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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 عاد

 مشروطه اقتصادیوضعیت کنونی و تطبیق اجمالی آن بر 

 به عنوان یکی از موانع انتقام سخت( ر جهان،های شهرسازی متداول دپذیرش سیاست) 

 
 (1399شهریور  5محرم ) ششمروز      سالم محمدصادق حیدریاالحجت

 

 بـهخداوند متعـا  در ایـن سـوره،  و است( ع) حسین امام سوره فجر، سورهـ  روایاتبیان شد که ـ بنابر 
 توضیحی گذشته جلسه در. نابود شدند ذابع تازیانه با که پردازدمی مشرکین و کفار زندگی عینی هاینمونه

موضـوع ایـن سلسـله  بـا را آن رابطه و مطرح شده( 9/فجر) «ِباْلَوادِ  ْخَر الَص  َجاُبوا ِذیَن ال   َوَثُمودَ » آیه پیرامون
َك  َفَعَل  َکْیَف  َتَر  َأَلْم » آیات به تبیین بیشتر امروز. گردید بیانمباحث   (7 و 6/فجر) «ادِ اْلِعَم  َذاِت  ِإَرمَ  ِبَعاٍد؛ َربُّ
 و عـاد قوم به مربوط توصیفی نیز «العماد ذات ارم» ، آیهتاریخی گزارشات از برخی طبق. پرداخت خواهیم

 خداونـد کـه عاد قوم سرگذشت با همین مطلب تناسب دارد.ظاهر آیه هم  و  است عاد قوم پدران حداقل یا
 و بـرق و زرق پـر زنـدگی عـاد قوم که شده نقل تفاسیر در ؟بود چه کرد مبعوث آنان بر را( ع) هود حضرت

                                                           

در هیئت گفتمان انقالب شهر مقدس قم مطرح شـده اسـت. جهـت دریافـت صـوت و مـتن کامـل  1399. این مباحث در دهه او  محرم 1
 نشانی ذیل مراجعه کنید: به« بله و ایتا»رسان مباحث به پیام
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 اشـاره آن بـهنیز  شعراء سوره آیات که ـ بودند قوی کشاورزی نظر از هم. داشتند تحرکی پر رونق و پر تمدن
شـود تـا از پیامبر آنها نیـز مـومور می و بودند ماهر بسیار ساخت مسکن و شهرسازی نظر از هم و ـ کندمی

 ـ شـودمی پنداشـته مـومن و کافر بین مشترک که ـ زندگی مظاهر همین به را دعا ، قوممتعا  خداوندطرف 
 : فرماید توبیخ

ِإَذا * َتْخُلُدوَن  َلَعَلُکْم  َمَصاِنَع  َوَتَتِخُذوَن  * َتْعَبُثوَن  آَیة   ِریٍع  ِبُکِل   َأَتْبُنوَن »  ُقوا * َجَبـاِریَن  َبَطْشـُتْم  َبَطْشُتْم  َو  َفـاَت 
ُقوا َوَأِطیُعوِن  الَلهَ  ِذي * َواَت  ُکْم  اَل  َبِنـیَن  ِبَوْنَعاٍم  َأَمَدُکْم  * َتْعَلُموَن  ِبَما َأَمد  تـا  812)شـعراء/ 2«َوُعُیـوٍن  َوَجَنـاٍت  * َو

134)  

 بازی و عبث برای شما وقت آن ،است داده شما به راو ساخت و ساز  کشاورزی قدرت این متعا  خدای
 قصـر در دنیـا خـود جـاودانیی بـرای آیا! ؟سازیدمی بنایی و نساختما ،و کوهی بلندی هر روی بر ،با دنیا

 اینجـا در!  کنیـد؟می جـاودانیی احسـاس های خودساختمان در که ایدرفته فرو دنیا در آنقدر !سازید؟می
، اوصاف ضداخالقی و ضدارزشی را بر روند متـداو  زنـدگی قـوم عـاد متعا  خدای که است روشن کامال

سـازی قـوم عـاد کاخ و خانه ساختکیفیت  بر را« در دنیا جاودانیی و خلود» وصِف  دهد. یعنیتطبیق می
 البتـه. هابلنـدی روی بـر آنهـا تصـرفات بـر را «دنیا با بازی و لهو ،عبث» وصِف  همچنین و داندمنطبق می

 که اندهمعنا کرد آبیاری و آب کردن جمع و آب هدایت به مربوط امور و هاراه آب به را «مصانع» لفظ برخی
و کفـر و اسـالم در  شودمی تلقی بشری مشترک نیازهای به مربوط که است عقالیی امر یک ظاهر در نیزآن 

 ایـن !کنـدمی بـار ایـن امـور بـر رذیلـه اخـالقارزشی و  اوصاف متعا  خدای با این همه، اما. آن راه ندارد
 آبادانی و عمران به مربوطقرار بییرد که  یآیاتباید در کنار  و به صراحت بیان شده قرآن در اوصافی است که

ُکْم  ُهَو »: آمده زمین روی بر ْرِض  ِمَن  َأْنَشَو
َ
بنـدی مجتهدانـه و سپس بـه جمع (61)هود/« ِفیَها َواْسَتْعَمَرُکْم  اْْل

بـدانیم کـه استناد کنیم و آن را ایـن قـدر مطلـق  «ِفیَها َواْسَتْعَمَرُکْم » ینه اینکه به آیه. همه این آیات بپردازیم
در دییـر  را کـه و تصرف در طبیعـت آبادانی سپس نوع خاصی از و حتی رفتار کفار هم ذیل آن مندرج شود

رغم اشاره به ضرورت رعایت اخالق و اعتقادات در آبادانی، بـه یا علی !کنیم رها مورد نهی قرار گرفته، آیات
بـه راحتـی،  تـوانمی آیـا روشـن نشـود!نحوی کلی صحبت کنیم که مصداق آبادانِی ضداخالقی در امـروز 

