــت. زیــرا بــرای همراه 

و قبایــل بایــد پــول زیــادی بــه ایــن قشــر خــاص داده می شــد تــا آنــان هــم 

ــه رئیــس قبیلــه خــود  ــه فرمانبــری مطلــق نســبت ب ک افــراد قبائــل خــود را ــــ 

گــر می خواســتند بیت المــال  کننــد. بنابرایــن ا داشــتند ــــ بــا حکومــت همــراه 

کننــد، تمرکــز ثــروت ایجــاد نمی شــد و در نتیجه  را بــه صــورت عادالنــه تقســیم 

قــرار  اشــراف  و  قبائــل  رؤســای  اختیــار  در  عظیمــی  امــوال  نمی توانســتند 

کننــد. در مباحــث  دهنــد تــا عمــوم مــردم و اعضــای قبائــل را بــا اینهــا همــراه 

کــه رؤســای قبائــل نیــز ایــن پــول  و امــوال زیــاد را بــرای  گذشــته بیــان شــد 

ــود. زیــرا  کــه در پادشــاهی ایــران و روم ب ــه زندگــی می خواســتند  دســتیابی ب

منافقیــن و اهــل دنیــا بــا فتوحــات اســامی ایــن الگــوی مصــرف را در جامعــه 

1. الغارات، ج 1، ص75.
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گرانــی بــود و هزینه هــای ســنگینی  کــه طبیعتــا الگــوی  اســامی آورده بودنــد 

کنارگذاشــتن آخــرت، یــک امــر  داشــت. بنابرایــن عشــق بازی بــا لــذات دنیــا و 

نظــری و ذهنــی نبــود، بلکــه ایــن امــر، در الگــوی مصــرف پادشــاهی ایــران 

ــره و  کاس
َ
ــای ا ــادی قصره ــت م ــی شــکوه و عظم ــد. وقت ــه می ش و روم خاص

قیاصــره را می دیدنــد، می خواســتند خانه هــای خــود را نیــز بــه همیــن شــکل 

کوفــه  کننــد. یــا به طــور نمونــه وقتــی می خواســتند مســجدی را در  معمــاری 

بســازند ســتون های آن را ماننــد ســتون های قصرهــای پادشــاهان ایرانــی 

کردنــد. ایــن ســطح از رفــاِه بی حــّد و مــرز و جنــون آمیــز و عشــق بازی  بنــا 

دیوانــه وار بــا دنیــا هزینه هــای سرســام آوری داشــت و ایــن، بــا رفــاه معقولــی 

کــه مــورد تاییــد فرهنــگ دیــن اســت، فاصلــه بســیاری دارد.

بــه صــورت   در رفــاه معقــول، انســان به دنبــال رفــع نیازهــای فطــری 

ــر،  ــن ام ــه ای ک ــد  ــته باش ــی داش ــف دین ــام وظای ــی انج ــا توانای ــت ت ــادی اس ع

ســاده و آســان و بــا قیمــت پاییــن قابل تحقــق اســت. امــا وقتــی بــه جــای 

کاذب اجتماعــی بــه صــورت نو به نــو تولیــد شــد و  نیازهــای فطــری، نیازهــای 

پیچیده شــدن و تنــوع زندگــی دنبــال شــد و لــذت و رفــاه، جلوه هــای مضاعف 

گــران را بــه دنبــال خواهــد داشــت.  کــرد، هزینه هــای بســیار  گــون پیــدا  گونا و 

ایــن نــوع زندگــی را در مقابــل چشــم مســلمین قراردادنــد و در ابتــدا نیــز ائمــه 

نفــاق از آن بهره منــد شــدند و ســپس زمینــه نیــل بــه آن را در اختیــار رؤســای 

کمیــت حمایــت  ــه آنهــا نیــز از حا ک ــه ایــن بهــا  ــد ب ــرار دادن ــل و اشــراف ق قبائ

کــه امیرالمؤمنین؟ع؟ به حکومت رســید فرمود »من بر اســاس  کننــد. زمانــی 

گــر  کــرم؟ص؟ بــه صــورت مســاوی بیت المــال تقســیم می کنــم«.  ا ســنت نبی ا
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کنــد، آزاد  ــا دنیــا عشــق بازی  ــروت شــخصی خــود ب ــا ث ــا ب ــود ت فــردی مایــل ب

کــردن  کــه بیت المــال را خــرج متنــوع  کــم اســامی وظیفــه نــدارد  اســت امــا حا

کنــد. وظیفــه ولــی خــدا و امــام مســلمین ایــن اســت  و تزییــن زندگــی مــادی 

ْوِحـْشنـــي 
َ
کند: »أ کــه دنیــا را بــه تبــع دیــن قــرار داده و مردم را با آخرت مأنوس 

ِمــَن الـــُدْنیا َو آِنْســـــني ِبااْلِخـــــَرِة« )زیــارت ناحیــه مقدســه( خدایــا مــن را از دنیا 

گــردان. لــذا وقتــی امــام علــی؟ع؟ ایــن  کــن و بترســان و بــا آخــرت مأنوســم  دور 

کردنــد از  کــه در ابتــدا بــا ایشــان بیعــت  کار را انجــام داد، همــان دنیاپرســتان 

کردنــد »ضجــت طائفــه ممــن معــک علــی الحــق«. از آن  اطــراف حضــرت فــرار 

طــرف معاویــه مهندســی اخــاق مــادی و ســاختارهای آن را در جامعــه خوب 

می شــناخت و آن را تشــدید می کــرد: »صــارت صنائــع معاویــه عنــد اهــل 

الغنــی و الشــرف« بــا تمرکــز ثــروت توانســت پول هــای بســیاری را بــه اهــل غنــی 

کنــد.  و شــرف اختصــاص دهــد و فاصلــه طبقاتــی را حفــظ و احیــا و تشــدید 

ــا ســاختارهای  در واقــع ترکیــب ســاختارهای سیاســِی قومیــت و ســلطنت ب

کفــار ایــران و روم، تقســیم  اقتصــادی بــر محــور دنیاپرســتی در ســطح زندگــی 

کــه زمینه ســاز  مســاوی بیت المــال را برنمی تابیــد و ایــن ســاختارها بودنــد 

غربــت و شــهادت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و اباعبداهلل الحســین؟ع؟ شــدند. 

گفتــه می شــود مــردم بــه علت دنیاپرســتی، ائمه اطهــار؟مهع؟ را  پــس اینکــه 

که تــاش مردم بــرای بدســت آوردن  گذاشــتند، بــه معنــای ایــن نیســت  تنهــا 

ــود؛ زیــرا امیرالمؤمنیــن؟ع؟  ــا پذیــرش والیــت ب ــان عمــًا در تعــارض ب آب و ن

نیازهــای فطــری معقــول و متعــادل مــردم را تأمیــن می کــرد. ولــی آن زندگــی 

کــه در مقابــل دیــدگان همــه آمــده بــود، نیازهــای جدیــد  اشــرافی ایــران و روم 
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کمیــت الهــی  کــه امیرالمؤمنیــن در حا کــرده بــود  کاذبــی بــرای مــردم ایجــاد  و 

ــرای مــردم و رؤســا را نمی پذیرفــت. در چنیــن جامعــه ی  خــود، تأمیــن آن ب

انفاق هــای  و  کــه عظمــت بخشــش ها  اســت  ثــروت  و دیوانــه ی  دنیــازده 

که حکومــت و بیت المال  ائمه اطهــار؟مهع؟ معلــوم مــی شــود، آن  هــم در ایامــی 

کــه همــه دنبــال جمع کــردن ثــروت  در اختیــار آن هــا نبــود. در جامعــه ای 

بــرای رســیدن بــه باالتریــن ســطح زندگــی و شــهوات جدیــد بودنــد، انفــاق و 

بخشــش بی حــد و حصــر حضــرات معصومیــن؟مهع؟ بــه فقــرا و مســتضعفینی 

کــه زیــر چــرخ ایــن نظــام طبقاتــی قــرار داشــتند، در حقیقــت روابــط اقتصادی 

و  رســوا  را  ثــروت  تمرکــز  اخــاق  باطل بــودِن  و  می شکســت  را  جامعــه  آن 

حضــرت  بخشــش های  از  یکــی  کــه  آمــده  روایتــی  در  لــذا  می کــرد.  افشــا 

یــک  بزرگــی آن،  و  از عظمــت  کــه  بــود  نحــوی  بــه  اباعبداهلل الحســین؟ع؟ 

ــتی  ــای پول پرس ــش ها در آن فض ــن بخش ــی ای ــد.1 یعن ــلمان ش ــودی مس یه

و حفــظ و تمرکــز ثــروت، بــه نحــوی ســاختارها و عــادات و ارتــکازات مــادی را 

کفــار یهــودی در برابــر عظمــت آن منفعــل می شــدند.  کــه حتــی  می شکســت 

کــه توانایــی پرداخــت آن را  یــا نقــل شــده شــخصی دیــه ای بــر عهــده داشــت 

گفتنــد  کنــد. بــه او  نداشــت و بــه مدینــه آمــد تــا از طریقــی مبلــغ دیــه را تأمیــن 

ــازار یافــت و مشــکل خــود  ــرو. حضــرت را در ب ــزد اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ ب ن

کــرد. حضــرت در پاســخ فرمــود: مــن بــه خاطــر ایــن در بــازار هســتم  را عــرض 

کنــم، امــا  کمتریــن نیازهــای خانــه خــود را نیــز نــدارم و می خواهــم تهیــه  کــه 

کــه در اطــراف مدینــه اســت و ایــن روزهــا ایــام  مزرعــه ای بــه مــن ارث رســیده 

1. بحار االنوار، ج 44، ص 194.
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برداشــت محصــول آن اســت. نامــه ی مــرا نــزد مســئول مزرعــه ببــر و تمــام 

کــن1. خــود حضــرت در اوج زهــد و  محصــول آن را بــردار و دینــت را تســویه 

دوری از دنیــا و فشــار اقتصــادی بــرای تأمیــن نفقــه ضــروری منــزل اســت، 

ولــی محصــول یــک ســال مزرعــه خــود را بــه چنیــن شــخصی می بخشــد. پــس 

کمــک بــه  ــا ترحــم و  نبایــد ایــن بخشــش ها را بــه وصــف فــردی ســخاوت و ی

که  کــرد، بلکــه ایــن رفتارهــا ســاختارهای اقتصــادی آن دوران را  فقــرا محــدود 

بــر محــور تمرکــز ثــروت و فاصلــه طبقاتــی بــود، بــه چالــش می کشــید و نشــان 

کــه بیت المــال را در اختیــار داشــته باشــند،  مــی داد عــده ای بــدون ایــن 

کمیــت  انجــام می دهنــد و در مقابــل حا را  فقــرا  بــه  باالتریــن بخشــش ها 

ــراف  ــا و اش ــه رؤس ــار دارد، آن را ب ــی را در اختی ــع مال ــترین مناب ــه بیش ک ــور  ج

بی نصیــب  را  عمــوم  و  می دهــد  اختصــاص  چاپلوســان  و  جان فدایــان  و 

می گــذارد. 

ــت  ــه اس ــادی مواج ــاختارهای اقتص ــه س ــا چ ــیعه ب ــه ش ــروز جامع ــا ام ام

بــه چالــش  را  انقــاب  رهبــران  علــوِی  و شــعار عدالــت  اســامی  نظــام  کــه 

گســترده، مــردم را بــه ســتوه در مــی آورد؟  می کشــد و بــا ایجــاد تبعیض هــای 

کــه مــردم مشــکات را تحمــل می کننــد امــا  مقــام معظــم رهبــری نیــز فرمــود 

کــه در جامعــه  از تبعیــض ناراحت انــد.2 چــه ســاختارهای اقتصــادی هســت 

1. بحار االنوار، ج 44، ص 189.
2. مقــام معظــم رهبــری: »حــرف مــردم شــکایت از فســاد اســت، شــکایت از تبعیض اســت؛ این حرف 
مــردم اســت. مــردم خیلــی از مشــکات را تحمــل می کننــد، البتــه فســاد را، تبعیــض را نمی پســندند، 
کــه بایــد مســئولینـ  چــه  ِشــکوه دارنــد، شــکایت می کننــد. شــکایت مــردم از فســاد و از تبعیــض اســت 
مســئولین قــّوه ی مجریــه، چــه مســئولین قــوه ی قضائیــه، چــه مســئولین قوه ی مقننــهـ  به طــور ِجد 

کارکنــان نیــروی هوایــی ارتــش، 1396/11/19. کننــد«. بیانــات در دیــدار فرماندهــان و  دنبــال 
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ــا همــان روش و  کنــد؟ البتــه امــروز نمی تواننــد ب شــیعه تبعیــض ایجــاد مــی 

که در آن رهبــران و مردم  کفــار و منافقیــن صــدر اســام، انقابی  ســاختارهای 

کننــد. بلکــه امــروزه  بــا اخــاق امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مأنوس انــد، دنیاپرســت 

کــه تدابیــر  کــردن جوامــع، بســیار پیچیده تــر شــده  ســاختارهای دنیاپرســت 

افــرادی ماننــد معاویــه و یزیــد در مقابــل آن بســیار حقیــر اســت. در واقــع 

امــروزه نــه تصمیمــات یــک فــرد بلکــه ایــن معــادالت علــم اقتصــاِد متناســب 

کــه اختــاف طبقاتــی را تئوریــزه می کنــد و آن را  بــا نظــام ســرمایه داری اســت 

به عنــوان یــک امــر منطقــی و حتــی ضــروری بــرای مســئوالن و تصمیم گیــران 

معظــم  مقــام  کــه  اســت  واقعیــت  همیــن  بــا  متناســب  می دهــد.  جلــوه 

ــا آن مواجــه اســت،  ــه نظــام اســامی ب ک ــد آن خطــری  ــز می فرمای رهبــری نی

کــه دســتگاه  تغییــر دســتگاه محاســباتی مســئولین اســت1. روشــن اســت 

محاســباتی مســئولین و برنامه ریــزان و تصمیم گیــران از طریــق معــادالت 

کارشناســی شــکل می گیــرد. ایــن معــادالت علمــی قائــل  علمــی و بحث هــای 

کار و فعالیــت  اســت بــدون اختــاف طبقاتــی، نمی تــوان یــک ملــت را بــرای 

اقتصــادی برانگیخــت و رکــن انگیــزش اجتماعــی بــرای تــاش اقتصــادی، 

گــر فاصله  کــه در زمــان معاویــه می گفتنــد ا فاصلــه طبقاتــی اســت. همان طــور 

گاهــی حیــات  1. مقــام معظــم رهبــری: »محاســبه ى غلــط، یکــی از بزرگ تریــن خطرهــا اســت؛ 
گاهــی سرنوشــت انســان را تهدیــد می کنــد؛ چــون تــوان انســان، نیــروى  انســان را تهدیــد می کنــد؛ 
انســان، توانایی هــاى انســان، تحــت ســرپنجه ى اراده ى او اســت، و اراده ى انســان تحــت تأثیــر 
ــی  ــان تصمیم ــرد، اراده ى انس ک کار  ــد  ــباتی ب ــتگاه محاس ــر دس گ ــت؛ ا ــباتی او اس ــتگاه محاس دس
ــه خطــا اســت؛ آن وقــت نیروهــاى انســان، همــه ى توانایی هــاى  ک می گیــرد و در جهتــی مــی رود 
کــه بایــد مراقــب آن باشــید«.  کار می افتــد؛ ایــن آن چیــزى اســت  انســان در ایــن جهــِت خطــا بــه 

ــدار مســئوالن نظــام، 1393/4/16. ــات در دی بیان
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طبقاتــی در بیــت المــال ایجــاد نشــود، مــردم بــرای رســیدن بــه ســطح زندگــی 

کتــاب  رؤســای قبائــل وابســته بــه رزق و عطــای مــا نمی شــوند. حتــی در 

ــکا و  ــه نویســنده آن از اســاتید برجســته اقتصــادی آمری ک ــری«  »بهــای نابراب

دارنــده ی جایــزه نوبــل اســت و از تبعیــض شــدید و فاصله طبقاتــی بســیار 

در نظــام ســرمایه داری امریــکا انتقــاد می کنــد، تصریــح می شــود »فاصلــه 

طبقاتــی ضــروری اســت امــا نبایــد این قــدر و بــه انــدازه فعلــی، شــدید باشــد!«

دارد،  جهانــی  مدیریــت  ادعــای  کــه  کشــورآمریکا  در  نمونــه،  به طــور   

 37 هــزار دالر 
ً
کارگــران آمریکاییــی شــاغل در بخــش تولیــد ســالیانه حــدودا

)بــه طــور متوســط در ســال 2015( حقــوق می گیرنــد ولــی حقــوق پانصــد 

کارگــران  مدیــر اجرایــی برتــر در شــرکت های آمریکایــی، 340 برابــر حقــوق ایــن 

کارگــر آمریکایــی اســت  اســت.1 ایــن فاصلــه شــدید، تــازه در مقایســه بــا حقــوق 

