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 تعالیباسمه

 ساختارهای اجتماعیِ قاتل امام؛

 1ساختارهای اجتماعیِ برانداز نظام 

 

 مبحث پنجم:

به امت اسالمی « فرهنگ قومیت»مهندسی ساختارهای غاصب خالفت توسط ائمه نفاق از طریق بازگرداندنِ 

 «شورای مسلمین»تحت پوشش 

برانداز نظام و نقش آن در تحمیل منافع قشر خاص تحت به عنوان ساختارهای سیاسی « فرهنگ تحزّب»و تبیین 

 «ساماندهی مشارکت عمومی»پوشش 

 

 شب پنجم محرم        االسالم و المسلمین محمدصادق حیدریحجت

 

در مباحث گذشته بیان شد که یک جامعه و امت با سکوت یا رضایت یا همکاری خود، موجب شهادت اباعبدالله )ع( شد 
این رفتار اجتماعی را رقم زد، ساختارها و روابط آن جامعه بود. این سااختارها در امار سیاسات، مبتبای بار  گیری  و آنچه شکل

رغم آن همه تاکیدها و ارشاادها و چطور علی»گرایی بود. اگر این سوال اساسی مطرح شود که محوری و قومنژادپرستی و قبیله
، پاسا  آن اسات کاه «امت ایشان از والیت و امامت اعراض کردناد!  شان،های نبی اکرم )ص( درباره جانشیبیحجتاتمام

گرایی استوار بود. در جلاد دوم ارشااد الولاو ، مردم در آن زمان، گرفتار ساختارهای سیاسی  مادی بودند که بر قومیت و قبیله
شده کاه آنچاه را در مباحاث اکرم)ص( و امیرالمومبین )ع( نول گزارشی تاریخی از حذیفه بن یمان، صحابی نبی 321صفحه 

دهد. در این گزارش، تدابیر ائمه گذشته درباره ساختارهای اجتماعی قاتل امام و غاصب خالفت بیان شد، به خوبی توضیح می
اکرم )ص( به خوبی نشان داده شده است. در اواخر خالفت عثمان، وقتای وضاعیت مادائن نفاق در قبل و بعد از شهادت نبی

ندار مدائن، حارث بن حکم پسرعموی عثمان بهم ریخت و مردم به خلیفه شکایت بردند، عثمان، حذیفاه بان بابت رفتار استا
یمان را به عبوان استاندار مدائن نصب کرد و پس از مرگ عثمان، امیرالمومبین )ع( این صحابی بزرگوار خود را در همان پسات 

خواست از مردم برای خلیفه جدیاد بیعات بریارد، تعاری مبین )ع( میابواء کرد. وقتی که حذیفه به عبوان استاندار امیرالمو
هایی به خلفای قبلی مطرح کرد. یک جوان ایرانی از اهل مدائن، بعد از خطبه نزد حذیفه آماد و از تعاری  باه خلفاای قبلای 
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یاان حذیفاه، ف اا و رساد ا باه او پاسا  داد. بصافحه مای 20سوال کرد و جبا  حذیفه در یک بیان طوالنی ا که به حدود 
ای را ام ااء ی ملعونهای از صحابه پیامبر با هم صحیفهکه عدهدهد و اینساختارهای اجتماعی آن روز را به خوبی توضیح می

کردند و تصمیم گرفتبد که بعد از رحلت نبی اکرم )ص( نرذارند خالفت به امیرالمومبین)ع( برسد. در اواخر این گازارش، آن 
در ایان اصاحا  « ما هوالء فی اصحا  رسول اللاه )ص( حتای انولاب البااس اجمعاون بساببهم!»پرسد: جوان ایرانی می

ها و ابالغحجتپیامبر)ص( چه خصوصیتی وجود داشت که همه مردم به سبب ایبها دگرگون شدند و دست از تاکیدها و اتمام
یفه: إن هوالء رؤوس الوبایل و اشرافها ما من رجل مان فوال حذ»شان برداشتبد! ها و انذارهای نبی اکرم )ص( درباره جانشین

ایبها رؤساء و اشراف قبایل بودند. یعبی هر کدام از این اسامی که « هوالء إال و معه من الباس خلق عظیم یسمعون له و یطیعون
همراه خود داشات  برد، یک جمعیت بزرگی بهحذیفه در بیان خود به عبوان غاصبین خالفت و اصحا  صحیفه ملعونه نام می

گرایی و نژاد محوری و قومیت باعث شد کاه بتوانباد تماایالت کردند، چرا که رئیس و بزرگ قبیله بود. قبیلهکه از او اطاعت می
مردم را از امیرالمؤمبین )ع( دور کببد و به سمت غاصبین خالفت ببرند. البته این کار را فوط در شب رحلت نبی اکارم )ص( و 

نبای»فرماید: انجام ندادند، بلکه از ابتدای حکومت نبوی در مدیبه آغاز کردند. لذا در بخشی از این گزارش می در روز سویفه
اکرم )ص( در آخر عمر شریف خود آخرین تدبیرها را برای موابله با مبافوین انجام داد و تمام ائمه نفاق و ُطلواء و بزرگان قبایلی 

رسید، جمد کرد و همه آنها را تحت فرماندهی اسامه بن زید به به حدود چهارهزار نفر می شانکه طرفدار آنها بودند و جمعیت
جبگ با رومیان دستور داد و به شدت هم بر خروج سرید آناان از مدیباه تاکیاد فرماود. سا س در هماان روز دوبااره ایبهاا از 

