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 تعالیباسمه

 ؛ ساختارهای اجتماعِی برانداز نظامالسالم علیهساختارهای اجتماعِی قاتل امام

 

 :ه مبحث هفتمچکید
 

 «تمرکز ثروت و توزیع طبقاتی آن»ساختارهای اقتصادیِ قاتل امام)ع(: طراحی دستگاه بیان ابعاد 

 

سین سیارینامهبر دریافت دعوت )ع( عالوهامام ح شت و آنهای ب صره نامه نو سای قبایل ب ها را به یاری خود ، خود نیز به چند نفر از رؤ
سا  سی و فرهنگی و « احنف بن قیس»دعوت کرد. یکی از این رؤ سیا ساختارهای  سانی بود که بر روابط اجتماعی و  شخص از ک بود؛ این 

شت. احنف سلط تامی دا صادی آن زمان ت سخ نداد؛اقت ضرت پا ضیح دهد، که همراهولی برای این بن قیس به نامه ح شدن خود با امام را تو ن
ضیح دهد: ای گفت که میجمله شد، تو شته بیان  ساختارهای اجتماعی قاتل امام)ع( را که در مباحث گذ صه و مؤجز  قد »تواند خیلی خال

عندهم إیالة للملك والجمعًا للمال وال مکیدة فلم نجد »طالب)ع( را آزموده و تجربه کردیم؛ ما خاندان علی بن ابی« أبی الحسنننجّربنا آل 
از  !ورزی برای حفظ سنلننت، جم  آوری مال و رروت، و حیله و مکر در جن  خبری نیسنتدر نزد این خاندان، از سنیاسنت« في الحرب

در این عبارت احنف  های اساسی همراهی و یاری نکردن مردم نسبت به قیام امام حسین)ع(، ساختارهای اقتصادی آن دوران است کهعلت
کید می ستگاه والیت و امامت و خاندان امیرالمؤمنین)ع( جم « لم نجد عندهم جمعا لألموال»شود: بن قیس بر آن تأ آوری مال دنیا و در د

ست و حال آن «تمرکز ثروت»پول و  سمت خود متمایکه اگر پول و مال جم  نکنید، چگونه مینی سای قبائل و مردم را به  ل و جذب توان رؤ
حات الگوی مصرِف زندگی امپراتوری ایران و روم با فتو بلکه ای نیست که به رف  نیازهای فنری قناعت کنند،زیرا دنیایشان دنیای سادهکرد؟! 

ش سالمی به زندگی آنها وارد  ست. تأمین این نوع زندگی گران و هزینه ه ودا صرف کننده البته بر ا در درجه اول معاویه و یزید)ائمه نفاق(، م
سپس این ستانه بودند و  سرفانه و دنیاپر صرف م شاندند و این اخالق در  همین الگوی م سای قبایل چ الگوِی زندگی را به کام خواص و رؤ

 راف و رؤسای قبائل و... توزی  کردند. های هنگفتی را میان بزرگان و اشکردن مردم و قبائل با خود، پولجامعه جاری شد و برای همراه

شرق همچون ایران و  صی نقاط  سیاری از اق سلمانان فتوحات بزرگی کرده بودند و غنائم بزرگ و اموال ب سالم، م صدر ا در دوران خلفای 
شرقی به طرف بیت ستان و از طرف غرب همچون اروپای  سرازیر میافغان سلمین  سال شد. خلفا این اموال و عنایاالمال م سال و به بهرا 

شنند و به صننورت محقق می« تجم  رروت» ،المالغنائم و خراجاِت یک سننال در بیت آوریپس با جم کردند. صننورت طبقاتی توزی  می
)ع( غصننب کرده بودند، مت را از امیرالمؤمنینگشننت تا اموال زیادی به اشننراف و رؤسننای قبایلی که با رایزنی آنها حکوطبقاتی توزی  می

 .شدشد، سهمی که مورد انتظار اهالی باشگاه قدرت بود حاصل نمیالمال سری  و بالسویه تقسیم میداخت نمایند. ولی اگر بیتپر

اگر معاویه راهی غیر از بذل و « لو سننلک بالناغ غیر سننبیل البذل الختنف اختنافا»کنند: معاویه کاری کرد که در توصننیف او نقل می
شش بیت المال انجام می شکار بود. اما با داد، او را از بین می بخ سط او آ سنت پیامبر تو ساد و ظلم و نقض  و « تمرکز رروت»بردند؛ زیرا ف

داشننتن مردم و مخالفان خود، به المال بین نزدیکان و حامیان و چابلوسننان حکومتش، مردم را رام کرد. برای راضننی نگهبذل غیرعادالنه بیت
شده که او بتبود؛ به طور نمونه خرید و فروش ُبتدنبال جم  مال و تأمین مناب   شتی به بالد ها را راه انداخت. نقل  سی را با ک های بزرگ م

فاق از طریق این هند می یاپرسننتی یک مفهوم کلی و  هنی نیسنننت، بلکه ائمه ن یاورد. پس دن به کفار، پول در ب ها  با فروش آن تا  فرسننتاد 
بود که توانستند روابط اجتماعی یک امت را به سمت  ناعادالنه به نف  یک قشر خاص ننن و توزی  یعنی تمرکز رروت نننساختارهای اجتماعی 

