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 باسمه تعالی
 ساختارهای اجتماعیِ قاتل امام؛

 1ساختارهای اجتماعیِ برانداز نظام 

 

 مبحث ششم:

 روابط واردکردن طریق از «سلطنت و پادشاهی» به «شورا» تبدیل با امام قاتل سیاسی ساختارهای مهندسی

 اسالمی جامعه در روم و ایران امپراطوری سیاسیِ

 سیاسی ساختارهای ابعاد از یکی عنوانبه داریسرمایه نظام دست به مُدرن هایرسانه اسارت چگونگی و

 نظام برانداز

 

 شب ششم محرم      االسالم و المسلمین محمدصادق حیدریحجت

 

هما  اسمالم سسسم ه بعد از من، یکایک ریسممان»از وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسالم )ص( نقل شده که فرمودند: 
ایمن روایمت، مدیمد و  2«.و آخرین آن، نمماز اسمت« امامت»ریسمانی که از دین شما سسس ه خواهد شد، خواهد شد و اولین 

کید شد: پیامبر اکرم )ص( و ائمه معصومین )ع( و تمام انبیما شاهد دیگر  است نسبت به مطلبی که در مباحث سذش ه بر آن تأ
ند و منافقین و غاصبین خالفت نیز اولین کار  که کردند تغییمر آن قرار داش « جامعه و ساخ ارها  ماد »و اولیا در مقابل یک 

ساخ ارها  سیاسِی جامعه نبو  و بازسرداندن آن به وضع قبلی بود. در واقع اولین مأموریت انبیاء، ایجاد جامعه و امت دینی با 
پمی  از همر زیمز بمه سماخ ار  محوریت امام و پدیدآوردِن ساخ ارها  الهی برا  آن است و لذا منافقین برا  غصب خالفت،

سیاسِی الهی ضربه زدند و آن را به تحریف و بدعت آلوده کردند و احکامی همچون نماز، آخرین زیز  بود که در آن، انحراف 
آید، ایمن انحرافماب بمه تغییمر در و بدعت پیدا شد. لذا اسر در معارف دینی از بدعت و تأویل توسط منافقین سخن به میان می

شود، بلکمه مهم مر از آن، بمدعت در احکمام اج مماعی و تأویمل در مبنما و بنیماِن اممت و جامعمه و د  منحصر نمیاحکام فر
 ساخ ارها  اج ماعی است.
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سرایی بود که نبمی اکمرم )ص( ایمن در این راس ا بیان شد که ساخ ارها  سیاسِی کفرآمیز آن دوران، بر محور قومیت و قبیله
ا  بر محور قدرب خدا  م عال تعریف و ایجاد کرد اما منافقین سرایی را شکست و جامعهو قبیلهساخ ارها  تفاخر به قومیت 

تحت عنوان شورا و رأ  مسلمین و اهل حل و عقد، همان ساخ ار قومیت را بازسرداندند. بمر ایمن اسماس نبمی اکمرم )ص( در 
اسالمی بر محور قدرب خدا  م عال معین کرد و حضمرب  عنوان مبنا  جامعهخطبه مبارکه غدیر بعد از اینکه امر والیت را به

بعمد از ممن « سیجعلون اإلمامه بعد  ملکا و اغ صابا»امیرالمومنین )ع( را برا  تحقق این مهم منصوب فرمود، تصریح کرد: 
و پادشماهی امامان جور خواهند آمد که امامت و والیت و ساخ ار سیاسِی مب نی بر توحید و قدرب خدا  م عمال را بمه ملمک 

آغاز شد و به تمدری،، حمواد ی « شورا و نظر مسلمین»شبه انجام نشد. بلکه اب دا با عنوان تبدیل خواهند کرد. الب ه این کار یک
رقم خورد که پوس ه ظاهرِ  شورا کنار رفت و به پادشاهی و ملک و سلطنت تبدیل شد. به طور نمونه، امیرالمدمنین در یکی از 

َسِمْعُ ُه یُقوُل انَّ َبنی أِبی الَعماِص »کنند: جمله بسیار مهمی را از پیامبر اکرم )ص( نقل می 1هم خود به معاویه،ها  بسیار منامه
ال َو َماَل اللِه ُدَوال مع و . این عبارب، به صورب بسمیار زیبما و جما2«اذًا َبَلُغوا َ ال یَن َرُجاًل َجَعُلوا ِک اَب اللِه َدَخاَل َو ِعباَد اللِه َخوَّ

کننمد و مایمه از نظر فرهنگی، دین خدا را تأویمل ممی»کند: مدجز، سه ساخ ار اج ماعِی غاصب خالفت و قاتل امام را بیان می
دهند. از نظر سیاسی، مردمی را که با نهضت نبی اکرم )ص( از دست قومیت و قبیلمه سرایمی آزاد شمده و فریب و حیله قرار می

کننمد. از نظمر اق صماد ، امموال خمدا  ، به برده و کنیز و عبِد خود و رؤسا  قبایل تبدیل میشخصیت ایمانی پیدا کرده بودند
سپس در ادامه نامه می«. کنندم عال و بیت المال را به ملک شخصی خودشان تبدیل کرده و میان خودشان دست به دست می

د و فرزند من را به شهادب خواهد رساند و بعد از تو حکومت را غصب خواهی کرد و بعد از تو یزید حاکم خواهد ش»فرمایند: 
شما، ده نفر از بنی امیه که از فرزندان مروان هس ند، حاکم خواهند شد. من می دانم با این نامه تغییمر  در راه خمودب ایجماد 