 «.نداد العملی نشان کس از مسلمین هم عکسلشررگاه جیش اسامه برگشتبد و هیچ

های گونااگون تاازگی های ایشان در عرصهالبته این مشی مبافوین در شکستن مدیریت نبی اکرم )ص( و سرپیچی از فرمان 
دیدناد کاه کردند. رؤسای قبایل از طرفای ماینداشت و غاصبین از ابتدای حکومت نبوی در مدیبه در همین مسیر حرکت می

اکارم)ص( در کردند که نبایست و باید به آن ب یوندند، و از طرف دیرر مشاهده میقدرت جامعه نبوی دائما در حال افزایش ا
گرایی( است. یعبی درصدد است که قدرت را بار محاور اراده خادای حال شکستن ساختارهای قدرت سیاسی )قومیت و قبیله

و لذا دنیای خود را در معرض نابودی میبستان با رؤسای قبایل برای حفظ تمبیات و شهوات آنها ا تعریف کبد متعال ا و نه بده
توان بعد از شهادت کردند که اگر دور ما جمد شوید، میدیدند. در چبین شرایطی، غاصبین خالفت با رؤسای قبایل رایزنی می

ا را پیامبر به توسیم قدرت اقدام کرد و ریاست دنیایی که از شما گرفته شد، به رسمیت خواهیم شباخت و جایراه اجتماعی شم
غاصبین خالفت در هیچ  به شما بازخواهیم گرداند. به همین دلیل است که ببا به نول سلیم بن قیس هاللی در کتا  معروفش،

اناد  آن هام در اند و نه خودشان زخم خاوردهو زخمی نکرده های پیامبر )ص( حتی یک نفر از مشرکین را نکشتهیک از جبگ
کشته شود، کل  گرا اگر یکی از افراد قبیلهتن و کاماًل نزدیک بوده است. چون در جامعه قبیلهبههای آن دوران که همری تنجبگ

افتبد. ولی امیرالمومبین)ع( چباین مالحظااتی را در نظار شده از نسل و نژادشان با قاتل و قبیله او در میقبیله برای خون ریخته
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افروختبد، نهایات موابلاه و هایی که کفار برمییروزی آن در جبگهای حکومت نبوی و پشدن پایهگرفت و برای مستحکمنمی
بیات وارد هایی که بار دشامبان اهالگرفت. با این توضیحات است که معبا و حکمت لعنشجاعت را در موابل کفار بکار می

توانستبد ری بودند که میها و ساختارسازهای بسیار پیچیده و پر از کید و مکشباسشود زیرا این عباصر، جامعهشده، روشن می
شدن قومیت و کشیدهچالشها و رفتارهای خاص و ویژه جمد کببد و برویبد اگر دنیای شما به دلیل بهرؤسای قبایل را با رایزنی

به گردانیم و اگر گرایی و سربرآوردن یک تعریف جدید از قدرت در معرض نابودی قرارگرفته، ما این جایراه را به شما برمیقبیله
کبایم. ایان در رساند، حفاظ مایهای اجتماعی را که شما را به آالف و الوف میریاست برسیم، روابط و ساختارهای و مبزلت

شکست و قدرت و ایجاد امت و جامعاه را بار محاور اراده خادای گرایی را میاکرم)ص( ساختارهای قبیلهشرایطی بود که نبی
ها و اشرافی که در رالمومبین)ع( هم چهره نظامی و سیاسی  این نه ت بود و همه قبیلهکرد و امیمتعال و کلمه توحید محوق می

طلب و بایمحور و کریمانه، نه خشونتهم در جبری اخالقشدند، آنایستادند، با شمشیر علی )ع( روبرو میبرابر پیامبر می
ه ببیان جامعه و قدرت سیاسی و پیروزی نظامی را قاعده  لذا مبافوین برای غصب خالفت به ساختارهای الهی  حکومت نبوی ک

 ور شدند تا بتوانبد ناراضیان از وضد جدید را بر محور خود جمد کببد.بر محور توحید بباکرد، حمله

اکرم)ص( در بیان تاخخیر برخای اماور از بودند و نبی« حدیثو عهٍد بالجاهلیه»در روایات مکرر ذکر شده که مردم آن زمان  
غ والیت امیرالمومبین )ع( فرمود: مردم، عهدشان با جاهلیت تازه است و ممکن است برگردند. یعبی هبوز با رواباط جمله ابال

ها نباود بلکاه باه قبلی مخنوس هستبد و ممکن است دچار ارتجاع شوند. اما این انس با جاهلیت فوط در عادت به پرستش بت
ها بود که امبیت و محوری نیز مخنوس بودند و قرنپذیری در قالب قبیلهرماندهی و فساختارها و روابط جامعه جاهلی در فرمان

اکرم)ص( نرران باود کاه اگار دیدند. لذا نبیهویت و شخصیت و حیات خود را در فرهبگ قومیت و در دستان رئیس قبیله می
والله »ا هبرامی که خدای متعال وعده داد: عبوان جانشین خود معرفی کبد همه در موابل او بایستبد و تبهامیرالمومبین)ع( را به

والیت و جانشیبی امیرالمومبین را ابالغ کردند. پس صاحبت از سااختارهای اجتمااعی یاک موولاه بای« یعصمک من الباس
پشتوانه نیست بلکه باید دانست که یک مجموعه روابط واقعی در عرصه سیاست و قدرت، علم و عوالنیت، فرهبگ و ثروت در 

