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 تعالیباسمه
 

 1فتنه اعتقادی؛ مشروطه اقتصادی

 

اشتراک کفر و اسالم در نحوه اداره و »ضرورت بازبینی در ادعای 
نحوه »با توجه به موضع آیات و روایات نسبت به ؛ «تامین معاش

 «زندگی قوم ثمود

 

 (1399شهریور  4محرم ) پنجمروز      سالم محمدصادق حیدریاالحجت

 

. اسیت( ع) حسیی  امام سوره فجر، سورهکه  کرده نقل االعمال ثواب کتاب در( ره) صدوق شیخ
 نیه ی هاسوره بعضی نقل شده است. یعنی نیز قرآن باره بعضی دیگر از سوردر تعابیر نوع ای  ازالبته 
 واقعه سوره مانند اختصاص دارد؛( ع) بیت اهل نفیس نفس و مقدس ذات به  ی آیات نزول شأن فقط

( ع) الشیهدا سیید حضیرت بیه نییز فجر سوره ای  .است( ع) علی امیرالمومنی  ورهس که طبق نقل،
 . یومیه قرائت کنید هاینماز در را سوره ای  کردند توصیه( ع) صادقامام  و استمنتسب 

نسیبت بیه موعیوع  توان تحلیل صحیحی، میسوره ای   درتدبر و تأمل  رسد با تکیه بهنظر میبه 
و بیه فهیم  ( پییدا کیرداقتصیادی مشیروطه و سیاسی مشروطهه اعتقادی در ای  سلسله جلسات )فتن

                                                           

در هیئت گفتمان انقالب شهر مقدس قم مطرح شده است. جهت دریافیت صیوت و میت   1399. ای  مباحث در دهه اول محرم 1
 به نشانی ذیل مراجعه کنید:« بله و ایتا»رسان کامل مباحث به پیام
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به عنوان )ع( حسی  تری درباره پیام عاشورا رسید خصوصًا با توجه به تحلیلی که درباره قیام امامدقیق
  حافظ اعتقادات و عام  توحید و نبوت مطرح شد.

ای است قابل توجه و خاص معانی یدارا که خوردمی هاییقسم ای  سوره ابتدای در متعال خدای
حیات  روبنایی ظواهر و عینی هاینمونهبه  متعال خدایاست. بعد  شده نقل آن ذیل زیادی روایاتو 
 زنیدگی ظیواهر ایی  همیه دربیاره سیسس. کندمی اشاره دنیاپرستان و کفر قدرت و مشرکی  زندگیو 

َك  ِإن  »: آنها را نابود کرده و یا که تازیانه عذاب بر آنها فرود آمده و فرمایدمی مشرکی  « َلِباْلِمْرَصیادِ  َرب 
 . ستآنها کمی  در( قدرت خداوند 14)فجر/

 کشاند، فروپاشی به را امویان و یزید عناد و سرکشی( ع) حسی  امام خون با خداوند که همانطور
 الهیی عذاب و سسس گذاردمی ما مقابل در را کفار زندگی قدرت ی ازمظاهر نیز سوره ای  ابتدای در
زنیدگی اقیوام  قیدرت و آن مظیاهر کند که چگونه ای  عذاب، آنری میها کشیده و یادآوبه رخ آنرا 

 قیرار الهیی کمیی دهد کیه در هشدار می بعدی و منافقی  به کفار و کرده نابودکافر و سرکش قبلی را 
 . گرفت دیخواه

َك  َفَعَل  َکْیَف  َتَر  َأَلْم »  چیه عیاد قیوم باخداوند  ندیدید آیا(  7و  6)فجر/« اْلِعَمادِ  َذاِت  مَ ِبَعاٍد؛ ِإَر  َربُّ
 َلیْم  اَلِتی »ای در دنیا نداشته و منحصر به فیرد بیوده: که هیچ نمونه ارم دارستون آن عمارات با کرد؟
بیو  )که بیه نسیل عیاد مر شداد ،تاریخی هایبرخی گزارش طبق .(8)فجر/« اْلِباَلدِ  ِف  ِمْثُلَها ُیْخَلْق 

کاخ ارم را طی زمان طوالنی و با مقدورات عظیمی بنا کرد تا با سرکشیی در مقابیل خیدا بیه  (شدمی
 عمیر متعیال خدای ،آن به پایان خود نزدیک شد ساختاما وقتی کار  .بهشت زمینی دست پیدا کند

پیردازد: میو فرعیون سسس خداوند متعال به مظاهر قدرت قوم ثمود  .کرد هالک و داد پایان را شداد
ِذیَ   َوَثُمودَ » ْخَر  َجاُبوا اَلَّ  اسیتحکام نمیاد و نشانه که راسنگی  یهاکوه ثمود قوم (9)فجر/« ِباْلَوادِ  الَصَّ

 ِذي َوِفْرَعیْوَن ». کردندمی تبدیل زندگی محل و قصر و کاخ به و کرده تکه تکه تراشیده و رازمی  است 
ْوَتادِ 