 «نامه را نوش م. نخواهی کرد. اما برا  اتمام حجت بر اطرافیان تو و خود تو و اینکه این حقایق به شیعیان من برسد، این

ها، رف ار یک فرد نیست بلکه مم با توضیحاتی که در مباحث پس باید به این نک ه مهم توجه شود که این انحرافاب و بدعت
سذش ه بیان شد مم واضح سردید که این امور، اوصاِف ساخ ارها  اج ماعی است که منافقین بوسمیله آن، حکوممت را از اهمل

تمایالب جامعه را بر محور خود سازماندهی کردند و حضمراب معصمومین )ع( را در اوج انمزوا قمرار بیت )ع( غصب کرده و 
دادند. الب ه تالشی که نبی اکرم )ص( برا  ایجاد ساخ ارها  الهِی قدرب و سیاست در جامعه اسالمی به کمار بسمت، بسمیار 

رغمم تحریفمی کمه در به سمت ساخ ارها  ماد  ببرند. لذا علمیرا تغییر داده و  توانس ند آنعظیم بود و منافقین به راح ی نمی
عنوان ساخ ارها  اصل والیت و امامت انجام شد، خلیفه اول و دوم بخشی از حدود و ظواهر  که در دوران نبی اکرم )ص( به

وران خلیفه سوم اج ماعی و روش حکمرانی و هدایت یک امت شکل سرف ه بود، حفظ کردند. اما این تغییراب ساخ ار ، در د
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، 1که، خلفا  بعد از نبی اکرم )ص(، به دالیلی که مفصاًل در مباحث سذشم ه ذکمر شمدو معاویه به اوج خود رسید. توضیح آن
که ابرقدرب جهانی و در واقع همانند آمریکما و شمورو  مجبور شدند جهاد با کفار را ادامه دهند و امپراطور  ایران و روم را مم

ند مم ساقط کنند. لذا با یک تمدن جهانی و ساخ ارها  سیاسی، فرهنگی و اق صاد  آن مواجه شدند و این در در این عصر بود
ا  داش ند اما با این ف وحاب همانند اکرم)ص(، سران عرب، قدرب و ساخ ارها  اج ماعی سادهحالی بود که قبل از بعثت نبی

رو، حضمرب اباعبداللمه )ع( در ت بزرگ دست پیدا کرده اسمت. ازایمنخان یک روس ا شدند که ناسهان به سیطره بر یک مملک
تا قبل از اینکه نبی اکرم )ص( قیام کند و شما خالفت او را غصب کنید و بر مسند »فرماید: ها  خود به معاویه مییکی از نامه

نه دو کماروان تجمار  را بمه سممت توانس ید انجام بدهید این بود کمه سماالخالفت بنشینید، تو و پدرب بیش رین کار  که می
یعنی اعراب در معادالب قدرب جهانی، یک قوم درجه دوم و سوم و یک ملِت در حاشیه محسوب ممی 2«.اطراف حجاز ببرید

شدند و اوج توانایی آنها مدیریت کاروان تجار  بود! در مقابل، تمدن و قدرب و فرهنگ و اق صاد جهانی در دست امپراطور  
 بود. ایران و روم 

هما  کفمر )ص( برا  مسلمین ایجاد کرد و نهادینه کردن فرهنگ جهاد با کفار، خلفا به امپراطور اکرماما با قدرتی که نبی
ها را ف ح نمودند. در ن یجه، زنین قومی با آن ضعف سیاسی و فرهنگی و اق صاد ، ناسهمان ور شدند و آنزمان خودشان حمله

ِ  دنیاپرس ی و با تمام ساخ ارها  پیچیده سیاسی و فرهنگی و اق صاد  آن قرار سرفت. از سو  در مقابل یک تمدن با حد اعال
دیگر، منافقین همانند کفار، اهل دنیا هس ند با این تفاوب که برا  رسیدن بمه مقاصمد پسمت دنیمو  خمود از ادبیماب دینمی و 

سم ی آشمنا شمدند و ایمن سمطح از امکانماب و مقمدوراب کنند. پس وق ی با این مقیاس جدید از دنیاپرتحریف آن اس فاده می
سیاسی و فرهنگی و اق صاد  را مشاهده کردند، تصمیم سرف ند از آن اس فاده کنند و بهره ببرند و با آن تلذذ و اب هاج ماد  پیمدا 

کار در امر حکوممت ممم  کنند. لذا این روابط ماد  را وارد جامعه اسالمی کردند. اب دا خلیفه سوم زنین کار  کرد و زون این
عدال ی شدید در تقسیم ها و مطرودین نبی اکرم )ص( بیدادن به بی دینها  اشرافی و منصباعم از اخ الف طبقاتی و زندسی

المال و... مم  بر خالف وجدان عمومی جامعه مسلمین بود، بر خلیفه سوم شورش کردند. علت شورش علیه عثممان ایمن بیت
اد  و ساخ ارها  اج ماعِی کفار آن زمان را وارد جامعه اسالمی کرد. اما معاویه که در شام به دور از مرکمز بود که او فرهنگ م

تر توانست این ها مأنوس بودند، راحتحکومت قرار داشت و به مرزها  روم نزدیک بود و مردم آنجا با اخالق حکومت رومی
و روم را با روکشی از مذهب وارد جامعه اسالمی کند. سپس با جنگی که  فرهنگ کفرآمیز و ساخ ارها  مادِ  امپراطور  ایران