ذشته وجود داشته است گرچه نسبت به روابط اجتماعی  امروزین، ساده و بسیط بوده است، اما این بساطت و سادگی جوامد گ
شدند و در موابال توجهی به آنها شود بلکه مأل و مترفین بر این روابط سوار میدر روابط و ساختارهای گذشته نباید موجب بی

آلاود انجاام مایعلبًا دشمبی و اعالم کفر و انکار کببد، این دشمبی را به صورت نفااقتوانستبد ایستادند و یا اگر نمیانبیاء می
 برد.کبد و در پس آن، تمبیات دنیوی خود را پیش میدادند. چرا که مبافق از تحریف و تخویل ادبیات دین استفاده می

محوری با تحریف دیان و فرهبگ قومیت و قبیلهکبد، بازگشت به یمان، متن صحیفه ملعونه را نول می بن لذا وقتی حذیفه 
ما ماأل از اصاحا  »خورد . در ابتدای صحیفه ملعونه این عبارات آمده: سوء استفاده از فرهبگ دیبی کامال در آن به چشم می
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 جعال»اکرم )ص( کسای را بارای خالفات معاین نکارده بلکاه: رسول الله دور هم جمد شدیم و به این نتیجه رسیدیم که نبی
اختیار امر را به مسلمین س رده تا آنهاا خودشاان بارای « اإلختیار إلی المسلمین یختارون ألنفسهم من وثووا برأیه و نصحه لهم

والذی یجب علی المسلمین عبد م ای خلیفاه مان »در ادامه متن صحیفه، این عبارت آمده: «. خودشان حاکم انتخا  کببد
یعبای بار مسالمین واجاب « یتشاوروا فی امورهم فمن رأوه مستحوًا لها وّلوه اماورهمالخلفاء أن یجمتد ذوی الرای و الصالح ف

نظر و تشخیص صالح هستبد جمد شوند و درباره انتخا  خلیفه بعدی است که اگر یکی از خلفاء از بین رفت، کسانی که اهل
ای  اما مرار مردمای ای  چه ظاهر فریببدههگویبد مردم حاکم را انتخا  کببد. چه سخن زیبا و متمدناننظر دهبد. در ظاهر می

« شاورای مسالمین»توانبد ح ور و مشارکت داشته باشابد!  لاذا که زیردست رؤسای قبایل هستبد، چبین جرأتی دارند و می
« نظر و تشخیص صالحاهل»شود و بعد به آورده می« مسلمین»گرایی است. یعبی در ابتدا نام پوششی برای بازگشت به قومیت

ای چه کسانی اهل نظر و صالح هستبد! غیر از رؤساء قبایل و اشاراف آناان!  یعبای رأی کبد اما در چبان جامعهغییر پیدا میت
شاود. پاس ظااهر کاار بستان و ائتالف رؤسای قبایل و صاحبان قدرت مشاخص ماینظر در جریان رایزنی و زدوببد و بدهاهل

است و اال چطور این جمعیت کثیر از مسلمین به صورت ناگهانی و همراانی « فرهبگ قومیت»و باطن آن بازگشت به « شورا»
ذوی الارای و »هاا توساط افارادی باه ظااهر ها قبل از روز سویفه، تمام رایزنیبر خالفت یک نفر متفق شدند!  در واقد مدت

 شکل گرفته و توسیم قدرت و تسهیم سهام سیاست میان آنها انجام شده بود. » الصالح

کببد که شایعه کببد، گمان میاین توضیحات برای امت اسالمی داده نشود، کسانی که از بیرون به جامعه شیعه نراه می اگر
طالب با دیرر مسلمانان تفاوت پیدا کرده است  اما زمانی حویوت ابیبنجمعیتی است که به دلیل تعصب بر فردی به نام علی

و امیرالمومبین )ع( چطور ساختارهایی را که تاری  سیاست و قدرت در کره زمین  شود که روشن شود نبی اکرم )ص(معلوم می
بر آن بباشده بود، شکستبد و روابط سیاسی  الهی را برای اولین بار در تااری  ببیاان گذاشاتبد و مباافوین نیاز چروناه و باا چاه 

کباد. چاه هاا را معباا مایکه حویوات آن لعان هایی استهایی این مسیر را برگرداندند. چبین پیچیدگیها و طراحیپیچیدگی
تخویل کببد و به قبیله « شورا»تدابیری داشتبد که توانستبد این احکام سیاسی و ساختارهای قدرت را به این صورت تحت عبوان 

 گرایی بازگردند.

کاه باه تصاریح  اسات« خطبه قاصعه»ترین خطبه در کتا  شریف نهج البالغه متباسب با همین تحلیل است که طوالنی 
الحدیاد هام در ابتادای شارح ایان ابیجبا  سید رضی در توضیح خطبه، حمیت و تعصب جاهلی را نشانه گرفته است. ابن

کبد که ح رت امیرالمؤمبین )ع( هبرامی این خطبه را خواند که تفاخر به اجاداد و انساا  و نسال و قبیلاه خطبه تصریح می
اا کاه باه معباای « قاصاعه»عر  رواج پیدا کرده باود. لاذا امیرالماؤمبین )ع( در خطباه  مانبد زمان جاهلیت، دوباره در میان

