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 امام؛ قاتل اجتماعیِ ساختارهای

 1نظام برانداز اجتماعیِ ساختارهای 

 

 :سوم مبحث

 ؛آن در هدایت و ضاللتو نقش اساسی « کافر، منافق، مؤمن»ها و ساختارهای اجتماعی به بندی امّتتقسیم

 ی جایگاه جمهوری اسالمی و والیت مطلقه فقیهتبیین کننده

 

 محرم  سومشب      و المسلمین محمدصادق حیدری االسالمحجت

 

فرمایدد  در آیده ر قرآن مجید نسبت به مأموریت انبیاء و پرچمداران توحید ذکر میقاعده عمومِی دیگری که خدای متعال د
ا ِبَما ُأْرِسْلُتْم ِبِه َکاِفُروَن »سوره مبارکه سبأ قابل مشاهده است:  34 در هیچ شهری « َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَیٍة ِمْن َنِذیٍر ِإََل َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإَنَّ

اسدت کده « اتدرا »از مداده « مترفین»ای نفرستادیم مگر اینکه مترفین در مقابل او موضع شدید گرفتند. فرستاده و انذاردهنده
هدا اسدتی یعندی همدان خانواده آن هشت بار در قرآن کریم ذکر شده و مصداق آن  مسؤولین جوامع و بزرگان امتکلمات هم

برندد. همدان قدرتمنددان و ه را بده سدمت ملمدات مدیشدوند و جامعدکسانی که بر روابط و ساختارهای اجتماعی مسلط مدی
اند. بیان شد که خدای متعال انبیای خود را ثروتمندانی که به خاطر کثرت امکانات و مقدورات سر به طغیان و سرکشی گذاشته

ایدن آیده و کنند. لذا موضوع خطاب خدای متعدال در ها و جوامع نیز در شهرها زندگی میفرستد و امتمی« هاامت»به سوی 
جویان در هر شهر گذرانان و کامروایان و کامو خوش« َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَیٍة ِمْن َنِذیرٍ »است: « شهر»آیات متعددی از قرآن کریم  

ا ِإَنا ِبَم »گفتند: گیری شدید کرده و میکه از شدت امکانات و مقدورات سر به طغیان و سرکشی گذاشتند  در مقابل انبیا موضع
ما در مقابل آنچه که شما پیام آوردید کافر و منکر هستیم. همچنین خدای متعال در سوره مبارکه انعام در آیه « ُأْرِسْلُتْم ِبِه َکاِفُروَن 

َکاِبَر ُمْجِرِمیَها »نماید: وجه دیگری از قواعد عمومِی این افراد را معرفی می 123 مدا  2«ِلَیْمُکُروا ِفیَهاَوَکٰذِلَك َجَعْلَنا ِفي ُکِلَّ َقْرَیٍة َأ
                                                           

بیدتعع  واقدع در شدهر و در مسجد اهل 1397و هیئت گفتمان انقالب اسالمی در محرم « حسینیه اندیشه»این مباحث با همکاری و مشارکت . 1
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و  هدا بده مکدر و حیلدههاِی بزرگ فعالیت کنند. این افراد در شهرها و جوامع و امدتها و جانیدر هر شهری اجازه دادیم مجرم
 پرداختند. شیطنت می

الحسین عع  نیز در مقابل یک جامعه بدود و نده فقدط افدرادی کده در روز عاشدورا و در بیان شد که قیام حضرت اباعبدالله
سرزمین کربال برای شهادت حضرت جمع شده بودند. اگر مخدالفین و معانددیِن حضدرت بده گسدتردگی کدل جامعده آن روز 

ای نیز به یا شهر و قریه شد  باید یک قوم و قبیلهن یزید و حاضرین در سرزمین کربال منحصر میمسلمین نبود و فقط به سپاهیا
خاستی ولی چنین اتفاقی صورت نگرفت. پس یک جامعه به تمام وجدوه در مقابدل اباعبداللده عع  یاری اباعبدالله عع  بر می

طور که در مباحث پیشین توضیح داده شد  همه رسل همان قرار گرفته بود. البته این مطلب فقط مخصوص ایشان نیست  بلکه
گرفتند و صاحبان و رؤسا و اکابر مجرمین و مترفین عاهالی باشگاه قددرت و و انبیای الهی در مقابل یک جامعه و امت قرار می

ی جاری امروز یک قاعده شدند. این حقیقت  تاور میکردن مردم به انبیای الهی هجمهها و جوامع  با بسیجثروت  در آن امت
 در طول تمام تاریخ انبیا و اولیای الهی بوده و هست و خواهد بود. 

