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 تعالیباسمه

 ؛ ساختارهای اجتماعِی برانداز نظامالسالم علیهساختارهای اجتماعِی قاتل امام

 

 :ه مبحث پنجمچکید
 

 رزق و عطاء» دستگاه به روم و ایران امپراطوری مصرف الگوی تأمین وابستگی: امام)ع( قاتل اقتصادیِ ساختارهای
  نفاق ائمه توسط شدهطراحی «طبقاتیِ

 

ضرت اباعبدالله)ع( در  صیف مردمح شاعر فرمود:  تو سنتهم»کوفه به فرزدِق  ی مال و مردم، بنده: «الناُس عبیُد المال و الدین لعق علی ال
ستند و دین و دین پول ست و لذا ما را رها میه شان ا ضرت در کربال خطبهداری، بازیچه دهان و گفتار ای خواند و در خالل کنند. همچنین ح

های مذهبی و بر منابر با تکیه به همین روایات در سخنرانی. ی دنیا و به عبارت دیگر دنیاپرست هستندمردم بنده« الناس عبید الدنیا»آن فرمود: 
شد تا به ابنشود که دنیاطلبی و پولنورانی گفته می ستی مردم باعث  شوند و از فرمان آنها مبنی بر قتل امام تبعیت کنند. پر زیاد و یزید متمایل 

ست اما به نظر می شکی نی صورت ناقص بیان میالبته در این واقعیت  سد این واقعیت در منابر به  شود که این ر شخص  شود؛ چرا که باید م
ستطلبی و دنیاپرستی و پولدنیا شکلی به خود گرفته ا شته و امروزه چه  صداق عینی در زندگی مردم دا ساختار اجتماعی و چه م . محوری چه 

سیله نبیجامعه شد؟ آیا اکرمای که به و ست  شد، چگونه دنیاپر شکیل  شت، ت سبت به دنیا قرار دا )ص( و بر محور آن بزرگوار که در اوج زهد ن
شده زایش پیدا کرده و صرفًا ناشی از رفتار منافقین امت است یا عوامل خارجی نیز در آن نقش تشکیلی تازهصرفًا از درون این جامعه دنیاطلبی

 داشته است؟

اتل های امیرالمؤمنین )ع( به معاویه، دنیاپرستی در آن زمان به صورت عینی روشن شده و در قالب ساختارهای اقتصادِی قدر یکی از نامه
)ع( در بیان اوصتتا  مردم به معاویه، قابل تحلیل استتت؛ حضتترت امیرالمؤمنین یدهنده)ع( و گرایشی امیرالمؤمنین)ع( و تنهاگذارندهامام

ی بر ستتر گذاشتتتی، لباس تاج پادشتتاه... روی که انگار به قیامت ایمان نداریتو در راه لذت و بهجت دنیا چنان جلو می»فرماید: معاویه می
شهای آنچنانی پهن کردیشمی میابری شی و فر ضرت در جمع. «پو صه حکومت، این عبارات سپس ح بندی کل این رفتارهای معاویه در عر

سیار عمیق را می سیا»فرماید: ب شاهان رومی و دارِی ابرقدرتتو به دنبال روش مدیریت و حکومت :«سّنه هرقلیه و ملکا فار های کفر یعنی پاد
صر و دورانی، باید  !ایرانی رفتی شت که در هر ع ستی»توجه دا شروانی دارد. یعنی این« دنیاپر سا و پی ست که تنها کاالها صاحبان و رؤ گونه نی

شتِن  شند و دا صاحب با شود، بلکه ُخلق« مرکز تولید»)مانند یک اتومبیل یا یک یخچال( دارای  صر به کاالها  ها و ها و فرهنگها و روّیهمنح
و در آن دوران، امپراتوری ایران و روم مظهر دنیاپرستی و است و صاحبان و پیشروانی دارد اکمیت نیز دارای مراکز تولید های مدیریت و حسبک

نوع زندگی و ترویج الگوی مصر  پادشاهان و مؤبدان و کارگزاران ساسانی و رومی در میان رؤسای قبایل و اشرا  و . البته کفر آشکار بودند
ست. در نتیجه، با هد  تأمین هزینهسالمیجامعه ا خواص و عوام سنگینی محتاج ا های این زندگی برای بزرگان و ، به توان مالی باال و هزینه 

قیمت روی آورده شد زیرا با تقسیم مساوِی غنائم، مبلغ چندانی برای تأمین شهوات گران «المالنظام طبقاتی جدید در تقسیم بیت»خواص، به 
بودن بودن، بدریمعیارهایی از قبیل صحابی المالکردن تقسیم بیتبرای طبقاتیدر زمان خلیفه دوم ابتدا  .رسیدل نمیبه اشرا  و روسای قبای

شته شد و توزیع بیتو... در نظر گرفته می دهی به المال با اولویتشد اما از زمان معاویه به بعد، همان معیارهای به ظاهر ارزشی نیز کنار گذا
یایی که با محوریت الگوی مصر  پادشاهان ایران شدن در لذات دنمقربین و نزدیکان دربار اموی شکل گرفت. بنابراین مسابقه در دنیا و غرق
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سوی لذائذ دنیوی بدوند و  ستر پرورش اجتماعی برای افراد ایجاد کرد تا همگی به  شکل بگیرد و روابط « الناس عبید الدنیا»و روم بود، یک ب
 .اجتماعی بر اساس آن ایجاد شود

