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 تعالیباسمه

 ساختارهای اجتماعیِ قاتل امام؛

 1ساختارهای اجتماعیِ برانداز نظام 

 

 :هفتممبحث 

 عنوان ساختارهای الهی در عرصه قدرت و سیاست به« ، زیاراتحج ،مساجد، نمازهای جمعه»تبیین جدید از 

 ساختارهای قدرت مادی به آنها در دوران گذار شدنضرورت مقید و

 

 محرم فتمهشب       محمدصادق حیدریاالسالم و المسلمین حجت

 

در مباحث گذشته درباره ساختارهای سیاسِی قاتل امام )ع( توضیحاتی بیاا  شاو س سادر در مسا باه باا ا ت سااختارهای 
جو وی که امرسزه نظام کفر در عرصه سیاسی )دموکراسیت تحزب س رسانه( ا جاد کارده س نظاام اسا می را در معارر خ ار 

ی ماادیت هاه سااختارهای الوای س انوازی قرار دادهت تبیین شو. حال با و جامعه ماممیین بوانیاو در مسابال ا ان سااختارهابر
افزارهای د یی برای سامانوهی عرصه سیاسی در امت د یی سجود دارد. در ساقع تبیین عما  لممااِ  سااختارهای سیاسای نرم

ن نیبتت بمکه اساًل با و عم  دشمیی س پیچیوگی ا ان سااختارهای ماادی مور ت با هوف ا جاد ترس س خوف در جامعه مممیی
که اساسًا خوای متعالت مأمور ت اصمی انبیاء را ا جاد امات انگارانه با انوا صور  نگیرد س ثانیًا ا نمعموم شود تا برخورد ساده

های مفصل س مومای سجاود داردگ گرهاه باا نگااه د یی س به تبع ا  ساختارهای الوی قرار داده است س لذا در ا ن زمییهت تشر ع
افزارها س ساختارهای سیاسی قابال اساتیبان نیبات. البتاه فساه شایعه در دسرا  بیبات کباری فردی به قرا  س رسا ا ت ا ن نرم

و  ااا ها 2طور که مسام معظم رهباری فرمودناونگاه فردی به د نت مبیای س مت س حفظ امت د یی بوده اما اا هما  مبرعمی
انوت به دنبال اجتواد س استخراج ساختارهای اجتماعی از میابع د یی نرفتههالشأ  شیعهت مبت  به اداره حکومت نبودفسوای عظیم

                                                           
بیات)ع( ساقاع در شاور س در مبجو اهل 1397س هیئت گفتما  انس ب اس می در محرم « حبیییه انو شه»همکاری س مشارکت ا ن مباحث با . 1

 به نشانی ذ ل مراجعه کییو:« بمهت سرسش س ا تا»رسا  مسوس قم م رح شوه است. جوت در افت صو  س متن کامل مباحث به پیام
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ها ی که فسوای شیعه س خوِد گرسه شیعهت در دنیای اس م به قور  س حکومت دسترسای نواشاتیو س فساه به خاطر طول سال». مسام معظم رهبری: 2
ای شایعهت در ا ان شیعهت  ک فسِه بیرحکومتی س فسِه فردی بودت امام بزرگوارت فسه شیعه را به سمت فسه حکومتی کشانو... عّمت هم معموم است. فسو

خواساته اسات جامعاه انو. برای انوات ا ن مبائل م رح نبوده است. شیعهت حکومت نواشته اسات. فساه شایعهت نمایمورد تسصیر  ا قصوری نکرده
یبان نما او. لاذا سیاسی را اداره کیو. حکومتی در اختیار اس نبوده است که جواد بخواهو ا  حکومت را اداره کیو س احکامش را از کتاب س سّیت است

های محوسدی از زناوگی اجتمااعیت مثال فسه شیعه س کتب فسوی شیعهت بیشتر فسه فردی بودگ فسوی که برای اداره امور د یی  ک فردت  ا حّواکثر دا ره
 .14/3/76«. مثال ا  کارُبرد داشتمبائل مربون به خانواده س ا
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در لرفیت قبمای خاود بااقی بماناوت « اصول»س « فسه»انو. پر امرسز که شیعه س مکتب اس م به حکومت رسیوه استت نبا و 
نظیر در اختیار جامعه د یی برای سامانوهی ارهای الوی س نرم افزارهای د یی شود تا ا ن ثرس  بیبمکه با و سارد استخراج ساخت

 سیاسی نظام اس می قرار گیرد. 