گردد، نه ناژادی کاه تاو ادعاا فرماید: کبریا و عظمت و شوکت به خدای متعال باز میاست ا می« کببدهذلیل»و « تحویرکببده»
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مده  شما که اهل تعصب و حمیت و برتاری  اصال و کردی و آن را مهم پبداشتی و در موارد زیادی نیز َپست و ناپاک از آ  درآ
ه»نسب و نژاد خود هستید، بدانید که این اخالق شیطان است. زیرا شیطان  صل  ب علیه  أل  یعبی شیطان باا ایان ادعاا کاه « َتعصَّ

عَتَرضتُه الَحمیه»اصل و جبس او )یعبی آتش( از خاک بهتر است در موابل آدم و خدای او تعصب ورزید.  ین حمیتی که هم« ا 
َعصابین»شما دارید، اول بر او حادث و عارض شد.  پاس دشامن خادا، پیشاوای متعصابین و پیشاتاز « َفَعادّو اللاه امااُم الُمت 

ْخاَواُن »های شیطان این است که امام تعصب و خودبرترانراری است. مستکبرین است. یکی از نوش اه  َو ا  یَّ ه  َاْبَباُء اْلَحم  َقُه ب  َصدَّ
ه  اْلَعَص  یَّ ل  ْبر  َو اْلَجاه  ه  َو ُفْرَساُن اْلک  یَّ ی ابلیس را ا که خودش و نژاد و نسبش را قیمتای یعبی این مببای پست و زشت و متکبرانه« ب 

تازان کبر و جاهلیات بداند و آن را در موابل اوامر خدای متعال قرار بدهد ا یاران حمیت تصدیق کردند و اهالی عصبیت و یکه
شکبد . این راه، راه شیطان است. امیرالمؤمبین )ع( صریحًا این رابطه اجتماعی و ساختار قدرت و سیاست را میصحه گذاردند

ه  »کبد: زند و آن را افشا میو به آن ضربه می یَّ ل  ه  َو َاْحَواد  اْلَجاه  یَّ یَران  اْلَعَصب  ْن ن  ُکْم م  ب  ی ُقُلو ُئوا َما َکاَن ف  و های تعصب شراره« َفَاْطف 
ُ  »های جاهلی را که در قلب دارید، خاموش سازید، کیبه َبَئان  َو َمَباف  ُح الشَّ ُه َماَلق  نَّ ، َفإ  ة  یَّ ل  ة  َو َفْخر  اْلَجاه  یَّ ْبر  اْلَحم  ي ک  َه ف 

َه اللَّ َفاللَّ
ْیَطان   ی، و مجارای دمیادن و افساون خدا را خدا را از کبر برگرفته از عصبیت و خودخواهی جاهلی که زایبده کیبه و دشامب« الشَّ

ها جریان داشته است و در شیطان است. این اخالق رذیله برای کسب قدرت و ورود در سیاست تا قبل از رنسانس در همه امت
اَیَةَو اْلُواُروَن »فرماید: تباسب با این واقعیت است که امیرالمؤمبین )ع( در ادامه می َماَم اْلَماض 

ُ
َهاا اأْل ي َخاَدَع ب  ت 

َیاَة َأْمارًا الَّ اْلَخال 
یه   بری که با آن امت« َتَشاَبَهت  اْلُوُلوُ  ف  ها در این امار هامهای گذشته را فریب داده است، همه قلبهای پیشین، و ملتاین ک 

 ها بر همین اساس جلو آمدند.ها و حکومتها و زماندوران« َو َتَتاَبَعت  اْلُوُروُن َعَلْیه  »داستان شدند، 

را باا شمشایر امیرالماؤمبین شکسات و مباافوین  دار و خطرناک و مادی و دنیاپرستانهاکرم )ص(، این فرهبگ ریشهاما نبی
دوباره این اخالق زشت را تحت عبوان شورا به امت دیبی بازگرداندند. در اداماه، امیرالماومبین صاریحًا نسابت باه تبعیات از 

ُکْم  َأاَل َفاْلَحَذَر »دهبد: رؤسای قبایل هشدار می ُکْم َو ُکَبَرائ  ْن َطاَعة  َساَدات  تان بر و بزرگان عشیره از اطاعت رؤسای قبیله« اْلَحَذَر م 
ْم »حذر باشید،  ه  ُعوا َفْوَق َنَسب  ْم َو َتَرفَّ ه  ُروا َعْن َحَسب  یَن َتَکبَّ ذ 

آنان که از حسب خود فراتر رفتبد، و خود را برتار از نساب خاود « الَّ
ری که پیش از این درباره رؤسای اقوام و مأل و مترفین و بزرگان قبایل بکار برده شد و این عباصر باه عباوان شمردند. س س تعبی

ة  »خاورد: مهبدسان روابط اجتماعی  کفرآلود معرفی شدند، در ادامه بیان ح رت به چشم می یَّ اُد َأَسااس  اْلَعَصاب  ُهْم َقَواع  نَّ « َفاإ 
رم عصبرؤسای قبایل، قاعده اة  »یت هستبد، های ه  یَّ ل  َزاء  اْلَجاه  ْتَبة  َو ُسُیوُف اْعت  ُم َأْرَکان  اْلف  هاای فتباه و هاا و ساتونپایاه« َو َدَعائ 

