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 امام؛ قاتل اجتماعیِ ساختارهای

 1نظام برانداز اجتماعیِ ساختارهای 

 

 :دوممبحث 

بر « ائمه کفر و نفاق»در بعثت انبیاء و اوصیاء و تشریح جایگاه « امّت، جامعه و ساختارهای اجتماعی»نقش اساسیِ 
  این اساس

 

 محرم دوم شب      و المسلمین محمدصادق حیدری االسالمحجت

 

 

 سوره 36 آیه که کرده بیان را تاریخی هایدوران همه بر شامل و عمومی و مهم بسیار قواعد متعال خدای قرآن، آیات برخی در
َنا َوَلَقد  »: است آیات دسته همان از نحل مبارکه ُبُدوا َأِن  َرُسوًل  ُأَمة   ُکِل   ِفي َبَعث  َتِنُبوا الَلهَ  اع   ما فرمایدمی متعال خدای «الَطاُغوَت  َواج 

 از بایاد کاه برسااند را حقیقت این مردم به و کند دعوت توحید به را جوامع که کردیم مبعوث را رسولی هاامت و جوامع همه در
 و جواماع هماه باه نسبت متعال خدای سنت این. کنند دوری نیست، راضی آنها به متعال خدای که جوامعی رؤسای و طواغیت

 سانیین ساو  و مصایبت عظمات در یعنای شاد  بیاان گذشته بحثم در که است مهمی نکته مؤید مطلب این. است هاامت
 اباعبداللاه که شد بیان روایات و زیارات از عباراتی به استناد با همچنین. است میان در جامعه یک پای ،(ع)حسین امام شهادت
 بیاان. بود( ص) اکرمنبی سالله شهادت و شدنکشته مسئول امت، و جامعه یک و گرفت قرار جامعه یک مقابل در( ع) الحسین

 خادای زیارا شود،می برانییخته رسولی هاامت و جوامع همه در که رساندمی را مطلب همین نیز شریفه آیه این در متعال خدای
 باه افاراد کاه داشت توجه باید باشد، مدنظر هم افراد هدایت اگر واقع در. افراد تکتک فقط نه دارد کار و سر جوامع با نیز متعال

 و انادگرفته قارار صاحبانی و ُولت و رؤساء مدیریت تحت و امت و جامعه یک در بلکه کنند،نمی زندگی خأل در و تنها صورت
 جامعاه و شادمی جماع هام دور باه مشاترکی هاد  برای افراد وقتی یعنی. اندپذیرفته را ایویژه اجتماعی ساختارهای و روابط

 چیوناه شاود مشخص باید نمونه طوربه اندازند  راه به ساختارهایی و روابط باید بیفتد، جریان به شانزندگی تا دهندمی تشکیل
 فرهنگ و علم چیونه بدهند؟ کسانی چه به را مناصب و کنند ایجاد را قدرت چیونه کنند؟ توزیع را آن چیونه کنند؟ تولید ثروت

 نیسات، «شادنجمع دورهام» به فقط جامعه ایجاد بنابراین. کنند مصر  را آن چیونه مردم و کنند توزیع چیونه کنند؟ تولید را
 ایجااد مشاتر،، هاد  آن بار عاالوه یعنای. شودمی محقق ساختارها این طریق از آن حیات جریان و جامعه و امت ایجاد بلکه
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 باه مردم هدایت برای الهی انبیای. گرفتندمی قرار امور همین مقابل در نیز انبیاء. است نیاز نیز مشتر، روابط و مشتر، هایرویه
 خداوناد که کسانی. بود پرستشهوت و دنیاپرست گرایمادی رؤسای و طواغیت دست در که شدندمی فرستاده ایجامعه سوی
ِذیَن »: فرمایدمی هاآن وصف در متعال ِلَیاُؤُهُم  َکَفُروا َواَل  اُغوُت  َأو  ِرُجوَنُهم   الَط   اساسااً (. 257/بقاره) «الُظُلَمااِت  ِإَلای الُنورِ  ِمَن  ُیخ 

 سااختارهای و هارویاه و اهادا  تمام با که گرفتند قرار ایجامعه یک مقابل در که بود این الهی اولیای و انبیاء چالش و درگیری
 سااختارهای و طواغیات ایان کاهاین جاز نداشته راهی مردم هدایت برای خداولی   و است بوده حرکت در ظلمات سوی به خود