شود که در موضوع نماز جماعت س مبجوت رسا ا  مفصل س عجیبی نسال شاوه اساتگ خاوای در همین راستا م حظه می
های اجر س ثوابی داده کاه معماوال دسر از مه  ا مبجو جامع شرکت کییو سعوهمتعال به کبانی که در نماز جماعت مبجو مح

فضیمت نماز جماعت نبابت باه »طور نمونه در شرح شویو ثانی بر کتاب لمعه اموه است: های عادی است. بهذهن ما انبا 
ما اگر عالم باشوت هزار برابِر نمااز نماز فرادیت بیبت س پیج برابر است س ا ن در صورتی است که امام جماعت بیرعالم باشو. ا

ا ن فضیمت کاه »برانگیز است. سدر در ادامه تصر ح شوه: ا ن فضیمِت تصاعوی در نگاه اسلیهت تعجب«. فرادی فضیمت دارد
ذکر شوت برای نماز جماعتی است که در مبجو نباشوت سلی اگر در مبجو جامع شور به امامت بیرعالم باشوت نببت به نماز 

 ا «! هزار برابر نماز فرادی فضیمت دارد 100برابر فضیمت دارد س اگر در مبجو جامع به امامت امام عالم باشوت  2700ت فرادی
ُماُب فیاِه »ت ا ن رسا ت نسال شاوه: 17در جمو هوارم کتاب شر ف َمن ال حضره الفسیه در صفحه  اِجوط َ    َمان  َمشای ِالای َمب 

َو  ُل ذاِلاَک َسِا   ماالَجماَعَه کاَ  َلُه ِبُکلِّ ُخ   َرجاِ  ِمث  َئًه َس َ رَفُع َلُه ِمَن الوَّ َف َسیِّ عیَن َال  ُه َسب  َف َحَبَیًه َس َمحاَعی  ُعوَ  َال  اَ  َس ُهاَو هط َسب 
َوِتهِ  ُبوَنُه ِفی َسح  ِرِه َس ُ منِّ َف َمَمکط ُ َعِوُدسَنُه فی َقب  عیَن َال  َل المٌه عزسجّل ِبِه َسب  َعَث َعمی ذاِلَک َس کَّ ِفُرسَ  َلُه ّحّتی ُ ب  هر کبی « ت َس َ َبَتغ 

 70نو بیو س درجاتش نیاز هزار حبیه می 70به خاطر نماز جماعت به سمت مبجو برسدت برای هر  ک قومی که بر می دارد 
ساتو تاا اس را فرهزار درجه باال می رسد س اگر در ا ن حالت)استوامت در راه مبجو( بمیرد خوای متعال هفتاد هزار ممک را می
 در قبرش عیاد  کییو س تا زما  قیامت برای اس استغفار کییو. حکمت ا ن ثواب های عجیب س بر ب هیبت؟ 

طور تفاستی نببت به نماِز جماعت س مبجو در رسا ا ت ببیار تسبیح شوه استگ بهگیری از مبجو س بیاز سوی د گرت کیاره
نماز در خانه خود به صاور  فارادی  1«باء میثورت ال صعو میه الی المه تعالی شی ءالص ة فی میزلک فردًا ه»نمونه نسل شوه: 