َ
اشیاره بیه  آن مجازات کند؛ با را خود مخالفان تا بود میخ چهار دارای که فرعونی( 10)فجر/« اْْل

ایجاد  مخالفان مجازات و تهدید و تعذیب برای است که دستگاه فرعوندر  وحشتناک عینی ابزارهای
ْکَثُروا (12) اْلیِباَلدِ  ِفی  َطَغیْوا اَلیِذیَ  » .شده بیود  َسیْوَ   َرُبیَك  َعَلیْیِهْم  َفَصیَب  (13) اْلَفَسیادَ  ِفیَهیا َفیَأ

 .بیرد بیی  از را آنهیا همیه و آمید فیرود آنان بر الهی عذاب تازیانه (14، 13، 12)فجر/« (14)َعَذاٍب 
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و سیسس  کیرد نیابود را دنیاپرسیتان زندگی و مشرکی  حیات و کفار قدرت نمادهای ای  خدای متعال
 اباعبداللیه منتسیب بیه سوره شروع. «َلِباْلِمْرَصادِ  َرَبَك  ِإَن » :یمفرماید االن نیز در کمی  کفار هستمی

 . است معنادار بسیارت، ابا ای  عبار( ع) الحسی 

 و روبنیایی نمودهیای و عینیی ابزارهیای آییاشاید برای اکثر مومنی  ای  سیوال مطیرح اسیت کیه 
 ایی ! دارد؟ التقیاطی و الحادی ،الهی! دارد؟ «اسالم و کفر»وصِف  کفار، زندگی محسوِس  نمادهای
 پییچ پر مبارزات امتداد در اسالم بر کفر سلطه خطر دربارهما  بحث که شد یانب دلیل ای  به سواالت

نهضیت  تیا نفت صنعت شدن ملینهضت  و مشروطهنهضت  و تنباکونهضت  فرود و فراز پر و وخم
 کفیر دسیت از را «حاکمییت اصیل» ،دهه چندی  از بعد اندهتوانستبود و مومنی  ( ره) امام حضرت
 مواجهیهتشیع  قدرت، منصب بر مکتب نشست  از بعدلذا بیان شد که . دنگیر بدستکرده و  خالص

 بیا بنیابرای . کنید براسیاس اسیالم میدیریت را میردم زندگی بتواند تا است «اداره کیفیت و نحوه» با
 بورس، عالی، آموزش رسانه، مصرف، توزیع، تولید، وری،بهره واردات، و صادرات مانند موعوعاتی

 بر روحانی چند حضور معنای به فقط اسالمی حکومت زیرا. هستیم مواجه... و بنگاه شرکت، بانک،
 استناد با موعوعات ای  حل صدد در مسئوالن در حکومت اسالمی باید بلکه نیست قدرت بمناص

 هیئیت در اسیت ممک به عبارت دیگر، . باشند های مکتبیارزشم خداوند و کال به تکیه و اسالم به
کیفییت طیرز و  اسیت، حاکمیه هیئیت در موعیوع اصیلی که آنچه اما بروند و بیایند افرادی حاکمه

 . تأمی  گردد مردم زندگی و معاش تا است اداره موعوعات به پرداخت 

تمرکیز . شد کشور اداره مسئله واردبعد از درخشیدن در دفاع مقدس،  از ای  رو، انقالب اسالمی
 موجودییت و باید خطر نابودی قرار داشت درانقالب معنا بود زیرا اصل بی جنگ زمان درای  امر  بر
 بعید از جنیگ نییز کشیور سال چند تا. شدحفظ می دشم  حمله مقابل دراسالم و کشور  هویت و

حاصل از جنگ بود و به عنوان یک کشیور  ویرانی و خرابی آوارگی، سنگی  شرایط و درگیر مشکالت
 دهه اواسط از گفت توانمیبر ای  اساس  .شدج می، باید ابتدا از ای  حالت غیرعادی خارزده جنگ
 لیذا شیدیم. حیاکمیتی موعیوعات و مسیائل بیه مبیتال شد تثبیتکه وععیت کشور عادی و  هفتاد

 مشیروطه در اینکیه کمیا. و شیدت پییدا کیرد شکل گرفت به صورت تدریجی «اقتصادی مشروطه»
 شییخ شید و اخیتالف)قیوانی (  دیدج موعوع بر کلی حکم انطباق در علما از دسته دو بی  سیاسی
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 تبیع می  و خراسانی آخوند و دانستمی کفر تسلط صداقم راغیر مشروعه  مشروطه نوری الله فضل
 وافقان مشروطهبیان شد که کلیت استدالل م. دانستندمی ظلم و استبداد دفع مصداق را مشروطه ،آن

 بیه مشیرو  را او هایتصمیم باید و کندمی ظلم نیز شاه و است متنفر ظلم از بشری هر» کهای  بود 
 اسیتبداد دفع بلکه ندارد مسلم و کافر امور ای ، پس کنندتصویب می مردم نمایندگان که ی کنیمقانون