خوردن کوفیان از معاویه در این جنگ بزرگ و همچنین همراهی کوفیان با معاویه میان او و امیرالمومنین )ع( اتفاق اف اد و فریب

                                                           
االسالم حیدر  مطرح شده و ک اب تدوینی آن تحمت عنموان: د حجتدر مصلی شهر قم توسط اس ا 1396. دالیل تفصیلی این مطلب، در مباحث محرم سال 1
 زاپ و من شر شده است.« هلیت مدرنقیام حسینی در برابر جاهلیت اولی، قیام خمینی در برابر جا»
 .297، ص 2 جاج علی اهل اللجاج، ج. االح2
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سرایی مم مردم کوفه با اخالق قومیت و قبیلهدر زمان امام حسن مج بی )ع(، توانست خالفت را غصب کند. الب ه در اب دا همین 
بودند زیرا کوفه به  که در زمان خلیفه اول و دوم به جامعه مسلمین برسش ه بود مم حول امام علی )ع( و امام حسن )ع( جمع شده

اطهمار به دور ائممه هاپذیرفت. با این انگیزهساه سلطه شام بر خود را نمیرفت و هیچعنوان مرکز مدیریت ف وحاب به شمار می
شان برساند و لذایذ ماد  ها را به تمنیاب دنیو تواند آن)ع( جمع شدند نه انگیزه والیت الهی؛ اما وق ی دیدند معاویه به ر می

 ها ارائه دهد، از بیعت خود دست کشیدند و امام علی و امام حسن )ع( را تنها سذاش ندو سبک زندسی مرّفه ایران و روم را به آن
 و حکومت معاویه اس وار شد.

بنابراین معاویه به آرامی و با حیله و مکر، ساخ ارها  سیاسی کفر آن روز را با روکشی از مذهب به صمورب منافقانمه وارد  
 جامعه مسلمین کرد. الب ه اب دا  امر مجبور بود سلوک شیخین را در پی  بگیرد و  لذا به شامیان سفت ما بایمد بمه فکمر آینمده

کردند، ما عنوان خلیفه بعد  ان خاب میطور که خلفا  قبلی بر اساس شورا و رأ  اهل حل و عقد شخصی را بهشیم و همانبا
عبدالرحمن بن خالد بن ولید برا  جانشینی تو »هم زنین کنیم. اهالی شام نیز به دور هم جمع شده و مشورب کردند و سف ند: 

وق ی معاویه بما ایمن  1، ف وحاب بزرسی برا  مسلمین رقم زده بود و محبوبیت داشت.زیرا او با فرماندهی خود« مناسب است.
ان خاب مواجه شد، فهمید ح ی اسر از سنت شیخین مم که تحت عنوان شورا، خالفت را بر مبنا  نفوذ روسا  قبایل و فرهنمگ 

د و حکومت مورو ی ایجاد نماید. لذا پسمرخالد امیه را بر مردم حاکم کنتواند بنیقومیت مهندسی کردند مم اس فاده کند، نمی
هما  بسمیار زیماد و کردن خالفت رفت و برا  ایمن اممر، تمالشساز  برا  مورو یبن ولید را با سّم کشت و به سمت فرهنگ

 ا  انجام داد که تفصیل آن در ک ب تاریخی آمده است. در صورتی که قبل از این، هیچکمدام از خلفما جمرأب نکردنمدپیچیده
 شد.فرزندان خود را به عنوان خلیفه مطرح کنند و ان خاب خلیفه توسط شورا یا نظر عموم مسلمین انجام می

جانبه در شهرها  مخ لف، زنمد سمفر بمه مدینمه و مکمه ها  م عدد و همهمعاویه برا  تغییر این ساخ ار، عالوه بر تالش 
ن مطلب راضی کند. هم امام حسن مج بی )ع( و هم عبدالله بن زبیر و همم انجام داد تا بزرسان و صحابه و فرزندان آنان را به ای

ا  بمه عبدالرحمن بن ابوبکر فرزند خلیفه اول و هم عبدالله بن عمر فرزند خلیفه دوم با این بدعت مخالفت کردند. لمذا ناممه
به عنوان خلیفه بعد  ان خماب کننمد خواهند یزید را ظاهرًا مردم راضی شده و می»مروان بن حکم، والی مدینه نوشت و سفت 

خواست اخالق والیت و امامت را بمه سملطنت و پادشماهی تبمدیل کنمد. با این کار عماًل می«. لذا از بزرسان مدینه بیعت بگیر
ر اینقدر این امر واضح بود که وق ی مروان موضوع نامه معاویه را با این زند نفر  که ذکر شد مطرح کرد، عبدالرحمن بن ابوبک

                                                           
کمرد، ه کفار بود، اسر اندکی به تئور  قدرب ماد  و ساخ ارها  آن اع نما ممیدهد امیرالمومنین )ع( که محور شجاعت و نبرد و جهاد علی. این مطلب نشان می1

کننمد. امما ا  که همواره در حال جهاد و جنگ است، محبوبیت و شخصیت باالیی پیدا ممیمردم به دور او جمع می شدند. زیرا قهرمانان بزرگ جنگی در جامعه
ساخ ارها  دینی اطهار )ع( در ایجاد امت الهی و تاریخ و حقیقت خواست خدا  م عال و مأموریت ائمهها در طول کرد، هدایت کل امتاسر حضرب زنین می

 زیر سوال می رفت.



