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 ساختارهای اجتماعیِ قاتل امام؛

 1ساختارهای اجتماعیِ برانداز نظام 

 

 مبحث چهارم:

 عنوان ساختار سیاسیِ قاتل امام، به«گرایی بر مبنای دنیاپرستیقومیت و قبیله»

 اسالمیعنوان ساختار سیاسیِ برانداز نظام به« جریان دنیاپرستی در دموکراسی»و  

 

 شب چهارم محرم        محمدصادق حیدریاالسالم و المسلمین حجت

 

حاضر در روز عاشورا نبودند بلکه به حسب الحسین)ع( فقط افراد بندی مباحث گذشته باید گفت قاتالن اباعبداللهر جمعد
با تمام وجوه و ابعاد خود در مقابل حضرت ایستاد و ایشان را به « جامعه»ای که مطرح شد یک آیات، روایات، زیارات و ادعیه

ارها و شعدن، سعاختشود، بلکه عالوه بر این جمععها به دور هم ایجاد نمیشدن انسانشهادت رساند. جامعه نیز صرفا با جمع
دهعد. سع  های اجتماعی برای ایجاد جامعه نیاز است که مردم را به حرکت در مسیر مورد نظر حاکمان سعو  روابط و منزلت

این جامعه و امت و ساختارهای اجتماعی آن، قاتل امام بودند و باععث شعدند اباعبداللعه)ع( در اوظ مظلومیعت و  ربعت بعه 
که ندایی یا حرکتی از قومی دیده شود. لذا به حسب آیات و ار نفر قرار بگیرند بدون اینهز 20نفر در مقابل  70شهادت برسد و 

روایات مفصلی که بیان شد، حقیقت قیام اباعبدالله)ع( تغییر در امت و ساختارهای آن بود و همچنین علت بعثت تمام انبیعا و 
ساختارهای آن بوده است؛ ساختارهایی که مردم را به  های اوصیای الهی، شکستن وحدِت جامعه مادی و از بین بردنمأموریت
کشانده بود. بنابراین معیار اصلی عقاب و ثواب، حساب و کتاب، هدایت و ضاللت، سعادت و شقاوت این است کعه ضاللت 

امعه کفر و جامعه ایمان، ج»بندی جوامع به بندی در فرهنگ دین، تقسیمای هستند و مهمترین مرزها شهروند چه جامعهانسان
ها والیت چعه جامععه و زننده عقاب و ثواب خواهد بود؛ یعنی امتبندی در روز قیامت نیز رقماست. این تقسیم« جامعه نفا 

اند تعا بعر حسعب آن، بعه حسعاب و کتعاب آنهعا حاکمان و ساختارهای اجتماعی )کفرآمیز یا نفا  آلود و یا ایمانی( را سذیرفته
که جامعه کفر و نفا  تعا روز قیامعت بعه جامععه ت یا جهنم رهسپار شوند. نکته اساسی دیگر اینرسیدگی شود و به سوی بهش

                                                           
بیعت)ع( واقعع در شعهر و در مسجد اهل 1397و هیئت گفتمان انقالب اسالمی در محرم « حسینیه اندیشه»این مباحث با همکاری و مشارکت . 1
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( جامعه کفر 102)نساء/ 1«َودَّ اَلِذیَن َکَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُکْم َوَأْمِتَعِتُکْم َفَیِمیُلوَن َعَلْیُکْم َمْیَلًة َواِحَدةً »ور است ایمان حمله
جانبه به او کند و آن را از بعین ببعرد. بعر ایعن به دنبال این است که یک لحظه جامعه ایمانی  افل شود تا حمله سراسری و همه

والیعت »امام خمینی )ره( عع به ملت ایران رسیده است همین اساس روشن شد که بزرگترین موهبتی که عع به فرمایش حضرت 
کند. زیرا در دوران  یبِت کبری نیز کفر است که امت و جامعه ایمانی را در مقابل هجمه جامعه کفر و نفا  محافظت می« فقیه

مععه ایمعانی را در مقابعل های آن به جامعه خداسرستان تعطیل نشده است و بنابراین موحدان و مؤمنین بعرای اینکعه جاو هجمه
صعورت های کفر و نفا  حفظ و نجات دهند، به ایجاد یک جامعه و وحدت اجتماعی و مدیریت نیاز دارند. در  یر اینهجمه

زده قعرار خواهعد گرفعت و این مرزبندِی قرآنِی جوامع گسسته خواهد شد و جامعه ایمانی تحت والیت جوامع کفرآلود و نفا 
 عصر )عج( نخواهد شد.سازی برای ظهور و وفای عهد به حضرت ولینهقهرًا موفق به زمی

علی)ع( را بکشعید و بنس  نباید گمان شود که فردی مانند یزید صرفًا باالی سریر سلطنت نشست و به مردم گفت: حسین
روابعط و »دیگعری بعه نعام ِده و فرمعانبران، یعک واقعیعت همه مردم هم بالفاصله سذیرفتند! نخیر، بلکه عالوه بر وجعود فرمعان

کند. لذا بیان شد گرچه جوامع قبل از رنسان  در مقایسه با وجود دارد که مردم را دچار کفر و نفا  می« ساختارهای اجتماعی
جوامع امروزین ساده و بسیط بودند ولی این بدان معنا نبود که فاقد ساختارهای اجتماعی باشند بلکه همین روابط و ساختارها 

بیعت و ععزاداران حسعینی بعرای دریافعت ساسی در شهادت حضرت اباعبدالله )ع( داشت. لذا امروز نیز محبعین اهعلنقشی ا
صحیح سیام عاشورا و عمل به آن باید به این مطلب اساسی توجه داشته باشند که چه سعاختارهای اجتمعاعی، جامععه شعیعه و 