                                                           

 دنیـا در شـاید کنیـدمی بنا محکم و زیبا هایقلعه و قصرها و !سازید؟می وسه و عبث روی از بنایی مرتفعی، برج و مکان هر بر شما آیا. »2
اران همچون کنیدمی مجازات را کسی که هنیامی و !بمانید؟ جاودانه  .کنیـد اطاعت من از و بترسید خدا از پس، !دهیدمی و ظالمان کیفر جب 

 «.هاچشمه و باغها به همچنین فرموده؛ امداد پسران نیز و چهارپایان به را )پروردگاری که( شما
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 یا آن را امضا کرد و به شرع نسبت داد؟! و دانست دنیا( آبادانی)  استعمار مصادیقرا  ینامروز کیفیت آبادانِی 
 او با احکام و عدم مخالفت الهِی مکلف به نیتصرفا   تمدن مدرن را در آبادانی و عمراناز نوع  اینتوان می

شود های فوق توضیحی نداد؟! آیا چنین برخوردی باعث نمیامروزیِن آیه مصادیق ربارهد امامقید کرد  دینی
 و مصـادیق کـه یاگونـه بـه ؛باشد مخلوط ایمانی آبادانی و استعمار طرزِ  با کفرآلود آبادانِی  و استعمار نحوه
   و تکلیف جامعه مبهم بماند؟! نباشد مشخص  هیچ یک از آنهاعینِی  هاینمونه

ْرَض  َلُکُم  َجَعَل  ِذيالَ  ُهَو »: فرمایدمی ملک سوره 15 آیه در خداوند یا وقتی
َ
 َو  َمناِکِبها ِفي َفاْمُشوا َذُلوال   اْْل

 هایشـانه بـر شـما تـا داد قرار شمابرای  خاشع و خاضع را زمینیعنی خداوند  ؛ُشوُر النُ  ِإَلْیهِ  َو  ِرْزِقهِ  ِمْن  ُکُلوا
تطبیق توسط تکنولوژی  طبیعت تسخیر بر را هآیه شریف این توانمی آیا ؛«کنید تصرف آن در و روید راه زمین
 اسالم ، آن را مورد تاییدطبیعت تسخیردر  موجودعلوم  وضعیت به نسبت یتوضیح درک و هیچ بدونداد و 

هـیم و سـپس آیا نباید این آیه را در کنار دییـر آیـاِت مربـوط بـه کیفیـت تسـخیر طبیعـت قـرار د! دانست؟
توسط کفار در  طبیعت تسخیر ، حکم«تسخیر طبیعت»در کنار  «منانهؤم» ذکر قید بایا آدی نماییم؟! بنجمع

ن شده و نسبت به آن تعیین تکلیف می رسد رفتار خدای متعا  و سـیره به نظر نمی شود؟!دوران امروزی معی 
 سـیرم در( ع) علـی لمـومنینامیراوقتی  اکتفا به این کلیات باشد. کما این که طبق نقل، )ع(ائمه معصومین

 آیـه ،عبـور کردنـد ـ بـود ساسـانی امپراطـوری در مدائن شهرهای از که ـ ساباط شهر کنار از صفین جنگ
این آیه را بر کیفیت معماری  ؛ یعنی به صورت عینی،خواندند را (128/شعراء) «َتْعَبُثوَن  آَیة   ِریٍع  ِبُکِل   َأَتْبُنوَن »

 . دادند تطبیق ان ـ که ابرقدرت آن روزگار بودند _توسط ساسانی و ساخت این شهر

و کفـر  مشکل دچار زندگی متداو  و روزمره وضعیت و عینی هاینمونه در بشرپس باید توجه داشت که 
بشری و جزئیـات آن  زندگی متن، کفار و بماند کلیات در ایمانی جامعهلذا نباید ! کلی مفاهیمفقط  نه است

ن کنند های جدی و در جامعه ایمانی هم تعارض ت فعلی بشریت را بدنبا  خواهد داشتیوضعواال  را معی 
وارد بیـان ایـن  هم ،است( ع) حسین امام سوره که فجر سورههمین  در نیز متعا  خدای. ایجاد خواهد کرد

 در مـورد را هـاجزئیـات و تطبیق این ،که مفسر این سوره است دییر روایات و آیات در همو  جزئیات شده
 . بیان نموده استو...  سازی ساختمان و کشاورزی همچون گوناگونی هایهارتم

های سـتون قـوم عـاد قـدرتی داشـتند کـه ،«اْلِعَمـادِ  َذاِت  ِإَرمَ » مـورد درهای تاریخی طبق برخی گزارش
ا امـ هـا داشـت.ها ارتفاعی بـه انـدازه همـان کوهکردند و این ستونهای خود را از کوهها جدا میساختمان
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 َعَلـْیِهُم  َأْرَسـْلنا ِإذْ  عـادٍ  ِفـي َو »ها را عذاب کـرد: گونه آناین با این نحوه زندگی چه برخوردی کرد؟ خداوند
یَح   بـاد یـکارسـا   بـا ؛(42و  41 )الـذاریات/ «َکالَرِمیِم  َجَعَلْتهُ ِإال   َعَلْیهِ  َأَتْت  ءٍ َشْي  ِمْن  َتَذُر  اْلَعِقیَم * ما الِر 
 آن گیاهـان و نباتـات همـه و شـانهـای عظیمبـا تمـام قصـرها و کاخ هاانسان همه ،کننده نازا و کنندهعقیم

 همچـون را آن اینکـه میـر گذشـتنمی چیـز هیچ بادی که بر .دش تبدیل یاپوسیده استخوانبه ، سرزمین
 عـاد   اَأمَ  َو »طور آمده است: اینقرآن در توصیف این عذاب در آیات دییر  .ساختمی پوسیده استخوانهای