َمن صمی فی بیته جماعًه رببًه عان »رسد س نیز امام صادق)ع( فرمود: ببار پراکیوه است که هیچ هیزی از ا  به سمت خوا نمی
بخوانو سلو ا یکه جماعت باشوت برای اس نماازی  اش نمازمیمی نببت به مبجو در خانهاگر کبی با بی« المباجو ف  ص ه له

میمای نبابت باه جماعات س جماع اگر از رسی بی 2«رببه عن جماعه المبممین»نخواهو بود.  ا در عبارا  د گر اموه است: 
گر همبا ه مبجو نماز نوارد م« الص ه لجار المبجو اال فی المبجو»مبممین در خانه نماز بگذاردت نماز نوارد. همچیین: 

ا یاوت حضار  فرماود: ای مبجو نمیدر مبجو نماز بخوانو. همچیین نسل شوه است که به امیرالمممیین )ع( خبر دادنو عوه
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دهیم مگر ا یکه در المال هم نمیکییمت به انوا بیتخور مت مشور  نمیکییمت با انوا خوراک نمیپر ما با انوا معاشر  نمی»
  1«.نزد ک است که من دستور بوهم که خانه ا یوا را اتش بزنیو»ادامه فرمود:  س حتی در« نماز جماعت حاضر شونو

های عجیب س بر ب س از ا  طرف ا ن توو وها س برخوردهای سخت سسیگین هیبات؟ حتای در اماور حکمت ا ن ثواب
اع م شود در صور  انجام گیرد. حال اگر درصو سود به ا  تعم  می18گذاری  ک میمیو  توما  در بانکت مادی نیز با سدرده

گو یو در انجا گیردت همه با تعجب میهزار درصو سود به ا  تعم  می 100درصو  ا  1000گذاری در مرکزی د گرت ا ن سدرده
هزاربرابری هه حکمتی دارد؟ هاوف از 100س  2700برابر س 1000برابری  ا  25هه خبر است؟! ا ن تصاعو عجیب س بر ب 

رساو نظار مایین هیبت؟ با توجه به مباحث س توضیحا  م رح شاوه در مبحاث اسل س دسم س ساومت باها ن نوع تربیب مممی
ای را بر تشکیل دهو س جامعه« امت ا مانی»خواهو در مسابل امت کفر س امت نفاقت حکمت در ا ن است که خوای متعال می

ای بر محور کفر ساختیوت حال با بعثت نبایامعهسالت امت س ج 6800محور توحیو ا جاد کیو. کفار از هبون حضر  ادم تا 
هاا س ها ی را که به سامت اماتخواهو تمام مسوسرا  س انگیزهاکرم )ص( سقتی قرار است امت د یی تشکیل شودت خواسنو می

ی هااس ثاواب شو  بر محور توحیو سوق دهو. ا ن هوفت از طر   تجمیلجوامع کفر رفته استت به طرف جامعه د یی س جمع
های بشری خوب ترسایم ی طوالنِی نظام کفر بر انگیزهگردد. اگر ا ن فضای سم هگرا انه انجام میهای اخر بزرگ س تحر ک

ی سااله 6800های بزرگت عجیب س بیرمعمول به نظر ا و. در ساقع بارای شکباتن ا  فضاای ست که ا ن ثوابنشودت طبیعی
 جاد ساختارهای اجتماعی الوی ضرسری است که جز با ا ان حجام از تحر اک جوامع کفرامیز س ساختارهای اجتماعی ا ت ا

های ببیار طبیعی رسو بیا  هیین اجر س ثوابهای الوی نببت به اخر  ا جاد نخواهو شو. با ا ن توضیحا  به نظر میانگیزه
 س حتی ضرسری خواهو بود. 