عنوان حافظ و حصن امت دینی در مقابل جامععه فقیه را بهکه والیت کند؛ مردمیمدار را تهدید مینظام اسالمی و مردم والیت
 اند.کفر و نفا  سذیرفته

سعردازیم و در مقایسعه بعا آن، در تبیین این مهم، ابتدا به بررسی بخشی از سعاختارهای اجتمعاعی دوراِن صعدر اسعالم معی
ه و سرمایه دینی مردم ایران عع یعنی نظام مبارک جمهوری ی شیعه را مبتال و گرفتار کردای که امروز جامعهساختارهای اجتماعی

 کنیم.اسالمی عع را در معرض خطر قرار داده، تببین می

 200توان به آیعه که باعث شهادت امام حسین )ع( شد، می« قدرت و سیاست»برای بررسی ساختارهای اجتماعی در امر 
َفِإَذا َقَضعْیُتْم َمَناِسعَکُکْم َفعاْذُکُروا الَلعَه َکعِذْکِرُکْم »دهد: حجاظ دستور میسوره بقره و روایت ذیل آن سرداخت؛ این آیه شریفه به 

کنید و بلکه شعدیدتر از آن طوری که سدرانتان را یاد میوقتی مناسکتان را انجام دادید خدا را یاد کنید همان« آباَءُکْم َأْو َأَشَد ِذْکًرا
کان الرجل فی الجاهلیه یقول کان ابی و کعان ابعی و »قول امام باقر )ع( نقل شده است:  خدا را یاد کنید. روایتی ذیل این آیه از
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گونعه سدر من این»گفتند: کردند میگونه بودند که هر وقت  صحبت میمردم در زمان جاهلیت این 1«انزلت هذه اآلیه فی ذلک
کردند، بلکه نسبت به جدشعان، ناادشعان، قبیلعهطور صحبت میته نه فقط نسبت به سدرشان اینالب« گونه بود.بود و سدر من آن

گونه بودند، آنگونه خاندان ما، قبیله ما و عشیره ما این»گفتند: طور بوده و میشان نیز همینشان و نسلشان، خاندانشان، خون
، این آیه شریفه نازل شد «تفاخر به آباء و اجداد و تکیه بر قبیله و عشیره»لذا در برخورد با این رابطه و ساختار اجتماعِی «. بودند

، تا آن رابطه اجتمعاعِی «کنید، حداقل به همان اندازه به یاد خدا باشیدبه همان مقدار که به قدرت سدرانتان تکیه می»و امر شد: 
ای کانوا یفتخرون »ته شود. در روایتی دیگر آمده است: کفرآمیز عع که تفاخر به جد و نسل و نااد و قبیله و عشیره هست عع شکس

کردند و به آنهعا قسعم به اجدادشان تفاخر می 2«اّن اهل الجاهلیه کان من قولهم کال و ابیک و بلی و أبیک»و همچنین « بآبائهم
خواهد این خدای متعال می«. بلی والله الوالله»گونه قسم نخورید، بلکه بگویید خوردند اما خدای متعال دستور داد که اینمی

تعان روابط اجتماعی را با این آیات و بیانات بشکند، زیرا مبدا و سناهگاه قدرت شما و هویت، اصالت و ریشه شما، نااد و قبیلعه
ِت امعت گعاه قعدرنیست، بلکه خدای متعال محور جامعه دینی است و باید خدای متعال محل ذکر و یاد و ملجأ و سناه و تکیعه

 الهی و هویت آن باشد.

ِإْخَواَنُکْم َأْوِلَیعاَء ِإِن اْسعَتَحُبوا »فرماید: همچنین در سوره مبارکه توبه، خدای متعال می  َیا َأُیَها اَلِذیَن آَمُنوا اَل َتَتِخُذوا آَباَءُکْم َو
یَماِن َوَمْن َیَتَوَلُهْم ِمْنُکْم َفُأوٰلِئَك ُهُم ال ِإْخَواُنُکْم َوَأْزَواُجُکْم َوَعِشعیَرُتُکْم َوَأْمعَوال  اْلُکْفَر َعَلی اْْلِ َظاِلُموَن ُقْل ِإْن َکاَن آَباُؤُکْم َوَأْبَناُؤُکْم َو

 َفَتَرَبُصعوا َحَتعٰی َیعْأِتَي الَلعُه اٍد ِفي َسعِبیِلهِ اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرة  َتْخَشْوَن َکَساَدَها َوَمَساِکُن َتْرَضْوَنَها َأَحَب ِإَلْیُکْم ِمَن الَلِه َوَرُسوِلِه َوِجهَ 
ایعد ولعی و سرسرسعت و دوسعت ( ای کسانی که ایمان آوردید و امتی حول نبی اکرم )ص( تشکیل داده24و  23)توبه/ 3«ِبَأْمِرهِ 

خود )یعنی صاحب قدرت و سیاست خود( را سدران و برادران کافر خود قرار ندهید. اگر خاندان و عشیره و قبیلعه شعما در نعزد 
تر است صبر کنید تا خدا تصمیم و عذاب خعود را بعر شعما بیعاورد. سع  وبشما از خدا و رسول خدا و جهاد در راه خدا محب

شعان خعدای اکرم )ص( جمع شده و امت اسالمی تشکیل دادند باید مرکز ثقل، امید، گرایش و تمایلمؤمنینی که بر محور نبی
تهدید می« َرَبُصوا َحَتٰی َیْأِتَي الَلُه ِبَأْمِرهِ َفتَ »صورت با عبارت سنگین شان؛ در  یر اینمتعال باشد؛ نه سدر و برادر و عشیره و قبیله

 شوند.