کارگــران جهــان دارد. امــا حقــوق برخــی  کــه بیشــترین حقــوق را در میــان 

کارگــری می کننــد، در حــد یــک وعــده غــذای  ــا هنــد  کــه در چیــن ی کارگرانــی 

کارگــر امریکایــی(  گــرم یــا روزانــه حــدود یــک دالر )یک صــدم حقــوق روزانــه 

کــه مدیریــت آن مدعــای  گــر فاصلــه طبقاتــی در نظــام جهانــیـ   اســت! یعنــی ا

گیــرد، فاصلــه حقــوق  کشــورهایی همچــون امریکاســت ـ مــورد ماحظــه قــرار 

کارگــر چینــی و هنــدی، ســی وچهار هــزار  مدیرعامــل شــرکت های امریکایــی بــا 

ــه  ــد هم ــاده انگارانه می گوین ــان س ــن می ــی در ای ــفانه برخ ــت! متأس ــر اس براب

ــه  ــه باشــیم. غافــل از این ک ــد این گون کار می کننــد و مــا نیــز بای ــه  دنیــا این گون

اتحادیه هــای  مجموعــه  بزرگ تریــن   AFL_CIO ســوی  از  شــده  منتشــر  تحلیــل  اســاس  بــر   .1
کارگــری آمریــکا؛ در ســایت آی تــی ایــران.
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گــر نســبت بــه ایــن ســاختارهای اقتصــادی جهانــی و معــادالت علمــی تولیــد  ا

ثــروت حساســیت نداشــته باشــیم و آنهــا را وارد برنامه ریزی هــای جامعــه 

کنیــم، قطعــا تبعیــض و فســاد نظام منــد در جامعــه جریــان پیــدا می کنــد 

کــه مــردم ایــران بــا شــعار  و شــعار عدالــت در انــزوا قــرار می گیــرد. در حالــی 

کرده انــد و در مقابــل  عدالــت علــوی مأنــوس هســتند و بــرای آن انقــاب 

کــرد فاصلــه طبقاتــی،   موضــع می گیرنــد. پــس نبایــد تصــور 
ً
تبعیــض شــدیدا

بوســیله یــک یــا دو مســئول انجــام می شــود؛ بلکــه ایــن نظــام طبقاتــی، از 

گرفتــه  کــه متناســب بــا نظــام ســرمایه داری شــکل  احــکام علــم اقتصــاد اســت 

اســت. آنهــا معتقدنــد تمــام مــردم نمی تواننــد رفــاِه روز افــزون و دیوانــه واری 

کــرده را بــه دســت بیاورنــد چــون ایــن نــوع  کــه نظــام ســرمایه داری ایجــاد 

گــران و هزینه بــر اســت و لــذا مصــرف طبقاتــی، یــک امــر قهــری  زندگــی بســیار 

و ضــروری در نظــام ســرمایه داری محســوب می شــود. در واقــع ایــن حــّد از 

کارخانــه  رفــاه، حاصــل انبوهــی از تحقیقــات و تکنولــوژی و علــم و ســرمایه و 

گــران در می آیــد و اساســًا منابــع در جهــان  اســت و لــذا قیمــت تمــام شــده آن 

گــران قیمــت را حتــی بــه تمــام  کــه ایــن ســطح از رفــاِه  بــه قــدری نیســت 

ــذا در  کشــورهای دیگــر جهــان! ل ــه  کشــور خــود بدهنــد، چــه برســد ب مــردم 

کوپــن غــذا  آمریــکا 40 میلیــون نفــر از جمیعــت 300 میلیــون نفــری آن محتــاج 

هســتند. بنابرایــن فاصلــه طبقاتــی در الگــوی مصرف بر اســاس ســاختارهای 

اقتصــادی موجــود، امــری قهــری اســت.

ک تــر، فاصلــه طبقاتــی در  از آن باالتــر و عجیب تــر و پیچیده تــر و خطرنا

الگــوی تولیــد و بالتبــع آن، الگــوی درآمــد اســت. توضیــح آن کــه در فرآینــد 
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کاال، از ابتــدا بایــد »ســود ســرمایه« بــه صــورت تضمین شــده و قطعــی  تولیــد 

کارخانــه و ماشــین آالت و تحقیــق و  محاســبه شــود و ســپس هزینه هــای 

کاال در  ــودن  ــر ب ــرای رقابت پذی ــویی ب ــردد و از س گ ــخص  ــز مش ــعه آن نی توس

ــران تمــام شــود  گ ــد قیمــت آن  ــی و رقبــای بین المللــی، نبای بازارهــای جهان

ــر«  کارگ ــزد  ــل، »م ــوارد قب ــام م ــبه تم ــد از محاس ــه و بع ــن مرحل ــذا در آخری و ل

کرامــت او، در الگوی تولید تابع »ســود  تعییــن می گــردد. لــذا انســان و ارزش و 

کــه ایــن نظام طبقاتــی در الگــوی تولید  ســرمایه« قــرار می گیــرد. روشــن اســت 

و مصــرف درآمــد بــا ارزش هــای انقــاب اســامی و مطالبــات رهبــران انقــاب و 

وجــدان عدالت خــواه ملــت ایــران در تعــارض اســت و جامعــه انقابــی ایــران 

آن را بــر نمی تابــد و بــا آن مقابلــه می کنــد.1 در واقــع دنیاپرســتی در الگــوی 

کــه بــه هیــچ ســطحی از رفــاه  تولیــد متــداول در جهــان، زمانــی جلــوه می کنــد 

کــه ایــن امــر نیــز از طریــق  قناعــت نشــود و بلکــه دائمــًا بهینــه و ارتقــا یابــد 

گران قیمــت قابل دســتیابی اســت.  خــط تولیــد و تکنولوژی هــای پیچیــده و 

در ایــن صــورت، تولیــد محتــاج بــه ســرمایه گذاری های ســنگین و نجومــی 

کــه بایــد ســود سرشــار و سرســام آوری از ایــن ســرمایه گذاری ها نصیــب  اســت 

کاال ابتدائــًا ســود ســرمایه بــه  ســرمایه گذاران شــود. لــذا بــرای تعییــن قیمــت 

که در جمهوری اســامی، سیاســت ها  1. مقــام معظــم رهبــری: »مــن ایــن را صریحــًا عــرض می کنم 
براســاس عدالــت تنظیــم می شــود. از ابتــدای انقــاب همیــن بــوده اســت و تــا همیشــه نیــز همیــن 
گوشــه  کســانی در  خواهــد بــود. هــدف جمهــوری اســامی، تأمیــن عدالــت در جامعــه اســت. مبادا 
کــه هــدف مــا عبــارت اســت از افزایــش حجــم ثــروت مادی!  کننــد  کشــور پیــدا شــوند و تصــور  کنــار  و 
یعنــی عــده ای از انــواع و اقســام راه هــای تولیــِد ثــروت برخــوردار شــوند؛ دیگــران هــم هــر طــور زندگی 
کشــور را از فان مقــدار به  کــه ســرانه متوســط  کردنــد! مــا هــم دلمــان بــه ایــن خــوش باشــد  کردنــد، 
کشــور را از فــان میــزان بــه فــان میــزان رســانده ایم. هرگــز چنیــن نیســت!«  کل  دو برابــر، یــا تولیــد 

کارگزاران نظــام، ۱۳۷۱/۱۰/۱۷. بیانــات در دیــدار 
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ــه صــورت  ــرای ســرمایه گذاران جــذاب و برانگیزاننــده باشــد و ب ــه ب ک نحــوی 

هزینه هــای  و  ســرمایه  ســود  محاســبه  از  پــس  و  می شــود  معیــن  قطعــی 

پرداختــی بابــت ابــزار و امکانــات و مــواد اولیــه و در ماحظــه الزامــات قیمــت 

تعییــن  عوامــل  ایــن  همــه  تبــع  بــه  کارگــر  حــق  و  دســتمزد  تــازه  رقابتــی، 

کــه صدها و هــزاران پــروژه  اقتصادی  می گــردد. نتیجــه ایــن فرآینــد ایــن اســت 

کشــورهایی ماننــد هنــد و چیــن  بــزرگ آمریــکا و دیگــر قطب هــای توســعه در 

کشــور خــود  کار  کشــورها حاضــر می شــوند نیــروی  راه انــدازی شــود؛ زیــرا ایــن 

گــرم  ــا ارزان تریــن و خفیف تریــن قیمــت )مثــل هزینــه یــک وعــده غــذای  را ب

در روز( بــه ســرمایه داران دنیــا بفروشــند. بنابرایــن مبنــای اســتانداردها و 

ســاختارهای اقتصــادی امــروز جهــان، فاصلــه طبقاتــی و تحقیــر »انســان« در 

مقابــل »ســرمایه« اســت. لــذا در ریشــه و مبنــای ایــن ســاختارها، تبعیــض و 

ناعدالتــی و حــرص بــا مقیــاس جدیــد وجــود دارد و برخــی نیــز بــا ســاده انگاری 

و بــدون درک عمیــق از  واقعیت هــای فوق الذکــر، ایــن ســاختارها را نتیجــه 

تجــارب بشــری و حاصــل ســیره ی ُعقایــی دانســته و اســتفاده از آن را بــرای 

ــطح  ــن س ــه ای ک ــی  ــد. در حال ــکال می دانن ــی بی اش ــامی و انقاب ــه اس جامع

ــا دنیــا بــه معنــای نفــی »محوریــت آخــرت« در زندگــی  از رفــاه و عشــق بازی ب

کــه همــه هــّم  کســانی اســت  فــردی و اجتماعــی بــوده و تنهــا متناســب بــا 

و غــم آنهــا ایــن دنیاســت و فقــط می خواهنــد لــذات دنیــوی خــود را مرتبــًا 

ارتقــا دهنــد. ازایــن رو، زندگــی مــادی و رفاه محــور و شــهوت طلبانه را نیازمنــد 

گســترده  ســاختارهای بــزرگ و نظــم  و نظامــات پیچیــده و مهندســی های 

می داننــد و بــرای امــور مربــوط بــه آخــرت، بــه فعالیــت فــردی و ســاده و در 
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ســطح خرده فرهنــگ بســنده می کننــد. ایــن نــگاه، همــان معنــای »حــرص« 

کــه مرتبــًا در فرهنــگ دیــن در مذمــت آن صحبــت می شــود. حــرص  اســت 

یعنــی در ارتبــاط بــا دنیــا و تعلقــات آن، بــه هیــچ ســطحی قانــع نشــدن، و 

ابــزار  ارتقــا و پیچیده کــردن زندگــی و رفــاه و  ایــن معنــا، بهینــه و  پذیــرش 

بــه  نهایــت  دلیــل هزینه هــای ســنگین خــود، در  بــه  کــه  )تکنولــوژی(  آن 

منجــر  دیگــران(  )محروم ســازی  مصــرف  و  درآمــد  الگــوی  طبقاتی کــردِن 

می شــود. 

امــا انقــاب اســامی بــا مبنــا قــراردادن اســام و عدالــت علــوی و رهبــری 

کــه حقیقتــا بــه دنبــال تحقــق ایــن آرمان هــا هســتند،  فقهــا و علمــای اســامی 

ــه  ک ــاختاری  ــت؛ س ــه اس گرفت ــرار  ــادی  ق ــاختار اقتص ــن س ــل ای ــًا در مقاب عم

معتقــد اســت بــدون »فاصلــه طبقاتــی« نمی تــوان چرخــه تولیــد را بــه حرکــت 

کشــوری  گر در  در آورد و الگــوی مصــرف را بــه نحــو قاعده منــد شــکل داد. زیرا ا

کارگــر دائمًا افزایش یابد تا براســاس  برخــاف الگــوی تولیــد جهانی، دســتمزد 

شــعار عدالــت، تــوان خریــد مصــارف جدیــد را داشــته باشــد، تولیدکننــده نیــز 

کاال اضافــه می کنــد و در نتیجــه،  ایــن افزایــش دســتمزد را مرتبــا بــه قیمــت 

کاالی تولیــدی قــدرت رقابــت در بازارهــای داخلــی و خارجــی را پیــدا  قیمــت 

کشــوری  نمی کنــد و تولیــد و ســرمایه گذاری بــر مبنــای موجــود، در چنیــن 

مــداوم  و ورشکســتگی  بــاال  ریســک  بــا  و  بــود  و جــذاب نخواهــد  ســودآور 

کــه باعــث شــده انگیــزه  روبــرو خواهــد شــد. دقیقــا همیــن مطلــب اســت 

کشــور انقابــی ایــران بســیار پاییــن باشــد.  ســرمایه گذاری بــرای تولیــد در 

کشــور  یعنــی طــرح شــعار عدالــت الهــی و اســامی توســط رهبــران و مســئولین 
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ــدان  کارمن ــران و  کارگ ــرای اینکــه  ــده ب و مطالبــه آن از طــرف مــردم باعــث ش

ــد و  کاالهــای جدی ــه هماننــد بقیــه مــردم، از  ــه صــورت عادالن ــز بتواننــد ب نی

ــر خــاف قواعــد  ــه روزشــده  و متنــوع بهره منــد شــوند، حقوق هــای آن هــا ب ب

کــه  اقتصــادی و الگــوی تولیــِد متــداول دنیــا، مرتبــا افزایــش داشــته باشــد 

نتیجــه آن چیــزی جــز بــه صرفــه نبــودِن »تولیــد بــه روش متــداول« در اقتصاد 

ایــران نبــوده اســت. به طــور نمونــه یــک اســتاد بّنــای ســاختمان در ســال 

گوشــت  کیلــو  1350 روزانــه حــدودا 15 تومــن مــزد می گرفــت و قیمــت یــک 

کار می کــرد تــا   ســه روز بایــد 
ً
در همــان ســال،40 تومــن بــود، یعنــی حــدودا

گوشــت بخــرد. امــا بــا انقــاب اســامی و اهتــزاز پرچــم  کیلــو  می توانســت یــک 

عدالــت علــوی و مطالبــه مــردم و رهبــران انقــاب و تصریــح آنــان مبنــی بــر 

کاخ نشــینان، دســتمزد همیــن بّنــا در ســال 1397  کــوخ نشــینان بــر  ترجیــح 

کیلو  کار او، روزانــه بــه 120 هزاررســیده در حالی کــه هــر  بــدون تغییــر خاصــی در 

کــردن می توانــد دو  کار  گوشــت نیــز 60 هــزار تومــان اســت. یعنــی بــا یــک روز 

کارگــر، قطعــا از طریــق  گوشــت بخــرد. ایــن افزایــش شــش برابــری مــزد  کیلــو 

کاال تأمیــن خواهــد شــد، نــه از پاییــن آوردِن  باالرفتــن قیمــت تمــام شــده 

کاال و شکســت چرخــه  »ســود ســرمایه «. لــذا باعــث غیررقابتــی شــدن قیمــت 

که مبتنی  تولیــد می شــود. زیــرا از یــک ســو، ســاختارهای تولیدی متــداول راـ  

کردیــم و از  کشــور  کارگــر اســتـ  وارد  کمیــت ســرمایه بــر  بــر فاصلــه طبقاتــی و حا

ســویی دیگــر، بــه دنبــال تحقــق عدالــت اســامی و علــوی بــرای عمــوم مــردم 

کــه بیــان شــد،  کارمنــدان هســتیم. بــا ایــن وصــف همان طــور  کارگــران و  و 

کثــر ســرمایه گذاری ها و نقدینگــی  کشــور مــا تولیــد بــه صرفــه نیســت و ا در 
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بــه طــرف »توزیــع« یــا داللــی ســرازیر می شــود، چــون ســودآوری باالیــی دارد. 