ْندِس »فرماید: بندی کلی نسبت به این حقیقت میگویا خدای متعال در یک جمع َوَکٰذِلَك َجَعْلَنا ِلُکِلَّ َنِبٍيَّ َعُدًوا َشَیاِطیَن اْْلِ
های جنی و انسانی قرار بگیرد. باید توجه داشت که ی انبیا  دشمنی از شیطاندر مقابل همه  ما اجازه دادیم 112عانعام/« َواْلِجِنَّ 

شیطان انسانی نیز همچون شیطان جنی  به همان غلظت در انکار و ضدیت وجدود دارد. ایدن دنیدا  دار امتحدان  اسدت و لدذا 
کنند و در عمق ملمات  قرار میتیار  سوء استفاده میخدای متعال به بشر اختیار داده و در این بستر  بعضی افراد از نعمت اخ

شده و در مقابل انبیای الهی می« متر  و اکابر مجرمین و مأل و طاغوت و امام کفر»شوند و گیرند و به شیطان انسی تبدیل می
والعزم را به اسم  ذکر کرده ایستند. روایتی در ذیل این آیه  از حضرت امام صادق عع  نقل شده که دشمنان اصلِی همه انبیاء اول

و « مکثل»  حضرت ابراهیم عع  دو دشمن اصلی به نام «خرام»و « قیطوفص»است. حضرت نوح عع  دو دشمن اصلی به نام 
و حضدرت عیسدی عع  دو دشدمن اصدلی بده ندام « مرعتیبدا»و « سامری»  حضرت موسی عع  دو دشمن اصلی به نام «رزام»
 اند. معرفی شده« حبتر»و « زریق»و دشمن اصلی پیامبر اکرم عص  نیز به کنایه با اسامی داشتند و د« مریتون»و « بولس»

حدال ایدن «. یضالن الناس»کردند: در بخشی از ادامه روایت ذکر شده که هر کدام از این شیاطین انسی  مردم را گمراه می
کردند؟ آیدا بدرای تحقدق اهددا  لیَّ خداوند بسیج میشود که این افراد چگونه یک جامعه را در مقابل نبیَّ و وسوال مطرح می

گونه مردم را گمراه مدی کردندد؟ در پاسدخ بایدد گفتند در مقابل نبی خدا بایستید؟! آیا اینرفتند و میتک افراد میخود  نزد تک
ی عظیمی تشکیل شده هاهای جوامع امروزین را نداشته اما از جمعیتگفت اگرچه جوامع در آن دوران  ساده بوده و پیچیدگی

هدزار نفدر  100طور نمونه و به تصریح قرآن کدریم  قدوم حضدرت یدونس ها نبوده است  بهبود که امکان صحبت با فرد فرد آن
اند. یدا در زمدان اسرائیل در زمان حضرت موسی عع  هفتصد هزار نفر جمعیت داشتهجمعیت داشته و طبق برخی روایات بنی
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اند. حال آیا امکان کردهها نفر در امپراطوری او زندگی میستان تا اروپای شرقی گسترده بوده  میلیونیزید که حکومتش از افغان
طور نبوده اسدت. کردن آنها از طریق تخاطب مستقیم وجود داشته است؟! قطعًا اینصحبت با یکایک این تعداد انسان و گمراه

صرفه نیست خصوصًا بدرای شدیاطین تک افراد معقول و بهارتباط با تک حتی اگر چنین امکانی وجود داشته باشد اصاًل این نوع
هدا و انسی که به دنبال بیشترین لذت و راحتی هستند. بلکه سران و ائمه کفر با ایجاد ساختارها و روابطی  ارزشها و مطلوبیدت

کشی  بده بندی و کانالبه سبب این جدولرساندند تا مردم هایی را در جامعه به پذیرش میها و توبیخ و تشویقتحقیر و تجلیل
سمت مقاصد ملمانی آنها حرکت نمایند. به عبارت دیگر  مأل و مترفین و اکابر مجرمین و طواغیدت و ائمده کفدر  مهندسدین 

م های کفر و نفاق جهت گمراه کردن مردم بودند. البته ارتباط با عناصدر مهدساختارها و روابط اجتماعی و بناکنندگان ساختمان
کردن آنها را نیز در نظر داشتند ولی عموم مردم را بدا طراحدی و مهندسدی سداختارها و روابدط اجتمداعی بده جامعه برای گمراه

 بردند.ملمات می

گدذاران ها بده عندوان بنیدانای ذکر شده است. چرا که اینهای تکان دهندهبه همین دلیل برای این ائمه کفر و نفاق  عذاب 
عندوان اند کده بدهای بودهگر و پیچیدههای بسیار حیلهعناصر انسان های جهنم هستند. اینخدای متعال  استوانهطغیان در برابر 

کردندد. در واقدع ایدن متدرفین و دهدی مدیرؤسای جوامع  با تسلط بر ساختارها و روابط اجتماعی امت خود  مدردم را جهدت
ٍة ِبَرُسوِلِهْم ِلَیْأُخُذوهُ »کردند تا ء بسیج میاند که جوامع را در مقابل انبیااکابرمجرمین بوده   محقق شود و 5عغافر/ 1«َهَمْت ُکُل ُأَمَّ

کل جهنم به اعمال آنهدا بداز  ها در مقابل انبیاء قرار گرفته و ایشان را بگیرند و بکشند. لذا حرارت و اشتعال و التهابهمه امت
ها انعکاِس اعمال پیچیده و عمق رفتار خطرناک آنها در دنیاست. متناسب با همین حقیقت اسدت کده در گردد و این عذابمی

 2«الفلق ُجبَّ فی جهنم یتعوذ اهل النار من شده حره فتنفس و احرق جهنم»برخی تفاسیر روایی در ذیل سوره فلق آمده است: 
کشدد  جهدنم کنند و وقتی این چاه نفدس مدیفلق نام چاهی در جهنم هست که از شدت حرارت این چاه  اهل جهنم فرار می