                                                           
 .98. تفسیر عیاشی، جلد یک، صفحه 1
 . همان.2
گعاه( خعود قعرار ندهیعد و اید هرگاه سدران و برادران شما، کفر را بر ایمان ترجیح دهند، آنها را ولّی )و یار و یاور و تکیهای کسانی که ایمان آورده. »3

اید، سدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما، و اموالی که به دست آوردهاگر »کسانی از شما که آنان را ولّی خود قرار دهند، ستمگرند. بگو: 
هائی که به آن عالقه دارید، در نظرتان از خداوند و سیامبرش و جهعاد در راهعش محبعوبتر اسعت، در ترسید و خانهو تجارتی که از کساد شدنش می

 «.انتظار باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل کند
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اَلَتِجُد َقْوًما ُیْؤِمُنوَن ِبالَلِه َواْلَیْوِم اآلِخِر ُیَواُدوَن َمْن َحاَد الَلعَه َوَرُسعوَلُه َوَلعْو َکعاُنوا »فرماید: خداوند در سوره مبارکه مجادله می
را ( نباید در مؤمنین چنین خصلتی باشد کعه دشعمنان خعدا و سیغمبعر 22)مجادله/ 1«اَنُهْم َأْو َعِشیَرَتُهْم آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو ِإْخَو 

تان تکیه کنید، مؤمن نیستید. مؤمن کسی است شان باشند. یعنی اگر به عشیره و قبیلهدوست بدارند ولو اینکه آن دشمنان عشیره
داند، نه دشمنان خعدا ولعو اینکعه کند و مرکز قدرت و هویت خود را خدا و رسول او میکه به خدای متعال و رسولش تکیه می

خواهد به مردم بگوید در روز قیامت هیچ سناه و هویت و دسعتاویزی جعز وقتی خدای متعال می اش باشند. حتیعشیره و قبیله
َیَوُد اْلُمْجِرُم َلْو َیْفَتِدي ِمْن َععَذاِب َیْوِمِئعٍذ ِبَبِنیعِه َوَصعاِحَبِتِه َوَأِخیعِه  »کند: ها صحبت میخداوند ندارید، متناسب با ارتکازات آن

های خود ماننعد گوید کاش همه دارایی( انسان در روز قیامت وضعیتی دارد که می13و 12و 11)معارظ/ 2«یهِ َوَفِصیَلِتِه اَلِتي ُتْؤو
شدم. در آن دوران، مرکز قدرت و هویت و کردم و عذاب نمیداد ع فدا میع که به من سناه می ام راسسران و همسر و برادر و قبیله

محوری بود. لذا همه باید از رئی  قبیله اطاععت معی کردنعد. یعنعی بایعد در انتخعاب شعغل و گرایی و ناادسناه و امنیت، قبیله
کرد از کردند. اگر کسی تبعیت نمیرئی  قبیله اطاعت می چگونگی درآمد و انتخاب همسر و موضوع ازدواظ و طال  و یره از

شعناختند و بعه کسعی کعه شد و سناه دیگری نیز نداشت، زیرا قبایل دیگر فقط نسل و نااد خود را به رسمیت معیقبیله اخراظ می
کرد یا اینکه نمیان زندگی میتوسط قبیله خودش طرد شده، بدبین بودند. بنابراین این فرد یا باید به صورت تنهایی در  ار و بیاب

رفت. ساختارهای اجتماعی قدرت و سیاسعت در قبعل توانست بسیاری از نیازهای اجتماعی خود را تأمین کند و رو به مرگ می
رو، وقتی خدای متعال حضرت موسی و گرایی بود. از ایناکرم )ص( و حتی تا قبل از رنسان ، ناادمحوری و قبیلهاز بعثت نبی

َأُنعْؤِمُن ِلَبَشعَرْیِن ِمْثِلَنعا »ها برای تحقیر و عدم تبعیت از ایشان گفتند: اسرائیل فرستاد، آنقوم بنی را به سمت فرعون و مألهارون 
( آیا ما به موسی و هارون ایمان بیاوریم که اوال مثل ما انسان بوده و ثانیا از نااد سست )بنعی47ؤمنون/)م 3«َوَقْوُمُهَما َلَنا َعاِبُدوَن 

 باشند؟! ها( میاسرائیل( هستند؛ ناادی که بندگان و زیردست ما )قبطی

 البا او نیز بعه س  ساختارهای قدرت در دوران گذشته، به نحوی بوده است که همگان باید در خدمت رئی  قبیله بودند و 
شعود دنیاطلعب های نفسانی خود بوده است. اینکه در فرهنگ دین مرتب توصیه معیدنبال اهواء و تمنیات و شهوات و خواسته

نباشید، یک امر ذهنی یا انتزاعی نیست بلکعه در عینیعت دارای یعک سعاختار مععین اسعت. دنیاسرسعتی در امعر سیاسعت، بعه 
شدند و در شد که در آن همه توسط رؤسای قبایل استثمار میمحور و دنیاسرست معنا مییلهی قبساختارهای سیاسی یک جامعه

      دادند. جهت اهداف مادی آنها بیگاری می
                                                           

یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند، هر چند سدران یا فرزندان یعا بعرادران یعا هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی. »1
 «.خویشاوندانشان باشند