یعنــی در ایــران ریســک ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد بــه شــدت بــاال بــوده 

و در بخــش توزیــع پاییــن اســت. ایــن توضیحــات دربــاره اســتفاده از الگــوی 

ــا آرمــان عدالــت و در  کشــور انقابــی ایــران و درگیــری آن ب تولیــد متــداول در 

ــود. کشــور ب نتیجــه به هم ریختگــی وضعیــت تولیــد در 

در  کــه  داشــت  توجــه  بایــد  جامعــه  مصــرف«  »الگــوی  دربــاره  امــا 

گــران  ســاختارهای اقتصــادی متــداول دنیــا، رفــاه جدیــد و روزافــزون بســیار 

کشــورها و قــدرت خریــد اقشــار مختلــف بــه انــدازه ای  اســت و لــذا منابــع 

کــه بتواننــد ایــن نــوع از رفــاه را بــرای همــه مــردم خــود تأمیــن نماینــد.  نیســت 

گرچه همــه مردم با  کاال و رفــاه نیــز »طبقاتــی« شــود. یعنی  پــس بایــد مصــرف 

کارآمــد دائمــًا تحریــص و تحریک می شــوند  کاالهــای جدیــد و  مشــاهده انــواع 

کاالهــای جدیــد  امــا حــق ندارنــد متناســب بــا ایــن ســطح از تحریــک، از 

کثریــت، یــک فاصلــه دائمــی میــان »نیــاِز تولیــد  بهره منــد شــوند بلکــه بــرای ا

شــده« و »ارضــاء آن« وجــود دارد. دقیقــا هماننــد دوران خلفــا در صدر اســام 

گــران بــود و لــذا هرکســی  کــه نحــوه زندگــی و مصــرف پادشــاهان ایــران و روم 

نمی توانســت از ایــن ســطح مصــرف بهره منــد شــود. برایــن اســاس بایــد 

عطایــا و رزق ویــژه ای از بیت المــال بــه رؤســای قبائــل داده می شــد تــا آن هــا 

کمیــت خلفــا  تــوان ایــن نــوع مصــرف را داشــته باشــند و از قــدرت مرکــزی و حا

گــر دنیا و زندگــی در آن، هــرروز متنوع تر و متکثرتر  حمایــت نماینــد. بنابرایــن ا

گــران در می آیــد و در نتیجــه عمــوم مــردم نمی تواننــد  و ارتقــا یافته تــر بشــود 

از ایــن نــوع زندگــی و رفــاه بهــره ببرنــد. امــا بــا انقــاب اســامی و ســرنگونی 
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کمیــت اخــاق علــوی و اســامی بــر رفتــار  کاخ نشــینان و حا نظــام پادشــاهی و 

کیــد ویــژه نســبت بــه  حضــرت امــام)ره( و مقــام معظــم رهبــری در توجــه و تأ

کوخ نشــین،  معیشــت عمــوم مــردم بالخصــوص مســتضعفین و پابرهنه هــاِی 

مصــارف عمومــی مــردم ــــ برخــاف منطــق اقتصــادی متــداول دنیاپرســتان 

کاالهــا  جهــان ــــ از طریــق بیت المــال و درآمــد نفــت تأمیــن شــد و در نتیجــه 

گرفــت تــا  ــــ حتــی از طریــق واردات ــــ بــا قیمــت مناســب در اختیــار مــردم قــرار 

نیازهــای ضــروری مــردم انقابــی و غالبــا قشــر مســتضعف بــا مشــکل جــدی 

مواجــه نشــود.

کاالهــای ضــروری و مــورد نیــاز و چگونگــی   البتــه در زندگــی امــروز، معنــای 

کــرده اســت. بــه طــور نمونــه قبــل از انقــاب در  مصــرف آن هــا تغییــر پیــدا 

و  بــرق  بــه  نیــازی  روســتاها  کثــر  ا و  کوچــک  شــهرهای  مناطــِق  از  خیلــی 

محصــوالت برقــی احســاس نمی شــد یــا مــردم شــهرها حــّد مصــرف برنــج یــا 

گوشــت خــود را ماهانــه تنظیــم می کردنــد و نــه روزانــه. و اساســًا بــر مبنــای 

کاالی  علــم اقتصــاد متــداول در دنیــا هرکــس بــه انــدازه ســهم خــود در تولیــد 

کاالهــا را پیــدا می کنــد. لــذا در منطــق  صنعتــی، حــق مصــرِف ایــن نــوع از 

کشــاورزی آن هــا بــه  کــه دامــداری و  کنان روســتاها  متــداول اقتصــادی، ســا

صــورت ســنتی و بــا ارزش افــزوده ی پاییــن اســت، درآمــدی بــرای بهره منــدی 

کاالهــا و خدمــات صنعتــی ندارنــد و بــه همیــن دلیــل حــق ندارنــد از ایــن  از 

گاز یــا یخچال و لباس شــویی و...( اســتفاده  کاالهــا )ماننــد شــبکه بــرق و  نــوع 

کننــد. ولــی انقــاب اســامی و تمامــی دولت هــای برآمــده از آن بــه دلیــل 

ــی  ــم عظیم ــا حج ــه و تقاض ــزم عرض ــم زدن مکانی ــا به ــت، ب ــی عدال ــعار اله ش
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کاالهــا و خدمــات صنعتــی را بــا پــول نفــت و قیمتــی بســیار پایین تــر از  از 

قیمــت تمام شــده در دســترس تمــام مــردم قــرار داده و می دهــد و در نتیجــه 

ــِی متــداول در نظــام ســرمایه داری  ــا حــدود زیــادی، الگــوی مصــرف طبقات ت

را شکســته اســت. به طــور نمونــه در دولت هــای نهــم و دهــم، اســتراتژی 

کان شــهرها بــه ســطح شــهرها و ســطح رفــاه شــهرها بــه  تعمیــم رفــاِه ســطح 

ــت.  گرف ــرار  ــت ق ــای دول ــور برنامه ه ــتا مح روس

ایــن تغییــرات اساســی انقــاب در الگــوی تولیــد و الگــوی مصــرف عمــوم 

مــردم، برخــاف قواعــد و منطــق علــوم اقتصــادی مــادِی متــداول دنیــا بــوده 

کشــور« در مقابــل  اســت و نتیجــه ایــن رونــد 40 ســاله، »افــت ارزش پــول ملــی 

دالر و دیگــر ارزهــای مرجــع دنیــا و پاییــن آمــدن قــدرت خریــد مــردم بــه خاطــر 

کشــور ایــران بــر  کاالهاســت. زیــرا از یــک ســو، تولیــد1 در  گرانــی دائمــی  تــورم و 

کفرآمیــز اقتصــادی دنیــا، بــه صرفــه نبــوده و از ســویی  اســاس ســاختارهای 

کاالهــای  گذاشــتن  براســاس شــعار حــق و منطقــی عدالــت، بــا در اختیــار 

کــه منظــور از تولیــد در علــم اقتصــاد، تولیــد نفــت و  1. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت 
کاالهــای متنــوع  گازی و دیگــر منابــع نیســت بلکــه منظــور تبدیــل ایــن مــواد اولیــه بــه  میعانــات 
کــه ایــن امــر، وابســته بــه تکنولوژی هــای  وجدیــد مصرفــی تــا ارزش افــزوده بــه همــراه داشــته باشــد 
کشــورهای حاشــیه  گفتــه شــود: »پــس چــرا بعضــی از  گــر  برتــر و ســرمایه گذاری های بــزرگ اســت. ا
کــه ایــن معنــا از تولیــد را داشــته باشــند، هیچــگاه ارزش پــول ملــی آن هــا  خلیــج فــارس بــدون ایــن 
ــدازه از  ــّد و ان ــرف بی ح ــر مص ــه خاط ــورها ب کش ــن  ــت ای گف ــد  ــخ بای ــد؟« در پاس ــدا نمی کن ــت پی اف
کــردن مصــرف عمومــی،  کنتــرل و طبقاتــی  کشورشــان و  کــم  ذخایــر بــزرگ نفتــی خــود و جمعیــت 
کشــور وســیع  توانســته اند ارزش پــول ملــی خــود را ثابــت نگــه دارنــد. لــذا به طــور  نمونــه جمعیــت 
گازی خــود، حــدود 33 میلیــون نفــر اســت امــا طبــق  و بــزرگ عربســتان بــا آن منابــع عظیــم نفتــی و 
کــه بســیاری از آنهــا در  کارگــر خارجــی بــوده  برخــی آمــار بیــش از ده میلیــون نفــر از ایــن جمعیــت، 
وضعیــت بغرنجــی از نظــر حقــوق و دســتمزد بــه ســر می برنــد و طبــق برخــی ادعاهــا، بیــش از 39 

درصــد مــردم آن زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد.
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کشــور از تولیــد آن، باالتــر رفتــه اســت.  صنعتــی بــرای عمــوم مــردم، مصــرف 

یعنــی تولیــد هــر چــه ضعیف تــر و مصــرف هــر چــه شــدیدتر شــده و ایــن در 

کــه حفــظ ارزش پــول ملــی وابســته بــه پیشــتازی تولیــد نســبت  حالــی اســت 

بــه مصــرف ملــی اســت. بــه عبــارت دیگــر، ســاختارهای اقتصــادی متــداول 

کشــورهای جهــان را براســاس نظــام  در دنیــا توانســته وضعیــت اقتصــادی 

گرانــی را بــه  طبقاتــی بهبــود ببخشــد و مشــکات تولیــدی و اشــتغال و تــورم و 

کــه در مقابــل ایــن مظالــم خمــود  صــورت مــادی و غیرعادالنــه بــرای مردمــی 

کنــد. امــا در ایــراِن پــس از انقــاب،  بــوده و تســلیم آن شــده اند، برطــرف 

ایــن ســاختارهای مــادی اقتصــادی بــه »شــعار عدالــت الهــی و علــوی« مقیــد 

ــد و  ــدا نکن ــان پی ــور جری کش ــه در  ــورت همه جانب ــه ص ــد آن ب ــا مفاس ــده ت ش

بــا شــعار عدالــت، ناهنجاری هــای مختلــف  ایــن ســاختارها  لــذا درگیــری 

گرانــی، بــه صرفــه  کشــور )ماننــد افــت ارزش پــول ملــی، تــورم و  اقتصــادی را در 

نبــودن تولیــد، بیــکاری و...( رقــم زده اســت. یعنــی چــون انقــاب اســامی 

کامــل از ایــن ســاختارها و  کــه تبعیــت  بــه صــورت وجدانــی توجــه داشــته 

و  اســامی  انقــاب  از  مــردم  باعــث جــدا شــدن  کارشناســی،  توصیه هــای 

انــزوای آرمان هــای مکتبــی می شــود، ایــن ســاختارها را در حــد تــوان بــه 

کــرده اســت. امــا چــون ایــن دســتاورد بزرگ  »شــعار عدالــت« مقیــد و مشــروط 

انقــاب در مقیدکــردن الگــوی اقتصــاد متــداول بــه شــعار عدالــت، توســط 

حوزه هــای علمیــه و دانشــگاه ها بــه تولیــد ســاختارهای اقتصــادی متناســب 

بــا اســام و عدالــت علــوی منجــر نشــده اســت، در عمــل و در طــول زمــان، نــه 

کــرده و نــه شــعار عدالــت  کشــور خــوب عمــل  چرخــه تولیــد ســرمایه داری در 
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بــه درســتی محقــق شــده و باعــث هــرج و مــرج اقتصــادی شــده اســت. پــس 

نبایــد ایــن ناهنجــاری و هــرج و مــرج اقتصــادی را فقــط بــه ایــن دولــت یــا آن 

دولــت نســبت داد بلکــه طبــق آمــار و وجــدان مــردم، در تمــام دولت هــای 

گذشــته ارزش پــول ملــی در مقابــل دالر افــت داشــته و فشــارهای شــدیدی 

کــرده اســت. بــه قــدرت خریــد مــردم وارد 

کــه بــا عمومی کــردِن »رفــاه  در واقــع تأمیــن هزینه هــای تحقــق عدالــت ــــ 

روز افــزون« بــرای تمامــی اقشــار همــراه شــده ــــ مبالــغ ســنگینی را بــه دولت هــا 

تحمیــل می کنــد. چــون دائمــا ســطح موجــود از رفــاه در حــال ارتقــا اســت و 

ج وارد ایــران شــده امــا بــا شــعار عدالــت  مرتــب ســبک زندگــی جدیــدی از خــار

کشــورها بــه صــورت طبقاتــی  کــه در دیگــر  ترکیــب می شــود و لــذا رفاهــی 

جریــان پیــدا می کنــد، بالنســبه بــه صــورت غیرطبقاتــی و در زندگــی عمــوم 

مــردم ایــران جریــان پیــدا می کنــد و مصــرف ملــی را تشــدید و مهارناپذیــر 

پــس  می گــذارد.  باقــی  نحیــف  و  ضعیــف  حالتــی  در  را  تولیــد  و  می کنــد 

کــه مشــکات اقتصــادی صرفــًا  جامعــه مؤمنیــن بایــد توجــه داشــته باشــند 

بــه تخلفــات و اختاس هــا و تبعیض هــای بعضــی از مســئولین و افــراد بــاز 

نمی گــردد بلکــه عامــل ریشــه ای و مشــکل اصلــی وضعیــت فعلــی اقتصــاد 

ایــران، درگیــری ســاختارهای اقتصــادی موجــود بــا آرمان هــای ملــت ایــران و 

نظــام اســامی اســت و لــذا بایــد آنها را »ســاختارهای اقتصادِی برانــداز نظام« 

گرچــه شــکی نیســت وجــود فســاد و ظلــم در هــر ســطحی،  گذاشــت.  نــام 

برازنــده نظــام مقــدس جمهــوری اســامی نیســت و باعــث نارضایتــی مــردم 

کشــور« در چهــل ســال  انقابــی می شــود امــا علــت اصلــی »عــدم تــوازن ارزی 
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گذشــته قطعــا فســاد و دزدی چنــد مســئول و فــرد نیســت و نیروهــای انقابی 

کودکانــه در ایــن  گذاشــتن درک هــای  کنــار  و محبیــن اهل بیــت؟مهع؟ بایــد بــا 

ــه افشــای ســاختارها و مدل هــای اقتصــادی متــداول دنیاطلبــان  زمینــه، ب

و  نخبــگان  از  خــود  دقیــق  و  درســت  مطالبه گــری  بــا  ســپس  و  بپردازنــد 

کشــور، زمینــه بــرای حرکــت بــه ســمت تولیــد ســاختارهای الهــی  مســئولین 

کننــد. ــه را مهیــا  و عادالن

در همیــن راســتا حوزه هــای علمیــه و دانشــگاه ها نیــز بایــد درک خــود را 

کــرده و مفاســد آن را بــه مردم  نســبت بــه ایــن ســاختارهای اقتصــادی عمیــق 

ــت علــوی ناســازگار  ــا عدال ــا مــردم بفهمنــد ایــن ســاختارها ب کننــد ت منتقــل 

اســت و چطــور بــه دیــن و دنیــای آنهــا ضربــه می زنــد. عــده ای مرتــب اعتــراض 

مــا جریــان  کشــور  مــردم می گوینــد: »عدالــت علــی؟ع؟ در  بــه  و  می کننــد 

کــه مانــع  نــدارد« امــا دچــار غفلــت شــده اند و توجــه بــه ایــن مســأله ندارنــد 

تحقــق عدالــت علــوی در جامعــه مــا، همیــن ســاختارهای اجتماعــی  اســت 

ــد  کات عقایــی پذیرفته ان ــا ادرا کــه خــود، آنهــا را تحــت عنــوان ســیره عقــا ی

کمکــی بــه حــل مســأله نمی کنــد و  و البتــه ایــن غفلــت و آن اعتــراض، هیــچ 

گــر مطالبه گری هــا به ریشــه  کودکانــه شــباهت دارد. لــذا ا بیشــتر بــه رفتارهــای 

امــور بازنگــردد و صرفــًا بــه اختــاس و تخلــف اقتصــادِی برخــی افــراد منحصــر 

گرچــه دادگاه هایــی بــرای چنــد شــخص مفســد برگــزار می شــود امــا  شــود، 

کــه منشــأ اصلــِی  کمــه ســاختارهای اقتصــادی ـ  ــرای محا دادگاه هــای الزم ب

کــه  مشــکات جامعــه شــیعی و انقابــی هســتند ـ و حساب کشــی از نخبگانــی 

بــه اصــاح ایــن امــور نپرداخته انــد، بــه حاشــیه خواهــد رفــت.  



مبحث دوازدهم:
ضرورت طراحی ساختارهای اقتصادی الهی با شکستِن »الگوی 

تولید و مصرف نظام سرمایه داری« از طریق تغییر عملکرد بخش 
»دولتی، خصوصی و تعاونی )وقف(« در اقتصاد با تکیه بر انگیزه های 

آخرت گرایانه 

حضــرت اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ در وصیت نامــه ای بــه محمد حنفیه، 

اهــداف قیــام خــود را ذکــر می کننــد و در فــرازی از ایــن نامــه می فرماینــد: 

بــر  می خواهــم  مــن  ابی طالــب«1  بــن  علــی  أبــي  َو  َجــّدي  ِبســیَرِة  ســیَر 
َ
»أ

کــرم؟ص؟ و پــدرم امیرالمؤمنیــن؟ع؟ عمــل  اســاس ســیره جــدم پیامبــر ا

کــه  کنــم. ایــن ســیره در امــر اقتصــاد در روایتــی زیبــا توضیــح داده شــده 

ایجــاد ســاختارهای  در  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  و  کــرم؟ص؟  نبی ا رفتــار  بیانگــر 

اقتصــادی الهــی در مقابــل ســاختارهای اقتصــادی مــادی اســت: یکــی 

ــرت  ــت حض ــه خدم ــن غفل ــوید ب ــام س ــه ن ــن؟ع؟ ب ــاب امیرالمؤمنی از اصح

کــه پوســته های جــو  شــرفیاب شــد، تکــه نانــی از جــو نــزد ایشــان دیــد 

بــر روی آن معلــوم بــود. یعنــی حتــی آرد جــو آن نیــز غربــال نشــده بــود و 

1. بحاراالنوار، ج4، ص329.
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کمــک می گرفــت.  امــام بعضــًا بــرای تکه کــردن ایــن نــان از زانــوی مبــارک 

ــدا  ــت: از خ گف ــرت  ــزار حض ــه خدمتگ ــه فض ــد، ب ــت را دی ــن وضعی ــی ای وقت

کــه بــه ایــن مــرد ُمســّن چنیــن غذاهایــی می دهیــد؟! حداقــل  نمی ترســید 

کنیــد. فضــه فرمــود: امــام از  گــر نــان جــو بــه او می دهیــد، آرد آن را غربــال  ا

کــه آرد غذایــش را غربــال نکنیــم. وقتــی امیرالمؤمنیــن از  گرفتــه  مــا قــول 

گریــه افتــاد و فرمــود: »پــدر و مــادرم فــدای  ســخن ســوید خبــردار شــد، بــه 

گنــدم ســیر نکــرد تــا  رســول اهلل؟ص؟؛ هرگــز ســه روز پی درپــی خــود را از نــان 

رخــت از ایــن جهــان بــر بســت و آرد خــود را هرگــز غربــال نفرمــود«1 و در پاســخ 

کــه  بــه یکــی دیگــر از اصحــاب در ایــن موضــوع فرمــود: »مــن پیامبــر را دیــدم 

کــه بــه ایشــان  غذاهایــی خشــک تر از ایــن را میــل می فرمــود و می ترســم 

گرچــه  کمــان اســامی در مصــرف اســت.  ملحــق نشــوم«2. ایــن ســیره حا

کــه غیرمعصومیــن نمی تواننــد ایــن ســطح از زهــد را تحمــل  روشــن اســت 

کننــد امــا بایــد جهــت حرکــت جامعــه اســامی بــه ایــن ســمت و قبلــه باشــد. 