 َکـَوَنُهْم  َصـْرعی ِفیهـا اْلَقـْومَ  َفَتَری ُحُسوما   اٍم َأیَ  َثماِنَیةَ  َو  َلیاٍ   َسْبَع  َعَلْیِهْم  َرهاَسَخ  * عاِتَیةٍ  َصْرَصرٍ  ِبِریٍح  َفُوْهِلُکوا
َیةٍ  َنْخٍل  َأْعجاُز   نابود کنبنیان و زندهسو و سرد بادی وسیله به ؛(8، 7، 6/)حاقه باِقَیةٍ  ِمْن  َلُهْم  َتری َفَهْل  * خاِو
( بـودی آنجـا اگـر) پـس. کرد مسلط آنان بر را باد آن پی، در پی روز هشت و شب هفت خداوند که شدند،

 بـرای ایبازمانده هیچ آیا پس. اندافتاده زمین روی خرما درختان پوک و پوسیده هایتنه مانند آنان دیدیمی
اند که بیان آیه در تمثیل توصیف کرده الجثه عظیم بسیار افراد عاد را قوم تاریخی، گزارشات« !بینی؟می آنان

 .از بین برد ذاب، آنها رااما این باد ع کندآنها به درخت نخل، همین مطلب را تایید می

یَح » ، این باد یعنیخداوند که روایات آمده در به مالئکـه  کرده و استفاده عاد قوم برای فقط را« اْلَعِقیم الِر 
، عـاد اما این باد به خاطر خشمش بر قوم. کنند آزاد را باد این انیشتر یک اندازه به داد دستور باد نای نیهباِن 

ن بیشتر  پنـاه متعـا  خـدای بـه مخلوقـات بقیه نابودی ترس از مالئکه نیهبان، لذا .شده  وزیداز مقدار معی 
« احقـاف»اهرا  سرزمین قوم عـاد، بـه ظ 3.کرد کنتر  باد را این دییر مالئکه، طریق از متعا  خدای و بردند

 هـاکوه باید در مجـاورت که طبق آیات قرآن، قوم عاداست. در حالی« زارشن»گذاری شده که به معنای نام
. این به معنای آن است که اثر این باد به نحوی بـوده کـه باشند تا بتوانند با تراشیدن آنها، خانه و کاخ بسازند

 بیان . لذا در روایات ذیل سوره احقافبشود« جعلته کالرمیم»یل کرده تا به تعبیر قرآن زار تبدها را به شنکوه
 نرسـیدند آب به کندند اما هر چه. بکنند تا به آب برسند چاه احقاف در سرزمین داد دستور معتصم که شده

هند. لذا حفاری را سپس متوکل در زمان خالفت خود دستور داد تا حفر زمین را ادامه د. و کار را رها کردند
، بـاد سـردی وزیـدن دادند تکان را بزرگ سنگ این وقتی. رسیدند بزرگ سنگ یک به تا این قدر ادامه دادند

در این  )ع(متوکل بعد از شنیدن این قضیه، دستور داد از امام هادی .ُمردند چاه حفر کارگران همه گرفت که

                                                           

 انـواع )که قاعدتا  بر گرفته از ترجمه علوم طبیعی یونان با روکشی از مـذهب بـود( نسـبت بـه روایت، درباره نظر رایج مردم همین ادامه در .3
 کنند.می بیانآن  شناسیزیست و بادها از معصوم سوا  شد که امام )ع( با نفی این نظر رایج، بحث مفصلی درباره انواع باد
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 بـاد سـردسرزمین احقاف است که با  عاد و قوم ابعذ مکان همان این: فرمود حضرت مورد سوا  کنند که
 نابود شدند.

داد بلکـه آنهـا و  تطبیـق آنهـا زنـدگی متداو  روند بر را ارزشی اوصاف ایننه تنها  متعا  خدایبنابراین 
 «َذاٍب َعـ َسْوَط  َرُبَك  َعَلْیِهْم  َفَصب  »: تازیانه عذاب خود را بر آنها فرود آورد شان را به رمل تبدیل کرد وتمدن

 بشری حیات ی همه شئوندرباره اداره بلکه نیست مسکن و شهرسازی به منحصر ما بحث . البته(13)فجر/
 مسـکن، شهرسـازی، بـر را اوصـاف این متعا  خدای اگر. است مسکن و شهرسازیاست که یکی از آنها 

خواهـد ن گونـه همـین نیز یزندگ شئون بقیه ،باشد داشته الحادی و الهیاین امور  و کرده بار و... کشاورزی
 حضـرت میـر! ؟بییرنـد کفـار از را شـئون حیـات اداره هاینسـخهآیا درست است که مؤمنین  حا  ؟!بود

 حداقل نشد؟! شهید همین مطلب یعنی جلوگیری از تسلط کفر بر جامعه مسلمین خاطر به( ع) سیدالشهدا
  داشته باشیم؟!تدبر بیشتری  و توجه روایات و آیات این بهنسبت  و کنیم احتیاط کمی نباید

 شـده نقل مالک بن انس از روایتی شعراء )که در ابتدای جلسه بیان شد(، 128آیه  ذیلدر تفسیر المیزان 
ـ کـه زدنـد مـی قـدم مدینه در خود انصار با پیامبر )ص(: دگویمی که  ایـن پرسـید حضـرت. دیدنـد یاهقب 

 .کـرد سـالم و آمـد قبه صاحب تا ایستاد مقداری حضرت .است انصار از یکی کاخ: دادند پاسخ چیست؟
 بـار چنـد( نشـده متوجـه حضـرت اینکه خیا  به) مرد گردانید، روی او از مردم همه حضور در خدا رسو 
 گـردانروی و خشـمیین وی از جناب آن که دهمفب مرد تا گردانید، روی حضرت و کرد تکرار را خود سالم
 پاسـخ انصـار بود؟ چه حضرت کار این دلیل: پرسید انصار از ، آن مرد)ص(پیامبر رفتن از بعد .است شده