5 
 

 1خواهید خالفمت را هرقلمیشما می« تریدون ان تجعلوها هرقلیه کلما ماب هرقل قام هرقل»سریعًا واکن  نشان داد و سفت: 
خواهید سنِت حکومت مورو ی در امپراطور  روم و ایمران را کنید؛ هر هرقلی که مرد، هرقلی دیگر جانشین او سردد. یعنی می

هما را له واضح بود که عالوه بر امام حسن)ع( و امام حسین)ع(، پسر ابوبکر اولین اع مرا اینجا راه بیندازید؟ اینقدر این مسأ
بمه اخمالق « قومیت اهل حجماز»خواست ساخ ارها  ماد  سیاست را از انجام داد. پس اساس مطلب این بود که معاویه می

سیجعلون االمامم  بعمد  »دعت خبر داده بودند: ارتقا دهد. الب ه نبی اکرم)ص( در خطبه غدیر از این ب« پادشاهی ایران روم»
کمردن کنند. نمونه واضمح ایمن سیاسمت، ممورو یبزود  بعد از من امامت را به پادشاهی و غصب تبدیل می« ُملکا و اغ صابا

هس م. همه  من اولین پادشاه عرب« انا اّوُل الملوک»سفت: خالفت و سپردن آن به یزید بود و لذا خود معاویه نیز با اف خار می
ها  ماد  و کفرآمیز در امپراطور  ایران و روم ندارد ولمی معاویمه بمه دانس ند که جانشینی نبی اکرم)ص( تناسبی با اخالقمی

هایی در ساخ ارها  فرهنگی و اق صاد  مم که در مباحث آینده مطمرح غیر از تغییر ساخ ارها  سیاسی اسالم، با ایجاد بدعت
حسن)ع( المی را به این سمت برد و زند سال قبل از مرس  از همه به جز تعداد  اندک )از جمله امامخواهد شد مم جامعه اس

و امام حسین)ع(، عبدالله بن زبیر و...( برا  یزید بیعت سرفت. با این کار عمال اخالق مماد  و کفرآمیمز ایمران و روم در اممر 
 سیاست با روکشی از مذهب وارد جامعه مسلمین شد.

شمود ها  او در مورد احکام فرد  ذکر ممیها و بدعتها  معاویه معموال تحریفکه در نقل بدعترغم اینبنابراین علی 
ا  که نبیذ نوشید و یا ساز را وارد جامعه مسلمین کرد و اولین کسی بود که نماز جمعه را زهارشمنبه خوانمد )مانند اولین خلیفه

تمرین بمدعت او، در اصمل حکمفرممایی و سماخ ارها  ب دا این مبحث مطرح شد، اولین و مهمو...( ولی بنا بر روای ی که در ا
  روزانه معاویه  بت شده که بر اساس آن، بخ  مهمی از سیاسی و روش اداره حکومت بود. در برخی از ک ب تاریخی، برنامه

شان صرف ها پرور  و مکر و خدعهان در رعیتها  پادشاهبرنامه روزانه معاویه به شنیدن اخبار مورخین از تجارب و روش
شد تا به تعبیر امروزین، ب واند این تجارب ماد  را در اممت اسمالمی، مهندسمی معکموس کنمد. بنمابراین انمواع ابزارهما و می

را بما هممان طور  که ح ی مشاوران و مس شاران ایرانی و رومی ساخ ارهاِ  مدیری ی ایران و روم را وارد جامعه مسلمین کرد به
ها  زیاد  بمه ها  خراج، زمین و لشکر و غیره در دوران معاویه تا مدبدین خودشان وارد ساخ ار حکوم ی کرد. اساسا دیوان

ورز  در جهمان، در دار  و اخمالق سیاسمتها به این امور مسلط نبودند و روش حکومتزبان فارسی و رومی بود. زیرا عرب
که ابزارها  مدیری ی جامعه اسالمی باید بر محور توحید و علم ائمه معصمومین )ع( و احکمام لیدست ایران و روم بود. در حا

                                                           
ناممه سف ند و این لغمت روممی اسمت. )لغمتسویند، در قدیم هرقل مینام یکی از سالطین روم است و زنانکه سالطین روم را در این زمان قیصر می« هرقل. »1

 .دهخدا(
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کردن ائمه معصومین )ع( انجام داده بودنمد، طبعمًا نممیهایی که تمام تالش خود را در منزو الهی شکل بگیرد ولی حکومت
 ها اس فاده کنند. خواس ند از علم الهِی آن

اولین کسی بود که در اسالم بر تخت و سریر سلطنت نشست و مردم را زیر دست خمودش قمرار داد.  بر این اساس، معاویه
مانند  در کنار محراب بود و منافذ  داشت که از بمین همچنین اولین کسی بود که در مساجد مقصوره ساخت. مقصوره، اتاق

نشست تا برا  او حالت حشمت و شوکت مماد  ایجماد می هایی که پادشاه روم در آنشد فرد داخل آن را دید مانند اتاقآن می
ها  مدیری ی، بدعت ایجاد شود. اولین کسی بود که در دربارش خدم کار، پاسبان و سارد دربار قرار داد. پس اول در این روش

ها  کفمر آن قله تر و شدیدتر و براساسکرد. یعنی بدع ی که خلفا  قبلی بر محور قومیت عرب ایجاد کردند، به صورتی غلیظ
ها کرد و مردم هایی را وارد جامعه اسالمی و اخالق آنسال، زنین ساخ ارها و روش 20زمان )ایران و روم( پدید آورد و قریب 

 را به این امور عادب داد. 