 «.اند را در برابر عذاب آن )قیامت( روز فدا کنددارد فرزندانش، زنش، برادرش و و عشیره اش که او را مکان دادهکار دوست میگنه. »2
 «.آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم، در حالی که قوم آنها بردگان ما هستند؟!. » 3
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در مباحث قبلی بیان شد که تمام انبیا و اوصیای الهعی در مقابعل یعک جامععه برانگیختعه شعدند و لعذا چعالش اصعلی آن 
ای بر اند، بشکنند و امت و جامعهای را که بر محور نااد و شهوات رئی  قبیله جمع شدهد جامعهخواهنبزرگواران این بود که می

محور توحید و نبوت ایجاد کنند. بنابراین اولین کار این بزرگواران، شکستن این ساختار بود. در واقع یکی از مصائب و بالیعای 
گرایی بود. س  اگر هر رسولی برای یک امعت و اادمحوری و قبیله)ص(، ساختارهای اجتماعی در امر سیاست یعنی ننبی اکرم

ٍة َرُسواًل »جامعه مبعوث شد:  ها برخاسته از ساختارهای اجتمعاعِی (، وضعیت سیاسی این امت36)نحل/« َلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُکِلّ ُأَمّ
بود که شهوات و تمایالت معادی رئعی  قبیلعه  محوری بود و همه این ساختارها نیز به این علت ایجاد شدهگرایی و قبیلهعشیره

اکعرمتأمین شود؛ یعنی هر  ذا و مال و رفاه و شهوت جنسی بخواهد سریعا و با بیگاری دیگران برای او مهیا گردد. بنابراین نبی
ی بود که کل شناسان بسیار زیرک و ماهر)ص( صرفًا در مقابل تعدادی عنصر فاسد و ظالم قرار نداشت، بلکه در مقابل جامعه

خواست این ساختار را از هم فروبپاشد تعا بنعدگان کردند و ایشان میالعرب را بر اساس این ساختار سیاسی مدیریت میجزیره
خدا برای گرایش به توحید آزاد شوند. لذا این کار خطیر فقط با تکیه به قدرت و علم خدای متعال و شعجاعتی کعه در سیعامبران 

 سذیر بود.ی که برای سرستش خدای متعال از آنان گرفته شده است امکانقرار داده شده و عهد

کنعد: چه زیبا امام سجاد)ع( در همان ابتدای صحیفه سجادیه و در دعای دوم، این کار بزرگ جد مطهرشان را توصیف می 
َتُه، َو َحاَرَب ِفی ِرَضاَک ُأْسَرَتُه، َو » َعاِء ِإَلیَک َحامَّ َقَطَع ِفی ِإْحیاِء ِدیِنَک َرِحَمُه، َو َأْقَصی االْدَنیَن َعَلی ُجُحوِدِهْم، َو َو َکاَشَف ِفی الدُّ

ْقَرِبیَن 
َ
ْبَعِدیَن َو َعاَدی ِفیَك اْْل

َ
َب االْقَصیَن َعَلی اْسِتَجاَبِتِهْم َلَک َو َواَلی ِفیَك اْْل ( برای دعوت مردم به خداوند، با . سیامبر )ص1«َقرَّ

امیه که سسرعموهای حضرت بودنعد و همچنعین بعا قبیلعه ها و فرزندان ها و ابوسفیاننزدیکان خودش در افتاد. یعنی با ابولهب
خودش )قریش( در راه رضای خدا جنگید. در واقع حضرت رسول )ع( با کسانی درگیر شد که در فرهنگ جامعه آن روز، برای 

گاه مادی ها درگیر شد بدون اینکه همراه و تکیهکرد؛ اما سیامبر با تمام آنبه قدرت باید به آن افراد و آن ساختارها تکیه میرسیدن 
هعای کعافر و دنیاسرسعت خعود قطعع در راه احیای دین خدا با فامیل« َو َقَطَع ِفي ِإْحَیاِء ِدیِنَك َرِحَمهُ »در امر قدرت داشته باشد. 

ْدَنْیَن َعَلی ُجُحوِدِهْم »ارتباط کرد. 
َ
َب »کردند، از خود دور کرد. اقوام و نزدیکانی که خدای متعال را انکار می« َو َأْقَصی اْْل َو َقعرَّ

ْقَصْیَن َعَلی اْسِتَجاَبِتِهْم َلَك 
َ
 شان به توحید به خود نزدیکاش نبودند، در اثر گرایشقبیلهخون و همنااد و همهایی که همو آن« اْْل

ْقَرِبیَن »کرد. 
َ
ْبَعِدیَن َو َعاَدی ِفیَك اْْل

َ
شعدند وقتعی ها و آن کسانی که نااد سست محسوب معیدر راه خدا با برده«. َو َواَلی ِفیَك اْْل

توحید را قبول کردند، همراه شد. اما با نزدیکان خود که  البا سران و اهالی باشگاه قدرت و سیاست بودند بعه علعت کفرشعان 

                                                           
تاد و برای خشنودی تو، با خاندانش به سیکعار برخاسعت و بعه زنعده کعردن در دعوت ]مردمان[ به سوی تو )خداوند(، آشکارا با خویشانش در اف. »1

در راه تعو بعا  دینت، از بستگانش ُبرید و نزدیکان را به انکار کردنشان، از خود براند و دور افتادگان را به فرمان بردن از تو، به خعود نزدیعک سعاخت و
 «.بیگانگان دوستی ورزید و با خویشان دشمنی



 

6 
 

خورد. چون به سعاختارهای سیاسعی در امعر قعدرت تکیعه . لذا سران قریش و بقیه قبایل گفتند: او حتما شکست میدرگیر شد
سر می« نه شرقی، نه  ربی»چرا شعار »گفتند: خمینی)ره( نیز همین مطالب را می نکرده و با آن در افتاده بود. به حضرت امام