َنا َوَلَقد  »: بروند متعال خدای خانه در به بتوانند و شوند آزاد مردم تا بشکند را طاغوتی ُبُدوا َأِن  َرُسوًل  ُأَمة   ُکِل   ِفي َبَعث  َتِنُبوا الَلهَ  اع   َواج 
 .«الَطاُغوَت 

 قابال غاافر مبارکاه ساوره پانجم آیاه در سوال، این به پاسخ کردند؟ برخوردی چه بعثت و دعوت این با جوامع و هاامت اما 
َباِطِل  َوَجاَدُلوا ِلَیأ ُخُذوهُ  ِبَرُسوِلِهم   ُأَمة   ُکُل  َوَهَمت  »: است گیریپی ِحُضوا ِبال  َحَق  ِبهِ  ِلُید   خداوند فرستادگان با هاامت تمام برخورد «ال 
 او باه و داده قارار انزوا در یا کنند شکنجه و تبعید و بکشند و بییرند را او تا بستند خدا فرستاده با مقابله بر همت کمر که بود این

 جانباههمه صورت به امت یک ابعاد تمامی. است جامعه و امت شریفه، آیه این در متعال خدای بحث موضوع پس. بزنند ضربه
 افاراد شادنجمع صارفاً  جامعه شد بیان که بود راستا همین در. کنند گیرزمین را حق آن، ساختارهای و باطل با تا شدند ورحمله
 قطعاا باشاد اینطاور اگار! هام؟ دور باه سرباز ایعده شدنجمع یعنی «لشکر یا ارتش» گفت توانمی آیا مثال، عنوان به. نیست

 نیاروی تادارکات، مخابرات، اطالعات، واحد توپخانه، قرارگاه، فرماندهی، ستاد دارای لشیر، و ارتش بلکه. خورندمی شکست
 اینها از غیر است، جنگ زمان در ضروریات شد برده نام که امور این البته. است غیره و رزمی مهندسی دریایی، و زمینی هوایی،

 هاایآموزش و هاارزمایش و هااتمرین جنگ، از قبل باید و دارد نیاز زیادی مهمات هایزاغه و هاآمادگاه و هاپادگان ارتش، یک
 مشاترکی هایرویاه و هاامنزلت و رواباط یعنای است صورت همین به ترگستره سطح در نیز جامعه. کند اجرا را خود نیاز مورد

 جامعاه یاک تشکیل در انکارنشدنی واقعیت یک افراد که طورهمان پس. کندمی محقق را جامعه هاانسان کنار در که دارد وجود
 تماامی( ناکردهخادای) اگار مثاال، طورباه. گرفات نخواهد شکل جامعه ال و دارند واقعیت هم ساختارها و روابط این هستند،
 اجتمااعی رابطه و منصب یک این زیرا شود،نمی تعطیل «مداحی» برسند، شهادت به تروریستی حادثه یک در قم شهر مداحان

 هماه شاهادت صاورت در لاذا. نیست وابسته هستند، مشغول آن به که هاییانسان به فقط و دارد واقعیت افراد، از فارغ که است
 اجتمااعی واقعیات یاک نیز مداحی منصب مداحان، از فارغ چون شوندمی آنها جاییزین کم ایفاصله با دییری افراد مداحان،

 و ساختارها پس. شود برطر  باید که شودمی محسوب اجتماعی نیاز یک عنوان به و گرفته قرار پذیرش مورد جامعه در که است
 .آورندمی در خدمت به و گیرندمی بکار را افراد بلکه دارند افراد از مستقل   واقعیتی اجتماعی، روابط

 ایان باه را مردم اجتماعی، ساختارهای یعنی ایستند،می( ع) حسین امام مقابل در خود هویت تمام با جامعه یک وقتی حال
ِدیَن  اللهُ َلَعَن »: پذیرندمی را ساختارها این نیز مردم خود البته و برده سمت ُمَمِه  ِکیِن  َلُهم   ال  م   مردم کسانی چه اما. «ِقَتاِلُکم   ِمن   ِبالَت 