ار  از در زنین فضا  ماد  و فاسد ، وق ی امام حسین)ع( قیام کرد و شعار حفظ اسالم و احیا  سنت نبو  را داد، بسمی
سرایی مسلمین ح ی مردم کوفه که طعم حکومت عادالنه حضرب علی )ع( را زشیده بودند، در ا ر تغییر به سمت فرهنگ قبیله

امیه است و بحث حق و باطل نیست! بلکه این دو پسر عمو با هم دعوایشان شمده هاشم با بنیدرسیر  میان قوم بنی»سف ند: می
لذا وق ی حضرب مسلم در کوفه «. کنند. نباید ما وارد این دعوا  میان دو قبیله بشویمیدسی میاست و خودشان به این دعوا رس

قیام کرد و مورد حمایت مردم قرار سرفت، عبیدالله اشراف کوفه را جمع کرد تا مردم کوفه را ب رساند و آنها را با وعده و وعید، از 
ما « ندع هوالء القوم ح ی یصلح الله ذاب بینهم»سف ند: ه ا ر کرد و به هم دور مسلم جدا کند. این وعده و وعیدها در مردم کوف

هاشم( را رها کنیم تا خداوند بین آنها صلح برقرار کند و در این درسیمر  قومی ی،اصمالح ذاب بمین دو امیه و بنیباید اینها )بنی
معنما ممیمر حکومت و ساخ ارها  سیاسی آن، بیطایفه مسلمین برقرار شود! یعنی در زنان فضایی، درسیر  حق و باطل در ا

شمود و طور شد، دیگر سخنان و مواضع و عملکرد اباعبدالله )ع( شنیده و فهمیده نمیشود. وق ی وضعیت جامعه اسالمی این
و  کمردهاندازد. زیرا این جامعه و مردم آن با این ساخ ارها  سیاسی ماد ، پرورش پیمدا دعوت  امت اسالمی را به حرکت نمی

انمد. اند و به آن مأنوس شدهسال نیز فرهنِگ ملک و پادشاهی را زشیده 20اند و سال فرهنگ قومیت و شورا را تجربه کرده 25
شدن پیام شود. پس منزو شود و کسی با او همراه نمیمعنا تلقی میدر این جامعه، ندا  امام حسین)ع( به عنوان یک مقوله بی

و مردم نیمز قبمول « امام حسین را یار  نکنید»ا  نبود که سران جامعه بگویند: ت اسالمی، یک امر سادهسیدالشهدا )ع( در ام
هما  اخمالق اللمه، سمنتدیدنمد خلیفمه رسمولها  ماد  در امر سیاست پیدا کرده بودند. مردم ممیکنند. بلکه مردم پرورش

و از سویی، فرهنگ نماز خواندن و روزه سرف ن و ح، رف ن و  دار  خود جار  کرده استامپراطور  ایران و روم را در حکومت
جممع هسم ند! اینجاسمت کمه سماخ ارها  کند و سویا این اممور بما یکمدیگر قابملفرهنگ تروی، میغیره را نیز به عنوان خرده
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حسمین)ع( خواسمت بمرا  زنند. ح ی وق ی معاویه در دوران امامت امام شوند و غربت امام را رقم میاج ماعی، قاتِل امام می
ا  از کوفیان به امام حسین)ع( نامه نوش ند که معاویه خالف عهد خود با امام حسن)ع( عممل کمرده و یزید بیعت بگیرد، عده

یزید را به عنوان جانشین خود معین کرده و لذا ایشان را به قیام دعوب کردند اما حضرب نپذیرف ند. برخی کوفیمان نمزد محممد 
ان القوم »همین حرف را تکرار کردند. محمد حنفیه نظر آنان را به امام حسین)ع( من قل کرد اما حضرب فرمود:  حنفیه رف ند و

کلوا بنا و ُیشیطوا ِدماَءنا خواهند ما را وسیله دنیا  خودشان قرار دهند و خون ما را این مردم و این جامعه می 1«انما یریدون ان یأ
سشت کمه فرهنمگ قومیمت در آنهما در واقع این تمایل به قیام در کوفیان به این نک ه باز می بریزند و خودشان به قدرب برسند.

آنان این بود کمه زمرا  ها قرار سیرند و لذا ناراح یخواس ند زیر بار ساخ ار سلطنت مورو ی و ظلم شامینهادینه شده بود و نمی
حسین )ع( که بمه دنبمال زنمان ب، پذیرش زنین دعوتی توسط امامکند. در این صورها خوب تقسیم نمیآن معاویه دنیا را بین

شدن برا  دنیا  آنها بود. الب ه اینکه زرا امام حسین)ع( در زمان یزید، دعوب کوفیان را قبول کرد اهدافی نبود، به معنا  وسیله
 ها  مفصلی دارد که در سال سذش ه مطرح شد. شان حرکت نمود، بحثو بعد از مدتی به سمت

شدن انقمالب کند و باعث م هماما ساخ ارها  سیاسِی ماد  و کفرآمیز که امروزه جامعه شیعه و نظام اسالمی را تهدید می
شود، زیست؟ اممروزه سماخ ارها  سیاسمِی مماد  و کفرآمیمز، فرهنمگ اسالمی و نظام جمهور  اسالمی به باز  قدرب می

شود به نحمو  کمه سیر  آنها میبرد یا مانع شکلیاسی الهی را به انزوا میاست که ساخ ارها  س و رسانه دموکراسی و تحزب
پمذیر  و شمفافیت و دموکراسمی و مسمئولیت»سویند: ح ی بعضًا عزاداران امام حسین )ع( نیز سرف ار شعارها  آنها شده و می