هعای اش را تسخیر کرد و هم با شوروی مخالفت کرد و از او خواست که افغانیانهدهی؟! نباید هم با آمریکا در افتاد و سفارتخ
امروز نیز بعه مقعام «. ها ارتباط داشت و تکیه کردمسلمان را نکشد. زیرا قدرت، ساختارها و صاحبانی دارد و باید با یکی از آن

ایعد و لعذا خودتعان و ها در افتعادهرد که شما با آنالمللی صاحبانی داای، جهانی و بینقدرت منطقه»گویند: معظم رهبری می
 «.مردم را به سختی و زحمت انداختید

هعا مبععوث شعوند و سعاختارهای اکرم )ص( و انبیا و اوصیای الهی همین بود کعه بعه سعوی امعتاما مأموریت اصلی نبی
افتادنعد و اولین کسانی بودند که با انبیعا در معیها را بشکنند و رؤسای قبایل که اهل دنیا و شهوات بودند، اجتماعی مادِی امت

َو َهعاَجَر ِإَلعی ِبعاَلِد اْلُغرَبعِة َو َمَحعل  »فرماید: کردند. امام سجاد )ع( در ادامه میها مبارزه میانبیای الهی نیز در راه توحید با آن
ْأِي َعْن َمْوِطِن َرْحِلِه، َو َمْوِضِع ِرْجِلِه، َو َمْسَقِط َرْأِس  ْعَزاِز ِدیِنَك، َو اْسِتْنَصارًا َعَلی َأْهِل اْلُکْفِر ِبَك النَّ  1«ِه، َو َمْأَنِ  َنْفِسِه، ِإَراَدًة ِمْنُه ِْلِ

حضرت رسول اکرم)ص( از منشأ قدرت جدا شد و با آن درافتاد و حتی مجبور شد از آن شهر و دیار خود )مکه( نیز خارظ شود 
کومت و ها عهد و سیمان بست و توانست با تشکیل حاش نبودند اما با آنو به شهر دیگری )مدینه( برود که از نااد و نسل و قبیله

تولید قدرت، مکه را فتح کند. یعنی حضرت قواعد و ساختار جدیدی در امر قدرت ایجاد کرد که بر محعور توحیعد و تکیعه بعه 
اطهار)ع(، منحصر به ابالغ واجبات و گذاری کرد و لذا مأموریت ائمهرا سایه« ساختارهای قدرت الهی»اراده الهی بود. در واقع 

اطهار علعیهماکرم و ائمهطور که مأل و مترفین، مهندسان روابط اجتماعی کفرآمیز بودند، نبیهمان محرمات به مردم نبود بلکه
اکرم )ص( در مدینه جامعه و حکومت و قدرت تشعکیل داد، السالم نیز مهندسان ساختارهای اجتماعی الهی بودند. وقتی نبی

جنعگ بعر ضعد ایشعان بعه راه  70سال بیش از  10در مدت ور شدند و همه قدرتمندان عرب احساس خطر کرده و به او حمله
انداختند. حال سیامبر اکرم)ص( با تکیه به چه کسی در مقابل این ساختارهای اجتماعی در امر قدرت و سیاست ایسعتاد؟ چعه 

ه همعه ای کعکسی جرأت کرد صاحبان قدرت و سیاست یعنی بزرگان عشایر را بکشد و دشمنی آنها را به جان بخرد؟در جامعه
ناادهای آنها را بکشعد، تمعام آن قبیلعه و ها و همخونچیز بر محور قبیله و عشیره است، اگر کسی از این قبیله و عشیره و از هم

شوند. اما امیرالمؤمنین)ع( سشت نبی اکرم)ص( قعرار گرفعت و مهنعدس و بنیانگعذار سعاختارهای امنیتعی و نااد، دشمنش می
َفَقَتْلعَت »کنعیم: خدای متعال شد. لذا در زیارت  دیریعه بعه امیرالمعؤمنین )ص( ععرض معی نظامی و سیاسی جدید بر محور

شعان را شکسعت دادی. آن ها را کشتی و جامععه کفعار را بعه هعم ریختعی و جمعععمرو بن عبدود«  َعْمَرُهْم َو َهَزْمَت َجْمَعُهْم 

                                                           
و از تعو و راهی دیار  ربت شد و زادگاه و خانواده و سرزمینی را که به آن ان  گرفته بود، یکجا رها کرد تا دین تو را سیروزی و سعربلندی بخشعد، . »1

 «.در برابر کافران او را یاری کنی خواست که
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اکعرم)ص( سعیش آمعده بعود، ی کعه بعرای امعت نبعیهای امنیتی و نظامی و سیاسی خطرناکحصرت، با حضور در همه عرصه
کرد این کار را بکنعد، ساختارهای جامعه کفر را شکست و در راه نهضت نبوی ساختارهای جدید ایجاد کرد. کسی جرأت نمی

بعه او  شدند و حقد و کینعه نسعبتکشت، همه آن عشیره بر ضد او میزیرا اگر کسی سدر یا برادر یا اقوام بزرگان یک قبیله را می
ِه »کردند. اما امیرالمؤمنین )ع( برای تبعیت و رضایت خدای متعال این کار را کرد سیدا می یِل َو ال َتْأُخُذُه ِفي اللَّ ْأِو ُیَقاِتُل َعَلی التَّ

َباَنُهْم  اشت. لذا در زمعان و در این مسیر از هیچ امری واهمه ند 1«َلْوَمُة الِئٍم َقْد َوَتَر ِفیِه َصَناِدیَد اْلَعَرِب َو َقَتَل َأْبَطاَلُهْم َو َناَوَش ُذْؤ
عًة َو »اکرم )ص( و بعد از رحلت ایشان، از سوی منافقین آماظ حمالت قرار گرفعت نبی عًة َو َخْیَبِریَّ َبُهْم َأْحَقعادا َبْدِریَّ َفعَأْوَدَع ُقُلعو