هاا. در واقاد آنهاا پایاه گباهانباد، و ماالزم نافرماانی« َأَساُس اْلُفُسوق  َو َأْحااَلُس اْلُعُواوق  »شمشیرهای فخر جاهلیت هستبد، 
گرایی عیبیت پیدا کرده و بار اسااس روابط ظلمانی و کفرآلود و دنیاپرستانه هستبد که در قومیت و قبیلهگذاران  مهبدسان و ببیان

خواهد با بیراری کشیدن از آن، امر رئیس قبیله مطاع است و سرنوشت و حیات اع اء خاندان در ید قدرت اوست و او هم می
 اش، دنیایش را بهتر تخمین کبد.ها و عشیرهزیردست
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ی که زنان مدیبه بعد از احراق بیت و مجروحیت ح رت صدیوه طاهره )س( به مح ر ایشان رسیدند، ایشان سخبان وقت 
!»خورد: بسیار مهم و زیبایی دارند که همین مطلب در آن به چشم می ی اْلَحَسن  ْن َاب  ُموا م  ی َنو  ذ 

چه عیبی از علی )ع( « َو َما الَّ
یاَر »و مبزوی کردند! چرا انتوام گرفتبد! چه عیب و ایرادی بر او گذاشتبد!  گرفتبد که ایبطور او را مطرودمی ْبُه َو الله  َنک  َنَوُموا م 

ی ذات  الله   َرُه ف  ، َو َتَبمُّ ه  ، َو َنکاَل َوْقَعت  ه  َه َوْطَات  دَّ ، َو ش  ه  َحْتف  ه  ب  َه ُمباالت  لَّ ، َو ق  ه  سای را که شمشیرش در موابلاه باا کفار کاز این 1«َسْیف 
در هبرام دفاع از کلماه توحیاد و برافراشاتن پارچم  )ع( کرد. امیرالمؤمبینشباخت و مالحظه این قبیله و آن عشیره را نمینمی

کرد که این شخصی که در موابل اوست از فالن قبیله است و نباید با این طایفه در افتاد و خونی از خداپرستی به این توجه نمی
دانست اهالی باشراه قدرت، کاری به اسالم و کفر ندارند و در صورت ریختن خونی از قبیلهکه میبا اینها به گردن گرفت. آن

شاباخت زنبد، ولی با این حال این قبیلاه و آن قبیلاه نمایپرورانبد و در فرصت مباسب  ضربه میشان، کیبه انتوام را در دل می
ه  »گذراند. ظر میبلکه فوط خدای متعال و اعالی پرچم توحید را در ن َه َوْطَات  دَّ کاردن  دشامبان نه ات به خاطر لردکو « َو ش 

هزار پیامبر، باالخره مهلت کفار تمام شده بود و پیامبری آمده بود تا گردن  124گرفتبد. زیرا بعد از فرستادن نبوی بر او عیب می
امی و دفاعی  این رساالت را امیرالماؤمبین باه دوش مایکفر را بشکبد و برای کلمه توحید و نبوت، امبیت ایجاد کبد که بار نظ

ه  »کشید و ایبها با این امر مشکل داشتبد.  ی »برد. زد و ایبها را از بین میچطور به ایبها دردآلود ضربه می« َو َنکاَل َوْقَعت  َرُه ف  َو َتَبمُّ
گرایی و قومیت سیاسی و نظامی  شکستن روابط قبیله که به چهرهگیری امیرالمؤمبین در راه خدای متعال و اینسخت« ذات  الله  

تبدیل شده بود، باعث شد که به او عیب بریرند و تمایالت عمومی را از امیرالمؤمبین دور کببد و بر محور کساانی کاه رواباط 
تاوان نواش شباسبد، جمد کببد. لذا این ساختارهای اجتماعی بود که غاصب خالفت شد. البته نمایقومیت را به رسمیت می

های مفصلی در حق آنها وارد شده اما مهم این است که رفتاار و نواش ایان افاراد چروناه رو، لعنافراد را که انکار کرد و ازاین
ة  »تحلیل شود! آیا آنان فوط یک فرد بودند یا  یَّ ُد َأَساس  اْلَعَصب  گذاران و مهبدسان روابط اجتماعی بر محور قومیعبی ببیان« َقَواع 

ها را شکسته بود! و همین باعث شد که یک جامعه از امیرالمؤمبین جدا شود و فوط محوری بودند که ح رت آنایی و قبیلهگر
نفر برای دفاع از حق امیرالمؤمبین باقی بمانبد. اما طبیعی است که این چبد نفر در موابل یاک جامعاه قادرتی  12یا نهایت  6

 که این جامعه با جبر به راه راست هدایت شوند. نخواهبد داشت و البته قرار هم نیست 

عصر)عج(، جامعه کفر و نفاق و ساختارهای اجتمااعی آنهاا از باین نرفات اما با شهادت ائمه هدی و غیبت ح رت ولی
بلکه با شدت هرچه بیشتر به حیات خود ادامه داد و در ظرفیت خاودش نیاز سااکن و متوقاف نماناد بلکاه ظارفیتش را بارای 

                                                           
اش نبرد، و قدرت او در جبرجویی، و ضربات درهم شاکببدهاعتباییش در برابر مرگ در میدان گرفتبد، و بیوالله آنها بر شمشیر برنده او ایراد می. »1

 «.بر دشمن
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دنیاپرستی دائمًا توویت کرد و رشد و ارتوا داد. امروز جامعه شیعه در موابل ساختارهای سیاسی  کفر مدرن قارار گرفتاه کاه در 
های قدیم است. در مباحاث پرستیگرایی و نژادتر از قبیلهتر و خطرناکگر شده و بسیار پیچیدهفلسفه دموکراسی و تحّز  جلوه