 . «است بدیهی و واعحامری  و ظلم،

 نگیاه از. هسیتیم مواجیه مسئله همی  بانیز  مردم زندگی تامی  نحوه و کشور اداره کیفیت در دقیقا
 مشیترک آن در مسیلم و کیافر کیه اسیت معیاش تامی  مصداق ز علما و مومنی ، اداره کشورا بعضی
میات میذکور در و می هستند توان از تجربیات کفار در ای  مساله اسیتفاده کیرد بیه شیرطی کیه محرَّ
 در ارزاق بایید شیوندمی نگیگرسی دچیار مسیلم و کیافر وقتی زیرا. ها مورد اجتناب قرار گیردرساله

 یروامیپیس  .و.. باشید امنییت و باشد باز ها راه برای عبور و مرور هر دو دسته، باید اشد،ب دسترس
 حیل را مسائل ای  و کرده ورود خود عقالیی عقل با انسان بایستیکه  است مسلم و کافر بی  مشترک

 سانامروزه نیز کارشنا. کندو فقط حکم عقال را امضا می نکرده ورودی آن در مقدس و لذا شارع کند
بیه طیرف تحقیق آن  همه را و داده انجام ی رامحاسبات کشورها و شهرها برای مصداق عقالء هستند و

 ادارههای کسیانی کیه الگوهیا و میدل «نظرِی  مبانی» پذیرد کهمی البته ای  رویکرد. کنندهدایت می
 مت قائل است  اما، است محورانهو لذت مادی و کافرانه و توحیدی نیست ،اندرا تولید کرده دنیا تمام

های بییَّ  را کنیار و از بی  آنها فقط باید حرام است مشترک مسلمان و کافر بی  معاش تامی  و زندگی
و با حیذف  است نظری مبانی در منحصر فقط زندگی و اداره نحوه در اسالم و کفر حال آیا. گذاشت

که حتی با حیذف محرمیات در  جانبه استیا نحوه اداره، یک امر همه !؟شودمحرمات، اسالمی می
 ابتدای کار، همان امور خالف شرع در ادامه و به اعطرار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؟!

 و علمیی ابزارهیای و شودمی تقسیم اسالم و کفر به نیز اداره ینحوه که است معتقد دیگررویکرد 
 کفیر دنییای جانب زتدوی  شده ا اگر ما ای  الگوهای لذا. دارد الحادی و الهی نیز کشور اداره عینی

 علیت کیه است موعوعی همانیعنی . شد خواهیم کفر تسلط دچاربسذیریم و استفاده کنیم  مدرن را
 اصیل تصیاحببیا  ما و است کفر تسلط از جلوگیری( ع) اباعبدلله قیام پیام. بود( ع) اباعبدالله قیام

 ایی . راه را ادامیه دهییم ای  بتوانیم یدبا حاکمیت کیفیت در حال و شدیم امرای   به موفق حاکمیت
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 در البتیه. بیرده شید نام «اقتصادی مشروطه» عنوان به آن از که است اختالف بسیار مهم و خطرناکی
 امیور همه در اینکه دلیل به ؛ امااست کشور اداره تمام موعوعات ،اقتصادی مشروطه از منظور اینجا
و اساسیا  اسیت تاثیرگیذاری و یوییهه اهمیت دارای صاداقت مسئله ،مردم امروز زندگی و کشور اداره

 و شیده مبیتال موعیوع ایی  بیه نیز ایران مردم و گرددمی بر اقتصاد به دنیا در کشورها اداره محوریت
 بیه .کیردیم را مطیرح «اقتصیادی مشیروطه» ، عنواناست موعوع همی  در نیز دشم  امروز هجمه
 ناظر به اقتصادی مشروطه و بود حاکمیت اصل ناظر به سیاسی مشروطهگفت  توانمی ،دیگر عبارت
 حاکمیت، اصل مصداِق  براسالم  کلی احکام انطباق در علماء اختالفلذا  ؛است حاکمیت کیفیت

 مشیروطهاست که  حاکمیت کیفیت امروزه بر مصداِق  ،ای  اختالف شد و مشروطه منجر به نهضت
  زند.را رقم می اقتصادی

، پاسخ دقیق به ایی  نیوع سیواالت عیرورت )ع(ه نسبت به قیام اباعبداللهپس برای عمل به وظیف
است  ایگونه به دارند، بشریت همه که متداولی کیفیت زندگی آن و روبنایی و عینی امور آن آیا دارد: 

ابتیدای  آییاتی از ،هستند؟! برای پاسخ به ایی  نیوع سیواالت مشترک آن در مشرک و موحد و کفار که
کیه  کفیار زنیدگی و حییات مظیاهرمتعال نسبت به  خداوندر شد تا توجه داشته باشیم ذک فجر سوره

 َسیْوَ   َرُبیَك  َعَلیْیِهْم  َفَصَبَّ »چه نوع برخوردی دارد: هاست آن« کیفیت حاکمیت»همگی حاکی از 
 زد. آنان بر را گوناگون هایعذاب تازیانه پروردگارت (؛ پس14)فجر/« َعَذاٍب 