کــه علی رغــم الگــوی مصــرف بســیار زاهدانــه  البتــه بایــد توجــه داشــت 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟، باالتریــن ســطح از تولیــد را نیــز ایشــان داشــتند و بــه 

نظــر می رســد چنیــن میزانــی از فعالیــت تولیــدی بــرای یــک فــرد بــدون 

کســی محقــق شــده باشــد.  ابزارهــای پیشــرفته، نبایــد در طــول تاریــخ بــرای 

کــه: »کانــت ُغّلــه  جنــاب ابن شهرآشــوب از تاریــخ بــاذری نقــل می کنــد 

کشــاورزی در ســال، 40 هــزار  علــٍیّ اربعیــن الــف دینــار« درآمــد حضــرت از 

1. الغارات، ج 1، ص87.
2. همان. بحار االنوار، ج 40، ص 331.
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ــا 30 هــزار مثقــال طــا و  ــر ب ــوده اســت. ایــن 40 هــزار دینــار براب دینــار طــا ب

 معــادل 50 میلیــارد تومــان اســت. امــا »فجعلهــا 
ً
بــه قیمت هــای روز حــدودا

صدقــه« همــه را صدقــه مــی داد چــون فقــرای بســیاری ناشــی از فاصلــه 

طبقاتــی ســاختارهای اجتماعــِی خلفــا، وجــود داشــت. ایــن انفــاق عظیــم 

کــه چیــزی در خانــه برای خوردن نداشــت: »و انه باع ســیفه  بــه نحــوی بــود 

کان عنــدی عشــاء مــا بعُتــه« یعنــی شمشــیرش را فروخــت و فرمود  و قــال لــو 

گــر غــذای شــب را داشــتم، شمشــیرم را نمی فروختــم.1 همیــن بیــان دربــاره  ا

کــه پــس از آن یکــی از فروشــندگان لبــاس در  خریــد لبــاس هــم نقــل شــده 

کــرد: مــن یــک لبــاس را بــه شــما نســیه می فروشــم  بــازار بــه امــام؟ع؟ عــرض 

و هــر وقــت ســهم تان از بیت المــال آمــد، ثمــن آن را عــودت دهیــد و بــه 

کــرد.2 در روایــت  کــه حضــرت توانایــی خریــد لبــاس را پیــدا  ایــن صــورت بــود 

کرباس فروشــان رفــت و فرمــود: مــن دو  کــه امــام بــه بــازار  دیگــر نقــل شــده 

گفــت: دو لبــاس  لبــاس مجموعــا بــه قیمــت 5 درهــم می خواهــم. فروشــنده 

کــه یکــی بهتــر از دیگــری اســت؛ اولــی ســه درهــم و دومــی دو درهــم.  دارم 

امیرالمؤمنیــن دو لبــاس را خریــد و لبــاِس ســه درهمــی را بــه قنبــر داد و 

کــرد: لبــاس ســه درهمــی بــرای  دو درهمــی را خــود برداشــت. قنبــر عــرض 

شــما بهتــر اســت چــون بــه منبــر می رویــد و بــرای مــردم خطبــه می خوانیــد. 

کــه بــر تــو برتــری  امــام فرمــود: در تــو شــور جوانــی اســت و مــن حیــا می کنــم 

کــه خــود  کــه فرمــود از همــان چیــزی  کــرم؟ص؟ شــنیدم  بجویــم چــون از نبی ا

1. مناقب آل ابی طالب، ج2، ص72.
2. الغارات، ج 1، ص63.
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می پوشــید بــه آنهــا بپوشــانید«.1 همچنیــن نقــل شــده اســت ایشــان هــزار 

کــرد.2  بــرده را از دســترنج خــود خریــد و آزاد 

کــه نظــام اســامی بــه دنبــال  گذشــته بیــان شــد  گــر در مباحــث  پــس ا

کــه  کوچک کــردن تمنیــات دنیاســت، ایــن بــدان معنــا نیســت  ســاده و 

بــرای  مؤمنیــن  دینــی  انگیزه هــای  بلکــه  شــود؛  تعطیــل  کار«  و  »تولیــد 

در  تولیــد  ولــی  دنیاپرست هاســت  از  شــدیدتر  مراتــب  بــه  کار،  و  تولیــد 

کفــر و نفــاق، مــازم بــا مصــرف مســرفانه و  نظــام اســامی برخــاف جوامــع 

کمــا این کــه امیرالمؤمنیــن بــه شــهادت  لذت محــور و دنیاپرســتانه نیســت؛ 

ایــن  قــرار داشــت.  زهــد  اوج  و  تولیــد  اوج  در  فــوق، همزمــان  نقل هــای 

رفتارهــای بی نظیــر امــام علــی؟ع؟، باعــث شکسته شــدن فرهنــگ فاصلــه 

گرچــه علقــه ی جامعــه به ســاختار  طبقاتــِی نهادینــه شــده در جامعــه شــد؛ ا

کــه ســطح مصــرف زندگــی ایــران و روم را بــه مــذاق آن هــا  اقتصــادِی مــادی 

گردیــد در مقابــل حضــرت بایســتند و ایــن حرکــِت  چشــانده بــود، باعــث 

ساختارشــکن ــــ بــا آنکــه یــک اتمام حجــت در ســطح تاریــخ بــود ـ در وهلــه و 

در آن دوران و در آن جامعــه بــه ثمــر ننشســت. زیــرا اشــراف و بــزرگان بــرای 

زندگــی بــا آن الگــوی مصــرف دنیاپرســتانه، از امــام انتظــار پــول  و امکاناتــی 

کــه قبــا بــه آنهــا اختصــاص پیــدا می کــرد امــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟  را داشــتند 

کــم اســامی وظیفــه نــدارد  کــه حا بــا ایــن رفتارهــا بــه آن هــا نشــان مــی داد 

مــردم  و  کنــد  تأمیــن  را  لذت گراهــا  و  دنیاپرســت ها  الــوف  و  آالف  خــرج 

1. همان، ص106.

2. همان، ص92.
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کنــد، لــذا حضــرت بیت المــال را بــه صــورت  مســتضعف را بــه حــال خــود رهــا 

ــه قــدرت سیاســی و اقتصــادی  ــا تکیــه ب ــرد و آنهــا نیــز ب ک مســاوی تقســیم 

ــود، مــردم را از حــول  کمیــت جــور برایشــان فراهــم شــده ب ــه در زمــان حا ک

ــد. کردن ــده  کن ــن پرا امیرالمؤمنی

ــه ایــن درجــه از زهــد  ــادر نیســتند ب ــه غیرمعصومیــن ق ک واضــح اســت 

بــه  حرکــت  را  خــود  جهت گیــری  و  قبلــه  بایــد  بلکــه  کننــد  پیــدا  دســت 

ســوی ایــن قلــه قــرار دهنــد امــا چگونــه؟ چنیــن روایاتــی در برخــی منابــر و 

تریبون هــا بیــان می شــود و پــس از آن معمــواًل بــه توبیــخ مســئوالن اشــرافی 

گرایــش بــه زخــارف دنیــوی شــده اند،  کــه دچــار هــوای نفــس و  و تجمل گــرا 

گرچــه روش و منــِش ایــن طیــف از مســئولین محکــوم  پرداختــه می شــود. 

کــه در ایــن مباحــث بیــان شــد، جامعــه مؤمنیــن  اســت امــا بــا توضیحاتــی 

کــه ریشــه مشــکات و چالش هــا  و محبیــن اهل بیــت بایــد متوجــه باشــند 

نیســت،  درونــی  نفــس  هــوای  از  ناشــی  فقــط  علــوی  ســیره  از  دوری  و 

غلطیــدن  در  اساســی  نقشــی  نیــز  مــادی  اجتماعــِی  ســاختارهای  بلکــه 

ــه دام تجمــل و اشــرافی گری دارد. یعنــی در یــک بیــان  برخــی مســئولین ب

کــه بــرای ارضــاء  تمثیلــی، هــوای نفــس فــرد هماننــد اســب تندرویــی اســت 

تمنیــات بــه تنهایــی در بیابان هــا و دشــت ها می تــازد امــا ســاختارهای 

کــه زمینــه  کشــور اســت  اجتماعــی مــادی هماننــد جاده هــای آســفالته یــک 

کیلومتــر در ســاعت  ســرعت گرفتن چنــد میلیــون اتومبیــل  را تــا دویســت 

ــاره ایــن  ــر مؤمنیــن درب گ ــذا ا ــه شــهوات فراهــم می کنــد!  ل ــرای رســیدن ب ب

ــو  گفت وگ ســاختارها در هیئــات و مســاجد و نمازهــای جمعــه بــه بحــث و 
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نپردازنــد، بخــش بزرگــی از مســئولین ساده زیســت نیــز بــا قرارگرفتــن در ایــن 

کــرده و دچــار ریــزش  ســاختارها و بســترهای اجتماعــی، بــه تدریــج تغییــر 

کــه بیانگــر ســیره نبــوی و علــوی  می شــوند. پــس در برخــورد بــا روایــات فــوق 

هســت، نبایــد بــه توبیــخ و ســرزنش مســئولین اشــرافی و دعــوت بــه تغییــر 

ــر  ــیره پیامب ــاء س ــاده ای را احی ــار س ــن رفت ــرد و چنی ک ــا  کتف ــراد ا ــرد اف عملک

و امیرالمومنیــن و حرکــت در مســیر اهــداف عاشــورا پنداشــت بلکــه بایــد 

ــرورش مســئولین هســتند شناســایی و  ــه بســتر پ ک ســاختارهای مــادی را 

ج شــد و بــه ســمت طراحــی ســاختارهای اقتصــادی  کــرد و از آنهــا خــار افشــا 

کــرد تــا چنــان ادعــا و پنــداری در مــورد تحقــق اهــداف عاشــورا  الهــی حرکــت 

بــا  بایــد  دانشــگاهی  و  حــوزوی  نخبــگان  واقــع  در  کنــد.  پیــدا  واقعیــت 

طراحــی ســاختارهای اجتماعــِی الهــی، جامعــه را بــه ســمت ایــن قله هــای 

کوچــک  ــا دنیــا و نیازهــای مــادی آن ســاده و  خداپرســتی حرکــت دهنــد ت

گــردد. شــده و نیازهــای اخــروی متنــوع و متکثــر 

 بنابرایــن بایــد توجــه داشــت امــروزه دنیاپرســتان نیــز بــه دنبــال حــذف 

مطلــق دیــن نیســتند و در ظاهــر هیــچ گاه بــه موحــدان نمی گوینــد »اصــا به 

کــه  آخــرت و عبــادات توجــه نداشــته باشــید«، بلکــه بــه دنبــال ایــن هســتند 

جایــگاه دیــن داری و عبــادات به عنــوان تابعــی از دنیاپرســتی تعییــن شــود 

و لــذا می گوینــد: »دیــن داری و عبــادات به عنــوان یــک »خــرده فرهنــگ« 

قابــل پذیــرش اســت و بــه ســادگی و بــه صــورت فــردی انجــام می شــود و 

نیــازی بــه تخصــص و پیچیدگــی نــدارد؛ بلکــه آنچــه نیازمنــد تخصــص اســت 

و بایــد بــه صــورت همه جانبــه و اجتماعــی پی گیــری شــود و نیــاز بــه طراحــی 
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ســاختار دارد، نیازهــای مــادی و لــذات دنیــوی اســت«. حــال در مقابــل 

ایــن رفتــار جبهــه دشــمن، می تــوان بــه خوانــدن روایــات و توبیــخ افــراد 

کــرد؟!  کتفــا  ا

کــه ســاختارهای اقتصــادی موجــود چــه نقشــی  پــس بایــد روشــن شــود 

در اشــرافی گری مســئولین و دوری آنهــا از زهــد انقابــی و اســامی دارد؟ 

در ابتــدای انقــاب اســامی، بــا همیــن وجــدان انقابــی و درک عمومــی از 

عدالــت علــوی در میــان مــردم و مســئولین، بحــث تغییــر در نظــام حقــوق 

نماینــدگان  و  و مزایــا مطــرح شــد و دولــت شــهید رجایــی، حقــوق وزرا 

بــه یک دهــم  بــود،  تومــان  زمــان شــاه ماهانــه 70 هــزار  کــه در  مجلــس 

کارگــران نیــز افزایــش  یعنــی 7 هــزار تومــان تقلیــل داد و در مقابــل، حقــوق 

کاهــش مصــرف مســئولین و نزدیک شــدن ســطح  کــرد و ایــن نــوع از  پیــدا 

ــان جنــگ تحمیلــی ادامــه داشــت. امــا  ــا پای ــه ســایر اقشــار ت ــی آنهــا ب زندگ

کشــور، تصمیم گیری هــا دوبــاره بــر  بعــد از اتمــام جنــگ و تثبیــت فضــای 

گرفــت. لــذا  کارشناســی شــکل  اســاس ســاختارهای متــداول و محاســبات 

کــه بــا پایین مانــدن ســطح حقــوق  کارشناســی مطــرح شــد  ایــن اســتدالل 

کارشناســان ارشــد، انگیــزه ای بــرای متخصصیــن ـ  و مزایــا بــرای مدیــران و 

کــه ســال های متمــادی بــا ســختی و زحمــت درس خوانده انــد تــا بــه درآمــد 

کننــد ـ باقــی نخواهــد مانــد و نخبــگان  مکفــی و زندگــی خــوب دســت پیــدا 

ــازندگی از  ــرای س ــانِی الزم ب ــروی انس ــرد و نی ک ــد  ــرت خواهن ــور مهاج کش از 

دســت خواهــد رفــت. بــه همیــن دلیــل، قانــون »نظــام پرداخــت هماهنــگ 

کارمندان  کــه عما فاصلــه طبقاتی میــان مســئولین و  حقــوق « مطــرح شــد 
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ج یــک مســئول باالتــر  کــه هــر مقــدار رتبــه و مــدار ایجــاد  کــرد. بدیــن ترتیــب 

کــه ایــن یــک امــر رایــج در دنیــا  باشــد، حقــوق باالتــری بــه او تعلــق بگیــرد 

آن  بــه  عمــا  رویــه  ایــن  امــا  اســت.  اقتصــادی  فعالیت هــای  تمــام  در  و 

کــه درآمــد و قــدرت خریــد باالتــر و بهره منــدی بیشــتر از دنیــا بــه  معناســت 

ج آن تبدیــل  شــود. البتــه  انگیــزه ی اصلــی بــرای فعالیــت اداری و طــی مــدار

ــرد و  ک ــدی در جامعــه پیــدا  ــز تعریــف جدی ــا نی همزمــان بهره منــدی از دنی

نــه بــه نیازهــای ضــروری یــا عــادی بلکــه بــه ســطح مصــرف زندگــی اروپایــی 

کــه از طریــق واردات در دســترس قــرار می گرفــت ـ معنــا  شــد.  و آمریکایــی ـ 

کــه انگیزش هــا را بــر اســاس درآمــد و قــدرت  در چنیــن فضــا و ســاختاری 

خریــد تحریــک می کنــد، تجملــی و اشرافی شــدن زندگــی مســئولین یــک 

کســی تــوان مقاومــت در مقابــل ایــن امــواج  کــه هــر  امــر قهــری خواهــد بــود 

ــی  ــی و عقای کارشناس ــات  ــا توجیه ــی ب ــت. وقت ــد داش ــی را نخواه اجتماع

ــر رفتــن اعتبــار و  ــه مقــدار باالت ــون مصــوب، ب ــه بیــان شــد و براســاس قان ک