ْت َعَلی ُمَناَبَذِتهِ  َکبَّ ْت َعَلی َعَداَوِتِه َو َأ ًة َو َ ْیَرُهنَّ َفَأَضبَّ  . 2«ُحَنْیِنیَّ

مراه کنند. اکرم )ص( با سران قبایل ارتباط برقرار کرده تا بتوانند قبایل و عشایر را با خودشان هائمه نفا  در زمان حیات نبی
زنیم و این عزت و احترام و آبرویی که شما سعران گرایی را بهم نمیدادند که ما ساختارهای قوم و عشیره و قبیلهها وعده میبه آن

گردانیم. به عبارت دیگر، سیامبر )ص( و امیرالمؤمنین )ع( جامعه و ساختارهای آن میاید را به شما برتان داشتهقبایل در نزد قوم
دادند تا ها وعده میاز طواف بر محور سران قبایل رها کرده بودند و منافقین بازگشت به همان وضعیت قبلی جاهلیت را به آن را

شبه یا ها دورشان جمع شوند. با این توضیحات، نباید تصور کرد که حوادث بعد از رحلت سیامبر)ص( و ماجرای سقیفه یکآن
های شیطانی خعود کردنعد تعا نفا  از زمان آ از حکومت نبوی در مدینه شروع به این فعالیت چند روزه اتفا  افتاد، بلکه سران

برای امیرالمعؤمنین )ع( « قّتال العرب»توانستند تمایالت مردم و رؤسای قبایل را بر محور خودشان شکل دهند. در نتیجه لقِب 
خواست سپاه خود را تحریک کند، گفعت: اباعبداللعه)ع(، رواظ سیدا کرده بود به نحوی که حتی عمرسعد در روز عاشورا وقتی 

سسر قّتال العرب است. همچنین وقتی حضرت در جنگ جمل به سیروزی رسید و به سمت عایشه رفت تا با او صحبت کند و او 
سی که محبوبان ما ای ک« یا قاتل اْلحبة، یا مفر  الجماعة»را به مدینه بفرستد، زنان بصره همگی با صیحه و گریه، فریاد زدند: 

جنگیعد. امیرالمعؤمنین در که حضرت با باالترین اوصاف اخالقی معیرا کشت و جماعت و جامعه ما را به هم ریخت! حال آن
ای که در مقابل من است، عبدالله بعن زبیعر، معروان بعن حکعم و دانم در همین خانهمن می»واکنش به این حرف زنان فرمود: 

 «. ها امان دادمکشتم، ولی به همه ایندند، اگر من قاتل االحبه بودم باید اآلن آنها را میرؤسای قبایل بصره مخفی ش

                                                           
گرفت، خون شجاعان عرب را، در راه خدا به زمین ای را به خود نمیکرد و درباره خدا سرزنش هیچ سرزنش کنندهبراساس تأویل قرآن جنگ می. »1

 دعای شریف ندبه، مفاتیح الجنان.«. ریخت، و دالورانشان را از دم تیغ گذراند و با گرگانشان در افتاد
دععای «. دلهایشان کینه سپردند، کینه جنگ بدر و خیبر و حنین و  یر آنها را. س  دشمنی او )حضرت علی( را در نهاد خعود جعا دادنعدس  به . »2

 شریف ندبه، مفاتیح الجنان.
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گرایانه در امعر سیاسعت زننده ساختارهای قبیلهعنوان برهمگرایی، امیرالمؤمنین )ع( را بهس  منافقین با تکیه به فرهنگ قبیله
سیمان شوید، وقتی به قدرت برسیم ساختارها و ریاست شما را بعه ما هممعرفی کردند و به رؤسای قبایل، وعده دادند که اگر با 

های سعاده و معمعولی نبودنعد، بلکعه افعراد هم نخواهیم زد. لذا این قبایل دور ائمه نفا  جمع شدند. بنابراین ائمه نفا ، انسان
ه ساختارهای اجتماعِی  اصب و قاتل امام دانستند چگونها خوب میای انجام دادند؛ آنبسیار زیرکی بودند که کارهای سیچیده

گرِی زمان جاهلیت، بر تمعایالت اما با همان ساختار قومیت و قبیله« شورا»را با ادبیات دینی، تحریف و ترجمه کنند و به اسم 
بعا سعران و شعان آوردند، ولی در نهان، همان بده بستانرا می« شورای مسلمین»جامعه اسالمی حاکم کنند. یعنی در ظاهر نام 

)تازه از « حدیثوا عهد بالجاهلیه»شود: که در روایات به جامعه مسلمین در صدر اسالم گفته میاشراف قبایل و عشایر بود. این
گرایی بود ها نبود، بلکه جاهلیت، ساختارهای اجتماعی در امر قبیلهاند( این جاهلیت، فقط سجده بر بتجاهلیت خارظ شده
رو، بحث  صب خالفعت یعک با تکیه به آنها و تحریف ادبیات دینی، مردم را حول خود جمع کنند. ازاین که منافقین توانستند

بری بود که نتیجه آن مصیبت عظمایی مانند شهادت نوه سیامبر اسالم و سرور جوانان اهل بهشت یعنی کار بسیار سیچیده و زمان
ها و مکرها در جوامع ای به نظر برسد و همانند سیچیدگِی حیلهامر سادهاباعبدالله الحسین )ع( شد. شاید این امور، امروزه یک 

اطهعار )ع( را بعه شعهادت رسعانند، ای که  صب خالفت کرده و ائمهامروزین نباشد ولی در زمان خود، ساختارهای اجتماعی
 بودند.  بسیار سیچیده