زنییدگی و  گیرچشیم و روبنیایی مظیاهر از یکیی بیه مسیک ، نییاز رفیعبیه طیور نمونیه، کیفییت 
شود که امری مشترک بیی  کیافر و که در زندگی روزمره مورد توجه است و گمان می هاستحاکمیت

فرماید: گونه توصیف میخداوند متعال درباره کیفیت ساخت مسک  توسط کفار ای  مسلم است. اما
، میورد قیوم ایی توسیط  خانه ساخت تراشیدن کوه برای واقع در «ِباْلَوادِ  لَصْخَر ا َجاُبوا اَلِذیَ   َوَثُمودَ »

 نیز دیگر هایسوره در شود ومیاشاره  به آنکه در ای  سوره مبارکه  خداوند قرار گرفته تقبیح و مذمت
 : فرمایدمی ثمود قوم درباره شعراء سوره در متعال خداوند گردد؛ذکر می ترواعح و ترصریح

 َهِضییم   َطْلُعهیا َنْخیٍل  َو  ُزُروٍع  َو « 147» ُعُییوٍن  َو  اٍت َجَنی ِفی « 146» آِمِنیَ   هاُهنا ما ِف  ُتْتَرُکوَن  أَ »
 داریید، دنیا ای  در آنچه در شما( کنیدمی فکر) آیا «149» فاِرِهیَ   ُبُیوتاً  اْلِجباِل  ِمَ   َتْنِحُتوَن  َو « 148»

 و لطییف اششکوفه که هایینخل و کشتزارها و هاچشمه و هاباغ در شد؟ خواهید رها امان و أم  در
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 ُقواَفاتَ  .تراشیدمی خوشگذرانی برای هاییخانهقصرها و  هاکوه از( ماهرانه) شما و است نشسته هم بر
 و. ماییدن پیروی مرا و کنید پروا خدا از پس، «151» اْلُمْسِرِفیَ   َأْمَر  ُتِطیُعوا ال َو « 150» َأِطیُعوِن  َو  هَ اللَ 
ْرِض  ِف  ُیْفِسُدوَن  ِذیَ  الَ  .نبرید فرمان کاراناسراف از

َ
 فسیاد زمی  در که آنان «152» ُیْصِلُحوَن  ال َو  اْْل

 .نیستند اصالح اهل و کنندمی

لسان آیات، لسانی توبیخی است و در خالل آن، اوصاف عد ارزشیی ماننید  کنید کهمالحظه می
در حالی که ای  نوع درست کردن مسک  و  دهد.ای  قوم تطبیق میرا بر نحوه ساخت خانه در « فره»

اند اما حتی در را به مهارت معنا کرده« فره»البته برخی  .آنها بوده است خانه، جز امور اصلی زندگی
ها را ناظر به ایی  مهیارت نظر کرد و آن توبیختوان از سیاق توبیخی آیات صرفای  صورت هم نمی

آمده است که  ثمود قوم با( ع) صالح حضرتدر توعیح زندگی  ،آیات ای  ذیل تروایا در ندانست.
 104 م »: گفت خود قوم به سالگی 120 در و شد مبعوث ثمود قوم پیامبری به سالگی 16 در ایشان

 کیاری می  خیدای از شیما ییاحیال . ندادید گوش هم شما و کردم دعوت خداپرستی به را شما سال
 انجیام بایید او و خیواهممیکیاری  شیما خیدایان از م  یا و دهد انجام ن راآ م  خدای که بخواهید

 تاشیکاال و نظیری مبیانی در نیه کنییم مقایسه یکدیگر با عمل مقام در را خود خدایانیعنی  «.دهد
 می  دادند، انجام آنها و خواستم شما خدایان از م  آنچه هر اگر»در ادامه فرمود:  !یوکبر و یوصغر

 وقیت حضرت از روزی چند ثمود قوم. «شد خواهید رها م  دست از شما و روممی  سرزمی ای  از
 روز سیه از بعد و پرداختند خود هایبت مقام در زاری و گریه و نیاز و راز به مدت ای  در و خواستند
 و داشتند بت 70 ثمود قوم شده بیان روایات در. برویم خدایانتان سمت به فرمود( ع) صالح حضرت

 زمیاندوباره  قوم. نشنیدند جوابی چیست؟ تو اسم: پرسید او حضرت و رفتند بت بزرگتری  تسم به
 ایی . کردند تکرار را سوال حضرت باز و برخاستند بت برابر در انابه و گریه و رعضت به باز و خواست