 رواباط و سااختارها بار حااکم کاه کساانی شدند؟ ورحمله الهی رسولن سوی به هاأمت یهمه چیونه بردند؟ سمت این به را
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َطَلاَق »: بردناد مای سمت این به را مردم دانستند،می را آنها بکارگیری و ایجاد نحوه و بودند اجتماعی َماأَلُ  َوان  ُهم   ال  ُشاوا َأِن  ِمان   ام 
ِبُروا َذا ِإَن   آِلَهِتُکم   َعَلی   َواص  ء   ه   و بزرگاان و ماأل»: دهادمی توضایح را حقیقات این ص مبارکه سوره ششم آیه واقع در «ُیَرادُ  َلَشي 

 ایان کنیاد ایساتادگی و صبر و پافشاری خودتان سنیی و چوبی خدای بر گفتند مردم به و افتادند راه به هاچهره و وجوه و اشرا 
 روابط بر مسلط کسانی. کندنمی حرکت خود خودی به جامعه که داشت توجه باید. «خواهیممی شما از را این ما ماست، هد 

 آیاه ایان کاه اسات آماده شریفه آیه این ذیل روایاِت  در. آورندمی در حرکت به را مردم هستند، جامعه ساختارهای و هامنزلت و
 باه( ص) پیاامبراکرم یعنای. شادند کشایده چالش به قریش و کرد دعوت اسالم به را قریش( ص) پیامبراکرم که شد نازل زمانی

 و رفتناد( ع) ابوطالاب حضارت ساراغ باه هاآن که ایگونهبه کشید چالش به را زده جهالت و پرستبت و مادی جامعه تنهایی،
ق» و کرده فاسد را ما جوانان و کندمی تعرض ما خدایان به پسرعمویت که کردند شکایت  را ما جمع و جامعه یعنی «جماعتنا فر 

 . است این الهی انبیای کار حقیقت. است ریخته بهم را ما اجتماعی وحدت و کرده متفرق

 ماردم! نخیار شوند؟ می گمراه تکتک مردم آیا. شدند ضاللت دچار مردم چون بفرستد؟ رسول باید متعال خدای چرا اساسا
 و کننادمی تنظیم را جامعه ساختارهای و هامنزلت و روابط که دارد صاحبانی و ُولت جامعه آن و کنندمی زندگی جامعه یک در

 که شودمی باعث خیابان کنار هایبندیجدول: کرد اشاره مثال این به توانمی ساختار، معنای تبیین برای. افتندمی آن دام در مردم
 کااری چناین ماردم باا نیاز سااختارها. شوند هدایت مشخصی مسیر در هاجوی این طریق از باران آب باران، باریدن هنیام در

 هاکشایکانال ایان وقتی. کنندمی هدایت شانمطلوب زندگی به را مردم بندی،جدول و کشیکانال با مأل و روساء یعنی. کندمی
 تبعیات و گرفتاه قرار فضا آن در قهرا نیز مردم شد، ایجاد اساس این بر هاییمنزلت و روابط و گرفت شکل ساختارها و شد انجام

 صادایی هیچ و رسانندمی شهادت به را ایشان و کرده آرایی صف( ع) الحسین اباعبدالله مقابل در هم با همه نتیجه در. کنندمی
 آن سرشناساان و ماأل کاه بودند افتاده هاییکشیکانال در مردم همه زیرا. شودنمی بلند نیز اسالمی های سرزمین کجای هیچ از

َطَلَق »: بودند کرده ایجاد جامعه َمأَلُ  َوان  ُهم   ال  ُشوا َأِن  ِمن  ِبُروا ام  َذا ِإَن   آِلَهِتُکم   َعَلی   َواص  ء   ه  : گفتندمی مردم به کفر سران این «ُیَرادُ  َلَشي 
 مادی جوامع اجتماعِی  روابط و ساختارها همین دقیقا نیز الهی اوصیای و انبیا. نمایید مقاومت و صبر و کنید حرکت مسیر این در
 .است مطلب همین نیز عاشورا پیام و حقیقت و( ع)حسین امام کار. ریزندمی هم به را دنیازده و

 باه نسابت اگر. زندمی ضربه اسالمی نظام به روابطی و ساختارها چه بداند باید باشد عاشورایی بخواهد کسی امروز اگر لذا
 بنابراین. کندمی براندازی و زده ضربه و شده حاکم ما جامعه بر مادی، جوامع ساختارهای همان بییرد صورت کوتاهی مهم، این