 صـاحبلـذا   !!؟کیست بنای این: فرمود تو منز  دربارهبا تعجب  ، پیامبر )ص(بیایی تو اینکه از قبل: دادند
 ندیـد، ایقبـه کـرد واز آنجـا عبـور  حضرتیر که روزی دی. و با خاک یکسان نمود کرد خراب را بنا ،خانه

 سـبب مـا کـرد، شـکوه مـا نـزد شـما اعـراض از صـاحبش گفتند:! شد چه بود اینجا در که این کاخ پرسید
 اسـت آن صـاحب بـر وبا  ،بنایی هر»: کرد، پیامبر )ص( فرمود خراب را قبه لذا و گفتیم او به را اعراضتان

 مقـدار و حـد آیا حد ضرورت و نیاز برای جامعه ایمانی چیست؟ حا . «باشد نیاز و ضرورت حد در رمی
ن شـود و کیفیت رفع این نیاز، ایمانی جامعه در شهرسازی و مسکنبه  نیاز  و آنهـا بـر باید توسط کفار معـی 

 خـوفی واهمـه و از تسلط کفار بر این شؤون مؤمنین، هـیچ و ما حاکم شوند شهرنشینی وضعیت سرنوشت
 لِگـ و خشـت با را هاخانه گذشته در»توان به راحتی از این مسائل عبور کرد و گفت: آیا می باشیم؟! نداشته

 نـهامور.  این نه و داشت ربطو پیغمبر  خدا بهامور  آن نه. سازندمی آجر و سیمان با راآن امروز و ساختندمی
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 بـر توان کفار رامی آیا ؟!«شوندمی ماشین بر سوار که االن نه و دارد ربطو اسالم  خدا بهشدن  اسب بر سوار
ار، بـر خـالف پیـام قیـام امـام آیـا ایـن کـ کـرد؟! لطو رفع آنها مسـ نیازهای زندگی جامعه مؤمنین تعریف
( ع) حسین امام قیام که مشخص شد کردیم بیان گذشته روزهای در که توضیحاتی طبق)ع( نیست؟! حسین

 بـود خود کفر کردن علنی و نفاق الیه برداشتن صدد در یزیدزیرا  ؛بود جلی کفر بازگشت از جلوگیری برای
 بـین ، وقتـی(ع) معصومین ائمه بقیه کرده و لذا حفظ را دین ظواهر ،(ع) حسین امام از بعد خلفاء دییر اما

  .کردند انتخاب را بیعت شدند، مخیر شهادت و بیعت

 تحـریمنهضـت  درتـوان می را داده کـه آن شـکل تغییـر مسـلمین دبال بر کفر ، تسلطزمان گذر درالبته 
است  سا  100لذا بیش از . مالحظه کرد نفت صنعت شدن ملی نهضت سیاسی، مشروطهنهضت  تنباکو،

 میـان از را پرچم این ،نسل به نسل و سینه به سینه و کرده قیام( ع) حسین امام ماننده شیعه عظام فقهای که
 اصـل مـؤمنین توانسـتند و پیـروز شـد اسـالمی انقالب تا دادند عبور شکنجه و تبعید و انزوا و آتش و خون

 اگـر !؟کرد برخورد انیارانهساده طوراین حاکمیت نحوه در توانمی آیا حا  ،بییرند پس کفر از را حاکمیت
( و 61)هـود/ «ِفیَهـا ْعَمَرُکْم َواْسـتَ » (،13)زخـرف/ 4«ٰهَذا َلَنا َر َسَخ »با تکیه به عباراتی در قرآن مانند:  ایعده

تومین رفاه و ابزار زندگی در تمدن مدرن را امضـا  ینحوه( استفاده از 15)ملک/ 5«َمَناِکِبَها ِفي َفاْمُشوا َذُلوال  »
تطبیق آن آیات به مظاهر  در( ع) اطهارو روایاتی که پیامبر )ص( و ائمه اید به این آیاتی که بیان شدبکنند می

ست بشری دستاوردهایجزء  این مظاهر رفاه و زندگی کفار، اگر. ، توجه کننداندتصریح نموده زندگی کفار
 حضـرت سـمت بـهشد می باعثثمود و عاد که  قومکفاری مانند  هایدلبستییو اسالم و کفر ندارد، پس 

 ی ناشی از آنهاو اخالق رذیله د  بستن به همین دستاوردهای بشری چه بود؟! ،نروند( ع) صالح و( ع) هود
 کنیم کـه ایـن امـور،همچنـان تصـور مـی مـا اما شدندجمع نمی و اخالق حمیده بود که حو  انبیای الهی

 !استبین کفار و مسلمین  مشترک

 و مسـکنالبته به اقتضای آیاتی که از سوره فجر )سوره امـام حسـین( بیـان شـده، فقـط بحـث نیـاز بـه  
 بهداشت، نقل، و حمل راه، فت اما مقوالتی دییر مانند: ارتباطات ومورد بررسی اجمالی قرار گر شهرسازی

                                                           

 قـرار آنهـا پشـت بـر تـا آورد پدیـد شـویدمی سوارش که آنچه و چهارپایان و هاکشتی از شما برای»سوره زخرف:  13و  12. اشاره به آیات 4
ه: بیویید و آورید یاد به را پروردگارتان نعمت شوید می سوار آنها بر که هنیامی سپس گیرید،  ایـن هک کسی است[ نقصی و عیب هر از] منز 

ر ما برای را[ سواری وسایل] ر قدرت را ما که حالی در کرد، رام و مسخ   «.نبود آنها کردن مسخ 