 .نکردند دریافت جوابی و شد تکرار بار سه روند

 ایی  بیی  از بخیواه خیود خدای از .بخواهیم چیزی تو خدای از ما حال» :ندگفت ثمود قوم سسس 
 ای  برای نیز شتر ای  شیر و شود زاییده آن از شتر بچه یک لحظه همان در که آورد بیرون یاناقه کوها
 ای  مهارت با و بود سنگ و صخره در دل سازیکاخ و تراشی کوه ،قوم ای  یحرفه. «باشد آماده بچه
 عنیوان هییچ بیه داشتند و مطمئ  بودند صخره و کوه ازی عمیقدرک بسیار  دادند، لذامی انجام را کار
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 بیزر  خیلیی می  بیرای شما درخواست ای : فرمود پاسخ در حضرت. آمد نخواهد بیرون از آن شتر
 کیوه لحظه همان در کرد؛ سسس دعا و خواند نمازلذا . است کوچک خیلی م  خدای برای اما است

 همیراه بیه( ع) صیالح ناقیه. گرفتنید قیرار میر  معرض در صدا ای  ترس از ثمود قوم و افتاد صدا به
 .شد جاری لحظه همان نیز آن شیر و شد خارج فرزندش

 جیا همان از و کندمی باطل را بشری حیات روند در متداول و عینی وجدان متعال خدای اینگونه 
 ای  بود کیهاز معجزات دیگر  .شد مفتضح با ای  معجزه ثمود قوم .دهدمی نشان را خود معجزه و آیه
 بیه سیسس و نوشییدمی آب کیردعبور می ثمود قوم میان اقامتگاه از که رودی ازابتدا  ناقه ای  روز هر

لیذا . کیردمی تیامی  را شیهر یک شیر دوشیدند؛ در واقعمی شیر آن از همه و رفتمی قوم قریه وسط
کیه هیر روز ایی  نمیاد  بیود بسییار بزرگیی افتضاح ،ثمود جامعه مدیران و کفر دستگاه سایؤر برای

 تری عمیق بلکه رفت آنها آبروی تنها نه شکست را در بی  خود ببینند و ای  ناقه نیاز آنها را تامی  کند!
. بیه رفیت سیوال زیر آنها بشری حیات متداول روند. شد شکسته متعال خدایبا معجزه  آنها وجدان
 خیود و« فیره» بیا توصییف شیدند: اخالقیی اوصیاف آن به دلیل بود که آنان در کالم خداوندهمی  

سیوره نمیل ایی  طیور قیوم ثمیود  در !کنیدمی زندگیخود  و تخصص مهارت از سرمستیپسندی و 
ْرِض  ِفی یْفِسُدوَن  َرْهٍط  ِتْسَعه اْلَمِدیَنه ِفی کاَن  َو »: اندتوصیف شده

َ
( قیوم 49)نمل/« یْصِلُحوَن  ال َو  اْْل

 شدند، زیرا هماهنگ همدیگر برای کشت  و پی کردن ناقه با و داشتند رئیس 9 هک بودند گروه 9 ثمود
 . بود شکست و رسوایی و افتضاح تجسم آنها بود و چشم در یخار ناقه، ای 

 آن عینیی نمودهیای و ابزارهیا و زنیدگی رونید به توانمی آیا که بودیم سوال ای  به پاسخ دنبال به 
 ؟دارد معنیاای  امور  در اعتقادی هجمه و اسالم و کفر کرد؟ بار یاعتقاد و ارزشی اخالقی، اوصاف
 قطعیی دادن نسبت گرچه در مقام. کندمی تقویت را احتمال ای ذیل آن،  روایات و آیات ای  حداقل

یعنیی  ی( ع) حسیی  امام سوره در خداوند کنیم؛ زیرابه ای  آیات نیستیم و به عنوان گمانه مطرح می
 عنیوانه بی را شیودمی پنداشیته مشیترک امیری کیه بشری زندگی روند و عینی ایهقدرت فجری سوره

 که یزید با( ع) حسی  امام خون. زندمی قوم ای  بر مجازات تازیانه و کندمی بیان هانمونه تری زشت
تیوان بیه راحتیی و حال آییا می .کرد را کار همی  بود، اسالم بر کفر تسلط و کفر به بازگشت صدد در

 و نیدارد؟! وجیود اسالم و کفر بندیتقسیم حکم کرد که در نحوه اداره زندگی متداول بشری، سرعت
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 سیاسیی نییز مشیروطه ابتیدای در البتیه ؟!کندمین پیدا انطباق بر ای  امور اخالقی و ارزشی اوصاف
 چییز «شاه قدرت به زدن قید مجلس و و مساوات و حریت»موعوعاتی مانند:  کردنمی تصور کسی
. است خوبی امردر دنیا  تولید و یاقتصاد الگوی رونق شودتصور می نیز حاعر حال در ،باشد بدی

 محقق راآن باید یانحوه و کیفیت چه به اما ،است خوبالبته تردیدی وجود ندارد که رونق اقتصادی 
 از و شوید سیر کیفیتی چه با که است ای  سر بر دعوا همه اما دارد اغذ به نیاز بشریتکما اینکه . کرد
 سیراب باید مایعی چه با اما است نیازمند آب به بشریت. استفاده کنید ذبحی چه نحوه و گوشت چه