باالتــر  نیــز  او  یــک مدیــر، حقــوق و مزایــای  جایــگاه اداری و مســئولیتی 

کنتــرل هوای  مــی رود، دیگــر توصیــه و موعظــه ایــن مدیــران و مســئولین بــه 

ــرای جلوگیــری از ترویــج  ــدارد. بلکــه مبلغــان دینــی ب ــی ن ــر چندان نفــس اث

کــه جایگاه هــای  را  اقتصــادی  بایــد ســاختارهای  فرهنــگ دنیاپرســتی، 

اجتماعــی و مســئولیتی را بــر طبــق فاصلــه طبقاتــی و درآمــد بیشــتر تعریــف 

کــم اســامی )ماننــد وجــود مبــارک  می کنــد، افشــا نماینــد. زیــرا در ســیره حا

کــرم؟ص؟ و امیرالمؤمنیــن؟ع؟( هرچــه مســئولیت و جایــگاه مدیــر ارتقــا  نبی ا

پیــدا می کنــد، دوری از دنیــا و زهــد نســبت بــه آن باالتــر مــی رود و بــه جــای 
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انگیزه هــای مــادی، انگیزه هــای آخرت گرایانــه او را بــه حرکــت در مــی آورد 

ــا همیــن مطلــب  ــذا از پایین تریــن مصــرف برخــوردار اســت. متناســب ب و ل

کــه وقتــی  کــرد  کــه وقتــی راوی بــه حضــرت امــام صــادق؟ع؟ عــرض  اســت 

گــر  کــه ا زندگی هــای مرفــه غاصبــان خافــت را می بینــم، بــا خــود می گویــم 

حکومــت بــه دســت شــما بــود بــه همــراه شــما چــه زندگــی و حیــات خوشــی 

گــر حکومــت در  داشــتیم، امــام بیانــی بــه ایــن مضمــون فرمــود: »هیهــات! ا

کار شــبانه روزی و پوشــیدن لباس هــای ضخیــم و  گیــرد، جــز  اختیــار مــا قــرار 

خــوردن غذاهــای خشــک و ســاده، نصیــب مدیــران و اطرافیــان مــا نخواهد 

ــد هماننــد اخــاق  کــم اســامی نمی خواهــد و نمی توان شــد«.1 در واقــع حا

دنیاپرســتان ایــران و روم در آن زمــان و اخــاق رفــاه اروپایــی و آمریکایــی 

در ایــن زمــان، ارتقــاء معنــوی جامعــه را بــه پــای پیچیده شــدن زندگــی 

کنــد بلکــه آخرت گرایــی را مبنــا قــرار می دهــد و بــر اســاس آن،  مــادی قربانــی 

نیازهــای مــادی را جهت دهــی می کنــد. 

و  بــرای تجمل گرایــی  بــه ســاختارهای زمینه ســاز  اشــاره  از  پــس  امــا 

ــال  ــون اخت ــته پیرام گذش ــث  ــه بح ــد ب ــئولین، بای ــان مس ــرافیت در می اش

کشــور بــه دلیــل درگیــری بیــن شــعار عدالــت بــا ســاختارهای  در اقتصــاد 

اقتصــاد ســرمایه داری بازگشــت تــا راه برون رفــت از ایــن ســاختار برانــداز 

ســاختار  در  کــه   شــد  گفتــه  این بــاره  در  شــود.  روشــن  اجمــااًل  نظــام 

ِبــي َعْبــِد اهلِل ع َیْومــًا ُجِعْلــُت ِفــَداَك َذَکــْرُت آَل ُفــَاٍن َو َمــا 
َ
ــی ْبــِن ُخَنْیــٍس َقــاَل: ُقْلــُت ِل

َ
1. َعــِن اْلُمَعّل

ْن 
َ
َمــا َو اهلِل أ

َ
ــی أ

َ
َکاَن َهــَذا ِإَلْیُکــْم َلِعْشــَنا َمَعُکــْم َفَقــاَل َهْیَهــاَت َیــا ُمَعّل ِعیــِم َفُقْلــُت َلــْو  ُهــْم ِفیــِه ِمــَن الّنَ

ْکَل اْلَجِشــِب َفــُزِوَي َذِلــَك 
َ
َهــاِر َو ُلْبــَس اْلَخِشــِن َو أ ْیــِل  َو ِســَیاَحَة الّنَ

َ
 ِسَیاَســَة الّل

َّ
َکاَن ِإال َکاَن َذاَك َمــا  َلــْو 

 َهــِذِه؟ الکافــی، ج1، ص410.
َّ

َرَهــا اهلُل َتَعاَلــی ِنْعَمــًة ِإال ْیــَت ُظَاَمــًة َقــّطُ َصّیَ
َ
ــا َفَهــْل َرأ َعّنَ
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کمیــت پیــدا  اقتصــادی مــدرن، »ســود ســرمایه« بــر ســایر عوامــل تولیــد حا

کــه در میــان عوامــل تولیــد در قالــب »نــرخ  کرامــت او را ــــ  می کنــد و انســان و 

کارگــر بایــد  کار« تجلــی پیــدا می کنــد ــــ تابــع خــود قــرار می دهــد؛ یعنــی مــزد 

بــه نســبت پاییــن باشــد تــا ســود ســرمایه دائم افزایــی داشــته باشــد. بــه 

ــا پیچیده تریــن  کمپانی هــا ب ــه برتریــن  ک همیــن دلیــل مشــاهده می شــود 

ــه احــداث می کننــد؛ چــون در  کارخان کشــور چیــن و هنــد  تکنولوژی هــا در 

کارگــر بــه شــدت پاییــن اســت. در واقــع، چیــن و هنــد بــا تحقیــر  آنجــا مــزد 

ملــت خــود و زمینه ســازی بــرای تحقیــر انســان در مقابــل ســرمایه، بــه 

کرده انــد امــا ملــت انقابــی و متدیــن ایــران  رونــق اقتصــادی دســت پیــدا 

ــذا  و رهبــران نظــام چنیــن تحقیرهــای ســازمان یافته ای را نمــی پذیرنــد. ل

کارگــر بــه شــدت افزایــش پیــدا  کــه بیــان شــد پــس از انقــاب مــزد  همان گونــه 

کــرد و بالنســبه مانــع تحقیــر ملــت در مقابــل ســود ســرمایه شــد و بــه همیــن 

کار(  کمیــت ســود ســرمایه بــر دیگــر عوامــل تولیــد )از جملــه نــرخ  دلیــل، حا

بــا اختــال مواجــه شــد. در نتیجــه، تولیــد بــا الگــوی ســرمایه داری در ایــراِن 

کشــور شــکل  انقابــی بــه صرفــه و ســود نبــوده و بخــش خصوصــی قــوی در 

ــم  ــران و ه کارگ ــردم و  ــوم م ــرش عم ــدم پذی ــم ع ــع ه ــت. در واق ــه اس نگرفت

ــود  ــرخ س ــه ن ــی، ب ــدان عموم ــاق و وج ــن اخ ــامی از ای ــام اس ــت نظ حمای

ســرمایه ضربــه می زنــد و دولت هــای پــس از انقــاب در چنیــن فضایــی، 

کــه مــزد  بــه وضــع قوانیــن و مقــررات و دســتورالعمل هایی اقــدام می کننــد 

کنــد. از طــرف دیگــر،  کارگــر بــدون رعایــت قواعــد ســرمایه داری افزایــش پیــدا 

الگــوی مصــرف مــردم نیز براســاس رفــاِه روزافزون امریکایی و اروپایی شــکل 
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کشــورها  کــه چنــان ســطحی از رفــاه در دیگــر  گرفتــه1 و ایــن در حالــی اســت 

ــه  ــه ب ــا تکی ــامی ب ــوری اس ــا جمه ــود ام ــق می ش ــی محق ــورت طبقات ــه ص ب

کاالهــا را در  کــرده تــا بســیاری از امکانــات و خدمــات و  شــعار عدالــت ســعی 

ــه شــدت  میــان همــه اقشــار تعمیــم دهــد. در نتیجــه، مصــرف ملــی نیــز ب

کــرده اســت. لــذا عــدم تحــرک تولیــدی در مقابــل افزایــش  افزایــش پیــدا 

کاهــش مــداوم ارزش پــول ملــی شــده و فشــارهای  مــداوم مصــرف، باعــث 

ــرده  ک ــاد  ــی ایج ــم و جراحت ــم زده و زخ ــردم را رق ــد م ــدرت خری ــر ق ــدید ب ش

ــا مــردم را از نظــام جــدا  کــه دشــمن بــه دنبــال ســوء اســتفاده از آن اســت ت

کــه آمارهــای  کنــد. بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات، بــه خوبــی روشــن می شــود 

کار«  کســب و  اعــام شــده مبنــی بــر پایین بــودن شــاخص »تســهیل فضــای 

در ایــران ناشــی از چــه امــری اســت؛ زیــرا علی رغــم نامطلوب بــودِن فقــدان 

ــه  ک ــد توجــه داشــت  کار جمعــی در امــور اقتصــاد، بای فرهنــگ همــکاری و 

کار در »شــرکت« بــه  کار جمعــی اقتصــادی در ســاختار رایــج امــروزی، بــه 

عنــوان ســلول اولیــه در نظــام ســرمایه داری وابســته اســت. در ایــن صــورت، 

ــزرگ  ــد از دســتاوردهای ب ــودن ایــن شــاخص در جامعــه ایــران، بای پایین ب

گــر به نحو  کار جمعــی اقتصــادی ا انقــاب محســوب شــود زیــرا ایــن شــکل از 

ــتفاده از  ــت اس ــه »حلی ــا توجی ــی ب ــی و اروپای ــی آمریکای ــرف زندگ ــوی مص ــتفاده از الگ ــه اس 1. البت
که شــاید چنیــن الگوی  طیبــات بــرای مومنیــن« وارد جوامــع اســامی شــده و ایــن در حالــی اســت 
گذشــته مشــخص شــد  پی گیــری  مصرفــی بــرای یــک شــخص بی اشــکال باشــد امــا بــا توضیحــات 
کــه عمــا  تأمیــن ایــن نــوع از رفــاه بــه عنــوان یکــی از وظایــف نظــام اســامی، بــه معنــای آن اســت 
ــم شــود. در ایــن صــورت موعظــه و تبلیغــات  ک ــر جامعــه اســامی حا ســاختارهای دنیاپرســتی ب
دینــی در منابــر بــرای دوری مــردم از دنیــا و وابســتگی بــه آن، اثــر چندانــی نخواهــد داشــت چــون 
ایــن ســاختارها و بســترهای اجتماعــی مــردم را در همیــن فضــای دنیاپرســتانه پــرورش خواهنــد 

داد.
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کشــور شــکل می گرفــت، عمــًا نتیجــه ای جــز  قاعده منــد و نظام یافتــه در 

کارتل هــا و تراســت ها و انحصارهــای بــزرگ بــرای قشــر ســرمایه دار  ایجــاد 
نداشــت.1

ــرای  ــه فرهنــگ همــکاری اقتصــادی ب ک حــال ســوال مهــم ایــن اســت 

کشــور بــدون روش ســرمایه دارانه  گــردش درآمــدن چرخــه تولیــد در  بــه 

باالتریــن  کــه  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  از  بخواهیــم  گــر  ا چیســت؟  مترفانــه  و 

کارآمــدی را در تولیــد داشــت، الگــو بگیریــم و بــه ســمت الگــوی تولیــد غربــی 

کم کــردن »ســرمایه« بــر »کرامــت انســان« نیــز نرویــم، چــه  بــه معنــای حا

کنیــم؟  ســاختارهای اقتصــادی متناســب بــا زندگــی در ایــن قــرن را طراحــی 

کــه بــا اهــداف انقــاب و وجــدان مــردم مؤمــن  آیــا نفــی الگــوی تولیــد غربــی ـ 

کاری در مغــازه  کســب و  کــه هرکــس  ــه ایــن معناســت  در تعــارض اســت ـ ب

خــود بــرای فــروش اجنــاس مصرفــی بــه راه انــدازد؟! یــا بایــد در قــدم اول، 

الگــوی تولیــد را بــر اســاس »تجزیــه تکنولوژی و شکســتن تمرکــز آن« طراحی 

کمیــت  گفــت یکــی از عوامــل اصلــِی حا کــرد؟ در توضیــح ایــن مهــم بایــد 

کرامــت انســانی در الگــوی تولیــد موجــود، ســرمایه گذاری های  ــر  ســرمایه ب

کــه بــرای دســتیابی بــه تکنولــوژی جدیــد و خــط تولیــد  ســنگینی اســت 

ک و بســیار  1. مقــام معظــم رهبــری: »مـحـــور ســـلطه در دنیــا، امــروز دســتگاه های بســیار خطرنــا
کمپانی هــای  کارتل هــا و تراســت ها، بعضــی شــرکت ها و  کــه یــک مجموعــه  بی رحمــی هـــستند 
ک،  ارا مــردم  بــزرگ  اجتمــاع  در  بیانــات  می دهنــد«  تشــکیل  دنیــا  سرتاســر  در  را  اقتصــادی 
کــه بــه فکــرش  کارتل هــای بیــن المللــی اصــًا چیــزی  1379/8/24. »کمپانی هــا و تراســت ها و 
نیســتند و بــرای آن انـــدک احـتـرامـــی قـــائل نـــیستند، حقــوق ملــت هاســت، حقــوق بشــریت 
کمپانــی و  بــرای  و  بــرای خــود  اســت... در محاســبات و چرتکه انــدازِى آن شــرکت جــز ســود 
جیب هــای ُپرنشــدنِی خودشــان، محاســبه ی دیگــری وجــود نــدارد « بیانــات در دیــدار بســیجیان 

.1383/4/16 همــدان،  اســتان 
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کان بایــد  روزآمــد انجــام می شــود؛ زیــرا بــرای بدســت آوردن ســودهای 

کــرد و ایــن مهــم از  ــازار  ــر وارد ب ــر و لوکس ت کیفیت ت کاالهــا را بهتــر و با دائمــا 

طریــق ســرمایه گذاری های سرســام آور بــرای دســتیابی بــه تکنولوژی هــای 

همیــن  دنیاپرســتی  معنــای  اساســًا  می شــود.  محقــق  پیچیــده  بســیار 

کــه دنیــا و نیازهــای مــادی بــه نحــو مــداوم و بــدون توقــف، جدیدتــر  اســت 

گــر تمرکــز و پیچیدگــی تکنولــوژی را بشــکنید، نقــش  و پیچیده تــر شــود. امــا ا

کاهــش خواهــد یافــت و فضــای ســودمحوری  ســرمایه های بــزرگ در تولیــد 

کشــورها خواهــد  کمیــت ســرمایه بــر سرنوشــت انســان ها و  افراطــی و حا

کــه وجدانــی  شکســت و زمینــه بــرای بســیج مــردم انقابــی در عرصــه تولیــدـ  

عدالت طلبانــه دارنــد و بــا هــر الگــوی تولیدی ســازگار نیســتندـ  مهیــا خواهد 

شــد. در ایــن صــورت، حتــی ســرمایه گذاران مؤمــن نیــز مجبــور نمی شــوند 

بــرای هزینه هــای بســیار ســنگیِن خریــد یــا تولیــد تکنولوژی هــای پیچیــده، 

کارگــران را به اســارت ســرمایه دربیاورند. کننــد و  کرامــت انســانی را لگدکــوب 

کار در ابتــدا بایــد از دولــت آغاز شــود و به تغییــر تعریف »نقش  البتــه ایــن 

بخــش دولتــی در اقتصــاد« بیانجامــد؛ یعنــی دولــت بایــد صنایــع مــادر را بــه 

ــه  ــی ن کنــد ول ج  ــز و پیچیدگــی خــار ــوژی آن را از تمرک دســت بگیــرد و تکنول

ــا الگــوی  ــا الگــوی درآمــد و الگــوی مصــرف فعلــی مدیــران دولــت؛ بلکــه ب ب

کــه در نیرو هــای انقابــی جریــان داشــت و آنهــا بــا تکیــه بــه  درآمــد زاهدانــه 

کمتریــن هزینــه و مصــرف، باالتریــن  انگیزه هــای جهــادی موفــق شــدند بــا 

ــت  ــی نیس ــای آرمان ــک فض ــًا ی ــن صرف ــد. ای ــان  دهن ــود نش ــان را از خ راندم

کمتریــن هزینه هــا،  بلکــه در دفــاع مقــدس همیــن نیروهــای انقابــی بــا 
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کــه مــورد حمایــت همه جانبــه ابرقــدرت شــرق  ماشــین جنگــی صــدام را 

کردنــد. در واقــع معنــا و عینیــت »بخــش دولتــی«  و غــرب بــود، زمین گیــر 

تغییــر می کنــد و بــه همــان نیروهــای پاســدار و بســیجی تعریــف می شــود 

کــه در دوران دفــاع مقــدس از دریافــت حقــوق شــرم می کردنــد و بــه خاطــر 

گاهــی مســئولین مجبــور می شــدند مبلغــی را در صندوقــی  همیــن اخــاق، 

کند.  کــرد از آن صنــدوق برداشــت  کــس نیــاز ضــروری پیدا  قــرار دهنــد تــا هــر 