 و ماأل و روسااء حتی. ببریم یاد از را ساختارها اساسی نقش و بپردازیم افراد بررسی به فقط هاآسیب و هاچالش تحلیل در نباید
 منزلت به اجتماعی، ساختارهای و روابط به شانتسلط اساس بر که هستند عناصری بلکه نیستند افراد سرییک صرفاً  نیز بزرگان
 کارده در، خوبی به را ساختارها واقعیت که هستند ماهری بسیار شناسانجامعه و اندکرده پیدا دست مردم مدیریت و دهیفرمان

 .گیرندمی بکار و
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 منصاب عارب، جامعاه و داشات مهمی نقش( اسالم از بعد هم و جاهلیت زمان در هم) عرب جامعه در شعر مثال، طوربه
 وقاایع از بسیاری دلیل همین به و بود کرده ایجاد فرهنیی هایدستیاه و روابط منصب، این برای و شناخته رسمیت به را شاعری

 توضایح را صفین جنگ قضایای خواهدمی صفین وقعه کتاب وقتی نمونه، طوربه. کرد پیدا شعرها بین در توانمی را اسالم تاریخ
 آن رواباط شاناخت باا ایعاده و باود عارب جامعاه در فرهنیای منصاب یک شاعری، و شعر پس. کندمی نقل را اشعار دهد،

 کاه نیسات طوراین البته. دهند سوق ایمانی یا آلودشر، اهدا  سمت به را جامعه و بشوند حاکم جامعه فرهنگ بر توانستندمی
 جامعاه سااختارهای بار حااکم دارناد، را آن روابط و شعرا از استفاده قدرت که ایعده بلکه باشند داشته قدرتی چنین افراد همه
 .شودمی تعبیر «مأل» به آنها از کریم قرآن در که هستند خاصی هاییشخصیت اینان. شوندمی

 ایان به پاسخ در حضرت رسید، ایشان به کوفیان متعدد و متوالی هاینامه وقتی. بود درگیر مسأله همین با نیز( ع)حسین امام
 و الماؤمنین من المأل الی ابیطالب ابن علی ابن الحسین من. الرحیم الرحمن اللهبسم»: نوشت طور این را نامه اولین ها،دعوت

 افاراد این داندمی حضرت. کندمی پر را هاچشم شانقدرت که کسانی و بزرگان یعنی. نویسدمی «مأل» برای را نامه. «المسلمین
 باه افاراد ایان اگار. کننادمی حرکت هاآن از تبعیت به نیز مردم و باشندمی حاکم کوفه اجتماعِی  روابط و ساختارها بر که هستند
 نیاز ماردم بیایناد، صحنه به و شوند هماهنگ امام با اجتماعی ساختارهای و روابط مهندساِن  و گانکارگیرندهبه و صاحبان عنوان

َتَمَع  َقِد »: کندمی تصریح نامه متن در حضرت لذا. آیندمی ُی  اج  ِحَجی َذِوی َو  َمَلِئُکم   َرأ  اِل  َو  ال  َفض  ُکم   ال   نشاان هایتانناماه« ...ِمان 
 لاذا بییارم، عهده به را تانولیت و امامت و بیایم کوفه به من که خواهندمی کوفه جامعه در عقالنیت صاحبان و مأل که دهدمی

ی باشد کردید ارسال که هایینامه همین مثل مألتان رفتار اگر تا فرستممی را عقیل ابن مسلم َدمُ  َفِإنِّ ُکم   َأق   امام کار موضوع پس. ِإَلی 
 باا کاه بودناد افاراد هماین و هستند اجتماعی ساختارهای و روابط کارگیرندگان به و مهندسان که بوده کسانی و مأل ،(ع) حسین
 حضارت، شهادت علت. ظالم نفر چند صرفا نه شدند  حضرت شهادت باعث باطل، اجتماعِی  ساختارهای بکارگیری یا ایجاد
( ع) حساین امام به خود ساختارهای همه با امت و جامعه یک بلکه نبود شدند، جمع کربال در که نفری هزار 30 یا 20 آن حتی

 . «اباعبدالله یا کیومک یوم ل»: فرمود( ع) مجتبی حسن امام که ماند تنها طوری. ماند تنها حضرت و شد ور هجمه

 قارار مخاطاب را اجتمااعی رواباط صااحبان همین اکثرا خود قیام حرکت مسیر در( ع) حسین امام مطلب، همین اساس بر
 باه فقاط مجاالس و منابر در معمول اما نکردند صحبت عادی افراد با ایشان اینکه نه. کندمی گفتیو و صحبت هاآن با و دهدمی