 ستر بتر اختتال  کنید؟ پییدا زوج روابطیی و کیفییت چیه بیا اما دارد نیاز ازدواج به بشریت شود؟
 نفیر یک برای ،گیدر زند هاروابطایجاد  نحوه و هاچگونگی و هاکیفیتبحث  گاه. است هاکیفیت
 و هیاکیفیت ،حاکمییتقرار اسیت  گاه ولی ای نیستمطرح است که فهم آن چیز پیچیده نفریا چند 

ی سینگین هایمسیئولیت رؤسیای جامعیه، و بزرگیان دلیل همی  به. نماید تنظیم رایک جامعه  روابط
 آن درورت خودکار به ص مردم اکثریت ،کندمی معی  را روابطیساختار و  حاکمیتوقتی  چون دارند

و دیگر آیات قرآن که آن را توعیح  حال آیا براساس ای  آیات سوره فجر. کنندمی حرکت و گرفته قرار
و همیه آنهیا را امیری  شد روزمره زندگی الهی و الحادی برای کیفیتتوان منکر وصف می دهند،می

 ؟!مشترک پنداشت

ُکْم  ُهَو »یفه: مند به آیه شربا استناد غیرقاعده متاسفانه بعضی ْرِض  ِمیَ   َأْنَشَأ
َ
« ِفیَهیا َواْسیَتْعَمَرُکْم  اْْل

زییرا  خواست اراده خداونید متعیال اسیت آبادانی زمی ، طبق ای  آیه شریفه،»: گویندمی (61)هود/
و بیر ایی  اسیاس، حکیم بیه « خداوند شما را در ای  زمی  آفریده و آبادانی زمی  را طلب کرده است

در حیال نقیل قیول از  آییه ای  کنند. در حالی کهی و آبادانی تمدن موجود میصحت ای  نوع مهندس
 کیه یقیوم همیان دارد؛ ثمیود قوم به( ع) صالح حضرت هشدارهای اشاره به حضرت صالح است و

 مشیروطه ایی  بایید بررسیی کنییم کیه امروز هیم !کندمی آنان را تقبیح زندگیروند متداول  خداوند
 کلی حکم تحت مصداقینظامات متداول اقتصادی را  که آنان کند؟می چه اسالمی نظام با اقتصادی

 فقیاهتی تخصیص و دینیی دانش نگرفته و بعهده آن به نسبت مسئولیتی ،دانندمی معیشت و فقر رفع
؛ زیرا ای  امور را خارج از حیطه خطابات شارع دانسته و بدست گیرندنمی کار به زمینه ای  در را خود

 89سیال  در رهبیری معظم مقام ،دیگر طرف از اما .سسارندمی (مسلمی  و کفار بی  مشترکعقالء )
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 نکند،پردازی دینی نظریه کشور اداره امر در هایحوزه اگر: 2چنی  مضمونی فرمود طالب با دیداردر 
 ،آن عینی ابزارهای و مادی هایگیریتصمیمو  کندمی استفاده مادی هاینظریه ازشود می ناچار نظام

احساس  و عموم مردم مومنی است که  صورت ای  در. برد خواهد طلبیدنیا سمت به را مردم زندگی
 شیده ایثار آنهیا کیم اند یادنیاپرست شده کنار رفته یا عربه خورده و همه انقالب هایآرمان کنندمی

  .است

و  پاییدار توسیعه ادبییات» ،زده رقم را جوامع امروز حاکمیت نحوه که چیزی آن باید توجه داشت
یعنی . «دارد ارزشی بار ،توسعه»: دفرمایمی خصوص ای  در رهبری معظم مقام است که «جانبههمه

علت قییام میردم  در حالی که کندمی جاری ما بر را مادی زندگی های یکارزش ،ای  ادبیات توسعه
بلکه  نیست نظری مبانی طفق ،توسعهادبیات  ای . بود الهی زندگی داشت  برای حاکمیتایران، ایجاد 

در سوره فجر  متعال خدایکند؛ یعنی همان اموری که را معی  می جامعه عینی هایکیفیت وععیت
کیه در ظیاهر امیور مشیترک همیه ود( ند چگونگی رفع نیاز مسیک  در قیوم ثمی)مانبدان اشاره کرده 

که با تازیانیه عیذاب نیابود  دنمایمیاز آن یاد  رذیله اخالق و کفربه وصِف  هاست اما خداوندانسان
 ،خود انقالبی و الهی وجداندرک و  باسال گذشته  40مدیران دلسوز انقالبی در ای  البته  .شده است

 های اداره را مقیید بیه عیدمایی  الگوهیا و میدلنسبت به الگوها و نظامات تمدن غرب بدبی  بوده و 
بر اساس ییک تصیویر  هازدنقید اما ای  ،ندکنانقالبی می هایی و آرمانمکتبهای ارزش ت بافمخال

باقی  ای  الگوهای مادی روش  از الگوی جایگزی  و نحوه حرکت به سوی آن نبوده و لذا باعث شده
ی به تعبیر رهبری و  هاناهنجاریاداره کشور با  نتیجه در و دننداشته باش را متناسب کارآمدی بمانند اما