کفرآمیــز و  ج شــدن از ســاختارهای الگــوی تولیــد مــادی و  پــس بــرای خــار

شکســتن پیچیدگی هــای تکنولــوژی و تجزیــه آن بایــد همیــن اخــاق در 

گام اول، دعــوت  کــم شــود. البتــه در ایــن مرحلــه و در  اداره صنایــع مــادر حا

عمــوم مــردم بــه الگــوی مصــرف زاهدانــه مطــرح نیســت، بلکــه ابتــدا بایــد بــا 

تغییــر نقــش و عملکــرد بخــش دولتــی، اداره صنایــع مــادر بــه افــراد مجاهــد 

بــا الگــوی مصــرف زاهدانــه انقابــی ســپرده شــود تــا مدیــران ارشــد دولتــی بــا 

پایین تریــن حقــوق و باالتریــن انگیــزه، پیشــاهنگ تغییــرات مــورد نظــر در 

کننــد. البتــه  الگــوی تولیــد باشــند و همزمــان بیشــترین راندمــان را محقــق 

کــه الزمــه آن تحمیــل ســود ســرمایه  نــه بــا همــان تکنولوژی               هــای پیچیــده 

کارگــر باشــد و ایــن امــر، در تغییــر وضعیــت موجــود نکتــه بســیار  بــر نیــروی 

ــرای حــل مشــکات جــاری اقتصــادی  گرچــه امــروزه ب کلیــدی اســت. زیــرا 

ــود،  ــرح می ش ــد مط کار و تولی ــه  ــادی« در عرص ــه جه ــث »روحی ــور، بح کش

ک و  کــه ایــن نیروی هــای پــا امــا اغلــب از ایــن واقعیــت غفلــت می شــود 

قدرتمنــد جهــادی در ســاختارهای شــرکت و تجمــع ثــروت و تکنولــوژی 

ــاره چالش هــا و لوازمــات نظــام ســرمایه داری  پیچیــده منحــل شــده و دوب
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کفر آمیــز در  ظاهــر خواهــد شــد. چــون ســاختارهای اقتصــادی مــادی و 

قالــب »شــرکت، بانــک و برنامه هــای توســعه« بــرای آنهــا شناخته شــده 

گــر ســاختارهای اقتصــادی برانــداز نظــام و دنیاپرســتانه  نیســت. در واقــع ا

شــناخته و افشــا نشــود، نیــروی جهــادی و اخــاق بســیجی نیــز تدریجــًا در 

آن ســاختارها منحــل خواهــد شــد.

 پــس تجزیــه تکنولــوژی یــک امــر ضــروری بــرای ایجــاد عــزم ملــی در 

جامعــه انقابــی بــه ســمت رونــق تولید اســت؛ به عنــوان مثــال هواپیماهای 

کنــد، تکنولــوژی بســیار پیچیــده ای  کــه هــزار نفــر را جابه جــا مــی  غــول پیکــر 

کشــور مجبــور  کشــورهای معــدودی توانایــی تولیــد آن را دارنــد و لــذا  دارد و 

ــا،  ــد آنه ــا خری ــا ب ــاورد ت ــی روی بی ــترده خارج گس ــات  ــه تعام ــا ب ــود ت می ش

کنــد. امــا ســاخت هواپیماهــای  صنعــت حمل ونقــل را روزآمــد و بــه صرفــه 

بــر  و تســلط  آســان تر  را جابجــا می کنــد، بســیار  نفــر  پنجــاه  کــه  کوچکــی 

گــر  تکنولــوژی آن یــا در دســترس اســت و یــا در داخــل محقــق شــده اســت. ا

کار صرفــه نــدارد«. در پاســخ می گوییــم: در چــه ســاختار  گفتــه شــود: »ایــن 

کــه تمرکــز ثــروت و ســرمایه  اقتصــادی صرفــه نــدارد؟ در ســاختار اقتصــادی 

ــروت  ــز ث ــد تمرک ــه می خواه ک ــاختاری  ــا در س ــدارد؛ ام ــه ن ــت صرف ــل اس اص

کــه ســاختارهای زمــان خــود را  را بشــکند ــــ همچــون امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 

کــه می تــوان در  کار ضــروری اســت. در آن صــورت اســت  شکســت ــــ ایــن 

کــرد تــا همــه احســاس عدالــت  کوچــک تأســیس  تمــام شــهرها فرودگاه هــای 

کننــد.

کــه   در واقــع عــاوه بــر ســاخت و نگهــداری هواپیماهــا و فرودگاه هــا 
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بــه ســطح  آنهــا  ارتقــاء  اســت،  نیازمنــد  بــه ســرمایه گذاری های ســنگین 

اســتانداردهای جدیــد جهانــی نیــز بــه بودجه هــای سرســام آور احتیــاج 

دارد امــا محدودیــت بودجــه  دولتــی و ضــرورت توجیــه اقتصــادی طرح هــا 

و  اســتان ها  از  بســیاری  تــا  می شــود  باعــث  خصوصــی،  بخــش  بــرای 

از ســطح جدیــد  اســتفاده  یــا  فــرودگاه  از  بهره منــدی  در  کشــور  مناطــق 

بــر  کــه  ایــن در حالــی اســت  اســتانداردهای فرودگاهــی محــروم شــوند. 

ــد  ــی مــردم بای ــامی، تمام ــام اس ــه ی نظ ــعارهای عدالت خواهان ــاس ش اس

از ســطح رفــاه یکســان برخــوردار شــوند و تبعیضــات نــاروا در همــه ی ابعــاد 

گــر  )از جملــه تبعیــض بیــن پایتخــت و ســایر شــهرها( از بیــن بــرود. لــذا ا

ــه  ک ــه ــــ  ــن زمین ــز در ای ــاال و متمرک ــطح ب ــوژی س ــت از تکنول ــای تبعی ــه ج ب

توســط شــرکت هایی هماننــد بویینــگ و... مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد ــــ 

تکنولــوژی فــرودگاه و هواپیمــا تجزیــه شــده و ســاده شــود، می تــوان تعــداد 

کنونــی بــه چنــد برابــر آن افزایــش  کشــور را از میــزان  فرودگاه هــای ســطح 

کــه تعــداد محدودی  داد زیــرا دســتیابی بــه تکنولــوژی ســاخت هواپیمایــی 

کنــد، ســخت و پرهزینــه نیســت و ارقــام  مســافر )مثــًا پنجــاه نفــر( را جابه جــا 

کــه امــروزه در صنعــت هوایــی جهانــی صــرف می شــود، مربــوط بــه  نجومــی 

کــه بــرای تولیــد هواپیمــا بــا قابلیــت  تکنولــوژی پیچیــده و متمرکــزی اســت 

جابه جایــی صدهــا مســافر طراحــی شــده اســت. در ســایر عرصه هــا نیــز 

تکنولــوژی بایــد بــر همیــن اســاس تجزیــه شــده و از نــوع ســاده و بــادوام آن 

کننــد در جامعــه تبعیــض و  گــر مــردم احســاس  اســتفاده شــود. در مقابــل، ا

اختــاف طبقاتــی وجــود دارد، میــان افــراد یــک جامعــه تنفر و حســد شــدت 
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می گیــرد. برایــن اســاس، شــدیدترین تنفرهــا در جوامــع صنعتــی جریــان 

گرفتــه و  کشــورها شــکل  کــه فاصلــه طبقاتــی شــدیدی در ایــن  دارد چــرا 

ــر خــط تلفن هــای ویــژه تخلیــه خشــم، اتاق هــای مخصوصــی  ــذا عــاوه ب ل

بــرای تخلیــه خشــم از طریــق خراب کــردن وســایل موجــود در اتــاق، در ایــن 

ــی دارد!  ــتریان پروپاقرص ــه مش ک ــده  ــداث ش ــورها اح کش

و  متوســط  صنایــع  در  تحــول  پیشــنهادی،  راهــکار  در  بعــدی  گام 

ســپردن مدیریــت ایــن صنایــع بــه اوقــاف اســت تــا بســتر اشــتغال عمــوم و 

ــه تنهــا  ــه ن ک مشــارکت مــردم در اقتصــاد و تولیــد در فضایــی شــکل بگیــرد 

بــر ضــد وجــدان دینــی و عدالت خواهانــه ملــت ایــران نیســت بلکــه تناســب 

گرچــه  یعنــی  دارد.  آنهــا  آخرت گرایانــه  و  دینــی  انگیزه هــای  بــا  شــدیدی 

کار جمعــی وجــود  گفتــه می شــود »در میــان متدینیــن فرهنــگ  معمــوال 

کار جمعــی بــر محــور اعتقــادات راســخ مــردم نســبت بــه  گــر ایــن  نــدارد« امــا ا

ائمــه هــدی؟مهع؟ باشــد، همــکاری جمعــی در نیروهــای ارزشــی بــه مراتــب 

گرفــت. بــه ایــن صــورت  شــدیدتر از دنیاپرســتان مــدرن شــکل خواهــد 

کــرده  کشــور تغییــر  عمــًا تعریــف و عملکــرد »بخــش تعاونــی« در اقتصــاد 

و بــه ســمت »وقــف« تغییــر جهــت خواهــد داد. حتــی امــروزه و علی رغــم 

بــکار  مومنیــن  ظرفیــت  ارتقــاء  بــرای  تدبیرهایــی  چنیــن  هنــوز  این کــه 

کار جمعــی محبیــن اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ و راندمــان  نرفتــه، فرهنــگ 

ــرد.  ک ــوان در هیئــات و مســاجد و راهپیمایــی اربعیــن ماحظــه  آن را می ت

ــرای  کار جمعــی ب در راهپیمایــی اربعیــن حســینی، ســطح ایــن فعالیــت و 

کــه بــدون هماهنگی هــای ســازمانی،  امــام حســین؟ع؟ بــه قــدری باالســت 
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گرســنه و بی اســکان  ــی تشــنه و  ــر در چندیــن روز متوال بیســت میلیــون زائ

کــه ناشــی از عاشوراســت، بایــد مبنــای  ثــروت عظیــم  ایــن  نمی ماننــد. 

گیــرد و جایگزیــن شــرکت و  قــرار  الهــی  طراحــی ســاختارهای اقتصــادی 

گــر در بخــش دولتــی الگــوی تولیــد  بانــک و برنامه هــای توســعه شــود. پــس ا

ــوم  ــًا عم ــود، تدریج ــته ش ــود شکس ــرف موج ــوی مص ــد و الگ ــوی درآم و الگ

کــه ابــزار و خــط تولیــد  کارگاه هــای تولیــدی  مــردم نیــز حاضــر می شــوند تــا در 

کننــد و  کار  آن، وقــف امــام حســین و ائمــه هــدی و امــام زادگان؟مهع؟ اســت، 

در مقابــل مــزد، نیازمندی هــای زندگــی خــود را بــه صــورت ســاده و معقول و 

کننــد. خصوصــًا بــا توجــه به این کــه محبین  از طریــق ایــن موقوفــات تأمیــن 

اهل بیــت؟مهع؟ آرزو دارنــد بــه جــای اینکــه فقــط در دهــه اول محــرم الحــرام 

مهمــان ســفره اباعبــداهلل الحســین؟ع؟ باشــند، در طــول تمــام عمــر خــود، 

مهمــان ایشــان باشــند. ایــن مطلــب دربــاره خانــه وقفــی، تحصیــل وقفــی، 

ــه  ــل تعمیــم اســت. البتــه ب ــز قاب حمل ونقــل وقفــی، درمــان وقفــی و... نی

شــرط این کــه نیازمندی هــای زندگــی در ســطح الگــوی مصــرف آمریکایــی 

کــه آن الگــوی مصــرف، نیازمنــد خــط تولیــد  و اروپایــی تعریــف نشــود. چــرا 

گران قیمــت  گســترده و تکنولوژی هــای پیچیــده و  عظیــم بــا تحقیقــات 

کمیــت حریص تریــن قشــر  کــه جــز تزییــن دنیــا و تخریــب آخــرت و حا اســت 

ــر سرنوشــت جامعــه نتیجــه ای نداشــته و نخواهــد داشــت. ب

البتــه مقصــود از بخــش وقــف، وضعیــت فعلــی آن نیســت بلکــه وضــع 

ارتقــاء  طریــق  از  بایــد  شــریفه  حرم هــای  و  اوقــاف  مدیریــت  در  موجــود 

ظرفیــت در علــوم موجــود حوزه هــای علمیــه، متحــول شــود. متاســفانه 
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گــر بــه ســمت تولیــد نیــز هدایــت شــود، در قالــب  امــروزه امــوال وقفــی ا

لوازمــات  همــان  طبعــًا  کــه  گرفتــه  قــرار  شــرکت ها«  در  »ســرمایه گذاری  

کــه اوقــاف در  ســاختارهای نظــام ســرمایه داری را بــه همــراه دارد. در حالــی 

کــه  ســاختار الهــی اقتصــاد، بایــد بســتر اشــتغال مــردم شــود؛ بدیــن صــورت 

ــا آن  ــران ب کارگ ــات اهل بیــت؟مهع؟ تأمیــن شــود و  هــم خــط تولیــد از موقوف

کننــد و باالتریــن مراقبــت را از آن داشــته  هماننــد امــوال امــام؟ع؟ برخــورد 

ــا  کار می کننــد ی ــه  ک کســانی  باشــند و هــم محصــوالت آن در میــان همــان 

محتــاج هســتند توزیــع شــود. در ایــن صــورت مــردم علی رغــم ســاده شــدن 

زندگی شــان، ناراحــت نمی شــوند زیــرا در خانــه وقفــی امــام حســین؟ع؟ 

کــرد و یــا از البســه وقف شــده بــرای حضــرت اباالفضــل؟ع؟  زندگــی خواهنــد 

اســتفاده می کننــد و یــا بــا امکانــات درمانــِی منســوب بــه حضــرت زینــب؟اهس؟ 

و... درمــان می شــوند. در واقــع حیــات طیبــه و ســاخت تمــدن الهــی بــر 

محــور »تنــوع در عبــادات و قربــات« شــکل می گیــرد و همیــن امــر باعــث 

ــاء  ــه و ارتق ــدی موقوف کارگاه تولی ــت در  کیفی ــا  کار ب ــدید و  ــزه ش ــاد انگی ایج

کــه محصــوالت آن پــس  کاالهــای ســاده و بــادوام خواهــد شــد  ســطح تولیــد 

از ایجــاد امنیــت اقتصــادی در داخــل، بــه ســوی مســتضعفین منطقــه و 

که در بخش سیاســی  گســیل خواهد شــد و محور مقاومت را  جهان اســام 

گرفتــه بــه ابعــاد فرهنگــی و اقتصــادی تســری خواهــد داد و معــادالت  شــکل 

کفــر جهانــی رقــم خواهــد زد.1 بنابرایــن بایــد بــه  قــدرت جدیــدی را در برابــر 

کتــاب  کــه تفصیــل آن در  1. البتــه ایــن بحــث، تنهــا نمایــی اجمالــی از راهــکار پیشــنهادی اســت 
ثــروت در ســبک زندگــی غربــی و ســبک زندگــی  قــدرت، اطــاع،  تئــوری تولیــد  »بررســی ســه 

اســامی« صفحــات 484 تــا 531 قابــل پی گیــری اســت.
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کار جمعــی مؤمنیــن بــر ســر  کــه اجتمــاع و  ایــن نکتــه اساســی توجــه داشــت 

ــدی  ــای قاعده من ــه تاش ه ک ــی  ــی در فرض ــذا حت ــت و ل ــن اس ــا ناممک دنی

کشــور  بــرای ایجــاد عــزم ملــِی مــادی از طریــق »برنامه هــای توســعه« در 

ــار آن  ــر ب ــام زی ــران نظ ــران و رهب ــن ای ــی و متدی ــردم انقاب ــود، م ــق ش محق

کــه همــه شــواهد  گرفتــه شــود  نمی رونــد؛ مگــر این کــه ایمــان مــردم از آنهــا 

تاریخــی چنیــن تصــوری را امــری ُمحــال معرفــی می کنــد. در نتیجــه ایــن 

تغییــرات، »بخــش خصوصــی« و تــاش بــرای تأمیــن رفــاه و افزایــش ســود، 

ج شــده و  کشــور خــار ــگاه محــوری در اقتصــاد  حــذف نمی شــود امــا از جای

بــدون آن کــه همــه مقــدورات و منابــع و نیــروی انســانی جامعــه اســامی را 

ــه فعالیــت ادامــه دهــد. ــد ب ــه خدمــت خــود درآورد، می توان ب

ــی و  ــه دنیاطلب ــدن آن ب ــی و آلوده ش ــط اجتماع ــه از رواب ــروز هم ــر ام گ  ا