ای اجتماعی شده است که به اعتماد مردم نسبت بعه حال امروز جامعه شیعه در امر سیاست و قدرت مبتال به چه ساختاره
اندازد؟ در تبیین این مهم، باید به این نکتعه اساسعی کند و خدای نکرده بین مردم و نظام فاصله مینظام اسالمی ضربه وارد می

جتمعاعی قعدرت مطعرح عنوان ساختارهای اگرایی و نسل و نااد بهگرایی و عشیرهتوجه داشت که تا قبل از رنسان ، همین قبیله
جهت برتر و مقدس جلوه داده و به مطعامع دنیعایی خعود دسعت یابنعد. بععد از رنسعان ، ای نسل و نااد خود را بیبود تا عده

تری در روبروی امت شیعه و نظام اسعالمی قعرار دارد کعه تری شکل گرفت. لذا خطرات خیلی بزرگساختارهای خیلی سیچیده
شود. به تعبیر سازی برای ظهور محقق نمیست شناخته نگردد، وفای عهد به امام  ایب )عج( و زمینهاگر به آن توجه نشود و در
هستند که در گذشته این تورهعاِی صعید بشعریت توسعط « تورهای ماهیگیری»این ساختارها، مانند  1زیبای مقام معظم رهبری

                                                           
کشند، اینها یک روز به صعورت آشعکار بعوده ها را به زنجیر میی انسانهایی که امروز به شکل سنهان ارادههمین محدودیت». مقام معظم رهبری: 1

تری استفاده شده و با مهارت بیشتری های باریکی بر اراده، حرکت و حیات انسان، امروز ریزتر بافته شده، از خیوط و نخکنندهاحاطهاست. این تور 
د  )ع(، در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صعا بیانات« تر بود.ها نبود؛ اما آشکارتر و قلدرمآبانهشود. آن روز این مهارتبه آب انداخته می

کشانند به یعک سعمت زدم که گاهی در میان خود هزاران ماهی را میگیری مثال میهای اجتماعی را به تورهای ماهیمن همیشه نظام. »29/10/84
را فهمنعد کعه یعک کسعی دارد آنهعا شعوند و نمعیخاصی و آن ماهیان خودشان متوجه نیستند که با همان حرکت تور، دارند به یک طرفی کشیده می

های اجتماعی هعم ایعن چنعینکنند. نظامروند، هیچ احساس اسارت هم نمیکنند آزادند و دارند راه میکند در داخل تور. آنها خیال میهدایت می
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شان فعرار شود تا کسی از دستبافته میی این تورها خیلی ریز شد، اما امروزه شبکههای بزرگی بافته میها، با شبکهدنیاسرست
هعا را مسعخ برد و عقعلها را به  ارت میای درست کرده است که دلتر شده و ساختارهای سیچیدهنکند. لذا کفر خیلی سیچیده

ل و نعااد و نسع»سازی کردند که: کند. البته بعد از رنسان  ادبیات گفتگو با بشریت نیز تغییر سیدا کرد و با این بیان، فرهنگمی
ها یا ساسانیان یا هخامنشیان یعا تزارهعا یعا اند. چرا نسل و نااِد قریشیگرایی، ظلم و  لط بوده و همه با هم برابر و مساویقبیله
شد و در گذشته ناادی مسلط می«. شان را دارنداند و حق مشارکت در سرنوشتها با هم مساویها برتر است؟! همه انسانلوئی

کرد اما بعد از رنسان  دیدند با زور و ارعاب و تهدید، بعازدهی معردم و زور و ارعاب و  لبه و ترس با خود همراه می بقیه را به
هاسعت شان خیلی سایین است. لذا بحث دموکراسی را مطرح کردند. اسم و ظاهر آن، تساوی انسعانکارکرد آنان به نفع شهوات

 که مردم به نحوی کار کنند که باالترین کیفیعت از تخلیعه شعهوات نصعیببرای ایناما باطن آن، همان دنیاسرستی و کفر است. 
قعدر سران کفر شود و در ارضاء تمنیات آنها تغییر مقیاس واقع شود. البته استثمار مردم از طریق زور و ارعاب و تهدیعد همعین

ایی ساده مانند درشکه بود و هعیچ وقعت طراحعی فایده داشت که در گذشته به آن رسیده بودند و نتیجه آن، درست کردن ابزاره
کرد. کارآمدی بشری با ترس و زور و ارعاب، در همان حد است. شان خطور نمیابزاری مانند اتومبیل و ترن و هواسیما به ذهن

دادنعد، کندن و کارکردن بودند و وقتی محصول کار خود را تحویل این قلدران و زورگویعان معیمردم در تمام سال مشغول جان
شد. اما اگر معردم بعه جعای تحقیعر و ارععاب، از یعک سعری رفاهیعات فقط با تحقیر و ذلت یک قوِت الیموت به آنها داده می

کننعد. سع  علعت اینکعه برخوردار شوند و در امور مشارکت داده شوند، تهییج و تحریک شده و انگیزه کاِر چندبرابر سیعدا معی
شناختن ها را سردادند، به خاطر این است که به رسمیتا در سرنوشت خود و تساوی انسانهدنیاسرستان، شعار مشارکت انسان

دهد. در واقع کفار در دوران مدرن نیز همانند سران قبایل به دنبعال ها را افزایش میاختیارات زیردستان، راندمان و کارآمدی آن
تالش و کوشش و فکرشعان در راه تحقعق تمنیعات ایعن سعران و دنیای خود هستند و با شعار دموکراسی کاری کردند تا مردم با 