ها م رح کرد )البته ساحت مسوس وم عمت ا ن کثر  ثوابتوا  در جوت تسر ب به ذهن س فمثال عس  ی د گری را نیز می
ها میزه است(: اگر به افراد گفته شود هر کبی پیجاه قوم جموتر برسد س در سار خوای متعال س مممیین از ا ن نوع م الب س مثال

بیشتر از پیجاه قوم  گو یو ارزش ا ن جا زه خیمیف   کوهه با بتوت صوهزار توما  جا زه خواهو گرفتت همگی با تعجب می
ای ارزد؟! اما کبی که ا ن پااداش بازرگ را در برابار هیاین کاار در لااهر ساادهرفتن است. ا ا هر قوم ما دس هزار توما  میراه

کیوت به دنبال ا  است که جمعیت س تجمعی در ا  محل خاص ا جاد کیو س از ا  تجمع مردمیت به اهواف خاص پیشیواد می
ال خوای متعال نه با مال س اموال دنیا س نه همانیو سااختارهای سیاسای ماادیت بمکاه باا ثاواب س درجاا  اجتماعی برسو. ح

ها در جامعاه اسا می اسات. در ساقاع نارمت مرکز ارا ش سیاسی محمه«مبجو»کیو. بوشتیت مممیین را تحر ک به تجمع می
کمتر ن هز یه س با حضور داسطمبانه عموم مردم محس  مایافزارهای خوای متعال برای ببیج مممیین بر محور ذکر خودت بوس  

ای از شووا  را ارا ش دهیاو تاا افاراد را باه دسر خاود جماع کارده س شود. در حالی که کفار با و ببیار هز یه کییو س مجموعه
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کارد  رگای بارای جماعگرا انه س با کمتار ن هز یاهت امکاا  بزمیتییگ  ا تجمعی برگزار نما یو. اما خوای متعال با نیت اخر 
ی اسلیاه تجماع س پذ رد. بیاابرا ن مبااجو هباتهمممیین به دسر هم ا جاد کرده است که در مرحمه اسل در مباجو صور  می

سازی برداشته شاود س ماممیین باه گارد هام های ابتوا ی امتنظیر برای ا ن است که قوما جاد امت الوی است. ا ن ثرس  بی
 افزا گردد س به ارامی نورهای کوهکی از نور قور  ا مانی در شورها جاری شود. هم ها شا جمع شونو س توا 

ا ن م الب درباره جا گاه مباجوت  ک امر انتزاعی  ا ارمانی س بیر ساقعی در ا ن دسرا  نیبات بمکاه انسا ب اسا می در  
هاای ابتاوای البته به صور  سجاوانیت از بحارا افزارها پیرسز شوه س جامعه شیعه با همین ساختار مباجو س عمل با همین نرم

انس ب عبور کرده است. ا ن م مب نیز عیا ت خاصه حضر  سلی عصر )عج( به حضر  امام )ره( بود ز را بوس  ا یکاه نارم
افزارهای ا ن م مب به صور  فسه حکومتی س تخصصی تولیو شودت ا شا  حرکت انس بی خود را بر اساس َهیاأ  س مبااجو 

گذاری کرد. در توضیح بیشتر با و توجه داشت که در ا ن دسرا  ُمور ت برپا ی انس ب س سرنگو  کارد   اک رم امت دارای پا ه
های سیاسی که توا  بوه ببتا  در سااختارهای قاور  را دارا هباتیو باه دسر خاود فرمول عممی است:  ا با و نخبگا  س را ز 

خاواهی در امار قاور  باه حاکمیات م مساه  فشاار سی در مجمرت برای ساومجمع کرد تا از طر   انتخابا  س تصاحب کر
های نظامی س تربیت هر اکت مشاغول مباارزا  مبامحانه شاو س بیاسرنوگ که ا ن رسش بموک برب بود.  ا با و به کمک نخبه

کاوام از )ره( به هیچشورها را  کی پر از د گری به تصاحب خود در اسردگ که ا ن نیز رسش بموک شرق بود. اما حضر  امام 
نتیجه ا ن کار شما معموم نیبتت نوضت شما کور س پر ابواام »گفتیو: ها را نرفت. لذا به اس میها عمل نکرد س ا ن راها ن نبخه

کییاو؟ مگار های نظامی س هر ک ارتبان برقرار نمیهای موجود در امر قور  س  ا نخبههای سیاسی س را ز است. هرا با نخبه
خاوانی زنای س رسضاهبیبتم امکا  دارد با  ک عوه مبجوی س هیئتی س اخونو که نوا ت توا  انوات خوانو  نماز س ساییه در قر 

 «.استت قیام کرد؟!