پول پرســتی ناراحت انــد و از خاطــرات دهــه 60 بــه خوبــی یــاد می کننــد، 

کــه در آن دهــه، از یک ســو الگــوی مصــرف  ناشــی از ایــن واقعیــت اســت 

آمریکایــی و اروپایــی مــردم را تحریــک نمی کــرد و از ســوی دیگــر هنــوز الگــوی 

تولیــد ســرمایه داری بــا محوریــت شــرکت و بانــک و برنامه هــای توســعه 

گــر آن روز ایــن فرهنــگ صمیمیــت و یکپارچگــی  جریــان پیــدا نکــرده بــود. ا

کــم بــود، امــروز بایــد عوامــل  و ساده زیســتی بــه صــورت وجدانــی بــر مــردم حا

گاه شــوند و بــه ســاختارهای اجتماعــی و مدل هــای  آن وضعیــت  خــودآ

ــه ی  ــه جامع ک ــام؟ع؟  ــل ام ــاختارهای قات ــد و اال س گردن ــل  ــردی تبدی کارب

صــدر اســام  بــه آنهــا مبتــا شــد، در شــکل بســیار پیچیده تــری جامعــه 

ایمانــی و نظــام اســامی را در معــرض خطرهــای بــزرگ قــرار خواهــد داد. 
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در آن جامعــه، ســاختارهای اقتصــادی توانســته بودنــد ســطح مصــرف 

ــذا  ــد و ل کنن ــه  ــی نهادین ــام طبقات ــاس نظ ــر اس ــران و روم را ب ــوری ای امپراط

کــرد، در مقابــل  وقتــی امــام؟ع؟ بیت المــال را بــه صــورت مســاوی تقســیم 

بــه آن  کــه  تــا ســطح مصــرف دیوانــه واری  آرایــی نمودنــد  ایشــان صــف 

گرفتــه بودنــد، از دســت ندهنــد. البتــه ملــت ایــران در هشــت ســال  خــو 

کارآمــدِی  دفــاع مقــدس، تــا حــدودی الگــوی درآمــد و مصــرف علــوی و 

کــرد. یعنــی  بــاالی انگیزه هــای الهــی بــرای فعالیــت اجتماعــی را تجربــه 

ــی  ــین جنگ ــل ماش ــان را در مقاب ــن راندم ــا، باالتری ــن حقوق ه ــا پایین تری ب

چــون  امــا  گذاشــت.  نمایــش  بــه  او،  حامــی  ابرقدرت هــای  و  صــدام 

کفــر را بــه درســتی  نخبــگان حــوزوی و دانشــگاهی، ســاختارهای اقتصــادی 

نشــناختند و تحــت عنــواِن »تجربیــات جهــان و ســیره عقــا« اســتفاده از 

تعبیــر  بــه  یــا  ایــن چالش هــا  اســامی دچــار  نظــام  کردنــد،  را تجویــز  آن 

کــه دشــمن در حــال ســوء اســتفاده  مقــام معظــم رهبــری »زخم هــا«1 شــده 

کــه از ضعف هــای  1. مقــام معظــم رهبــری: »دشــمن خارجــی هســت، اّمــا ایــن موجــب نشــود 
خودمــان غافــل بشــویم. مــا هــم ضعــف داریــم، مــا هــم یــک جاهایــی اشــکال و نارســایی و 
کــه مــا هیــچ اشــکالی نداریــم، هیــچ مشــکلی در  کارمــان هســت؛ این جــوری نیســت  نابســامانی در 
کــه دارد ]مشــکل ایجــاد می کنــد[؛ نــه، مگــس روی  کار ماهــا نیســت، فقــط دشــمن خارجــی اســت 
گــر مشــکل داخلــی  کنیــد، زخــم را نگذاریــد بــه وجــود بیایــد. مــا ا زخــم می نشــیند؛ زخــم را خــوب 
نداشــته باشــیم، نــه ایــن شــبکه ها می تواننــد اثــر بگذارنــد، نــه آمریــکا می توانــد هیــچ غلطــی بکنــد. 
کنیــم، ضعفهایمــان  کنیــم؛ مشــکات داخلــی را بایــد حــل  مــا مشــکاتمان را بایــد خودمــان حــل 
کنیــم؛ مــا ضعــف داریــم. دفــاع از حقــوق مظلومیــن وظیفــه ی همــه ی مــا اســت؛  را بایــد حــل 
ــاع از[ طبقــات  ــت وظیفــه ی مــا اســت، بخصــوص ]دف ــاع از[ ضعفــا و از حقــوق مّل بخصــوص ]دف
کــه مرّفهنــد، مشــکات  ضعیــف مّلــت؛ همــه بایســتی مراقــب باشــیم. حــاال طبقاتــی هســتند 
کــه فشــارهای زندگــی،  کشــور هســتند  گــروه مهّمــی هــم در  زندگــی آنهــا را فشــار نمی دهــد؛ اّمــا یــک 
ج  کــه اینهــا را از زیــر فشــار خــار آنهــا را زیــر فشــار قــرار می دهــد. بایــد همــه ی هّمــت مــا ایــن باشــد 

کنیــم؛ تاشــمان بایــد ایــن باشــد.« بیانــات در دیــدار مــردم قــم، 1396/10/19.
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ــان  ــاه و حامی ــد ش ــام)ره( مفاس ــرت ام ــه حض ک ــور  ــر همانط گ ــت. ا از آنهاس

کــرد و مــردم را بــه انقــاب فــرا خوانــد، امــروز نیــز ســاختارهای  او را افشــا 

کــه علــت چالش هــا  اقتصــادی مــادی افشــا شــوند و مــردم متوجــه شــوند 

ــیج  ــوان بس ــگاه می ت ــردد، آن ــوری بر می گ ــه ام ــه چ ــادی  ب ــکات اقتص و مش

بــرای عبــور از ســاختارهای موجــود را شــکل داد و  عمومــی و نخبگانــی 

هماننــد دوران جنــگ تحمیلــی یــا پیــاده روی اربعیــن حســینی، همــکاری 

و  کــرد  الهــی جلــب  و  ابتــکاری  و  قالب هــای جدیــد  را در  مــردم  جمعــی 

کمتریــن مصــرف را محقــق نمــود. آیــا مســئوالن  کاری بــا  باالتریــن راندمــان 

ــد؟!  ــی  کنن ــت م ــژه ای دریاف ــوق وی ــن حق ــام اربعی ــا در ای ــاالن موکب ه و فع

یــا چندیــن روز از صبــح تــا پاســی از شــب بــدون حقــوق، امــا بــا باالتریــن 

کار وخدمت رســانی به زوار هســتند؟!  انگیــزه و بیشــترین راندمــان در حــال 

امــروز ایــن حقایــق بــه صــورت زنــده در مقابــل مــا قــرار دارد ولــی چــون درکــی 

کفر آمیــز اقتصــادی وجــود نــدارد، قهــراً  نخبگانــی و عمومــی از ســاختارهای 

حرکتــی بــرای اســتفاده از ایــن ثروت هــای عظیــم و ساختارســازی بــرای آن 

و تبدیــل آن بــه یــک مــدل اقتصــادی شــکل نمی گیــرد.

کامــل الزیــارات ایــن روایــت نقــل شــده: »زائــر امــام  کتــاب معتبــر  در 

ج نمی شــود و ســایه ای بــر چیــزی نمی افتــد  حســین؟ع؟ از منزلــش خــار

مگــر اینکــه آن چیــز برایــش دعــا می کنــد«.1 در تبییــن ســاختارهای سیاســی 

کــه چــرا بــرای »نمــاز جماعــت و نمــاز جمعــه  الهــی، ایــن ســوال طــرح شــد 

و حــج و زیــارات« ایــن ثواب هــا و فضیلت هــای عظیــم وارد شــده؟ و در 

کامل الزیارات، ص 279.  .1
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کفــر و نفــاق ایجــاد شــده و بــر محــور  کــه وقتــی جامعــه  پاســخ بیــان شــد 

کنــد، خــدای متعــال  شــهوات توانســته بــه قدرت هــای عظیــم دســت پیــدا 

می خواهــد تمــام مؤمنیــن جمــع شــوند و ســاختارهای مــادی را بشــکنند 

کننــد. یعنــی  و بــر محــور حــب ائمه اطهــار؟مهع؟ ســاختارهای الهــی ایجــاد 

کله ای اساســی بــرای اســتنباط احــکام  بــه نظــر می رســد ایــن روایــات، شــا

حکومتــی هســتند و احــکام ایجــاد جامعــه بــر محــور خــدای متعــال را بیــان 

کفــار آن گونــه جامعــه ایجــاد می کننــد و شــهوات را آرایــش  می کننــد. وقتــی 

بــا تحریک هــای  می دهنــد، خــدای متعــال هــم بایــد بنــدگان مؤمــن را 

و  دینــی  تبلیغــات  در  وقتــی  تــا  امــا  کنــد.  ترغیــب  آخرت گرایانــه  شــدید 

نشــود،  گری  افشــا کفر آمیــز  ســاختارهای  دربــاره  مذهبــی،  اجتماعــات 

ضرورتــی بــرای ایجــاد ســاختارهای الهــی حــس نخواهــد داشــت. در واقــع 

کات  فــردی از دیــن نمی توانــد حکمــت ثواب هــای بســیار زیــاد زیــارت  ادرا

کنــد و لــذا ایــن ثواب هــا  سیدالشــهدا؟ع؟ در روایــات را بــه درســتی تحلیــل 

گناهــان می کنــد، درحالی کــه ایــن روایــات، مشــروط  را مشــروط بــه تــرک 

نیســتند.

 پــس تجمــع مؤمنیــن در اعتــاب مقدســه و در عزاداری هــا، یکــی از 

کفــر  مهمتریــن امکانــات و مقــدورات بــرای شــناخت حیله هــای جامعــه 

ــی  ــادی اله ــاختارهای اقتص ــاد س ــاختارهای آن و ایج ــای س ــاق و افش و نف

اســت و ایــن نعمــت، یکــی از بزرگ تریــن دارایی هــای ملــت ایــران اســت. در 

کفــر پایبنــد  کــه مؤمنیــن معمــوال بــه نظم هــای جوامــع  واقــع صحیــح اســت 

کــه ایــن  نیســتند ولــی نظم هــای ایمانــی در جامعــه مؤمنیــن جریــان دارد 
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گــر ایــن نظم هــا بــه جــای خطــر انحــال  عزاداری هــا از جملــه آن هاســت. ا

کفــر، بــه تکیه گاهــی بــرای مدیریــت الهــی تبدیــل شــوند،  در ســاختارهای 

می تــوان بــرای حــل چالش هــای اقتصــادی، مؤمنیــن را بــا ایــن نظم هــای 

کــرد تــا بــا تجزیــه تکنولــوژی متمرکــز و بــا تکیــه بــه  ایمانــی وارد بخــش دولتــی 

الگــوی درآمــد زاهدانــه انقابــی، حــوادث مبارکــی رقــم بخــورد. یعنــی همان 

کردن ماشــین  کارآمــدی خــود را در زمین گیــر  کــه  اخــاق بســیجی و ســپاهی 

جنگــی صــدام نشــان داد، بایــد تعریــف و عملکــرد بخــش دولتــی در اقتصــاد 

را تغییــر دهــد و بــا تحــول در صنایــع مــادر، تولیــد را از وابســتگی شــدید بــه 

کشــورهای  کــه در اختیــار  کان و تکنولوژی هــای پیچیــده ــــ  ســرمایه های 

کننــد. وقتــی طلیعه هــای الگوی  ج  ـــ خــار متخاصــم بــا نظــام اســامی اســتـ 

تولیــد جدیــد نمایــان شــد و الگــوی مصــرف از اســارت »رفــاه روزافــزون« آزاد 

شــد و بــه ســطح فعلــی رفــاه مقیــد شــد، مــردم نیــز حاضــر خواهنــد شــد 

کننــد تــا قــدرت دســتگاه امــام حســین؟ع؟ باالتــر بــرود. البتــه  کمتــر مصــرف 

کمتــر بــه معنــای زندگــی ریاضتــی و فقیرانــه نیســت بلکــه بدیــن  مصــرف 

کــه از الگــوی دنیاپرســتانه و تنــوع خواهانــه فاصلــه بگیرنــد.  معناســت 

ــد  ــه نبای ک ــا  ــن معن ــه ای ــرد ب ک ــف  ــرف را متوق ــداوم مص ــش م ــد افزای ــذا بای ل

در ســطوح مختلــف »عمومــی، صنفــی و دولتــی« ســطح بعــدی رفــاه را 

کاهــش مصــرف عمومــی معنــا  کــه  پی گیــری نمــود. در ایــن صــورت اســت 

کــه می تــوان ایجــاد اشــتغال بــر اســاس  پیــدا می کنــد و پــس از آن اســت 

کاالی مصرفــی مــردم را  کــرد. یعنــی اوقــاف، تولیــد  ســاختار وقــف را آغــاز 

ــادوام به عهــده می گیــرد و البتــه وقتــی خــط تولیــد  ــوژی ســاده و ب ــا تکنول ب
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کارگــران بــا تمــام وســواس از آن  کاالیــی وقــف امــام حســین؟ع؟ باشــد، 

کار می کننــد  مراقبــت می کننــد تــا عمــر داشــته باشــد و بــا انگیــزه شــدیدتری 

گرچــه  کننــد. ســپس محصــوالت تولیــدی را  تــا محصــوالت بهتــری تولیــد 

ســاده و بــدون تجمــل اســت، بــا افتخــار و لــذت معنــوی مصــرف می کننــد.

و  اســت  آرمانــی  پیشــنهاداتی،  چنیــن  کــرد  تصــور  نبایــد  خاتمــه  در 

زیــرا  بــود؛  تحقــق خواهــد  قابــل  بــا ظهــور حضــرت حجــت؟جع؟  تنهــا 

نیــز دچــار  و عوامــل ظهــور  علــت غیبــت  از  متــداول  کات  ادرا متاســفانه 

ــر  گ ــه، ا ــه عنــوان نمون ــه اصــاح دارد. ب ــه نیــاز ب ک ضعف هــای بزرگــی اســت 

َقُهــْم اهلُل 
َ
ْشــیاَعَنا َوّف

َ
ّنَ أ

َ
گیــرد: »َو َلــْو أ ایــن توقیــع شــریف مــورد دقــت قــرار 

ــَر 
َ

ّخ
َ
ِلَطاَعِتــِه َعَلــی اْجِتَمــاٍع ِمــَن اْلُقُلــوِب ِفــی اْلَوَفــاِء ِباْلَعْهــِد َعَلیِهــْم َلَمــا َتأ

عامــل  ِبُمَشــاَهَدِتَنا«1،  ــَعاَدُة  الّسَ َلُهــُم  َلــْت  َلَتَعّجَ َو  ِبِلَقاِئَنــا  اْلیْمــُن  َعْنُهــُم 

اصلــی ظهــور بــه ایــن صــورت معرفــی شــده: »قلب هــای شــیعیان بــر محــور 

وفــای عهــد بــه امــام جمــع شــود.« یعنــی یــک جامعــه بــر محــور تبعیــت از 

ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــال آی ــود. ح ــاد ش ــان ایج ــر؟جع؟ و راه ایش ــرت ولی عص حض

گذشــته، شــکل گیری اجتمــاع قلــوب و وحــدت جامعــه، بــدون  بحث هــای 

گــر ســاختارهای  ســاختارهای متناســب امــکان دارد؟! یــا اجتمــاع قلــوب ا

گــر  الزم را نداشــته باشــد، بــا تهدیدهــا و ضربه هــا از هــم می پاشــد؟! آیــا ا

ــیره  ــوان »س ــت عن ــان را تح ــود در جه ــی موج ــاختارهای اجتماع ــام  س تم

کــه بــر دوش  کــه خداونــد توفیــق طاعتشــان دهــد، در راه ایفــای پیمانــی  گــر شــیعیان مــا  1. »ا
دارنــد، همــدل و مجتمــع می شــدند، میمنــت ماقــات مــا از ایشــان بــه تأخیــر نمی افتــاد، و 
گشــت«. احتجــاج، جلــد2، ص499. بحارالنــوار،  ســعادت دیــدار مــا زودتــر نصیــب آنــان مــی 

ص177. جلــد53، 
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کردیــم و بــه تقســیم بندی جوامــع  عقایــی و تجربیــات بشــری« امضــاء 

ــر اســاس معیــار »کفــر، نفــاق و ایمــان« توجــه نداشــتیم و از ســاختارهای  ب

کردیــم، می تــوان قلب هــا را بــر محــور حضــرت  کفرآمیــز و نفاق آلــود اســتفاده 

کفرســتیز ایشــان مجتمــع نمــود؟!  در  ولی عصــر؟جع؟ و اهــداف الهــی و 

دعــای عصــر جمعــه و بــرای ظهــور حضــرت ولی عصــر؟جع؟ بــه خداونــد 

کل حکــم و  کل جبــار... وأجــِر حکمــه علــی  عــرض می کنیــم: »و اقصــم بــه 

کل ســلطان« خدایــا بــا ظهور حضرت، تمــام جبارین را نابود  أذّل بســلطانه 

کمیت هــا  کــن و حکــم و فرمــان و حکومــت او را بــر تمامــی فرمان هــا و حا

جریــان بــده و بــا ســلطه و قــدرت او، همــه ســلطه ها و قدرت هــا را ذلیــل 

جامعــه  قــدرت  غلبــه  حجــت؟جع؟  حضــرت  مأموریــت  واقــع  در  نمــا. 