 بزرگاان و مأل نقش و اجتماعی ساختارهای و روابط یعنی مطلب اصل و پردازیممی اشخاص تکتک و عادی افراد وضعیت بیان
 انجام به منحصر عاشورا قیام از گیریعبرت و درس رویکرد، همین براساس و است شده فراموش ساختارها بکارگیری و ایجاد در

 و شاودمی حااکم متادین افاراد بار حتای مادی ساختارهای که است وضع این در. شودمی فردی محرمات تر، و فردی عبادات
( ع) حساین اماام باه عهد وفای و عاشورا پیام با تناسبی اجتماعی، واقعیت این به توجهیبی. ببرندمی دییری سمت به را جامعه

 و هااچهره و مأل این از فهرستی بخواهیم اگر. شد درگیر سازدمی را جامعه که هاییدستیاه و جامعه با( ع) حسین امام زیرا ندارد
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 اشااره کساانی به باید ببریم نام هستند، زمان آن در اجتماعی ساختارهای صاحباِن  همان که علم و ثروت و قدرت باشیاه اهالی
 :کردند گفتیو هاآن با کوفه تا مکه و مکه تا مدینه راه در حضرت که کنیم

 او،. باود شاده معارو  «قاریش راهاب» باه عباادت شدت از که مدینه اهل گانههفت فقهای از «عبدالرحمان ابن ابوبکر»
 آن علمای نیازهاای و عقالنیت که آلودنفاق جامعه همان فقیهِ . بود فرهنگ و علم و عقالنیت عرصه در اجتماعی روابط صاحب

 داشته پروریشاگرد دستیاه بلکه بوده علمی شخصیت یک فقط که کرد تصور نباید البته. است بوده افرادی چنین دست در زمان
 خاوبی رابطاه نیاز درباار باا او که دهدمی نشان علمی و فرهنیی ساختارهای بر او تسلط. است بوده مقبولیت دارای مردم بین و

 . است داشته

. اسات داشاته شارکت( ع) امیرالمؤمنین و( ص)پیامبر هایجنگ در او. بود( ص)اکرم پیامبر صحابی از «خدری سعید ابو»
 .بود مسلط سیاست و قدرت عرصه در اجتماعی روابط بر که است مأل جزء

 کاه بود کسی او. است کرده شرکت( ع) امیرالمومنین سپاه در نیز صفین جنگ در که( ص)پیامبر صحابی از «لیثی واقد ابو»
 بر مسلط و قدرت صاحبان از هم او. ریزممی داغ سرب گوشهایش در کنم پیدایش اگر: گفت معاویه که زد ضربه معاویه به آنقدر

 . است بوده سیاسی ساختارهای

 از نیاز او. اسات باوده( ع) امیرالماؤمنین رکااب در صافین جناگ در که است بصره قبائل بزرگان از یکی «قیس بن احنف»
 . بود تمیمبنی قبیله رئیس و سیاست و قدرت امر ساختارهای و اجتماعی روابط صاحبان

 .است بوده او امثال دست در زمان آن فرهنیی ساختارهای و اجتماعی روابط. بود معرو  شعرای از «طرماح»

 از او. نارود کوفاه طار  به که کرد توصیه و نوشت نامه حضرت به که است کسانی جمله از «هبیره بن جعدت بن عبدالله»
 .بود مسلط زمان آن نظامِی  ساختارهای بر یعنی کند  فتح را قندهار و خراسان از بزرگی بخشی توانست و بود مختار یاران

 دارای جامعاه در ایشاان کاه اسات( س)کباری زیناب حضرت همسر و طیار جعفر حضرت فرزند نیز «جعفر بن عبدالله» 
 . است بوده سیاسی جاییاه

 زماان در و باوده امیرالحاج نیز عثمان زمان در و بوده سیاسی جاییاه دارای که( ص)پیامبر عموی فرزند «عباس بن عبدالله»
 عرصاه ایان در را ماردم و باوده مسلط قدرت ساختارهای بر یعنی بود  بصره فرماندار( ع)مجتبی حسن امام و( ع) امیرالمؤمنین

 کاه زبیریان زمان در کوفه فرماندار «مطیع بن عبدالله» همچنین و بوده دوم خلیفه فرزند «عمر بن عبدالله». است دادهمی جهت
 .بودند قدرت اصحاب از