فیها صدندوق مدن ندار یتعدوذ »فرماید: گیرد. یعنی علت اشتعال و التهاب جهنم  همین چاه است. در ادامه روایت میآتش می
کنند از شدت حرارِت صدندوقی خود کسانی که در این چاه زندگی می« الصندوق و هو التابوتأهل تلک الجب من حرَّ ذلک 

قدر حدرارت دارد کده اهدل شود. یعنی این تابوت آنگفته می« تابوت»که در این چاه قرار دارد  فراری هستند که به آن صندوق 
و فدی ذلدک التدابوت سدته مدن »این تابوت فراری هستند زیرا فراری بودند دد از  چاه فلق نیز دد که تمام جهنمیان از حرارت آن

ها است. عمدق کفدر و درون این تابوت  شش نفر از اولین عائمه طاغوت  و شش نفر از آخرین آن« األولین و سته من األخرین

                                                           
تی در پی آن بود که توطئه کند و . »1  «.پیامبرش را بگیرد عو آزار دهد هر امَّ

 .449  ص2جلد قمی . تفسیرال2
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اینها در دنیاست. کشد. یعنی تمام جهنم  انعکاس رفتار عناد و جنایت و ضاللت این صاحبان تابوت  کل جهنم را به آتش می
در ادامه روایت حضرت فرمودند: اولین اهل تابوت  قابیل است که برادرش را کشت. دومی نمرود است که در مقابل حضرت 
ابراهیم عع  ایستاد. سومی فرعون هست که در مقابل حضرت موسی عع  بود. چهارمی سامری است که قوم حضرت موسی را 

که دین یهود را منحر  کرد و ششمی کسی بود که در دین مسیح  انحرا  ایجاد کرد. در  گوساله پرست کرد  پنجمی کسی بود
بیت عع  در روایت آمده اسدت. در ایدن نیز نام قاتلین و غاصبین اصلی حقوق رسول اکرم عص  و اهل« آخرین»بیان شش نفِر 

واهد تا از شر چنین مخلوقاتی بده خددای خشود که چرا خدای متعال خطاب به نبی اکرم عص  از ایشان میصورت روشن می
این چاه  بروز و مهوِر رفتار کسانی اسدت کده مهندسدین سداختارهای اجتمداعی کفدر و «. ُقْل َأُعوُذ ِبَرِبَّ اْلَفَلِق »فلق پناه ببرد: 

ه سادگی به مدردم های وحشتناک صرفًا به این دلیل است که این افرادی بهای طغیان هستند. آیا این عذاببناکنندگان ساختمان
دهیم با نبی و ولی خدا مخالفت کنید و مردم نیز به راحتی قبول می کردند؟! یا رفتار بسیار پیچیدده گفتند: به شما دستور میمی

پردازی بوده که توانسته یک جامعه و امت را با خود همدراه کشی و تدبیر و طراحی و جامعهاین عناصر در ساختارسازی و نقشه
هدای اجتمداعی بده مقابل انبیا و اوصیا و امام حسین عع  قرار دهد و تمام مردم را بوسیله ساختارها و روابط و منزلدتکند و در 

 سمت کفر سوق داده و باعث غربت و تنهایی و شهادت انبیا و اولیای الهی شود.

آلدود قدرار دِی کفرآمیز یا نفداقپس همیشه بحث یک امت و جامعه مطرح است و تمام انبیا و اولیا در مقابل یک جامعه ما
گیرندد. ها مورد حساب قدرار مدیخورد. حتی در قیامت نیز جامعه و امتگرفتند. تمام سرنوشت بشریت نیز در جامعه رقم می

 َیدْوَم اْلِقَیاَمدِة ِکَتاًبدا َیْلَقداُه َوُکَل ِإْنَساٍن َأْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلدهُ »دهند: اش را میدرست است که  به هر فردی نامه عمل
  روز 28عجاثیده/« َیًة ُکُل ُأَمدٍة ُتدْدَعٰی ِإَلدٰی ِکَتاِبَهداَوَتَرٰی ُکَل ُأَمٍة َجاثِ »فرماید:   ولی از آن باَلتر خداوند می13عاسراء/ 1«َمْنُشوًرا

طور نیسدت شود. لذا در روز قیامت نیز اینافتند و هر امتی به سوی کارنامه عمل خود دعوت میها به زانو میقیامت تمام امت
امت در فته و به صورت امتکه افراد به صورت جداگانه در محضر الهی حاضر شوند  بلکه هرکس در جمع امت خود قرار گر

َقاَل اْدُخُلوا ِفی ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُکْم ِمَن اْلِجِنَّ َواْلْندِس »فرماید: می 38گیرند. در سوره اعرا  آیه برابر حساب الهی قرار می
های مشابه خود قرار بگیریدد و بدا هدم وارد جهدنم شود بروید در کنار بقیه امتکاران گفته میدر روز قیامت به گنه 2«ِفي الَنارِ 