 «.کنید حرکت آن هایبلندی و پست در شما پس گردانید هموار و نرم شما برای را زمین که است خدایی آن او. »5
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بشریت « نیاز و ارضاء»امروزی است که کیفیت  دییری از زندگی ابعاد... و مخابرات امنیت، دفاع، تغذیه،
را به صورت سرمستانه  آن «ارضاء»و چیونیی  «نیاز»زند و امروزه تمدن کفرآمیز مدرن، تعریف را رقم می

. لـذا جمهـوری کندمی دائما آن را به روز در دست گرفته است ورفانه برای همه جوانب زندگی انسانها و مت
 بعد از و بییرد جهانی علمی هاینسخه ازخود را  شهرسازی و مسکن هایسیاستاسالمی نیز ناچار است 

احراز » این البته کند.نیهبان، وارد زندگی مؤمنین  معظم شورایبا احکام شرعی توسط  مخالفت عدماحراز 
ای بدست آوردن بر سیاسی مشروطه در که بیان شدو  است بزرگی بسیار دستاورد، «عدم مخالفت با احکام

هـا چه مظلومیت و رفت زیادی آبروهایچه  و شد ریختهمقدسی  هایخونها و اصل، چه مجاهدت همین
 چـه بـا خراسانی آخوند الله؛ آیترسید تشهاد بهنوری  الله فضل شیخاله آیت. گشت ایجاد یهایغربتو 

اما در نهایت و از مجلس سوم به بعد، این اصـل  انداخت راه به دوم مجلس در را موضوع این دوباره مشقتی
با شرع، دستاوردی مهم و امری مبارک اسـت  ت قوانیناحراز عدم مخالف پس شکی نیست که . منسوخ شد

اگر کسانی برای اداره کشور بر اسـاس اسـالم بـه ، فهم از دین ظرفیتاما بعد از انقالب اسالمی و باالرفتن 
هجـری شمسـی  1285و در سـا   برنـدمی سـر به مشروطه دورانعمال در ظرفیت  همین اصل اکتفا کنند،

 بـا و تدوین کـرد را طراز اصل همان یا نوریه ابدیه اصل این الله فضل شیخ 1285 سا  در. اندمتوقف شده
تـا  شـد گنجانـده اساسـی قـانون در (اللهایجاد اختالف با شیخ فضل از قبل) خراسانی ندآخو مرحوم فشار

 توسعه و تغییر و رشد کفر ،کنون تااما آیا از آن زمان  ،جلوی تسلط کفر بر شؤون جامعه اسالمی گرفته شود
 !کنیم؟ رخوردب این ظرفیت جدید کفر با شمسی 1285سا   ظرفیتهمان  با توانمی آیا! است؟ نکرده پیدا

ابتـدا رویکـرد عـدم  و شـدمی تصـور گونـه همیننیز  شهرسازی و مسکن هایسیاست پیرامونبنابراین 
 تواننمیدییر  ،ذیرفته شدپ در مسکن و شهرسازی گذاریسیاست این نحوه ازوقتی  اما مخالفت اتخاذ شد 

تدریجا  انواع اموری کـه ضـد  لکه برخی آثار و تبعات آن را حذف کرد ب و گرفت را آن ابعاد مختلف جلوی
که تا چنـد سـا  قبـل از  های اشرافی و ساخت و سازهای تجملیشوند مانند برجارزش هستند، فراگیر می

ـ براسـاس مبنـای نظـام  وقتـیبرای توضیح این موضوع باید توجـه داشـت  .چنینی نداشتنداین، رواج این
 و لـذا کنـدمی پیـداگیری چشم افزایشقیمت زمین  شود، زمتمرک «سرمایه ورفاه »ها شهر درداری ـ سرمایه

رسد و طبقات پایین اگر بخواهند داران میلذت زندگی در آن به سرمایه ؛ اماکندضرورت پیدا می سازیبرج
 در سی متری زندگی کنند کما این که یا های بیستتوانند در سوییتدر شهرهای بزرگ باقی بمانند، فقط می

و تعیین وضعیت محالت و مرکز شهر و حاشـیه شـهر و  این که مهندسی یک شهر. جالب غرب رایج است
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شـود و .. بـر اسـاس همـین شـکاف طبقـاتی انجـام میمجوزهای ساخت و ساز و. ها وها و اتوبانخیابان
شهر کل شود تا در نهایت، گردش سرمایه در ای برای تعیین نسبت بین این امور انجام میمحاسبات پیچیده

الیـوی  یعنـی ؛شـده گونـهاین بشـر زندگی اداره هایعرصه همه با باالترین سرعت انجام شود. البته امروز
جانبه بوده و در کنـار که امری همه است« پایدار توسعه ادبیات»ها، تمام کشورها و ملت در پیشرفت و رفاه

تـوان ایـن الیـو و ا  آیـا میحـ .بر عهـده دارد نیزسکن و شهرسازی م گذاری در بخشدییر امور، سیاست
 و سپس امضا نمـود محسوب کرد و« مشترک بین کفر و اسالم دستاورد بشری» یکادبیات تخصصی آن را 

بـر ایـن نحـوه از  ی کـه مـورد اشـاره قـرار گرفـت،آیـات آیـا ؟!م شؤون زندگی مؤمنین مسلط کردبر تما آن را
این کشور  اداره از بخشی سرنوشتتوان بر ا میآی! کند؟تطبیق پیدا نمی گذاری مسکن و شهرسازیسیاست

 جـایی تـا نمود برخورداجما   و ابهام با ـ گرفته شکل کفر برابر در اسالم از دفاع برایکه  و نظام اسالمی ـ 
 در کـه هـاییاجما  و هـاابهاماختالفـات و  هماننـد ؟!شـود مسـلط اسـالمی جامعه بر الیوهای غربی که