دم ایمران فرمایشمی اسمت. امما زنمین شمود کمه ان خابماب ممریا نظام اسالمی م هم می«! ها یاد بگیریدپاسخگویی را از غربی
ادعاهایی یک فریب پیچیده است. زیرا جامعه کفر و نفاق در طول تاریخ تداوم پیدا کمرده و طبمق مسملماب اع قماد ، محمال 

هما، بما ایمن رغمم لغمزشها تعطیل شود. آیا صحیح است محبین اباعبدالله )ع( کمه علمیاست که دنیاپرس ی و هوا  نفس آن
ها م هم شموند و آنگماه کنند از تمنیاب دنیا فاصله بگیرند، به انواع فریبو انجام واجباب و ترک محرماب سعی میها عزادارا 

تموان کفار که در باالترین درجاب دنیاپرس ی هس ند، اهل فریب نباشند و در این راه، منافع ملت خود را غارب نکنند؟! آیا ممی
 ان مم که به هیچ نوع توجه و تقرب و عبادتی برا  دور  از دنیا مقیمد نیسم ند ممم در باور کرد که ساخ ارها  اج ماعی دنیاپرس

اوج آزاد  و پاسخگویی و شفافیت و سالمت است و رف ار مدمنین م که باالخره با انواع عباداب و تقرباب از دنیاپرس ی فاصمله 
توجهی بمه مرزهما  اع قماد  و انصافی بزرگ و زه بیبرد؟! و این زه بیسیرند م در حضیض خفقان و اوج فساد به سر میمی

لوازم آن است؟! کسی که اهل دنیاست، قطعا اهل زپاول و دوشیدن مردم و سلب مقدوراب و اخ یاراب و نموامیس و امموال آن
 ها  پیچیده و ناپیدا برا  این کار اس فاده کند.هاست؛ سرزه ممکن است از شیوه

                                                           
 .439، ص 1الطبقاب الکبر ، ج  .1



8 
 

وارد همان زیز  شمو کمه ممردم وارد آن  1«تدخل فی ما دخل فیه الناس»سف ند: الله )ع( میدر دوران صدر اسالم به اباعبد
بشریت سماماندهی سیاسمی کشمورها را بما تحمزب و »سویند: شدند؛ یعنی مردم یزید را پذیرف ند و تو هم بپذیر. امروز نیز می

هما  سیاسمی زاد و خصوصی ندارید، دزار زمال دهد و زون فرهنگ تحزب در ایران شکل نگرف ه و رسانه آرسانه انجام می
امما اینهما هممان «. هس ید و لذا باید وارد همان روند  شوید که دنیا پذیرف ه و از تجارب بشریت در این عرصه اسم فاده کنیمد

 ماتور  کشد یا نظام را به خفقمان یما دیکساخ ارها  ماد  در امر سیاست هست که رف ار سیاسیون نظام را به باز  قدرب می
کننمد کمه ممردم بما حضمور در ان خابماب، در کند. یعنی باید توجه داشت اب دا بر اساس ادبیاب دموکراسی، ادعا ممیم هم می
سویند دولمت م کمه سیرد. اما سپس میخود مشارکت پیدا کرده و با ان خاب دولت من خب، نظامی مردمی شکل می سرنوشت

شود و در مقابل، بخ  خصوصی سس رش یابد و منظور از بخ  خصوصمی نیمز  برآمده از حزب من خب است م باید کوزک
شدِن دول ی کمه من خمب ممردم بمود و بما انمواع ها  توسعه هس ند. در واقع کوزکها و قطبها و تراستدارها و کارتلسرمایه

دولمت برآممده از آن بمه شمد، بمه معنما  آن اسمت کمه رأ  ممردم و ها به عنوان نماد مشارکت عمومی طمرح ممیغوغاساالر 
تمرین اتماق آن ها تبدیل شود. همانند یک اداره که کوزکها و تراستدارها و کارتلمس خدمی برا  بخ  خصوصی و سرمایه

سیرد و از آنجما کمه ممدیران و ها  بزرگ و اخ یاراب م عدد در اخ یار مدیران قرار میشود و اتاقنصیب آبدارزی و مس خدم می
شدن و تقویت آنها در مقابمل دار و م رفین هس ند، بر سس ردهواقعی کشورها در دنیا  امروز همان قشر سرمایه اخ یارانصاحب

را بمه مسملمین تحمیمل « سملطنت و پادشماهی»و سمپس « قومیت»طور که منافقین به اسم شورا، شود. هماندولت تاکید می
کننمد. دار و بخ  خصوصی غرب را بر ممردم تحمیمل ممیقشر سرمایهساالر  و تحزب، منافع کردند، امروزه نیز به اسم مردم

شوند و همه دنیا   حق وتو میالمللی دارندهسپس همین کسانی که مدعی دموکراسی و مشارکت عمومی هس ند، در عرصه بین
همایی کمه پرزممدار تالمللمی نیمز دولمها تبعیت کنند! یعنی به جز روابط ناسالم و کثیف درونمی، در مقیماس بمینباید از آن

 شوند. دموکراسی هس ند، به مظهر قهر و غلبه و زور تبدیل می

ها آزاد هس ند و به عنوان یکی از ارکان اصلی دموکراسی، نق  زشم در جوامع دموکراتیک، رسانه»ممکن است سف ه شود: 
کنند. لذا داران کند، افشا میی از جمله سرمایهبینا  مردم را ایفا کرده و دولت یا حزبی را که منافع عمومی را قربانی قشر خاص