شود  فقط مربوط به افدراد شوید. بنابراین عقاب و ثوابی و حساب و کتابی که در همه معار  دینی نسبت به آن هشدار داده می
طدور نمونده  هاست. چون این جوامع بودند که در مقابل انبیا مقابله کردند یا تسلیم شدند. بهتنیست بلکه حساب و کتاب ام

                                                           
 «.بیندآوریم که آن را در برابر خود  گشوده میایم و روز قیامت  کتابی برای او بیرون میو هر انسانی  اعمالش را بر گردنش آویخته. »1

 «.وارد شویدهای مشابه خود از جنَّ و انس در آتش گوید: در صفَّ امتخداوند به آنها  می. »ع2
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شیعیان امروز به غیر از نامه عمل فردی خود  باید نسبت به نامه عمِل جامعه شیعه در عصر حاضر نیز پاسخگو باشند. همدین
امعه زمان حضرت ندوح عع  کده اعضدای آن بایدد در برابدر آن ی زمان امام حسین عع  یا نامه اعمال جطور نامه اعمال جامعه

ٌة َلَعَنْت ُأْخَتَها»فرماید: گو باشند. بنابراین در ادامه آیه شریفه قبلی میپاسخ َما َدَخَلْت ُأمَّ شدود  وقتدی یدک امدت وارد مدی 1«ُکلَّ
عع   جامعده زمدان طور نمونه جامعده زمدان امدام حسدینکندی بههمراهان شبیه به خود در امت دیگر را لعنت میهمفکران و 

های ملمی را بنا کردید که سهیم در انحرا  و گمراهی ما شدید. پس در روز کند که شما چه پایهامیرالمومنین عع  را لعنت می
هدایت و شقاوت  ضاللت و سعادت  عقاب و ثواب  حساب و کتاب نیز با  شوند و کلها با همدیگر جمع میقیامت نیز امت

 خورد. ها رقم میامت

« امت و جامعه»طور که از ابتدای این مباحث تاکید شد  در طول تاریخ دنیا و حتی در عالم قیامت همیشه بحث لذا همان
ی افراد»در میان است و امت  واقعیتی غیر از  شوند بدا ها به علت هد  مشترکی دور هم جمع میساندارد. وقتی ان« جمع کمَّ

هدا الهدی دهند و اگر هد  مشدترک آنهای مشترک در فرهنگ و در سیاست و در اقتصاد  یک جامعه را تشکیل میایجاد رویه
د شدد. اگدر گیرد و اگر هد  کفرآمیز باشد  ساختارها به تعفن کفر و نفاق دچار خواهباشد  این ساختارها نیز رنگ خدایی می

فرستد و حتی یک شهر و قوم نیز به یداری الحسین عع  را به گودی قتلگاه میآلود شد  اباعبداللهاین ساختارها  کفرآمیز و نفاق
از امدام صدادق عع  نقدل « امدت»خیزد. لذا در کتاب کافی شریف  مرحوم کلینی روایت معتبری را در موضوع حضرت برنمی

ًة تقیةً انَّ الله َلیس»کرده است:  ة  داَنت باماٍم لیس من الله و ان کانت فی اعمالها برَّ ب امَّ خداوند هدیچ حیدا و  2«.تحیی ان یعذَّ
شان تقوا پیشه کدرده باشدند. اند  اگرچه در اعمالشرمی ندارد امتی را عذاب کند که اطاعت امامی از سوی غیر خدا را پذیرفته

ای وَلیت مترفین و مأل و رؤسایی را پذیرفته که با دستگاه الهی نسبتی ندارند و این جامعه اهدل نمداز و روزه و امعهیعنی اگر ج
دًة »فرماید: اعمال خیر باشند  خداوند شرمی از عذاب آنها ندارد. در ادامه روایت حضرت می ب امَّ و انَّ الله لیستحیی ان یعدذَّ

در طر  مقابل  اگر امتدی وَلیدت یدک امدام الهدی را پذیرفتده باشدد « اعمالها مالمًة مسیئةً دانت باماٍم من الله و ان کانت فی 
ها را عذاب کند اگرچه در اعمالشان گناه و بدی باشد. با توضیحات گذشته  تحلیل ایدن ندوع برخدورد کند آنخداوند شرم می

گیری ساختارهای اجتماعِی کفرآلود  هویت جامعه را به نهادن یا بکارشود زیرا رؤسای غیرالهی  با بنیانخدای متعال روشن می
کننددی کشانند و یک محیط و بستر عمومی برای ضاللت ایجاد کرده که همه مدردم در آن پدرورش پیددا مدیسمت ملمات می

بپدذیرد  در ای امام و مهنددس روابدط اجتمداعِی الهدی را اگرچه افرادی در این جامعه اهل عبادت و تقوا باشند. اما اگر جامعه

                                                           
 «.کنندشوند  امت دیگر را لعن میهر زمان که امتی وارد می. » 1

 .376. کتاب کافی  جلد یک  صفحه 2
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هدای بنددیساختارهایی قرار خواهد گرفت که افراد فاسق و َلابالی نیز به مرور زمان اصالح شده و به دلیل قرارگرفتن در جدول
های نورانی حرکت خواهند کرد. این مطلب  اهمیت نقش جامعه و وَلت و ساختارهای اجتمداعی آن را الهی  به سمت ارزش