کفــر در مقیــاس جهانــی اســت. آیــا چنیــن  ایمانــی بــر قــدرت جامعــه نفــاق و 

ــاختارهای  ــدرت و س ــای ق ــه نماده ــیعیان ب ــه ش ک ــی  ــا هنگام ــی ت مأموریت

گذشــته  کفــر مبتــا هســتند، قابــل تحقــق اســت؟! در مباحــث  ســلطه 

کــه مهمتریــن دســته بندی خــدای متعــال و فرهنــگ دیــن،  بیــان شــد 

کفــر، جامعــه نفــاق، جامعــه ایمــان« اســت؛ نــه  تقســیم جوامــع بــه »جامعــه 

کافــر و فــرد منافــق توجــه شــود. از هبــوط  این کــه صرفــًا بــه فــرد مؤمــن، فــرد 

کشــیده  کــه 6800 ســال طــول  کــرم؟ص؟  حضــرت آدم؟ع؟ تــا بعثــت نبــی ا

ــر جامعــه ایمــان غلبــه داشــته اســت. وجــود  کفــر ب اســت، قــدرت جامعــه 

کفــر و شــرک علنــی  کــرم ؟ص؟ بشــریت را از بت پرســتی حســی و  مبــارک نبــی ا

نجــات داد امــا بــا غصــب خافــت، دنیاپرســتان بــا نقــاب نفــاق بــر مــردم 

کــرم؟ص؟ تــا ســقوط امپراطــوری  کــم شــدند و لــذا بعــد از رحلــت نبــی ا حا
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کــه تــا حــدود هــزار ســال بــر جهــان  عثمانــی، ایــن قــدرت جامعــه نفــاق بــود 

حکومــت داشــت و از ابرقدرت هــای جهانــی بــه شــمار می رفــت. بنابرایــن 

از بعثــت تــا ظهــور غلبــه بــا قدرت هــای نفــاق بــوده امــا از ظهــور تــا رجعــت 

و روز قیامــت، غلبــه جهانــی بــا جامعــه ایمانــی خواهــد بــود. لــذا در زیــارات 

ْلُمَناِفِقیــَن 
َ
ــاَر َو ا

َ
ْلُکّف

َ
ــِه ا ْقُتــْل ِب

ُ
حضــرت بقیــة اهلل؟جع؟ عــرض می کنیــم: »َو ا

َهــا َو  ْرِض َو َمَغاِرِبَهــا َو َبّرِ
َ ْ
ل

َ
َکاُنــوا ِمــْن َمَشــاِرِق ا ْلُمْلِحِدیــَن َحْیــُث 

َ
َو َجِمیــَع ا

کــه خــدای متعــال صبــر و حلــم بــه  َبْحِرَهــا«1 بعــد از ایــن چنــد هــزار ســالی 

کــرد  خــرج داده و خواهــد داد، حضــرت ولی عصــر؟جع؟ ظهــور خواهنــد 

کفــار و منافقیــن و ملحدیــن را در تمــام نقــاط جهــان از بیــن ببرنــد.  تــا 

ــا  ــًا ب ــه تنهایــی بیاینــد و صرف ــرار اســت حضــرت ولی عصــر؟جع؟ ب ــا ق ــا آی ام

کفــر و  قدرت هــای غیبــی و بــدون پشــتیبانی یــک امــت بــر همــه جهــان 

گــر قــرار بــود حضــرت بــه تنهایــی و بــا تکیــه بــه اعجــاز  نفــاق پیــروز شــوند؟! ا

الهــی و امدادهــای غیبــی و بــدون همراهــی یــک جامعــه بیاینــد، چنیــن 

گــر قــرار  اتفاقــی در 200یــا 500 یــا 1000ســال قبــل نیــز قابلیــت تحقــق داشــت! ا

ــه تنهایــی انجــام برســد، چــرا در زمــان امــام صــادق؟ع؟  کارهــا ب ــود ایــن  ب

کــه در مقابــل امــام  یــا امــام هــادی؟ع؟ محقــق نشــد؟! آیــا بــا و مصیبتــی 

کــه یــک امــت و  صــادق؟ع؟ و ســایر ائمــه هــدی قــرار داشــت، ایــن نبــود 

چــون  اصحابــی  ایشــان  نبودنــد؟!  ایشــان  همراهــی  بــه  حاضــر  جامعــه 

ــن؟مهع؟  ــر معصومی ــت، دیگ ــن داش ــن عبدالرحم ــس ب ــن و یون ــن اعی زراره ب

و  زمیــن  مشــرق هاى  در  هســتند،  کجــا  هــر  در  را  بی دینــان  تمــام  و  منافقــان  و  کافــران  »و   .1
کتــاب المصبــاح، شــیخ طوســی، اعمــال روز  مغرب هــا، در خشــکی ها و دریاهــا بــه قتــل برســان«. 

ــه. جمع
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فرمودنــد  او  منزلــت  در  کــه  داشــتند  آدم  بــن  زکریــا  چــون  اصحابــی  نیــز 

خــدای متعــال بــه برکــت وجــود ایــن صحابــی، عذابــش را از اهــل بغــداد 

بــر داشــته اســت. پــس افــراد و اصحابــی بــا درجــات بــاالی ایمانــی همیشــه 

ــه یــک  ک ــود  ــد،   امــا مشــکل اصلــی ایــن ب کنــار معصومیــن حاضــر بودن در 

جامعــه و امــت بــرای یــاری حضــرات معصومیــن؟مهع؟ شــکل نمی گرفــت. 

زیــرا ســاختارهای اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی مــادی و منافقانــه و 

کــم شــده بــود و مــردم بــا همــان ســاختارها زندگــی  کفر آلــود بــر آن جامعــه حا

می کردنــد و خــروج از آنهــا را غیرممکــن می دیدنــد در حالی کــه حضــرات 

معصومیــن؟مهع؟ می خواســتند بــا شکســتن ســاختارهای موجــود، مــردم را 

در ســاختارهای الهــی  قــرار دهنــد تــا زندگــی ایمانــی در ســطح یــک جامعــه ـ 

و نــه فقــط چنــد فــرد ـ ممکــن شــود.

بنابرایــن بایــد یــک جامعــه و امــت بــا اختیــار و رغبــت خــود بــه حمایــت 

اثبــات  از ظهــور، عمــًا  از حضــرت ولی عصــر؟جع؟ جمــع شــوند و قبــل 

کــه در خــال انجــام مأموریــت حضــرت در نابــودی قــدرت جهانــی  کننــد 

گذاشــت. لــذا هــر روز  کفــار و منافقیــن، ایشــان را تنهــا نخواهنــد  و تمدنــی 

بعــد نمــاز صبــح در زیــارت مخصــوص حضــرت عــرض می کنیــم: »َو اْجَعْلِنــي 

اْلُمْسَتْشــَهِدیَن  ِمــَن  َو اْجَعْلِنــي  َعْنــُه،  یــَن  اّبِ
َ

الّذ َو  ْشــَیاِعِه، 
َ
أ َو  ْنَصــاِرِه 

َ
أ ِمــْن 

ِکَتاِبــَك،  ْهَلــُه ِفــي 
َ
ــِذي َنَعــّتَ أ

َ
ــّفِ اّل َبْیــَن َیَدْیــِه، َطاِئعــًا َغْیــَر ُمْکــَرٍه، ِفــي الّصَ

شــیعیان  و  انصــار  از  مــرا  خدایــا  َمْرُصــوص«  ُبْنَیــاٌن  ُهــْم 
َ
ّن

َ
َکأ َصّفــًا  َفُقْلــت: 

کشــته شــدگان پیــش روی ایشــان  کننــدگان از آن حضــرت، و از  و دفــاع 

کــه خــودت در قــرآن  کــراه« قــرار بــده. در همــان صفــی  »بــا اطاعــت بــدون ا
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این طــور  را  »صــف«  ایــن  قــرآن  در  متعــال  خداونــد  کــردی.  توصیفــش 

ُهْم 
ّ
َن

َ
َکأ توصیــف می فرمایــد: »ِإَنّ اهلَلَّ ُیِحــُب اَلِذیــَن ُیَقاِتُلــوَن ِفــي َســِبیِلِه َصًفــا 

ــاٌن َمْرُصــوٌص« )صــف/4( خــدای متعــال آن جمعــی را صف کشــیده در  ُبْنَی

کــه بــا ســرب آن  راهــش قتــال می کننــد دوســت دارد، همچــون ســاختمانی 

کفــار و منافقیــن در آن  ــرای نفــوذ  را ســاخته اند. یعنــی حتــی یــک منفــذ ب

کفــر در  گــر جامعــه مؤمنیــن از ســاختارهای مــادی  پیــدا نمی شــود. امــا ا

کنــد، یعنــی منافــذ بســیاری  عرصــه سیاســت، فرهنــگ و اقتصــاد اســتفاده 

گــر حضــرت حجــت؟جع؟ در چنیــن فضایــی  بــرای دشــمن ایجــاد اســت و ا

ــد  ــه مــا فشــار می آورن کفــار از طریــق همیــن ســاختارها ب ــد،  تشــریف بیاورن

گذاشــت. در حالی کــه خــدای  کــرده حضــرت را تنهــا خواهیــم  و خــدای نا

متعــال ایشــان را در پــس پــرده غیبــت ُبــرده تــا بــر اثــر ناتوانی هــای مؤمنیــن 

ــه شــهادت نرســد. و هجمــه دشــمنان، تنهــا نشــود و ب

کــه بــه هــم   مؤمنیــن چــه زمانــی مثــل بنیــان مرصــوص خواهنــد شــد 

کــه ســاختارهای سیاســی، فرهنگــی،  پیوســته و متحــد هســتند؟ زمانــی 

ــد و  ــم باش ک ــا حا ــه آن ه ــر جامع ــز ـ ب کفرآمی ــادی و  ــه م ــی ـ و ن ــادی اله اقتص

از ایــن طریــق، همــه قلــوب بــر محــور حضــرت ولی عصــر؟جع؟ مجتمــع 

شــود. اساســا آنچــه باعــث می شــود ظهــور بــه تأخیــر بیفتــد، قــدرت جهانــی 

کفــار و منافقیــن و ضعــف مؤمنیــن در عرصــه تــوازن قواســت و ایــن قــدرت 

کــه تمــام ملت هــا و  از تولیــد ســاختارهای اجتماعــی مــادی ایجــاد شــده 

کانال کشــی قــرار داده  کمیت هــای مختلــف را در ایــن جدول بندی هــا و  حا

اســت. بنابرایــن علــت غیبــت، همــان ســاختارهای اجتماعــی قاتــل امــام 
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کــه در  کــه تمــام جامعــه را بــه مقصــد خــودش ســوق مــی داد؛ بــه طــوری  بــود 

کثــر صــد و چنــد نفر به یاری سیدالشــهدا؟ع؟  تمامــی جامعــه اســامی، حدا

کــه یــازده امــام می آینــد و هیــچ  می رونــد. ایــن ســاختارها بــه نحــوی اســت 

ــه  ــرای اینک ــم ب ــام دوازده ــذا ام ــود. ل ــع نمی ش ــا جم ــه دور آنه ــه ای ب جامع

شــهید نشــود، در پــس پــرده غیبــت مــی رود. حــال چــه زمانــی ظهــور واقــع 

کــه  کــه مؤمنیــن بــه بلــوغ تشــکیل جامعــه ای برســند  مــی شــود؟ زمانــی 

کننــد.  کفــار و منافقیــن در آن نفــوذ  هیــچ منفــذی نداشــته باشــد تــا نظــام 

ــا ایــن بلــوغ ایمانــی و ایــن بنیــان مرصــوص الهــی بــا قبــول ســاختارهای  آی

شــرکت و بانــک و برنامــه هــای توســعه حاصــل می شــود؟!

پــس یــک از موضوعــات پــر اهمیــت در مســأله غیبــت حضــرت، موضــوع 

»خــوف« اســت؛ در زیــارات مختلــف حضــرت ولی عصــر؟جع؟ از حــاالت 

ــه خــوف تعبیــر شــده: »الســام علیــک ایهــا المهــذب الخائــف«1.  ایشــان ب

ــا مــال خــود اســت؟  ــا تــرس حضــرت هماننــد تــرس مــا بــه خاطــر جــان ی آی

کــه از  کلمــه توحیــد اســت  قطعــا این طــور نیســت؛ بلکــه تــرس ایشــان بــرای 

کنــد ولــی مــردم و محبیــن و شــیعیان  گــر ایشــان ظهــور  بیــن بــرود. یعنــی ا

همراهــی نکننــد و حضــرت شــهید شــود، مأموریــت ایشــان در غلبــه جهانــی 

مقدســی  خــوف  و  تــرس  ایــن  نمی رســد.  ســرانجام  بــه  ایمــان  دســتگاه 

پــس بیــان اشــعاری ماننــد  ایــن واقعیــت مهــم اســت.  کــه ناظــر  اســت 

ــه حضــرت  ــرای عــرض ارادت نســبت ب ــد شــاید« ب »شــاید ایــن جمعــه بیای

ایــن اســت  ولی عصــر؟جع؟ خیلــی خــوب اســت ولــی حقیقــت مطلــب 

1. »سام بر تو ای هراسان از آشوب دوران«. مفاتیح الجنان، زیارت امام زمان در روز جمعه.
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ــه در  ک ــت  ــی اس ــه قدرت ــیدن ب ــرای رس ــن ب ــوغ مؤمنی ــر بل ــخ، منتظ ــه تاری ک

ــه  ــر شــیعیان ب گ ــد و ا کفــر و نفــاق حضــرت را تنهــا نمان ضربه هــای جامعــه 

کــه ظهــور  ایــن بلــوغ رســیده باشــند، خــاف حکمــت خداونــد متعــال اســت 

حتــی یــک روز بــه تأخیــر بیافتــد. 

کفــر و نفــاق  اساســًا »تاریــخ« چیــزی نیســت جــز بســتر درگیــری »جامعــه 

کــه در موازنــه ی قــوا بیــن ایــن ســه جامعــه، مؤمنین  و ایمــان« و تــا هنگامــی 

نخواهــد  معنــا  حضــرت  ظهــور  باشــند،  نداشــته  بقــاء  و  تحمــل  قــدرت 

قــدرت  عالــم،  از  منطقــه ای  در  بایــد  شــیعه  جامعــه  بنابرایــن  داشــت. 

کفــر و طغیــان  برابــر هجمه هــای همه جانبــه  بقــاء خــود در  و  مقاومــت 

ــا وفــاداری و آمادگــی خــود را جهــت حمایــت  ــه منصــه ظهــور برســاند ت را ب

کــه بــرای  از حضــرت عمــًا نشــان دهــد. پــس ضرورت هــا و راهکارهایــی 

جلوگیــری از برانــدازی نظــام اســامی )بــه عنــوان مظهــر قــدرت جمعــی 

مومنیــن در حــال حاضــر( جهــت زمینه ســازی ظهــور مطــرح شــد، بدیــن 

کــه در دوران غیبــت، جامعــه شــیعه می توانــد تمــام جهــان را  معنــا نیســت 

کــه وابســتگی جمعــی خــود بــه ظواهــر  کنــد، بلکــه مهــم آن اســت  تســخیر 

کرده انــد، از بیــن ببــرد و بــه حیــات اجتماعــی  کفــار آن را تزییــن  کــه  مــادی 

آنهــا تمایــل پیــدا نکنــد و هویــت ایمانــی خــود را از بیــن نبــرد بلکــه در تــوازن 

کنــد و باقــی بمانــد. در  کفــر و نفــاق، توانایــی مقاومــت پیــدا  قــوا بــا جامعــه 

ــه  ــی ب ــرت اله ــر؟جع؟ و نص ــرت ولی عص ــور حض ــا ظه ــه ب ک ــت  ــان اس آن زم

ــا او  ــی ب ــر محــور امــام معصــوم و زندگ ــه توانایــی طــواف ب ک ــی  جامعــه ایمان

کرده انــد، نظــام ایمــان موفــق خواهــد شــد بــر تمــام قدرت هــای  را پیــدا 



کنــد و بــا رفــع موانــع تحقــق توحیــد، بهجــت و ســرور معنــوی  جهــان غلبــه 

و ارتقــاء در درجــات قــرب در دوران ظهــور و عصــر رجعــت و در زمان هایــی 

ــی واقعــی آغــاز خواهــد شــد و تمامــی  گرفتــه و زندگ چندهــزار ســاله شــکل 

کلمــات،  ابعــاد تکویــن و تاریــخ و جامعــه در برابــر ائمه هــدی؟مهع؟ بــه ایــن 

ــا عیــن الحیــاة«. مترنــم خواهنــد شــد: »الســالم علیــک ی
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