با امپراا که در جنگ  به عوری ایران و تز فتوحات و غنائم عظیمی  به دستتتت میروم  با کفار  نه آمدنوان جهاد  ، ثروت عظیمی را وارد خزا
«  عطاء»گفتند؛ می« عطاء و رزق»شتتد که اصتتطالحًا به آن کرد. این اموال بر استتاس نظام طبقاتی میان مردم توزیع میحکومت استتالمی می

ردم کوفه و جامعه استتالمی در یک دستتتگاه طبقاتی و از های غیرنقدی بود. یعنی معاش و مایملک و زندگی مکمک« رزق»پرداخت نقدی و 
در این فضتتا و ستتاختار اجتماعی بود که عبیدالله بن زیاد ملعون برای مقابله با نهضتتت مستتلم، به . شتتدطریق نظام عطایا و ارزاق تأمین می

همه حقوق و عطا ورزقش را  «َك َاْلِعَراَفُة ِمَن َاْلَعَطاءِ ُأْلِقَیْت ِتلْ »اش مخالف یزید باشتتد و به ما معرفی نکند ها گفت: اگر کستتی در عرافهعریف
زیاد را به وقتی طرفداران مسلم از مسجد به سمت قصر حمله کردند، رؤسای قبایل از باالی پشت بام قصر این تهدیدهای ابن یاکنیم. لغو می

شام و بمنِع االعطیه»گفتند: مردم می دونهم ِبخیول أهِل ال سویی دیگر، تهدید به از یکیعنی « و یوعِّ شام و از  سپاه  سو، ایجاد ترس نظامی از 
شود «.رزق و عطاء»قطع  ست گفته  صی» :ممکن ا سینپس مردم کوفه تق شتن امام ح شتند زیرا اگر میر زیادی در تنهاگذا ستند با )ع( ندا خوا

ساقط میابن ستی  ست میشدند و تنها راه امرار معاش خود را زیاد مقابله کنند، از ه شت  ؛«مردنددادند و از گرسنگی میاز د اما باید توجه دا
ضروری را تأمین نمی صرفًا نیازهای  ستانه بیانگونه که کرد بلکه همانکه این عطاء و رزق  صر  دنیاپر وری تی موجود در امپراشد، الگوی م

تحرکی یا حتی فعالیت های کرد که با بیهزینه ستتنگینی طلب میایران و روم در میان خواص و عواِم آن زمان رواج پیدا کرده بود و تأمین آن، 
صل نمی صادی عادی حا ستگاه جور با پرداخت عطا و رزقاقت سًا علت تبدیل نظام عطاء و  .کردای را تأمین می، چنین هزینهشد و لذا د سا ا

را به صورت مساوی بین همه مسلمین تقسیم کنند، مبلغ المال خواستند بیترزق به یک نظام طبقاتی توسط خلفا همین واقعیت بود که اگر می
رسید و این در حالی بود که خلفای جور برای گیری که بتواند الگوی مصر  ایران و روم را برای دنیاپرستان تأمین کند، به دست آنها نمیچشم

 .سا و اشرا  قبایل نیاز شدیدی داشتندداشتن و تأمین دنیای رؤنگهحفظ حکومت خود و همراهی قبایل مختلف، به تطمیع و راضی

ضیحات، با توجه به شکریان ابنکالم امام  این تو سین)ع( در خطاب به ل ضح میح سفانه «. ُمِلَئت ُبطوُنُکم مَن الَحرام»گردد: سعد وا متأ
ضیح این عبارت، به مردم می دینمبلغان  خیلی از شید احکامی مانند حرمت رباخواری یا رش»گویند: در تو شی و گیری یا کموهمواظب با فرو

شوید و امام خود را تنها نگذارید سوی امامحال آیا هرکدام از «. دزدی را رعایت کنید تا مانند مردم کوفه ن سپاهیان یزید که از  صف این  )ع( مت
شدهبه حرام سالم را رعایت نکردهخواری  ضیحی که اند؟! در حالی که معنای ُمِلَئت ُبطواند، یکی از احکام معامالت در ا ُنُکم مَن الَحرام با تو

 درباره ستتاختار اقتصتتادِی قاتل امام داده شتتد، به دستتت آوردن اموال از طریق جهاد همراه با امام غاصتتب و توزیع آن با فرهنگ قومیت و نظام
)ع( الشتتهداهمین عبارت ستتید وری ایران و روم استتت. حتی فراز قبلی ازتآمیز برگرفته از امپراطبقاتِی تقرب به حکام و الگوی مصتتر  جنون

شاره به همین حقیقت دارد:  و این نظام رزق و عطیه مبتنی بر فرهنگ قومیت مادی و اخالق ملک « َقِد اْنَخَزَلْت َعِطّیاُتُکْم ِمَن اْلَحراِم »صراحتًا ا
دزدی یا انجام معامالت غیر اسالمِی فردی  در واقع صرفًا اموری مانند رباخواری یا. پادشاهی ایران و روم شما را از یاری حق سبک کرده است

ی راضی شده به قتل امام معهشود وگرنه بسیاری از این سپاه دشمن و جا)ع( نمیاکرمقتل امام معصوم و تنها نواده نبیموجب گناهی به بزرگی 
 .اندسارق و رباخوار نبودهاند و همگی دزد و )ع(، اهل پرداخت زکات بوده و به احکام معامالت فردی نیز پایبند بودهحسین

صادِی  ساختارهای اقت سالمی را به عنوان پرچمدار توحید و آخرت حال امروزه چه  شکل گرفته و انقالب ا ستی  گرایی در نوینی برای دنیاپر
 به این بحث پرداخته خواهد شد. ،ادامه کند؟دنیای امروز تهدید به براندازی می