ن عع  به شهادت رسید به این علت بود که امت اسالمی ُوَلِت غیرالهدی را پذیرفتده بودندد و ایدن دهد. اگر امام حسینشان می
شدند کده ُبردند و همه مردم گرفتار ملمات میوَلت  تدریجًا جامعه را از طریق ساختارهای فاسد به سمت شهوات دنیایی می

حسدین عع  بدود. پدس گتدرین فاجعده یعندی شدهادت امدامعاقبت چنین امتی قهرًا سکوت یا همراهی و رضایت در مقابدل بزر
ساختارهای اجتماعِی قاتل امام بود که اباعبدالله عع  را تنها گذاشت و اگر امروز جامعه ایران  با پذیرش وَلیت نائب عاِم ولی

رهای اجتماعِی کفرآلود و های بزرگ سرافراز بیرون بیاید  باید ساختاخواهد در مقابل چالشاعظم ععج  انقالب کرده و میالله
ها در امور اقتصادی و فرهنگی  همین ساختارهای مدادی کفرآمیدز زده را بشناسد و بداند علت اصلی مفاسد و ناکارآمدینفاق

ی ما شده استی نه صرفًا فالن مسؤول یا مدیر فاسد یا مالم. یعندی است که از طر  تمدن مهاجم و مخرب غرب وارد جامعه
گیدرد را از جامعده کفدار ها و ساختارهایی که زندگی مردم در آن قرار میکشیطلب اساسی توجه کرد که اگر کانالباید به این م

ها و منابر علت مفاسد موجدود را عملکدرد پذیرفته باشیم  مفاسد موجود در کشور طبیعی و قهری است. لذا نباید در سخنرانی
باید از ملت ایران تجلیل کرد که اساس زندگی در جامعه الهی با محوریت نواب  فرد فرد مردم دانست و آنها را تحقیر کرد بلکه

عصر ععج  را پذیرفته و سپس به تحقیر ساختارهای مادی و افشاگری دربداره جریدان کفدر و طغیدان در آنهدا عامَّ حضرت ولی
 آورد.ا پدید میپرداخت که باعث ناکارآمدی نظام دینی و ایجاد نارضایتی شده و خطر براندازی نظام ر

خداوند نیز واجب است. اگر علت « پرستش اجتماعی»خدای متعال واجب است  « پرستش فردِی »طور که در واقع همان 
های اجتماعی  الهی باشد  پرستش اجتماعی خدای های مشترک و ساختار و منزلتشدن یک ملت و مبنای طراحی رویهجمع

امعه و طراحی روابط و ساختارهای آن بر محور دنیا و لذات دنیدا و لهدو و لعدب دنیدا گردد. اما اگر تشکیل جمتعال محقق می
فقدط وصدف « کفدر  ایمدان و نفداق»شود. به عبارت دیگر  باشد  پرستش اجتماعِی ابلیس و مترفین و اکابر مجرمین واقع می

شدوند و ایدن اوصدا  جوامدع تقسیم مدی« جامعه ایمان»و « جامعه نفاق»  «جامعه کفر»ها نیست  بلکه جوامع نیز به انسان
سازتر از اوصا  اعتقادی در یک فرد استی زیرا افراد کدافر ومندافق و مدؤمن در بسدتر همدین جوامدع تر و سرنوشتبسیار مهم

امدت کدافر  امدت »دهد  ترین مرزبندی که خدای متعال و کل فرهنگ دین به بشریت ارائه میکنند. لذا اصلیپرورش پیدا می
است. مرزبندی اساسی در فرهنگ دین  فقط تفاوت انسان کافر و منافق با انسان مؤمن نیست  بلکه باَلتر « ق و امت مؤمنمناف

ای قرار بگیرد که محدور وحددت آن جامعده از آن  درگیری جامعه کفر و نفاق با جامعه الهی است. یعنی باید مؤمن در جامعه
ها و بیماریهاست. مریضیها و مرضترین بیماریامعی را بپذیرد که دچار بزرگپرستش خدای متعال باشد و نباید وَلیت جو

هدا در یدک هدا و بیمداریهای روحی هستند اما تمامی این دردها و مدرضها چیست؟ البته کبر  حسد  ُعجب و... از بیماری
انبیاء و اوصیاء هستند  زیرا آنهدا ترین عناصر برای تشخیص این درد اصلی  رسند. روشن است که حاذقموضوع به وحدت می
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هِ » اٌر ِبِطبِّ شان را درمان کنند. امیرالمؤمنین عع  در گشتند تا امراضدنبال بشریت میبودند. یعنی طبیبانی بودند که به« َطِبیٌب َدوَّ
ئکم فان فیه شدفاء استشفوه من ادوائکم و استعینوا به علي َلوا»فرماید:معرفی مریضی و بیماری اصلی بشریت به صراحت می

هایتدان دوا پیددا کنیدد. در   از قرآن برای بیمداری175البالغه/ خطبه عنهج« من اکبرالداء و هو الکفر و النفاق و الغي والضالل
استی یعنی انکار صاحب عدالم و « الکفر و النفاق و الغي والضالل»ترین مرض  قرآن دوای بزرگترین مرض بیان شده و بزرگ