آور ها  سرسامدر پاسخ باید سفت: اواًل هزینه«. ها، جرأب زنین مفاسد  را ندارندها از ترس افشاسر  رسانهاحزاب و دولت
مسم قیم آن از    سمزارش و پخم شمود؟ از هزینمهها  به اصطالح آزاد زگونه تأمین میافزارِ  این رسانهافزار  و نرمسخت

و سس رده در عرصه رسانه )مانند تولید خبمر و فمیلم و مسم ند  ها  بسیار پیچیدهسراسر دنیا تا هزینه نیرو  انسانی با تخصص
هما  ممالی را آید؟! قدرب خریِد این خدماب پرهزینه جز از دست کسانی که باالترین تواناییو...( از زه طریقی به دست می

                                                           
 .165، ص2لمجالس و زینه المجالس ج. تسلیه ا1
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ها هس ند؟! خصوصًا با توجه به این دارها مس قیمًا صاحب رسانه! مگر غیر از این است که بسیار  از سرمایهآید؟دارند، بر می
ایجاد کنند یا آن را تغییر دهند. یعنی با غوغاساالر  و با تکرار هنرمندانه یک « حافظه و هوش اج ماعی»توانند ها میکه رسانه

توانند برا  مردم طور نمونه میدهند. به  افکار عمومی جهت میهوش و حافظه موضوع و کارها  پیچیده هنر ، به سنج  و
کمردیم ما فکر ممی»آید، با تعجب بگوید: به ایران می کنند که وق ی توریست خارجیتصور  از وضعیت ایران درست  جهان،

ملت را در جهان بمه عنموان ش رسمواراِن عقمب توانند یکیعنی می«! کنندمردم ایران برا  حمل و نقل هنوز از ش ر اس فاده می
تواننمد خودشمان طلباِن تروریست معرفی کنند. عموم جهانیان هم که صبح تا شب مشغول کار هس ند و نممیاف اده یا خشونت

هما  هتوانند حافظه ممردم نسمبت بمه وعمدهایی نمیکنند. حال آیا زنین رسانهها اع ماد میهمه زیز را بررسی کنند، به رسانه
هما نمه تنهما احزاب را دس کار  کرده و باعث فراموشی آنها شوند و یا مفاسد آنها را از افکار عمومی دور کننمد؟! یعنمی رسمانه

شان را افزار افزار  و نرمها  سنگیِن سختتوانند هزینهکنند بلکه به سفارش و نفع کسانی که میبسیار  از امور را افشا نمی
ها  آزاد و ُمدرنی اسمت کمه قمرار بمود بمه نفمع ممردم کنند. این وضعیت رسانهو هوش اج ماعی ایجاد می تأمین کنند، حافظه

شود که رقیبی بمرا  ا  دارا  بازار داغی است اما این افشاسر  درباره رف ار حزبی انجام میافشاسر  کند! الب ه افشاسر  رسانه
کند و در میانه این جمدال، م با رسانه خود، مفاسد طرف مقابل را افشا میکنندسان مالِی این رسانه است و حزب رقیب هتأمین

هما  دو جنماح بمه یکمدیگر ها  نجومی و امالک نجومی، رسانهطور که در قضیه حقوقشود. همانمنافع عمومی قربانی می
مجوزها و بس رهایی بود که پرداخمت حمله کردند و بر ا ر این نزاع جناحی، تنها زیز  که به آن پرداخ ه نشد، افشا  قوانین و 

کرد! پس رسانه نیز همانند تحزب، منافع عمومی را به نفع حقوق نجومی و واسذار  امالک نجومی را به امر  قانونی تبدیل می
 کند.قشر خاص ذبح می

ساه نکنیم، دائمًا نظام اسال  تحزب و رسانهها  پیچیدهپس اسر مردم را نسبت به فریب  می در عرصه سیاست ها  مدرن آ
هما  دموکراسمی را سیرد زیرا دائما با تکیه بر ادبیاب علموم سیاسمی، شماخصدر معر  اتهام و کاه  اع ماد عمومی قرار می

تحزب باید به این صورب تنوع داش ه باشد که برا  شما ندارد؛ رسمانه بایمد بمه ایمن »سویند: آورند و میمردم می جلو  زشم
باشد که شما ندارید و بر شما خفقان حاکم کردند و مسدولین بما کنمار سذاشم ن ممردم، مشمغول بماز  شکل خصوصی و آزاد 

در حالی که اسر جمهور  اسالمی و رهبران آن، اهل باز  قدرب بودند در اولین سام بایمد بما «. اندقدرب و تقسیم قدرب شده
دادند. اما جمهمور  اسمالمی بما همر دو و به آنها باج می شدندقدرتمندان بزرگ جهان یعنی آمریکا و شورو  سابق همراه می

دهی داشت و اهل بده و بس ان و باز  قدرب بود، زرا  تک و ابرقدرب کفر در اف اد. اسر نظام اسالمی در بنیان خود اخالق باج
طلبی بمه تر بو  قدربوح پایینتنها در مقابل قدرتمندان جهان ایس اد و باج نداد و هزینه مقاوم   را هم داد؟! بله، اسر در سط

رسد، ناشی از آن است که به جریان اخالق رذیله در ساخ ارها  م داول قدرب توجه نشده و لذا احسماس نیماز  بمه مشام می
هما و َهیمأب کمه انقمالب تولید ساخ ارها  الهِی قدرب پدید نیامده و ح ی تجارب میدانی انقالب )مانند مساجد و نمازجمعه
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ها پیروز شد و تا امروز حفظ شده( تئوریزه نشده و در ن یجه، مسدولین و سیاس مداران کشمور الجمرم در سماخ ارها  بوسیله آن
 شوند.کنند و به مفاسد آن مب ال میقدرب ماد  پرورش پیدا می