                                                           

پردازی سیاسیی و  های علمیه است، به خاطر ای  است که نظریهآن حقیقت اول که گفتیم نظام مستظهر به حوزه»مقام معظم رهبری:  .2
تواننید در ی علمای دی  است. آن کسانی مییک ملت و یک کشور در نظام اسالمی به عهده یهای ادارهی جریانر همهپردازی دنظریه

باب نظام اقتصادی، در باب مدیریت، در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربیتی و مسیائل فیراوان دیگیر نظیر اسیالم را ارائیه 
هیای پردازی پر نشد، اگر علمای دی  ای  کیار را نکردنید، نظرییهشناسند. اگر جای ای  نظریهبدهند که متخصص دینی باشند و دی  را ب

تواند مدیریت کنید؛ ای در خأل نمیهای مادی جای آنها را پر خواهد کرد. هیچ نظامی، هیچ مجموعههای غیردینی، نظریهغربی، نظریه
آیید ی اذهیان میادی اسیت، مییم سیاسی دیگری که سیاخته و پرداختیهیک نظام مدیریتی دیگری، یک نظام اقتصادی دیگری، یک نظا

 .29/7/1389« شود؛ همچنان که در آن مواردی که ای  خألها محسوس شد و وجود داشت، ای  اتفاق افتاد.جایگزی  می
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در . شیوند معترض کشور اداره وععیت به مردم و اجهه شودمو هدفی حرکات زیگزاگی و بی3معظم
 و شیودمیبیدون هییچ قیید و شیرطی اجیرا  دنییا همیه در ی اسیت کیهابیزارالگوهیا،  ای حالی که 

 مهندسییبیرای آن کشیور  را ابزارها ای  متناسب با مزیت نسبی هر کشوری، ابزارها ای  متخصصی 
و انقالبیی، اسیتفاده مطلیق و  یمکتبی الزامیات خاطر به اسالمی جمهوری درکنند. اما می معکوس

. پیس بایید توجیه داشیت کیه در دوران شیودزده می قیید آن بهو دائما  نشدهجانبه از ای  ابزارها همه
 اعطرار علمی و عملی نظام اسالمی، مقید کردن ای  الگوها و مدلهای غربی صحیح و درست است

هاعیمه  ،ای معیَّ  برای خروج از ای  وععیتته بدون نقشهو تداوم اکل می اما ماندن در ای  اعطرار
را در پیی خواهید  و نهضت ملی شدن صنعت نفت سیاسی مشروطه عواقب ریزد ونظام را به هم می

 مرغی در ایی  دو نهضیت گذشیته، علیی. ، دور خوردن توسط ابزار دشم  استداشت که در نهایت
موفقیتی حاصل نشد چیرا کیه به مکتب،  سیاسی امنظ و قانونبرای مقید کردن   مخلصانه هایتالش

مسئولی   نیز حاعر حال در. کندجانبه بوده و تدریجًا قیدها را در خود منحل میدستگاه مقابل، همه
 صیورت بیه چیون اما هستند اداره نحوه در خود مکتبی مرزهای حفظ صدد در موکدا و مکررا ،نظام

 ،دهندجانبه در اختیار آنها قرار نمیای همهانشگاه نسخهو حوزه و د دنکنمی عمل بخشی و یاحاشیه
 .دنشونمی موفق عمل در

 ،اول دارد: اصیلی دو رکی  اقتصیادی مشیروطهبندی مباحیث امیروز، بایید گفیت: در جمع پس
 .اسیت گذاشیته میا برابر در کفر دستگاه که جدیدی موعوع بر کلی حکم انطباق در علماء اختالف

 جدید دلیل بهکه مخالف کیفیت اداره کشور با الگوهای کفرآمیز غربی هستند،  مدیران انقالبی ،دوم
جانبیه عرورتی برای ییک حرکیت همه ،معصوم غیر عقالنیتبر بودن درِک زمان و موعوعای   بودن

 کنند. لذا به صورتای برای تولید نقشه و الگوی جایگزی  حس نمینسبت به تحول اساسی و ریشه
 .آیدنمی دست به موفقیتی عمل در که شودمی زدهقید  وهای غربیای  الگ به بخشی

                                                           

 سیردرگمی دچیار جیامع، ینقشیه بیدون. جیامع ینقشیه یک یعنی اسالمی، ایرانی الگوی گوئیممی وقتی». مقام معظم رهبری: 3
 در آن و در ایی  بیه و بیودیم مبیتال زیگزا  و هدفبی هشتی، و هفت حرکتهای به سال، سی ای  طول در که همچنان شد؛ خواهیم

 اقتصیاد یزمینه در هم فرهنگ، یزمینه در هم را ی آن با متناقض و حرکت آن عد گاهی بعد دادیم، انجام را حرکتی یک گاهی. زدیم
 .10/9/89 «!دادیم ی انجام گوناگون هایزمینه در و
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موفقیت الزم را بدست نیاوردیم و تا  اقتصادی در جنگ سال 10 حدود در به همی  دلیل است که 
ایی  وعیعیت رهبیران  مقصیر آیاحال . بوده است در ای  جنگ تمام عیار، عربه پذیرامروز انقالب 