که برای نجات بندگان خدا آمدند. اما این بیماری صرفًا یک امر درونی و ناشی از اذعان یدا انکدار ذهندی نیسدت  فرستادگان او
ها از ساختارهای اجتماعی ویدروس مدیها  محیط بیرونی سهم بزرگی در آن داردی یعنی انسانبلکه همانند بسیاری از بیماری

شوند  دلیل اصلی آن است که شهروندِی جامعه ضی عالم یعنی کفر و نفاق میپذیرند. پس اگر عباد و بندگان دچار بدترین مری
هدا و حاکمدان در آن ها و محبوبیتکنند که نوع خاصی از روابط و ارزشای زندگی میکنند و در جامعهکفر و نفاق را قبول می

شدود ولدی صورت مکرر و متعدد مطرح مدی جریان دارد . به همین دلیل در قرآن و روایات و ادعیه و زیارات  بحث از امت به
کند بلکه روساء و مأل با مسأله بسیار حساسی که باید به آن توجه داشت این است که امت و جامعه  بدون ساختار حرکت نمی

 کنند.کنند و به مرض کفر و نفاق دچار میایجاد ساختارهای اجتماعی  فرهنگی  اقتصادی و سیاسی مردم را بیچاره می

شدود بندی دینی و الهی  تقسیم جوامع به کفدر و نفداق و ایمدان اسدت کده باعدث مدیترین دستهترین و مهمراین بزرگبناب
که در اعمالش ها توجه نداشته باشد ولو اینساختارهای یک جامعه نیز رنگ و بوی ایمان یا کفر یا نفاق بگیرد. اگر کسی به این

ًة تقیةً » الحسینعع  به آن دچار شدده بدود و ی اباعبداللهکند. این موضوعی است که جامعهنمی باشد خدا از عذاب او شرم« برَّ
ي»عع  نیز برای اصالح این جامعه قیام کرد: لذا امام حسین ِة َجدَّ ما َخَرْجُت ِلَطَلِب اَِلْصالِح في ُأَمَّ  «.ِإَنَّ

ِخدِذ اْلُمْؤِمُندوَن »مران را روشن کند: تواند علت هشدار شدید خداوند متعال در سوره آل عهمین توضیح است که می  ََل َیَتَّ
ُقد ِه ِفي َشْيٍء ِإَلَّ َأْن َتَتَّ دُه َنْفَسدهُ اْلَکاِفِریَن َأْوِلَیاَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن َوَمْن َیْفَعْل ٰذِلَك َفَلْیَس ِمَن الَلَّ ُرُکُم الَلَّ ُیَحدِذَّ عآل« وا ِمدْنُهْم ُتَقداًة َو

رسد همانند آن در سایر آیدات دهد که به نظر میدر این آیه  بندگان را به نحوی هشدار و تحذیر می   خداوند متعال 28عمران/
ُه َنْفَسهُ »شریفه قرآن نیامده است:  ُرُکُم الَلَّ ترساند. اما این تعبیر بسیار سنگین در موضوع دزدی و خدا شما را از خودش می« ُیَحِذَّ

ترام به والدین  روزه  حج و غیره وارد نشده بلکه در موضوع قبدول وَلیدت کفدار اختالس  حجاب و عفا   نماز اول وقت  اح
است. یعنی مؤمنین حق ندارند کفار را ولی خوشان قرار داده و زیر پرچم کفر بروند و جامعه کفر و ساختارهای کفر را بپذیرند. 

ِه ِفی َشْیءٍ »اگر کسی این کار را بکند   اطی با خدا ندارد. این تعبیر نیز بسیار سنگین است که مشدابه آن هیچ ارتب« َفَلْیَس ِمَن اللَّ
ی شود. اگر کسی کفار را ولیَّ خود بداند و شهروند جامعه کفر شود و این مرزبندی مهم بین سده جامعدهدر قرآن مالحظه نمی

ُه َنْفَسهُ »دهد: کند. لذا خدا هشدار میکفر  ایمان و نفاق را بر هم بزند  خدا ارتباط خود را با او قطع می ُرُکُم اللَّ شما را از « ُیَحِذَّ
بندی و ترساند تا در دام جامعه کفر و نفاق قرار نگیرید. اگر وَلیت کفار را پذیرفتید  در ساختارها و روابط و جدولخودش می
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های بین آجرهای ساختمان روید و درهای ملمات فرو میخانهگیرید که خواسته و ناخواسته در تاریکهایی قرار میکشیکانال
 شوید. کفر و طغیان ِله می

شود بلکده بده تعبیدر قدرآن ماند و در یک مرفیت معین متوقف نمیالبته باید توجه داشت که جامعه کفر و نفاق ساکن نمی
کند و مرفیت خود را برای کفر گشاده می   کفار  سینه106نحل/«عَوٰلِکْن َمْن َشَرَح ِباْلُکْفِر َصْدًرا َفَعَلْیِهْم َغَضٌب ِمَن الَلهِ »کریم 

ور هستند تا مقدورات آنها را مال خدود های دیگر حملهدهد. لذا حتما به جوامع و قدرتخود را برای دنیاپرستی دائما ارتقا می
آورد. البتده یور است و هم به جامعه ایمانی هجمه مکنندی یعنی یک جامعه کافر یا منافق هم به دیگر جوامع کفر و نفاق حمله