های د ییت لرفیت ائمه جماعا  س مردم ماممن س اما حضر  امام خمییی)ره( با افشای مفاسو پوموی س ضو ت ا  با ارما 
اجو س َهیأ  به شبکه س سازما  انس ب تبو ل شو که د گر قابل کیترل نبودت سگرنه شااه س سااساک باا هیئتی را باال برد س لذا مب

های سیاسی ها ی مانیو سازما  مجاهو ن خم  را گرفته بود س نخبگا  س را ز باالتر ن توبیرهای امییتی جموی تحرکا  هر ک
های مادی س وضت امام را کیترل کییو؟ ز راحضر  امام )ره( از رسشمانیو نوضت ازادی را کیترل کرده بودت اما هرا نتوانبت ن

افزار د یای بارای سحاو  امات ماممن  نظیر مباجو س َهیأ  به عیوا  نرمهای موجود مبارزه خارج شو س از ثرس  بیهارهوب
خه هاای عمماِی مباارزه را های د یی مجتمع نماود س در عمالت تماام نباها س حباسیتها را بر محور انگیزهاستفاده کرد س ا 

شکبت داد س کاراموی خود را ثابت کرد. گرهه مباحث عممی س فسه حکومتی ا  موجود نبود س اساساًا هماین امار اسات کاه 
بیانگر اعجاز انس ب اس می است.  عیی ممت ا را  به رهبری حضر  امام )ره(  ک ساقعیت جو و سیاسی در دنیا ا جاد کرد 

وس ساختارهای الوی در امر مبارزه س کبب قور  الوی بود س ممت ا را  نیز به نوای اس لبیک گفات س س حضر  امام)ره( موی
 طول کشیو. 57تا  42هیین نواسری را در عالم سیاست ا جاد کرد. البته ا ن ارتساء لرفیِت مباجو س َهیأ  از سال 
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  ارائه شوت در عمل تحس   افته است. ز را در فرهیگ د انت باره اموه س تحمیمی که پیرامو  ابیابرا ن انچه در رسا ا  در ا ن
گیری جوامع کفر س نفاق است که باا قارارداد  کیوت شکلاسلین خ ری که خوای متعال برای ض لت بیوگا  خود مشاهوه می

هاا بشاکیو س  اک برنو. لذا اسلین حکم الوی ا  است که با و ا ن جماعمردم در ساختارهای مادی انوا را به عم  لمما  می
شود س اسلین مرکز ا ت مبجو است. البته ناه جامعه د یی ا جاد شود که ا ن امر با تجمع مردم بر محور خوای متعال محس  می

مباجوی که با فرهیگ باصبا  خ فتت فسط برای خوانو  نماز س قرا  س بیا  احکام فردی باشو بمکه مباجوی که محور ا ت 
هاا ی از ناور در س جوی انگیزانو س برکهی مادِی جامع کفر س نفاق باشو. در ا ن صور  مردم را برمیافشای مفاسو س ساختارها

 گیرد.مباجو شکل می

پیونود س به  ک رسدخانه بزرگ کیو س در نمازهای جمعه به هم میها حرکت میها س جو بارها از مباجو محمها ن سرهشمه 
ها به هم مایها در مسابل نظام کفر س نفاق ارا ش سیاسی پیوا کردنوت ا ن محمهسقتی محمهشود.  عیی از نور س ا ما  تبو ل می