دهد. یعنی در عینیت حتی به شان این را نشان میحکام بیشتر کار کنند. البته شاید به این مطالب اعتراف نکرده باشند اما عمل
دموکراسی را در همان سال اند، چرا همین ساختارها مساویهمین ظاهر شعار دموکراسی نیز عمل نکردند. زیرا اگر همه انسان

معیالدی صعورت  1789عع 1799های که به آن دست یافتند به کشورهای دیگر صادر نکردند؟! انقالب کبیر فرانسعه در سعال 
ها سال بعد از آن باز هم دست از استعمارگری علنی خود برنداشت. اگعر دموکراسعی گرفت و به دموکراسی دست یافت، اما ده

می برای همه بشریت است، س  چرا در برخورد با دیگر کشورها هیچ خبعری از آن نبعود و فقعط بعرای یک مبنای شامل و عمو

                                                                                                                                                                                           
 طور است، اگر چه او دیگر اسارت نیست چون در او آگاهی و بینایی هست، وانگهی نظعام مسعتند بعهاند، حتی نظام صحیح هم به یک معنا همین

ها در نظام اجتماعی داخل یک تور نامرئی هستند و دارند خدا و بندگی باالخره بندگی خداست، اما هر نظام اجتماعی این خصوصیت را دارد، انسان
ا دارند به شوند به یک طرفی اگر چنانچه آنها را به طرف بهشت ببرند، انسانها را به طرف بهشت میروند، و اگر بطرف جهنم ببرند، انسانهکشانده می

 .26/1/1371بیانات در جلسه بیست و دوم تفسیر سوره بقره، «. طرف جهنم کشانده میشوند
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دادند. این اولین جایی است که معلوم شد با شعار دموکراسی و فرهنگ مشارکت، مردم کشور خودشان شعار دموکراسی سر می
ها سال، متوجه شدند که اگر به بقیه کشورها البته بعد از دهها هستند. به دنبال رسیدن به اهداف دنیاسرستانه خود و چپاول ملت

ها را بعه چپعاول ببرنعد. در ایعن مرحلعه نیعز صعدور توانند بهتر کار بکشند و بیشتر منافع ملتنیز دموکراسی را صادر کنند، می
با بعضی از کشورهایی که بعویی از ها بود. لذا هنوز ، مساوی نبود بلکه مشروط به منافع دنیایی آندموکراسی به کشورهای دنیا

انعد. ماننعد اند و همان نظام سلطنتی و دیکتاتوری مطلق را دارند ارتباط خوبی برقرار کعردهدموکراسی و مشارکت و آزادی نبرده
ر هعای دموکراتیعک روی کعاهایی که واقعًا بعا انتخابعاتعربستان و بعضی از کشورهای اطراف ایران. اما از سویی، برخی نظام

 کنند. س  دموکراسی مشروط و مقید شد.ها مخالفت کردند را با کودتا حذف میآمدند ولی با آن

خواهعد امعا در ها را هم باور کنیم کعه اآلن ملعت، نظعام را نمعیهای آنها و دروغبا ملت ایران چه کردند؟ حاال اگر حرف
ه دنیاسرستی و اهداف نظام سلطه، برخورد مدعیان دموکراسی ترین دالیل مقیدبودن دموکراسی بابتدای انقالب چطور؟ از بزرگ

درصعدی معردم شعکل گرفعت.  98با مشارکت و خواست رأی  1358با نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران است که در سال 
کردنعد؟  یعنی با باالترین مشارکت و اکثریت و در راستای سرنگونی نظام سلطنت و دیکتاتوری مطلق. حال با این نظام چه کار

سال جنگ تمام عیعار نظعامی، تحعریم اقتصعادی و سیاسعی و تهعاجم  8طلبی، کودتا، قضیه طب ، تحریک اقوام برای تجزیه
تر آنکه، نه تنها انتخاب آزادانه و حداکثری یک ملت را قبول نکردند بلکه اجازه فرهنگی... بر سر این ملت آوردند. بدتر و فجیع

د. مانند کاری که اسرائیل با مردم فلسطین کرد. یعنعی نعه تنهعا اختیعارات یعک ملعت در انتخعاب حیات را نیز از او سلب کردن
کعه اسعرائیل را نمعاد دهنعد و جالعب ایعنکنند بلکه اجازه زندگی در خانه و شهر خودشان را نیعز نمعیشان را قبول نمیرؤسای

هعا و طلبی و آزادی انساندهد شعار دموکراسی و مشارکتکنند! این امور در عمل نشان میدموکراسی در خاورمیانه معرفی می
نفی برتری نااد، یک دروغ و حیله جدید برای به استعمار در آوردن بشریت است. اما نه اسعتعمار علنعی ماننعد گذشعته؛ بلکعه 

 ت.سذیر نیسکند که دنیاسرستی و کفر تعطیلاستعمار سنهان!  البته اعتقادات ما نیز به این حقیقت حکم می

این مباحث درباره اصل شعار دموکراسی و مشارکت بود. بنابراین در مباحث آینده به بررسی و تبیعین سعاختارهای عینعی و 
سعردازیم تعا مشعخر گعردد سذیری معدیران و  یعره معیها، شفافیت و مسئولیتاستانداردهای دموکراسی مانند احزاب، رسانه

گردد یا به همان استعمار سنهانی که بیان شعد. البتعه میین استانداردهای عینی برتوجهی به اهای سیاسی کشور به بیناهنجاری
در مبحث آینده درباره ساختارهای قدرت و سیاست بعد از  صب خالفت و تغییرات آن تا فرارسیدن قیام امام حسعین)ع( نیعز 

 توضیحات بیشتری بیان خواهد شد.