گرا هستند که اهل دنیاپرستی نیستند. چدون کدافر بدا کدافر ممکدن اسدت بزرگترین خطر در نظر آنها  مؤمنیِن خداترِس آخرت
همزیستی داشته باشد و برای رسیدن به دنیا با هم به تفاهم برسند ولی مطمئن هستند که با مؤمنین هیچ تفداهمی بدر سدر دنیدا 

ی مؤمن  توجه به آخرت است و اصال مبنایش را دنیا قرار نداده که بخواهد بر سر تقسیم دنیا با کدافر نخواهند داشت. چون مبنا
گیرد. به همین جهت است که حمله کفر به جامعده ایمدانی شددیدتر گاه در زمین بازی کافر قرار نمیبه تفاهم برسد و لذا هیچ

کنند که افرادی ها مشاهده میجامعه ایمانِی خود را تشکیل دهد  ملتاستی یعنی وقتی مؤمن در زمین بازی کافر قرار نگیرد و 
اند و زیبایی ائمه نور و جامعه مدؤمنین را مدیرغم ریاست و حاکمیت  مردم را اسیر هوای نفس خود قرار ندادههستند که علی

  و ائمه معصومینعع   و انبیاء و اوصیاء اندازد. یعنی زیبایی حرکت نبی اکرم عصبینند که این امر  دستگاه کفار را به خطر می
اندازد و لدذا شددیدترین حمدالت را بدر ضدد انداخته و میو نواب خاص و عامَّ آنان  همواره دستگاه کفر و نفاق را به خطر می

 دهند.دستگاه ایمانی ترتیب می

گری و دیوانگی و جنون در جامعده حال اگر طبق اعتقادات دینی  سه جامعه کفر و نفاق و ایمان شکل گرفت و این وحشی 
کفر و نفاق  باعث حمله مداوم به دستگاه ایمان شد  آیا این حمله ها در دوران غیبت تعطیل می شدود؟! آیدا در دوران غیبدت  

شدود کده هدر چده زمدان پرستی آنها تعطیل می شود؟! یا با مشاهده تاریخ معلوم مدیرود؟! شهوتهوای نفس کفار از بین می
های خود را اعمدال مدی کندد؟! های جدید ضربهگذرد  کفر و نفاق در حال بسط و گسترش و... هست؟! و به شیوهمیبیشتری 

حاَل اگر در فرهنگ دینی ما کفر و نفاق به عنوان بزرگترین بیماری بشریت معرفی شده و چنین خطدرات بزرگدی بدرای جامعده 
هدا در یدک آوری زبالدهریزی برای دفاع داشته باشند؟! برای جمدعو برنامه کند  مؤمنین نباید تدبیر و مدیریتایمانی ایجاد می

ماندد. یعندی های در کوچه و خیابان باقی میشهر  مدیریت شهری ضرورت دارد و اگر کارگران شهرداری اعتصاب کنند  زباله
های سنگین و بدیی که سخن از هجمهآوری زباله  مدیریت و دستگاه َلزم است اما هنگامای مانند جمعبرای نیاز مادی ساده

توان درباره ضرورت مدیریت ایمانی و ایجاد سداختارهای الهدی بدرای دفداع از شود  آیا میوقفه و وحشیانه کفار و منافقین می
 امت دینی تردید کرد و آن را به دوران معصوم منحصر نمود؟! آیا چنین تردیدهایی برخال  مسلمات اعتقادی ما درباره تقسدیم
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هدا ایسدتاد و تداب آورد؟! آیدا نبایدد ها و جوامع به کافر و منافق و مؤمن نخواهد بود؟! پس چگونه باید جلوی این هجمهانسان
توان پذیرفت که در مقابل اکبر الداء و برای مبارزه بدا سنگر بزنیم و میمنه و میسره و قلب لشکر را طراحی و تنظیم کنیم؟! آیا می

های جسمی و روحِی و آثار خطرناک آن  یک دستگاه مدیریت و وَلیت َلزم نیست؟! در مقابل بیماری بزرگترین بیماری بشری
شدود امدا در متداول  دستگاه عریض و طویلی به نام وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکی طراحی شدده و مددیریت مدی

های وحشدیانه جوامدع و وشن است که نه آن هجمهمقابل اکبر الداء  طراحی و اجرای یک دستگاه مدیریتی ضرورت ندارد؟! ر
شود و نه بدون مدیریت و جبهه آرایی  صف بندی در مقابل آنها و دفاع از های کفر و نفاق در دوران غیبت تعطیل میحکومت

و قیددی های کفدر و نفداق  مطلدق اسدت یعنی مقابله با هجمه« وَلیت مطلقه فقیه»پذیر خواهد بود. لذا جامعه ایمانی امکان
ای قطعی برای اصدول مسدلم اعتقدادات که یک حکم فقهی باشد  از احکام اعتقادی است و َلزمهندارد و این حکم  قبل از آن

شود. زیرا این ضرورت  به مسلمات اعتقادی درباره ماهیت این دنیا و تعریف دینی از جامعه کفر و نفاق بداز مدیمحسوب می
 گردد.