گیرد. لذا متیاسب با همین م مبت در ی کفر س نفاق ارا ش سیاسی میپیونونو س  ک شور در قالب نماز جمعه در مسابل جامعه
َأَشاَوّ »ن سوره پیرامو   وود استگ  عیی جماعتی که شود که بخش مومی از ا رکعت اسل نماز جمعهت سوره جمعه خوانوه می

اِس َعَواَسًة ِلَمِذ َن اَمُیوا شود تر ن مردم نببت به مممیا  هبتیو س در رکعت دسمت سوره میافسین خوانوه می( دشمن82)مائوه/« الَیّ
که بارای نمازهاای جمعاه نسال شاوه های عجیب س بر بی ها است. با ا ن نگاهت ثوابا  که درباره اهل نفاق س افشای اسصاف

َر َس ابَتَکَر َس َمشی َس »فرما و: سمم میسالهسعمیهالمهکیوگ پیامبر اکرم صمیاست معیا پیوا می َل َ وَم الُجُمَعِه َس ابَتَبَل ُثمَّ َبکَّ َمن َببَّ
کبی کاه ببال کیاو س در اسل  1«ُخ َوهط َعَمُل َسَیهط َاجُر ِصیاِموا َس ِقیاِمواَلم َ رَکب َس َدنا ِمَن اأِلماِم َس اسَتَمَع َس َلم َ مِغ کاَ  َلُه ِبُکِلّ 

سقت در نماز جمعه حضور پیوا کیو س پیاده برسد س زسد برسو س نزد ک امام بیشییو س گاوش بوهاو س صاحبت نکیاوت هار  اک 
با و توجه داشت که هزارا  ساال کفاارت قومش پاداش  ک سال عباد  س نماز س رسزه دارد. جوت فوِم ا ن حّو از اجر س ثوابت 

خواهو ب د خوای متعال را بصب کردنو س مردم را بر محور مشتویا  س شووا  خودشا  ارا ش دادنوت حال سقتی خواسنو می
ا  س خواهو در ا ن راه از فرهیاگ دنیاپرساتتوانو س نمیشورها را بر محور ذکر خود س مسابمه با کفار س میافسین ارا ش دهوت نمی

دهو. لذا هما گرا انه انجام میهای شو و اخر پول س مال س شووا  دنیوی استفاده کیو بمکه ا ن برر اساسی را با تحر ک
ساازی س ارا اش سیاسای در های ببیارت طبیعی بوده س نالر به ضرسر  اماتطور که بیا  شو با ا ن نگاه به رسا ا ت ا ن ثواب

گرا ی س قومیت س امرسز با دموکراسی س تحزب به بشار ت ی که کفار در گذشته با فرهیگ قبیمهشورهاست. ز را در مسابل شووات
هاای دهیو تا با تحر ک افکار عمومیت مردم را ببیج کرده س ارا ش سیاسی دهیوت خوای متعال با ا ن ادبیاا  انگیازهمیسعوه 

ُل َس الّثانی َ جِمُر الّیاُس مِ »دهو: الوی مردم را تحر ک کرده س ارا ش می َن المِه َ وَم الِسیاَمِه َعمی َقوِر َرساِحِوم ِاَلی الُجَمعاِ  َااَلسَّ

                                                           
ها برسانو س پیاده برسد س در نزد ک امام حضور در نماز  ابو س خود را به اسل خ به کبی که در رسز جمعه ببل جمعه نما و س در اسل سقت نمازت. »1

دارد اجر س ثاواب  کباال عبااد  از هر قومی که بر می ها گوش دهو س از لغو ا  در بین خ به س حرف زد  خودداری کیو بهجای گیرد س به خ به
 .213ت ص86بحارالیوارت جمو «. نماز س رسزه برا ش دارد
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شود که هسور شوق شا  نببت به خوای متعال در رسز قیامت بر ا ن اساس مشخص میقرب س بعو مردم س جا گاه 1«َس الّثاِلُث 
ام باقر )ع( نسل شوه که در رسز جمعه م ئکه مسرب نازل میس شتاب در رفتن به نمازهای جمعه دارنو.  ا در کافی شر ف از ام