 و نوری الله فضل شیخهم  و شد کشور بری وابسته گراهاغربتسلط  ، باعثیجهنت در و ایجاد شد مشروطه
فـات و اختال ایـنامـروز نیـز  حا  آیا درست است کـه .از جامعه حذف شدند خراسانی آخوندهم مرحوم 

 آیـا  شود؟! داریدانستن آن با رفتار نظام سرمایهو یکسان والیت فقیه به حمله یا اسالم ابهامات، باعث وهن
تکلیف و وظایف خود  طبیعت، تصور کنیم تسخیر و آبادانی و استعمار به «مؤمنانه» قیِد  یک زدن با توانمی

 یا به احراز عدم مخالفِت این الیوها با احکام فردی، اکتفا کنیم؟! ایمداده انجام را

 معظـم مقـام وادارد؟مـل وفارغ از مباحث فوق، آیا بررسی دقیق سیره مقام معظم رهبری، نباید ما را به ت 
در این ظرفیت متوقف نشده و ظرفیت دارند،  بر عهدهرا نیز  نیهبان شورای فقهای انتصاب که با این رهبری

 در دوران نظـام و رسـید اتمـام به جنگ وقتیاند؛ لذا و رشد داده تکاملفهم از دین را نسبت به این مقوالت 
 درایشـان  ،کـرد پیدا بروز و ظهورمتداو  جهانی  یهاسیکارشنا بحث استفاده از وخود قرار گرفت  تثبیت

 کلـی هایسیاسـت در دیـن حضور» بهبرای اولین بار  را« شرعی قوانین با مخالفت عدم»ظرفیِت  72 سا 
 12دستورالعملی با  نوشتند و ریاست جمهور وقت به ایاین زمینه، نامه در و ندارتقاء داد «های توسعهبرنامه

رغم کفایت علیپس های توسعه جریان پیدا کند. اسالمی در برنامه و انقالبی هایند تا آرمانبند ابالغ نمود
هـای کلـی به امری باالتر از قـوانین یعنـی سیاسـت ، ایشاناز نظر قانونی« عدم مخالفت قوانین با احکام»

بند  12این  ه با ابالغکنند کرا برای تحقق اسالم احساس می خألی و توسعه و نسبت آن با اسالم توجه کرده
مطرح  های علمیهدر حوزهی علمی آن هاتحلیلهای نظری و بحث اینکه بدوندرصدد رفع آن هستند؛ البته 
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 در عرصـه عمـل، دیـن جریـان و اسـالم از دفاع درایشان  تمرکز به کمک ایشان آمده باشد. در واقع شود و
 قـوانین کـه شـود متوجـه مهم این به ایشان نورانی قلب و گرفته قرار متعا  خدای لطف مورد شودمی باعث
 هـای سیاست دییر عبارت به شود وموجب تدوین قوانین می است که کلی هایسیاست زیرا ؛نیست کافی
سـپس ایـن رونـد . مالحظـه شـود دیـن بـا کلی های سیاست این نسبتباید  لذا و است قوانین مادر ،کلی

 نسـبت رسـد تـامی «سـاله نظـام 20انـداز چشمسند »ح ابالغ به سط 82تکاملی در فهم از دین، در سا  
 کلـی هایسیاسـت از بـاالتر مرحلـه یـک ها،انـداز چشـم. شـود مالحظـه دیـن با نیز «نظام انداز چشم»

 و 86 سـالهای در وظرفیت فهم از دین در این سطح متوقـف نشـد البته . ساله توسعه هستندهای پنجبرنامه
 سا در  وتوسعه رایج اشاره نموده و ضرورت الیوی اسالمی را گوشزد نمودند ، ایشان به خطر الیوهای 87
های انـدازی نشسـترا صادر نموده و با راه« الیوی اسالمی ایرانی پیشرفت»به صراحت دستور تدوین  89

های و برنامـه کلـی هایسیاسـت ،اندازهاچشم بر حاکم امرعمال  تخصصی و راهبردی نسبت به این الیو،
مهم و اساسی را  ارتقاء سه ،سا  15 طو  مدت دربنابراین انقالب اسالمی . یی را مورد توجه قرار دادنداجرا

، نشـانه عظمـت انقـالب و و تکامـل عقالنـی رشد سرعت مطرح کرده و اینبرای نسبت اداره کشور با دین 
یعنـی  یسـه شـود.خصوصا وقتی با فترت نود ساله بـین مشـروطه و انقـالب اسـالمی مقا است؛ رهبری آن

و دستیابی به یک تصویر اولیه بـرای جلـوگیری از تسـلط کفـر بـر اصـل  «مشروطه سیاسی»شناسی آسیب
و دستیابی به یک تصـویر اولیـه بـرای  «مشروطه اقتصادی»شناسی حاکمیت، چند دهه زمان ُبرد اما آسیب

 فقط پانزده سا  زمان برده است. جلوگیری از تسلط کفر بر نحوه حاکمیت،

است که  ـ دانشیاه و حوزه ـ کشور علمی جامعه نائب عام امام زمان )عج( از علمی مطالبات اینها همه 
زیرا یا شود. متوسفانه حرکت جدی و ملموسی برای تحقق این مطالبات از جامعه علمی کشور مالحظه نمی

توسـعه خـود بـه ایـن  رشـد و رونـدی در بشـریت ،نکنیـد پیچیده و سخت را مسئله اینقدر» شود:گفته می
مطالبات  عرصه تحقق وقتی وارد یا و« گرفت نادیده را بشری تجاربتوان این نمی ودستاوردها رسیده است 

 و هادرخواسـتاین  لذا تمام خود عمل نمایند و تخصصی چارچوب خواهند براساسمی ،شوندمیرهبری 
 عـدم حساسـیت نخبیـانی اسـت کـه همـین. شودمی «نخبیانی ویلتو» ، دچارلهمعظم علمی سفارشات