بزرگ حکومت مردم بر ماردم در ساطح مبباایی بیاان شاد.  یان کفر در مببای دموکراسی و دروغگذشته، توضیحاتی درباره جر
زنان اباعبدالله الحساین)ع( هام برویباد: کبد که ممکن است محبین و سیبهها را مس  میها و روحدموکراسی به نحوی ذهن

توانبد آزادی برای بشر به ارمغان بیاورند! کسای ها میاما مرر دنیاپرست« در غر ، آزادی است و در کشور ما خفوان است »
تواند مردم را به نفد خودش به بیراری نکشاند. ممکن است سارابی از آزادی نشاان دهاد که دنیاپرست و اهل کفر است، نمی

تبد، چون اصاًل کشاند. در موابل نیز انبیا و اولیا در پی آزادی حویوی برای مردم هستری به ببد میولی همه را در اسارت سخت
خواهبد دنیای خواهبد مردم را در مسیر قر  خدای متعال قرار دهبد. آنها نمیگرایانه ندارند بلکه مینسبت به مردم نراه چ اول

آید. خودشان را رنرین کببد تا مجبور باشبد از بویه بدزدند و سفره خودشان را زیبت دهبد و لذا آزادی فوط از دستراه انبیا بر می
مبد و دارای فرمول و ادبیاات جانبه و قاعدهقدر همها دموکراسی و ساختارهای سیاسی کفر  مدرن امروز به جایی رسیده و اینام

گویباد آنجاا آزادی و زنان اباعبدالله )ع( را هم شایفته خاودش کارده اسات. مایعلمی شده است که بع ی از محبین و سیبه
 شفافیت و پاسخرویی هست ولی ایبجا خفوان است. 

محوری را ب ذیرند اما بودن دموکراسی به دنیاپرستی و مبفعتممکن است برخی عباصر، این مباحث مببایی درباره مشروط
اندهی رهاا کارد و تجاار  توان عرصه سیاست را بدون سامباالخره هر کشوری نیاز به ساماندهی سیاسی دارد و نمی»برویبد 

برای پاس  به این سوال، ابتدا «.دنیا و بشریت نیز این است که با حز  و فرهبگ تحز  باید ساماندهی سیاسی را محوق نمود
تر شده است، زیرا در زمان امام علی)ع( کفر و نفاق، ادبیاات گردد: اوال قطعا کفر امروزه، خیلی پیچیدهچبد مودمه مطرح می

های بسیار وسید در علوم سیاسی و ادبیات تخصصی گرایی به شورا نداشت. این کتابخانهصصی برای تبدیل قومیتعلمی و تخ
ها به کمیت و های مشخص و حتی تبدیل آنکه در دنیا وجود دارد، اصال اهل سویفه در اختیار نداشتبد. ادبیات علمی و فرمول

ها در دست غاصبین خالفت ببدی کببد، اینببدی و رتبهنمره بدهبد و جدول استانداردسازی به نحوی که به دموکراسی  کشورها
ببدی کرده نبود. امروز تا این حد شرح صدر برای کفر پیدا کردند که همه کشورهای دنیا از جمله ایران را با معیارهای خود طبوه

یا والیت ائمه معصومین )ع( و پذیرندگان این والیت، دهبد. ثانیًا آو تحت استانداردهای کفرآمیز و دنیاطلبانه خودشان قرار می
شاان را باه حاد اعلای شان این است که بر اساس استانداردهای کسانی ارزیابی شوند که شرح صدر للکفار و دنیاپرساتیشخن

ان بیایباد و هاای علمیاه باه میادتوان تصور کارد!  اگرحاوزهاند!  آیا هتک و جسارتی بزرگتر از این به جامعه شیعه میرسانده
کفرآمیز بودن این ساختارها را نشان بدهبد، دیرر بع ی از متدنین و مسئولین انوالبی، راه حال رفاد مشاکالت سیاسای را در 

فریب است و اگر به عماق آن توجاه نشاود، ساووط در کببد. البته ادبیات علوم سیاسی، زیبا و دلمبحصر نمی« گراییتحز »
 ی آن طبیعی است.فتبه
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اگر حز  وجود داشته باشد، قبل از »گویبد: ر پاس  به سوالی که مطرح شد، باید توجه داشت که در علوم سیاسی میاما د
توان برای او برنامه تدوین کرد. زیرا در دبیرخانه احزا  برای اداره کشور برناماه ورود یک مسؤول به عرصه مدیریت و اجرا، می

های احتماالی اسات. در غیار ایان رچو  عمل کبد و حز  نیز پاسخروی ناتوانیبایست طبق آن چانویسبد و مسئول میمی
پذیرد و پاسخرو نخواهاد باود، اماا اگار صورت اگر کسی وارد مسئولیت شود و موفق نشود، مسئولیت ناکارآمدی خود را نمی

مسؤول را از طریق حزبش پاساخرو های ساختاری، ندادن به آن حز  و انواع و اقسام پیریریتوان با رأیحز  داشته باشد می
 «های سیاسی کشور درمان شود.کرد. پس باید تحز  محوق شود تا آشفتری

کبد!  در پشت پرده احزا  چه اموری جریان دارد!  باید توجاه داشات کاه تشاکیل اما آیا فرهبگ تحز  چبین کاری می 
نزدیک انتخابات بیایبد و بعد از انتخابات نیز بروند، بلکه های داخل کشور ایران نیست که حز  در عرف جهانی همانبد جباح