 بزرگاان و انصاار از یکای دختر «انصاری عبدالرحمن بنت عمره». است بوده جامعه در فرهنیی امور اهل و شاعر «فرزدق»
 را او روایات داد دستور اموی خلفای از یکی و بوده کثیرالحدیث و دانشمند نیز خودش البته. کرد یاری را( ص) اکرمنبی که مدینه
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( ع)اباعبدالله حضرت ناتنی برادر که «حنفیه بن محمد». نرو گفت و نوشت نامه حضرت به هم خانم این. بنویسید و کنید حفظ
 سااختارهای عرصاه در و بوده فقیه هم که است عو  بن عبدالرحمن برادرزاده «مخزمه بن مسور». داشت سیاسی جاییاه و بود

. اسات باوده همراه ثروتمندان و اقتصادی ساختارهای و ثروت اصحاب با هم و است داشته مشارکت زمان آن عقالنی و فرهنیی
 .است داشته دست در را فرهنیی ساختارهای که بوده تابعین بزرگان از «اصم   ابن یزید»

 را راه ایان»: باود کالم یک تقریبا حضرت به همیی توصیه و کردند صحبت( ع) سیدالشهدا با تکتک هاشخصیت این همه
 و خطاباات از بزرگای بخش و بود درگیر هاشخصیت این با( ع) سیدالشهدا حضرت اساسا. «نییر پی را هد  و مسیر این و نرو

 حقیقات در جامعاه، اصالح برای حرکت آغاز با دانستمی امام واقع در. بود آنها به متوجه خود، قیام در ایشان هایگیریموضع
 رواباط باا یعنی. گیردمی قرار جامعه آن اقتصادی و فرهنیی و سیاسی هایمنزلت و روابط و ساختارها صاحبان و رؤسا مقابل در

 ایاام در اگار بناابراین. است مطلب این( ع) اباعبدالله بزر  قیام حقیقت. شودمی مواجه آن ساختارهای و علم و قدرت و ثروت
 الحساین اباعبداللاه. اسات عاشاورا حقیقت از بحث شود،می مطرح جامعه اقتصادی ساختارهای بحث حسینی، منبر بر محرم

 .کرد بیدار را موقع آن زدهنفاق جامعه خود، شهادت با درنهایت و ساختارها صاحبان و مأل برابر در خود گفتار و کردار با( ع)

 چاه و اسات مواجاه خطراتای چاه باا ما اسالمِی  جامعه هست؟ هاییآسیب و هاچالش چه گرفتار شیعه امروز جامعه حال 
 شدید افزایش مسأله اساسی، هایچالش آن از یکی شود؟می مردم عصبانیت و نارضایتی و اسالمی نظام براندازی باعث اموری

 سااختارهای و رواباط جملاه از نقادینیی، ایان. شاودمی عناوان «نقادینیی» افازایش، این اصلی علل از یکی و است ارز نرخ
 وابساته اقتصاادی سااختارهای و نقدینیی به( ع)حسین امام عزادار و داردوست یشیعه جامعه سرنوشت امروز. است اقتصادی

 ایستاد( ع) حسین امام جلوی ایجامعه اگر. است عاشورایی بحث بلکه نیست اقتصادی بحث یک صرفا مسأله این یعنی. است
 سااختارهای باا را ماردم کاه باود علات این به نشد، حضرت یاری به حاضر کسی اند،، تعداد جز که شد تنها نحوی به امام و

 بکارگرفتاه( ماأل) خااص افاراد وسایله باه قطعاً  نیز امام قاتِل  اجتماعی ساختارهای البته. بردند ظلمات عمق به باطل اجتماعِی 
د ساختارها این و شدمی  و اقتصادی و فرهنیی امور که بودند کسانی زیاد بن عبیدالله و یزید یعنی کردند نمی عمل افراد از مجر 

 و هادایت خاود اهادا  سامت باه را جامعه توانستندمی ساختارها همین براساس و بود هاآن دست در جامعه نظامی و سیاسی
 ظرفیت عمق به الهی علم با نیز( ع) اباعبدالله البته. بودند ماهری و زیر، بسیار هاییشناسجامعه افراد این واقع در. کنند کنترل

 همراهی نیز مردم اگر حتی تا شود ورهجمه کجا به دانستمی و بود مسلط تاریخ طول در بعدی و قبلی هایجامعه و خود جامعه
 . بییرد صورت حجت اتمام نکردند