 جانبیه،همهو کیاربردی و  علمیی نسیخه ییک با بخواهدانقالب  اگر ؛ زیراخیر !؟انقالب بوده است
نید و نورود پییدا ک دانشیگاه و حیوزهمراکز تخصصی و پهوهشیی  باید د،کن جانبههمهعلمی  برخورد
. هسیتند مشروطه موافق طرف دانشگاه و حوزهمتاسفانه اکثر نخبگان  اما. دنده ارائه جایگزی نسخه 

 هادوران، موافقی  مشیروطه در دانشیگاه آن در ه دوران مشروطه اقتصادی:نسبت ب تفاوت یک با البته
فقیط  و نداشیتند قبیول راآن  بنیدها و قید اسالم و اساسا که بودنددر غرب  کرده تحصیل روشنفکران

 از بسییاری اسیالمی انقیالب برکیت بیه حاعیر حیال در امیا داشیتند هازدن قید ای  براصرار  علما
 ،شوداستنبا   دی  از را که قیدی هرگونهو سعی دارند  هستند و انقالبی متدی  دانشگاهی کارشناسان

 خیدمت آن در متخصصیی  اعظیم لذا به تعبیر مقام معظیم رهبیری، دانشیگاه و بخیش. نمایند اجرا
جهیادی و  هیایفعالیت صیورت بیهدانشگاهیان موم  و انقالبی  خدمات اما .بوده و هستند انقالب

 کفیار جانبیههمه هاینقشه برابر در اقتصادی جانبههمه نقشه یک تبدیل به نوزه بوده است که عملی
 و تیاریخی رونیدهای و قضیایا ایی  وقتیی لیذا .نشده بلکه هرج و مرج اقتصادی را پدید آورده است

 سیمت بیه هیاناراحتی و هانارعیایتی پیکیان ، نوکنگردد تبیی  و تحلیل ی برای مردمدرستبه  علمی
 تیا شید تالش چقدر 1357 سال تا 1285 سال از که حالی در. رودمی نشانه اسالمی نظام و رهبری

از مشروطه سیاسیی نباشید  ترپیچیده اگر اقتصادی مشروطه و از بی  برود سیاسی مشروطه وععیت
 تحلییل صیورت درپیس  نیاز دارد. و عزم ملی برای حل آن است و زمان پیچیده اندازه همان بهقطعا 

 پشتیبانی باید که مراکزی آن سمت به مطالبات مردم ،درگیری وععیتصحیح  کردن روش  و درست
 . رفت خواهد ند،کردام میظاز ن علمی

. زنیدمی رقیم را آن امروز ابتالئات وتشیع  جامعه سرنوشت به حدی است که مسائلای   اهمیت
 مسائل ای  گفت  توان می آیا که است سوال ای  به پاسخ امروز، زندگی در( ع)حسی  امام پیام تحقق

 آییا خییر؟ ییا دارد کفیر و اسیالم ،اداره ینحیوه آیا  است؟ مسلم و کافر بی  مشترک و است عقالیی
 بانک بودجه و و برنامه سازمان الگوهای خرد، اقتصاد و کالن اقتصاد تخصص پایدار، توسعه ادبیات
چگونه بایید  خیر؟ یا زندمی رقم را فرک تسلط آیا اساسا دارای چه ابعادی است و دنیا همه در مرکزی



12 
 

 :تماس با کارشناسان

  09126181258ـ  09192538469

با الگوهای کفر برخورد کرد و راه خالصی از آنها چیست؟ آیاتی که از سوره فجر و سوره شعرا درباره 
توان به سرعت و بدون دقت از داد که نمیتری  حالت نشان میزندگی قوم ثمود ارائه شد، در حداقلی

 روحانییت هیا،هیئتی ها،میذهبی متدینی ، عمومی افکارم امروز وظیفه داری ای  سواالت عبور کرد.
هیای گفتگویدارد بیا ایجیاد  عیرورت بر ایی  اسیاس، .دهیم سوق سمتبه سمت ای  امور  را... و

 چون  .گردد مشخص هاععف و قوت نقطه و هاای  مشروطه اقتصادی، خأل طرفی  بی  سازمان یافته
 خواهد آمد و بدستجامعه اسالمی  امتحان موعوع به تنسب تریدقیق شناخت ای  امور، بررسی با
 اگیر گرچیه. گفیت منحیرف و منیافق کسی به راحتی به تواننمی نشود واعح امتحان موعوعای   تا

آن و اموری را که موعوع امتحان  کند پشت ی ایجاد شده توسط انقالب اسالمی،هاواقعیت به کسی
 .است خائ  و منحرف یقینا کنار بگذارد، ،ایمکاماًل روش  شده و از آن عبور کرده

 

 