جانبه داشته باشد و های آنها، برای تدوین برنامه اداره کشور، باید کارشباس زبردست و اطالعات و آمار همهاحزا  و دبیرخانه
ذ  و تربیت کبد و آموزش دهد، باید با تکیه بر این برنامه، آراء عمومی را جلب کبد. همچبین باید میتیبگ برگزار کبد، کادر ج

آوری بارای تبلیغاات های تلویزیونی و روزنامه و سایت داشته باشاد و در هبراام انتخاباات، مباالس سرسااممطبوعات و شبکه
هاای َبر هساتبد. ایان هزیباهای است که همری هزیبهافزارهای پیچیدهافزارها و نرمگوناگون ب ردازد. پس تحّز  نیازمبد سخت

دار!   قرار بود فرهبگ شود!  جز از کسانی که بیشترین قدرت مالی را دارند یعبی قشر سرمایهبرین و متبوع چرونه تخمین میس
های سبرین دموکراسی مبتبی بر احترام به آراء عمومی از طریق حز  باشد و حز ، نمایبدگی مردم را به عهده بریرد، اما هزیبه

داران متصل کرده بلکه وابسته های سرمایهره حز  و فعالیت سیاسی آن، حز  را نه تبها به خواستهافزاری اداافزاری و سختنرم
داران و و اسیر سرمایه کرده است. در موابل نیز فعالیت احزا  در اداره کشور جز توسعه سرمایه و برآورده شدن اغراض سرمایه

طلبانه نظام ها در پای این اهداف توسعهو دفاع از حووق مردم و آراء آنتواند داشته باشد کببدگان مالی، هدف دیرری نمیتخمین
گذارناد و از های غربی، آن را به نمایش میها و سریالشود. این واقعیت به نحوی علبی شده است که صریحًا در فیلمذبح می

ت مردم امریکا در انتخابات کبراره ا شود که چبد دهه است میزان مشارککببد. لذا مشاهده میاین طریق، تماشاگر جذ  می
 درصد کاهش پیدا کرده و اعتماد عمومی به نحو شدیدی کاهش پیدا کرده است. 40های حزبی است ا به زیر که عرصه رایزنی

 در آیات قرآن به عبوان سرمستانی که از وفاور« مترفین»و جاری نیستبد!  تکرار عبارت  حال آیا آیات قرآن نعوذ بالله مرده 
ها های جهانی و کارتلداران  سرمایهامکانات دنیایی سر به طغیان گذاشتبد، امروز تطبیق چه کسانی دارد! غیر از همان سرمایه

طور که اهالی سویفه در ظاهر از شورا و اختیار مسلمین نسبت به تعیین خلیفه دم زدند اماا در بااطن، ها!  پس همانو تراست
ی رؤسای قبایل را بر مردم حاکم کردند، در دموکراسی هم صحبت از مشارکت عمومی و تعیاین فرهبگ قومیت و تمایالت ماد

و  دار به دلیل پولآید، اما باطن آن، تحویل تمامی مودورات و قدرت یک کشور به قشر سرمایهسرنوشت توسط مردم به میان می
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های علوم سیاسی از این رویه دفااع مایکیلومتر کتابخانهقدرت مالی آنهاست اما این فریب، ادبیات علمی دارد و کیلومتر در 
 ای قرار گرفته است.کبد . جامعه شیعه در موابل چبین مسخله پیچیده

حز  در ایران شکل نررفته »کببد آن هم به این دلیل که جاست که نظام اسالمی ایران را متهم به دیکتاتوری میجالب این 
افتد. اما باید هازاران باار و این تّوهم در میان بع ی از متدیبین هم موبول می« ت فرمایشی نداردای جز انتخاباو این امر نتیجه

خدای متعال را شکر کرد که ساختارهای سیاسی  تحز  مدرن در کشور ما مطابق با استانداردهای جهانی آن شاکل نررفتاه و 
نرذاشته این ساختارهای سیاسی در کشور قوت بریرد. یعبی  ترین دستاوردهای نظام اسالمی است کهاین اساسًا یکی از بزرگ

های سیاسی در جامعه ایران امروز وجود دارد ولی راه درمانش تحز  این امر را نباید به عبوان ضعف تلوی کرد. بله  ناهبجاری
دلیل است که جهات حاکم نشده، به این گیری مادی بر نظام جمهوری اسالمی در عرصه سیاستنیست و اگر تا امروز جهت

جانبه آن مواومت کرده و این از دستاوردهای بزرگ انوال  گیری انوال  جلوی فرهبگ تحز  را گرفته و در موابل جریان همه
قمری ساختارهای اجتماعی  قومیت و شورا، اباعبدالله الحسین )ع( را به شهادت رساند، امروز  61اسالمی است. اگر در سال 

عصر )عج( بدون عبور از ساختارهای دموکراسی ممتبد است. البته ادای وظیفه و وفای عهد به ح رت ولی باید مراقب بود که
معباست، بلکه نظام مودس جمهوری اسالمی موفاق شاده نباید این تّوهم ایجاد شود که در نظام اسالمی مشارکت عمومی بی