 مساأله همین آن عینی نمونه. است خورده ضربه فرهنیی و اقتصادی ساختارهای از( ع) حسین امام دوستدار امِت  نیز امروز
 آیاا کنناد، عمال شاودمی توصیه آن به منبرها روی که فردی نورانی احکام یهمه به مردم اگر حال. است «ملی پولارزش  افت»

 و موضاوعیت نیز ساختارها افراد، تکتک از غیر جامعه یک در زیرا! خیر قطعا! شود؟می اصالح نقدینیی مانند اقتصادی روابط
 تکارار بلکاه شودنمی حل تنها نه مشکل این نشوند، متمرکز اقتصادی ساختارهای دگرگونی بر بیتاهل محبین تا و دارند هویت
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 باه زوار ازدحاام عرفه روز سال هر گفتمی بود، شده مشر  کربال به( 1397) امسال یعرفه روز دوستان، از یکی. شد خواهد
 در ماا امساال ولای کشیدمی طول دقیقه 40 حدود( ع) اباالفضل حضرت حرم تا( ع) اباعبدالله حرم مسافت طی که بود حدی
 کارده پیادا کااهش زیاارتی سفرهای و برده بال را ارز قیمت نقدینیی، این چون. زدیممی قدم راحتی به حرم، دو این بین فاصله
 این جای که شدمی اعتراض ، فاطمیه و محرم ایام در منابر بر اقتصادی مشکالت و مباحث طرح با قبل، هایسال در اگر. است

 باه ااا اسات شیعیان همه هویت و عشق که اا( ع) حسین امام زیارت حتی که شده معلوم امروز نیست  محرم منبر در مباحث
 چاه اماروز اقتصاادی سااختارهای بداناد بایاد عزادار و شیعه جامعه پس. است وابسته اقتصادی ساختارهای و نقدینیی و دلر

 دوساتدار شایعیاِن  نظاام اسات ممکان و کنادمی مواجاه ارز نرخ شدید افزایش با را جامعه یکبار سال چند هر که دارد مشکلی
( ع) حسین امام محبین باید. است درآورده اهتزاز به جهان در را( ع) حسین امام پرچم که نظامی کند، براندازی را( ع) اباعبدالله

گاه  ولی هستند شیعه جامعه همین از و متعهد مسؤولین، و مدیران اکثر. است آلودنفاق و کفرآمیز ساختارها این کجای که شوند آ
 .کنندمی عمل ساختارها و روابط این چارچوب در نیز افراد این و بردمی دییر جای به را آنها اجتماعی ساختارهای

َنا َوَلَقد  »: فرمود متعال خدای اگر ة   ُکِل   ِفي َبَعث  ت  » یا «َرُسوًل  ُأَم  ة   ُکل   َوَهمَّ  یاا «جماعتناا فرق»: گفتند کفار اگر و «ِبَرُسوِلِهم   ُأمَّ
 اسات امات و جامعه موضوع بودن خطیر و اهمیت نشانیر همه هااین« ...المأل الی علی ابن الحسین ِمن»: فرمود حضرت اگر
 محبین و متدینین همه و منابر همه بحث موضوع باید و آوردمی خود دنبال به را اجتماعی ساختارهای جمله از مهمی الزامات که

 . شود معین پیچیده عرصه این در آنها تکالیف و گیرد قرار

 اماام سیاسای و اقتصاادی و فرهنیای سااختارهای چاه کاه گرفات خواهاد قرار تبیین مورد موضوعات این آینده مباحث در
 وارد ضاربه اسالمی نظام و شیعه جامعه به امروز که سیاسی و اقتصادی و فرهنیی ساختارهای و رساند شهادت به را( ع)حسین

 پاایین ا شاده برافراشاته الهای نظام این توسط که ا را عاشورا حماسی پرچم و کند تشدید را براندازی خطر است ممکن و کرده
 سااختارهای خود ایمان بر تکیه با ها،چالش این حل برای مؤمنین و کند پیدا ادامه ساختاری هایچالش این اگر چیست؟ بکشد
 تاأخیر به( عج) حجت حضرت ظهور امر شود، وارد اساسی ایضربه اسالمی نظام به هاغفلت این اثر بر و نکنند ایجاد را الهی

 .افتاد خواهد