یمک نفمر بمه در نظام اسمالمی»کنند این است که: یکی دیگر از شبهاتی که درباره ساخ ار سیاسِی نظام اسالمی مطرح می
هما  ریشه بمروز زنمین شمبهاتی بمه دانم «. دهد و بقیه نیز باید تبعیت کنند و مشارکت مردم معنا نداردعنوان موال فرمان می

شناسی قبمل از سردد که براساس ادبیاب قبل از رنسانس شکل سرف ه است؛ زیرا ادبیاب جامعهها  علمیه برمیموجود در حوزه
سرایی و حذف مشارکت مردمی بوده است و م أسفانه همین فرهنگ را بمه اسمالم نسمبت ممیو قبیله رنسانس، بر مبنا  قومیت

دهند که در واقع برا  اسالم نیست. اسالم به دنبال این است که بیش رین اخ یاراب را به ممردم بدهمد و اخ یماراب ممردم در راه 
مشارکت الهی و اسالمی در سطح یمک جامعمه و حکوممت،  تقرب به خدا  م عال شکوفا شود. سرزه برا  تحقق این معنا از

ها  علمیه وجود دارد. از سویی، ادبیاب تخصصی دانشگاه نیز مع قمد اسمت ضعف و موانع علمی در ادبیاب تخصصی حوزه
فاده   امروز بشریت و ساخ ارها  م داول جهانی یعنی همان دمکراسی و تحزب و رسمانه اسم باید در تمام این امور از تجربه

کرد که ریشه ماد  و حقیقت کفرآمیز آن تبیین شد. این درحالی است که انقالب اسمالمی عممال کارآممد  اسمالم در جلمب 
مشارکت عموم مردم و اقشار مخ لف در سطح ممدیریت یمک نظمام را نشمان داد. نمونمه آن، مشمارکت خودجموش مسماجد و 

تا زند سال بعمد از پیمروز  انقمالب،  1بود که به تعبیر مقام معظم رهبر نمازسزاران در اداره کشور در اب دا  انقالب اسالمی 
کردند. یعنی نظام اسالمی رف ار ها  سیاسی و امنی ی و ح ی اق صاد  مدیریت میمساجد و مردم بودند که کشور را در بحران

ظم رهبر  انجام داده اما ایمن اممر سیر  الهی امام و مقام معنظیر  برا  جلب حضور و مشارکت مردم در همراهی با جهتبی
هنوز تبدیل به تخصص و ساخ ار و فرمول نشده است تا در تمام سطوح اداره جامعه رواج پیدا کند. طراحی این ساخ ارها یک 

ها محسوب شود اما زون دو دس گاه علممی موجمود در ها  علمیه و دانشگاهکار علمی است که باید از وظایف اساسی حوزه
رغم تأمین آزاد  و یک به دالیلی که اشاره شد، توانایی پش یبانی علمی از نظام را ندارند، در ن یجه نظام اسالمی علیکشور هر 

سیرد. اب الء و ام حان و مصیبِت امروز جامعه شیعه نیز مشارکت الهی برا  مردم ایران، در مظلومیت و در جایگاه م هم قرار می
طور که اباعبدالله الحسین)ع( نیز مب ال به ساخ ارها  سیاسی قدرب در آن دوران بود و کسی دعوب ایشان همین است. همان

                                                           
  یکی از اب کاراب مهّم امام بزرسوار ما، از هنرها  بزرگ این مرد بزرگ همین بود که از اّول انقالب مساجد را محمور قمرار داد. آن روزهما». مقام معظم رهبر : 1

زیز در هم ریخ ه بود: سالح بیاورند، جمع کنند، از اینجا بردارند، ]نکند[ دس ها  غیر مأمونی به کارهمایی دانند که همهاّول انقالب، آنهایی که یادشان است می
ن   مرکز  را امام بالفاصله همان روز اّول، حّ ی قبل از اینکه اعمالم پیمروز  بشمود، معمیّ   مرکز  الزم بود؛ این هس هدست بزنند؛ مرکز تشّکل الزم بود، هس ه

دهی عظیم مسجد  تشکیل شد و به وجود آمد که همان کمی هآورد، ببرد ]به مساجد[. بعد هم یک سازمانکردند: مساجد. هرکس از هرجا مثاًل سالح دست می
بیاناب در دیدار «. دادندنها انجام می  کارها  کشور را ایدادند، و درواقع همه  کارها  انقالب را اینها انجام میها  انقالب بودند، که تا مّدتها  طوالنی همه

 .31/5/95ائمه جماعاب مساجد اس ان تهران، 

 



11 
 

کرد. یعنی بال و مصیبت و سرف ار  امام حسین)ع( این بود که زطور این جامعه دنیاسرا در امر قدرب فهمید یا باور نمیرا نمی
 رها  ماد  را رسوا کرد.را تکان دهد و در نهایت، شهادب ایشان این ساخ ا

 دینمی اممت در سیاسمی عرصمه ساماندهی برا  دینی افزارها نرم و الهی ساخ ارها  توضیح به آینده مبحث در شاءاللهان
 حرکمت رو پمی  در مطلموب سیاسمِی  ساخ ار از انداز زشم مدمنین، و اسالمی جامعه به امید ایجاد با تا پرداخت خواهیم

 .سیرد قرار اسالمی نظام