ها در مباجو نشیییو )ا  موقع نماز جمعهها ی از نور بر دِر مباجو میشونو س بر کرسیشونو س در هیچ رسز د گری نازل نمی
ای مایها ی نسره س بر صفحهها ی از ط انوت با قممبوده است( س اسامی مردم را بر طب  میزلتی که در صف نماز جمعه نشبته

ا یاو س فساط کییو س در بیر از جمعه هم نمایکییوگا  در نماز جمعه را استیباخ مینو بیو. ا ن م ئکه مسربت اعمال شرکت
  2گردنو.ا یو س به اسما  برمیبرای همین کار می

ِِ »فرما و: نمونه امام باقر )ع( میطور تارکین نماز جمعه نیز رسا ا  عجیبی نسل شوه استت به البته در توبیخ ص ُة الُجُمَعا
ِط ث َث ُجَمعط َفَسو َتَرَك ث َث َفرائَض 

ٌِ مع اإلماِمت فإ  َتَرَك َرُجٌل ِمن َبیِر ِعمَّ ٌِ س االجِتماُع إَلیوا َفر َض ت س ال َ َوُع ث َث َفرائَض َفر َض
ِط إاّل ُمیاِفٌ  

ماز جمعه برسنو س با حضور امام در نماز جمعه مجتمع شاونو س هارکر ساه ساجب است که همه به ن 3«ِمن َبیِر ِعمَّ
هاا س شود. به عبار  د گر کبی که در جمع مممیین شرکت نکیو س باا برناماههفته پشت سر هم ا ن امر را ترک کیوت میاف  می

هاا هاای ا  ا ناخواسته در نسشاههای انوا اشیا نشودت خواسته های جامعه کفر س نفاق س رسش شکبتن ساختارها س هجمهحیمه
ِو َس »گیرد.  ا رسا ت عجیبی در ذ ل ا ه: قرار می ٌر ِمَن الَمو  َو الّمِه َخی  َوا َسَتَرُکوَك َقاِئًما ُقل  َما ِعی  َفُضوا ِإَلی  ًوا ان  ا ِتَجاَرًة َأس  َلو  ِإَذا َرَأس  ِماَن َس

اِزِقیَن  ُر الَرّ َجاَرِة َسالَمُه َخی  سارد شاوه اسات سقتای نبای 146در جمو دسم کتاب میاقب ابن شور اشوب صافحه   (11)جمعه/4«الِتّ
کرد س تمام نمازگزارا ت حضر  رسول با زد  طبلت از انجا عبور  )ص( در حال ا راد خ به نماز جمعه بودت کارسانی تجاریاکرم

و. فساط هشات نفار مانوناو: امیرالماممیین س را که ا بتاده در حال خوانو  خ به بود رها کرده س به طرف کارسا  تجاری رفتیا
الب م س ابوذر س سامما  س مساواد س صاویب. حضار  سقتای ا ان سضاعیت را حضر  زهرا س امام حبن س امام حبین عمیوم

فموال همالء الثمانیاِ »در ا ن موقع خوا به مبجو من نگاه کردت « لسو نظر المه  وم الجمعِ إلی مبجوی»مشاهوه کردت فرمود: 
ت اگار ا ان هشات نفار نیاز « ن جمبوا في مبجوي ألضرمت المو یِ عمای أهمواا ناارا س حصابوا بالحجاارةت کساوم لاونالذ

 شونو! گرفت س مثل قوم لون عذاب میخوردت اهل مو یه را اتش در بر میرفتیو س نماز جمعه به هم مینشبتیو س همه مینمی

رسزه نگیردت به عذاب قوم لون ا  هم به صور  فوری س ب فاصمه سعاوه  در حالی که اگر کبی نماز فرادای خود را نخوانو س
بود  گیاه ا ن کارت هیین رسا اتی در عذاب فوری س توبیخ ا ن ربم بزرگشودگ  عیی در ترک عباداِ  ساجب فردی عمیداده نمی