در  ـ قـوانین و کلـی هـای سیاسـت انـدازها، چشم بر حاکم امر به عنوان ـ پیشرفت ایرانی اسالمی الیوی
مسـئله حیـاتی  ایـن حتـی. برخوردار نیست هم صدم درجه از اهمیت ،جامعه و تخصصی فضای عمومی

؛ در حالی که قرار نیرفته است توجه مورد هاهیئتی و هامذهبی متدینین، روحانیون، بین در جامعه اسالمی،
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 را ـ بـود اسـالم بر کفر بازگشت از دفاع که ـ( ع) حسین امام راه خواهندمی اگر مؤمنین و عزاداران حسینی
 ارتقـاء و بصـیرت تیزبینی،باالی  سطح رغمیعنی علی. شوند متمرکز مسئله همین روی بر باید دهند، ادامه

 خرنـاس و خـواب و خاموشـی و خمـودی برخی نخبیان و متـدینین دچـار رهبری،ظرفیِت فهم از دین در 
 .اندشده

 اسـالم شـهید سـردار مطهـر خون ؛استمشاهده شده  ابلق ما روزمره زندگیدر  ،خمودی این آثار لذا 
اداره کشور، نتوانستیم  بخاطر وابستیی به الیوهای بییانه در ما و ریخت زمین روی بر سلیمانی قاسم حاج
اکتفـا « سـیلی یـک» ـ بـه زدن رهبـری معظـم مقامکامل و سخت بییریم و مجبور شدیم ـ به تعبیر  انتقام

اسـت، بـه صـورت  ایمنطقـهامـور انقالب اسالمی در  هایسیاست دارعهده که شخصیآیا وقتی . نماییم
تهدید قرار  معرض نابود شود یا در منطقه در آمریکا منافع کل نباید ،شود شهید توسط دشمن علنی و رسمی

 تواند یکی از موانعمی ، خودشهرسازیالیوی  ایم چنین اتفاقی را رقم بزنیم چرا کهاما فعال نتوانسته !؟دبییر
 شـهرهازیرا وقتی براساس الیوهای توسعه متداو ، رفـاه و سـرمایه در کـالن شـهرها و . سخت باشد انتقام

برای تامین آب و برق و  متمرکز هایزیرساختنیازمند  ،دآنها شو جمعیتشود و باعث باال رفتن می متمرکز
بـرای تحقـق  اگـر . حـا بر استبر و هزینهبسیار زمانها هستید که تاسیس این زیرساخت گاز و مخابرات
 حملـه ما هایزیرساختبه  بییرد تصمیم ،برای پاسخ دشمن و به راه بیندازیم درگیری جدیانتقام سخت، 

 و هـانیروگاه ها،پاالیشیاه سدها،دشمن  اینکه دلیل به .گرددمی بر پیش سا  40 به عمال زندگی مردم کند،
ایـن  بـا .دهـدمورد هدف قرار میرا  بزرگ یشهرها اولیه نیازهای های ضروری برای تومیندییر زیرساخت

ه اسـالمی های متمرکز، آیا جامعاوصاف و با توجه به شدت وابستیی زندگی امروز ما به این نوع زیرساخت
ی شـبهسازان با نیت خیر و برای جلوگیری از نـابودی یکلذا تصمیمتحمل گرفتن انتقام سخت را داشت؟! 

های نظـامی، این نوع درگیر در کنند وهای چهل ساله، توصیه به خویشتنداری و یا درگیری تصنعی میهزینه
 فرار راه دشمنکنید که  دفاعانتقام یا طوری »: کنندالسیک این گونه صحبت میقواعد متداو  کمتخصصین 

 کمـایعنی دشمن، درگیری را ادامه ندهد تا کشور دچار عواقب یک جنگ همه جانبـه نشـود. . «باشد داشته
طـوری عملیـات را طراحـی » گفته شـده: راحتاالسد به صدر گزارش فرماندهان ما از عملیات عین اینکه

االسـد کـار پاییـاه آمریکـا در عین البته حمله به .«باشد داشته رفرا راهدر مرحله او   دشمن کرده بودیم که
 در تشییع حضور با شکوه مردم ایران و عراقنام گرفت و « اللهیوم» رهبری معظم به تعبیر مقامبزرگی بود که 

 هکـ بـدانیم باید دییر طرف از اما. شد هاموشک این سوخت بود که نهاآو فریاد انتقام  سلیمانی سردار پیکر
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لـذا  .ریخته شد و انتقام سخت آن هنوز گرفته نشده است بزرگی بسیار خونبود زیرا « یک سیلی»، فقط این
ی نخبیـان و ی بعد از شهادت حـاج قاسـم، مهمتـرین وظیفـههای نماز جمعهمقام معظم رهبری در خطبه

 نظـامی در قـدرت فقط شدندر امور علمی و اقتصادی دانسته و تصریح کردند که قوی« شدنقوی»مردم را 
رسد قدرت علمی در تعیین تکلیف صحیح نسبت به الیوی اداره کشور است که فقدانش نیست. به نظر می

کنیـد کـه موانـع آن  مقایسه( ع) حسین اباعبدالله خون انتقام با را مسئله این حا مانع از انتقام سخت شد. 
ما باید از چنین مـوانعی عبـور  گرفت. لذا راآن قامانت تواننمی راحتی همین به و دارد تاریخی کشیدگی یک

 انتقام برای آمادگی کنیم و از امتحانات امروزین خود در مشروطه اقتصادی سرفراز بیرون بیاییم تا به تدریج
 را پیدا کنیم.)ع( مطهر اباعبدالله  خون

ه آینده دور نیست بلکه پس بحث از کفرآمیز بودن الیوهای اداره و ضرورت تغییر آنها، یک بحث ناظر ب
 عواقب آن، همین امروز و در به تعویق افتادن انتقام سخت از خون سردار سـلیمانی قابـل مشـاهده اسـت.