ا هماوردی علمی در موابل ادبیات علوم سیاسی روز، دستاورد را در عمل محوق سازد و البته الزم است ب« ساالری دیبیمردم»
« تحاز »های خود را ادامه دهد. به عبارت دیرار، خود را تئوریزه کبد و برای ایجاد ساختارهای علمی متباسب آن، مجاهدت

 ساالری دیبی، ساختارهای دیرری الزم است.ساالری  دنیاپرستان است و برای مردمساختار مردم

شاود! هاای ماؤمبین در کجاا جماد مایهاا و انریازهباره باید این سوال را مطرح کرد که ارادهوضیح اجمالی در اینبرای ت
همکاری از روی اخالص و ذکر خدای متعال و توجه به آخرت به نحو عمومی، در جامعه دیبی کجا شکل مای گیارد! غیار از 

شود، بایاد توجاه نفی می« ساالری  کفر مدرنمردم»و « نیاپرستانمشارکت عمومی  د»مساجد و َهیخت و نمازهای جمعه!  اگر 
های دیرری استفاده کرده است. حتای در اصال نه ات و عماًل از راه« مشارکت الهی»داشت که انوال  اسالمی برای تحوق 

ها نوآوری پیروزی انوال  اسالمی چیزی جز مشارکت عمومی مؤمبین با ساختارهای خاص خودش قابل مشاهده نیست. این
های ماادی ها نیز درگیر تئوریهای علمیه این دستاورد عظیم را تئوریزه نکردند و دانشراهدر عمل ایجاد گردید ولی چون حوزه

ها نسبتًا به کبار رفته و در حاشیه قرار گرفته و در موابل، چون ادبیات علمی بارای دموکراسای وجاود دارد و هستبد، این نوآوری
شاود. لاذا در یاباد و زناده مایتوصیه به استاندارهای جهانی دموکراسی و تحز  و نهادهای مدنی و... بروز میتئوریزه شده، 

به تفصیل بیان شده که ح رت امام خمیبی)ره( با چه مکانیزمی انوال  کرد و چطور از عوبه « گفتمان انوال  اسالمی»کتا  
کاردن تجاار  انواال  های اولیاه و اساسای بارای تئاوریزها ، گامسبریبی مثل جبگ هشت ساله عبور کرد. یعبی در این کت
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گرایاان از طریاق هایی عیبی از مشارکت عماومی ماؤمبین و آخارتاسالمی در ایجاد روابط سیاسی  الهی برداشته شده و تبیین
را در اختیاار حکومات افزارها و ساختار سیاسی  الهای مساجد و َهیخت و نمازهای جمعه بیان شده است. پس خدای متعال نرم

دیبی قرار داده و آنها را تشرید فرموده است ولی اگر درکی از ساختارهای کفر وجود نداشته باشد، حرکت به سمت ساختارهای 
که شود  در حالیکبد. در این صورت است که مسجد به محلی برای اقامه نماز جماعت مبحصر میایمانی از شعار تجاوز نمی

فرمایی به شهر خود قاند کببد وقتی خواستبد به اباعبدالله الحسین )ع( نامه ببویسبد و ایشان را برای تشریفحتی شیعیان کوفه 
لسبا نجمد معه فی جمعه »و آمادگی خود برای قیام و سرپیچی از حکومت یزید و استاندار او را برای امام اثبات کببد، نوشتبد: 

ها و نمازهای عیدی که نعمان بن بشیر اقامه میها و نماز جمعها در نماز جماعتیعبی م« و ال جماعه و ال نخرج معه فی عید
کبیم. در واقد نمازهای جماعت و جمعه و عید، ابزارهای حکومت اسالمی برای بسیج مردم و هماهبری آنها کبد، شرکت نمی

. غاصبان خالفت، این حوایق را باه گرایان باشددر سطح حاکمیت است و باید محور تجمد ایمانی و مشارکت عمومی آخرت
افازار شد و نارمیک سری عبادات فردی تبدیل کردند، در حالیکه بسیج عمومی با همین ابزارها توسط نبی اکرم )ع( محوق می

 ص در ده سال چیزی جز نمازهای جمعه و جماعت و عید نبود. اکرممدیریت نبی

کبد و نظام را به دیکتاتوری متهم زند و خطر براندازی را برجسته میمیپس ساختارهایی که در عرصه سیاسی به نظام ضربه 
هاا و کبد، همین فرهبگ دموکراسی و خلق رذیله تحز  اسات و اماروز بایاد فتباهکبد و به مردم احساس خفوان تزریق میمی

عصار حرکت کرد تا به ح ارت ولای زده آنها را فهمید تا بتوان به سمت ساختارهای الهی  قدرتآلود و نفاقهای کفرپیچیدگی
شود و از آنجا )عج( نشان داد که جمهوری اسالمی و ملت رشید ایران اسالمی مثل جوامد گذشته تسلیم ساختارهای کفر نمی

ی قبل برایشان فرما شود، باعث شهادت و غربتش نخواهد شد و اگر ائمهزمان )عج( تشریفها را شباخته، اگر امامکه این حیله
 ت و شهادت رقم خورد، به این علت بود که جوامد قبلی تسلیم آن ساختارها شدند.غرب

که پاس  « های آزاد افشا خواهبد شدداران زد و ببد کببد، از طریق رسانهاگر احزا  با سرمایه»البته ممکن است گفته شود: 
شیعه و جامعه بشاری روشان های مدرن برای امت به این تصور، در مباحث بعدی خواهد آمد و خطرات وضعیت  عیبی رسانه

 .خواهد شد