ترین دستاورد امروز شیعه این است که یدک جامعده ایمدانی و حکومدت باَلترین دارایی و عظیمدر واقع بزرگترین ثروت و 
عره  مرزبندی بین جوامدِع کفدر  نفداق و دینی بر محور پرستش خدای متعال را پدید آورده  و با پیروی از حضرت امام خمینی 

ر جهان اسالم  جرأت روحی مبارزه با کفر تولید کرده است. ایمان را زنده کرده و اسالم را وارد معادَلت قدرت جهانی کرده و د
آن کسانی که به این حقائق قرآندی توجده نداشدتند  مدی«. اسالم رفت»داد: با شجاعت فریاد سر می 1342حضرت امام سال 

السدالم حسدین علدیهمبیت و امدام برای اهل دهند و عزاداریاسالم کجا رفت؟! مردم که نماز و روزه خود را انجام می»گفتند: 
زیرا متوجه نبودند که امر محوری در اسالم  احکام فقه فردی نیست بلکه تشکیل یک امت الهی و مرزبنددی بدا « پابرجاست.

های کفر و نفاق است چون اگر عباد خدا شهروند آن جوامع بشوند  نه تنها جایی برای عمل به فقه باقی نخواهد ماند بلکه امت
عتقادی نیز منحر  شده و تحت وَلیت کفار به بزرگترین مرض دچار خواهند شد. حضرت امدام عره  متوجده تدریجًا از نظر ا

ای و هدای منطقدهعع  توسط یک رژیم وابسته  در مددار نظدمه ایمانی و محب اباعبدالله الحسیناین خطر بزرگ شد که جامع
در واقع شدعار اسدتقالل و استکبارسدتیزی در گفتمدان «. خطر استاسالم در »المللِی کفار قرار گرفته است  لذا فریاد زد: بین

انقالب اسالمی  نامر به آزادی و رهیدگی از سلطه جوامع کفر و نفاق است و این مهم  یک حقیقدت قرآندی و امدر حداکم بدر 
ضدرت امدام بده ترین دستاورد و دارایی جمهدوری اسدالمی کده حفرهنگ وحی و ادبیات آیات و روایات است. امروز نیز بزرگ

هدا و ترین مدریضها بزرگخواهد تحت وَلیت نظام و ساختار و زندگِی جوامع کفر نرودی زیرا آنارمغان آورد این است که می
اندد. اگدر ها را مسخ کردهکنند و فکرها و روحترین مجانین هستند و به خاطر رسیدن به متاع دنیا از هر جنایت دریغ نمیدیوانه

شدود  بده متصدف مدی« مالمًة مسدیئةً »هایی هستیم و برخی اعمال و رفتارهای اجتماعی ما به ها و ضعفشامروز دچار چال
ی نظام کفر و طاغوت را هایی  ساختارهای کفرآلود و دنیازدهانگاری در بخشخاطر این است که به اضطرار و ناچاری یا ساده
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اندد و بدا هددایت مقدام وجدود آوردهعره  بهایران آن را به رهبری امامایم. البته اصل و اساس جمهوری اسالمی که ملت پذیرفته
تواندد مدردم ایدران را بدرای ادامده مسدیر در جهدت شکسدتن اند  باَلترین ثروتی است که میمعظم رهبری به آن تداوم بخشیده

ت قرار دهدد زیدرا ایدن امدت بدر یافته در آخرهای نجاتساختارهای اجتماعی کفر آماده کند و به این صورت  آن را جزء امت
شان نپذیرفتدهها را در بنیان جامعهها و ترامپعع  جمع شده و وَلیت ائمه کفر و بوشمحور خدای متعال و محبت امام حسین

که  عع شاءالله به برکت قیام امام حسیناند. اناند و کفر مدرن را نفی کردهشده جمع« نه شرقیی نه غربی»اند و بر محور شعار 
به تنهایی تمام ساختارهای مادی جامعه دوران خود را به چالش کشید  ملت ایران در صورت توجه نخبگانش به حقیقدت قیدام 

 است.ها عبور کند. زیرا بر محور امام حسین عع  و امام زمان عع  و نواب ایشان جمع شدهتواند از همه چالشعاشورا می

عص  اکرمی بعد از نبینی توضیح خواهیم داد چه ساختارهای اجتماعی در جامعهدر مباحث آینده به صورت تفصیلی و عی
عع  شد و قاتلین امام چه ساختارهای اجتماعی ایجاد کرده بودند. سدپس توضدیح شکل گرفت که منجر به شهادت امام حسین

چه ساختارهای جدیدی دست پیدا کدرده خواهیم داد که چه تغییراتی در طول تاریخ اتفاق افتاده است و طی آن  جامعه کفر به 
کند. البته باید توجه داشت که در این تهدیدات  اشدخاص بده تنهدایی مدوثر است که امت دینی و انقالب اسالمی را تهدید می

زلدتنیستند  بلکه اشخاص با واقعیتی به نام ساختارهای اجتماعی ترکیب شده و با ایجاد یا بکارگیری آنها و با قرارگرفتن در من
 برند. های اجتماعی و مدیریت روابط جمعی  مردم را به سمت اهدا  خود می

 

 