 اطهار)ع( را فراهم کرد.دنیاپرستی جلب کنند و این امر زمینه غصب خالفت و شهادت ائمه
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سترده فرمود: اما  سید، در برخورد با این غنائم و اموال گ سول خدا)ص( هیچ چیزی را خلی»وقتی امیرالمؤمنین)ع( به حکومت ر ل من ر
ها را عنایا و خراج« ساالنه»بر این اساغ، حضرت نظام توزی  « دهم.کرد من همان کار خلیلم رسول خدا را انجام میبرای فردا  خیره نمی

ایت محل نگهداری فرمود به نحوی که در نهالمال را به صننورت مسنناوی وجمعه به جمعه تقسننیم میتبدیل کرد و بیت« هفتگی»به توزی  
المال مسلمین را در تو تو در روز قیامت شهادت بده که من بیت»فرمود: خواند و میالمال را آب و جارو کرده و در آن دو رکعت نماز میبیت

 .«متمرکز کننده ثروت نیستمجم  شود و باقی بماند؛ من خازن مال و  تا حبس نکردم

حد و رروت برای رسننیدن به باالترین سنننح زندگی و شننهوات جدید بودند، انفاق و بخشننش بیکردن ای که همه دنبال جم در جامعه
حصر حضرات معصومین)ع( به فقرا و مستضعفینی که زیر چرخ این نظام طبقاتی قرار داشتند، در حقیقت روابط اقتصادی آن جامعه را می

ای بر عهده داشننت که توانایی پرداخت آن را شننخصننی دیه طور نمونهبهکرد. بودِن اخالق تمرکز رروت را رسننوا و افشننا میشننکسننت و باطل
شت شد و ،ندا سخ فرمود: من به خاطر  وقتی وارد مدینه  ضرت در پا شکل خود را عرض کرد. ح سین)ع( را در بازار یافت و م اباعبدالله الح

، ای به من ارث رسیده که در اطراف مدینه استکنم، اما مزرعهخواهم تهیه این در بازار هستم که کمترین نیازهای خانه خود را نیز ندارم و می
ی مرا نزد مسئول مزرعه ببر و تمام محصول آن را بردار و دینت را تسویه کن. خود حضرت در اوج زهد و دوری از دنیا و فشار اقتصادی نامه

ص شخ سال مزرعه خود را به چنین  صول یک  ست، ولی مح ضروری منزل ا شدی میبرای تأمین نفقه  شش !بخ صف نباید این بخ ها را به و
صله  صادی آن دوران را که بر محور تمرکز رروت و فا ساختارهای اقت سخاوت و یا ترحم و کمک به فقرا محدود کرد، بلکه این رفتارها  فردی 

 .کشیدطبقاتی بود، به چالش می

می نظر به و داشتند ایشان نیز را تولید از سنح باالترین ،(ع)اطهارائمه زاهدانه بسیار مصرف الگوی رغمعلی که داشت توجه باید البته 
ابن جناب. باشنند شننده محقق کسننی برای تاریخ طول در نباید پیشننرفته، ابزارهای بدون فرد یک برای تولیدی فعالیت از میزانی چنین رسنند

ّ  ُغّله کانت»: که کندمی نقل بال ری تاریخ از شننهرآشننوب
 هزار 40 سننال، در کشنناورزی ازامیرالمؤمنین)ع(  درآمد «دینار الف اربعین علی 

 فجعلها» اما. اسننت تومان میلیارد 50 معادل حدوداً  روز هایقیمت به و طال مثقال هزار 30 با برابر دینار هزار 40 این. اسننت بوده طال دینار
 نحوی به عظیم انفاق این. داشت وجود خلفا، اجتماعِی  ساختارهای طبقاتی فاصله از ناشی بسیاری فقرای چون دادمی صدقه را همه «صدقه

 غذای اگر فرمود و فروخت را شمشیرش یعنی «بعُته ما عشاء عندی کان لو قال و سیفه باع انه و»: نداشت خوردن برای خانه در چیزی که بود
  !فروختمنمی را شمشیرم داشتم، را شب

نامه اباعبدالله الحسننین)ع( به احنف بن قیس را برای ما نوشننت و فرمود به کمک من بیایید، چه ای مانند اگر امام زمان)عج( نامه حال
باید برای جامعه ایمانی این ساختارها  شود که جامعه شیعه برای یاری حضرت سرعت کافی را نداشته باشد؟ساختارهای اقتصادی باعث می

شا کرد که امروزه  ساخت« تمرکز رروت»را اف سط  صادِی چنور تو ست.  ر مدرنکف ارهای اقت ضعیت ساختارها این البتهشکل گرفته ا سیار  و ب
ستداللپیچیده ساختارها های علمی آن را تئوریزه کرده و همین پیچیدگیتری پیدا کرده و انبوهی از ا سد این  شده که مظالم و مفا ها باعث 

  افشا نگردد.

عموم در مقابل آن قشر خاص  دهد و مناف را به سود یک قشر خاص انجام می «تجمع و تمرکز ثروت»ساختارهای اقتصادی که امروزه 
که در ادامه به توضیح و تبیین آن پرداخته  به وجود آمده است« های توسعهبرنامه»، «هابانک»، «هاشرکت»شود، از رابنه وریق بین می بح 

  خواهد شد.