 هـایآرمانحرکت کنیم تا با  شهرسازی هایسیاست در بزرگ تغییرات اگر بخواهیم به سمت براین اساس،
 متمرکـز اینیونـه هازیرسـاخت تـا باشیم هاشهردر  تمرکز شکستن صدد در بایدداشته باشد  تناسب مکتب
 تـا دهـیم کـاهش را شـهرها رفـاه از یسطح برای تحقق این امر، باید. شود پخش کشور سراسر در و نباشد
 در در کـالن شـهرها نباشـد بلکـه هازیرسـاختنیازی به تمرکز  و کند پیدا کاهش سرمایه و جمعیت تمرکز

 در شود، ایجاد هازیرساختاین  ،اصلی نقطه صد در ــ مثال  نکهای جای به متکثر گردد؛ یعنی کشور سراسر
 هایزیرسـاخت ایـن حجـم از حملـه بـه ،صـورتاین در. شـود تعبیـهو لو با حجم کـوچکتر  نقطه 1000

بیشتری استفاده کند  بسیار هایچرا که باید از موشک نخواهد بود صرفه به و پراکنده برای دشمن غیرمتمرکز
ممکن است گفته شـود:  کردن زندگی در کل کشور را محقق کند.اند اثر مورد نظر یعنی فلجبتو بدون این که

در پاسـخ « ایـن امـر ممکـن نیسـت !اسـت؟ پـیش سا  30 رفاه سطح به بازگشت کالم این از منظور آیا»
طرح ی که کفار مروزافزونرفاه به زندگی محور و اساس که وارد است فقط در صورتی این اشکا  گوییم:می

زندگی و رفاه و تکامل آن پسندند بلکه وجدان آنها، اند، تعریف شود. اما ملت ایران این تعاریف را نمیکرده
 کفـر برابـر در اسـالم از دفـاع وشـان ایشـان و اصحاب خـون انتقـام و (ع) حسـین امـام آرمـان به مقیدرا 

های دار شود و ابعاد آن در بخشزبان دانشیاه و حوزهتوسط نخبیان  لذا اگر این وجدان مقدس خواهد.می
 کننـد بلکـهگرد نمینه تنها احسـاس عقـب اکثریت مردمگردد،  روشنمردم  برایمختلف زندگی اجتماعی 

ها را بـرای تحقـق ها و مشارکتپسندند و باالترین تالشمی به عنوان زندگی متکامل را این نوع زندگی قطعا
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 تماس با کارشناسان:

  09126181258ـ  09192538469

که بـا  الهی تکامل دنیاپرستان، مادِی رفاه رغم توقف تکاملنند که علیکدهند زیرا مالحظه میآن انجام می
کما اینکـه، چنـین احساسـی  .پیدا کرده است عینی تعریف و فداییان او تناسب دارد، (ع) حسین منش امام

 باعث تحمل یک جنگ هشت ساله توسط اقشار مختلف ملت شد.

اوال با وجدان دینـی  گردد، مشخص کفار توسطآن  مینوو چیونیی ت مندهای زندگینیازتعریف  اما اگر 
مرتبـا  ایـن  ها و چالشها در اداره کشور خواهد شد و ثانیاملت ایران هماهنگ نیست و موجب ادامه تعارض

هماهنگ شوند و لذا  «سرمایهچرخش » بیشترِ  سرعت با شوند تابه روز می ر همه امورنیازمندهای زندگی د
ارائه دهندگان این الیوها باشیم و عمیقا  به آنها وابسته شویم و تسلط آنها را به عنوان ما همواره باید به دنبا  

، ی عینـیهامصـداق بـر آن احکام آیات قرآن و تطبیق متوجه بشویم که اگر اما .قراوالن تکامل بپذیریمپیش
 دییریروش و کیفیت با  رازندگی و رفاه  تکامل و این روند را متوقف کنیم، گرفته صورتناقص و نادرست 
  بلکه آغاز یک زندگی جدید است. نیستغارنشینی  به برگشتن ،حرف این معنای پس. پی خواهیم گرفت

 امام پرچم نورد از یک کوه چند هزار متری صعود کرده وکوهفالن »: گفتبا افتخار می یبزرگوار دوست
رسد شـون به نظر می ین شخصی موجور است اماالبته که چن .«هبه اهتزار درآورد بر قله آن کوه را( ع) حسین

 حسینی ی کهکشور اداره هایها و برنامهسیاست الیوها و یقله براین است که ( ع) حسین امام پرچم نام و
 اسـت و خـون آن بزرگـوار، هـاامت تغییـرات و جوامع تبدیل( ع)حسین امام شون. به اهتزار در بیاید است،
ـ بحـث خطـر ( ع) حسـین امام شرایط ـ که همانند کنونی شرایط به توجه با لذا. است تاریخ محرکه موتور

و نحـوه   کیفیـت» بـر سـر ما محبین و عـزاداران حسـینی امروز امتحان است، سلطه کفر بر مؤمنین مطرح
 را حاکمیـت اصـل و کـردیم عبـور سیاسـی مشروطه از ،کفر با مقابله دربه عبارت دییر . است «حاکمیت

که در جامعه اسالمی جریـان  باشدمیبحث مقابله با مد  کفرآمیز اداره زندگی  امروز حا ، آوردیم بدست
دییـر یـا  روایـاتی و آیـات و عدم توجه بـه روایت و آیه چند خواندن با تواننمیاز این رو،  پیدا کرده است.

 ای ازامـروز بـه نمونـهدر مباحـث  ن مد  کفرآمیز را امضا کرد. لذاعمل به ای ،تطبیق عجوالنه و ناقص آنها
 .باشد جدید هایگذاریسیاست منشو ر کیفیت زندگی امروزی اشاره شد تاروایی ب قرآنی و معارف تطبیق

 