افزارهاای اسنو ق عی است. اگر نرمفرد سارد نشوه است سلی اگر احکام س ساختارهای اجتماعی الوی ترک شودت عذاِب انی خو
                                                           

بحاراالنوارت «. گیرنوها در نزد کرامت خوا جای میجمعهسمم فرمودنو: مردم در رسز قیامت به ترتیب رفتن به نمازسالهسعمیهالمهپیامبر اکرم صمی. »1
 .۲۱۵ت ص۸۶جمو 

 . 413ت ص3. الکافیت ج2
 .85ت ص1. المحاسنت ج3
کییوگ بگو: انچاه رسنو س تو را ا بتاده به حال خود رها میشونو س به سوی ا  میهیگامی که انوا تجار   ا سرگرمی س لووی را ببیییو پراکیوه می. »4

 «.دهیوگا  استنزد خواست بوتر از لوو س تجار  است س خواسنو بوتر ن رسزی



7 
 

شود. ا ن توو وهای سیگین س ها ی مثل عذاب قوم لون نازل مید یی برای ا جاد امت س قور  الوی هتک حرمت شودت عذاب
اکارم)ص( س ی کفار س میافسینت دنیا را فرا گرفته بودنو س نبایهای عجیب برای ا ن است که جامعههای بزرگ س تربیبمجازا 

ای ا شا  در مسابل انا  قیام کردنو. شکبتن ا ن ساختارهای کفرامیز اا که تمام فضای زمین را لممانی کرده س باه تعبیار اسصی
گرا اناه هاای شاو و اخار کرد  مممیین حول توحیوت نیاز به ا جاد انگیزهشوه بود اا س جمع« کاسفه الیور»امیرالمممیین دنیا 

 داشت. 

عه با و خ را  نظام کفر س نفاق س ساختارهای ا  را بشیاسیو س سدر احکام مسابمه س دفااع را  ااد بیابرا ن مردم در نماز جم
بگیرنو.  عیی تا رسز لوور حضر  حجت )عج( س حتی تا رسز قیامتت ا ن سه نظام کفرت نفاق س ا ما ت با هم درگیر هباتیو س 

 است.«  ن درگیری تار خی س اجتماعیمعارف مورد نیاز برای ا»در ا ن میا ت نماز جمعه محل توز ِع 

های حضر  امام )ره( با تکیه به مباجو س َهیأ ت انس ب را به پیرسزی رسانو س پر از پیرسزی نیز برای مسابمه با تمام بحرا 
های یگرا س شرق گرا س م بوعا  انا  به مواضع ا شا  س درگیری احزاِب بربسیاسیت امییتی س نظامی )مانیو اعترار س هجمه

مبمحانه س تحر ک اقوام س جیگ تحمیمی س...( با ساختار الوی مباجو س نمازهای جمعهت جامعه مممیین را سامانوهی سیاسی 
س باه « هاای ُماور رساانه»س « فرهیاگ تحازب»ها عبور داد. در ساقع ا شا  بوس  تکیه بار کرد س کشور را از تمامی ا ن بحرا 

عصر )عج( س اعجاز الویت از سااختار تئور ک س تولیو فسه حکومتی( با عیا ت حضر  سلیمیو س صور  سجوانی )س نه قاعوه
بخشای در گرا انه س بصیر های اخر نمازهای جمعه استفاده نمود س ا ن مکا  را به مرکز سامانوهی سیاسی س تحر ک انگیزه

کردنو که در ا ن هجماه ار شموغ شو. ز را مردم احباس ها ببیکفرامیز س میافسانه تبو ل کرد. لذا نماز جمعههای مسابل تحمیل
دارنو که در حو بضاعت ا  رسزت در نمازهای جمعه « درگیری»شا ت نیاز به شیاخت احکام س معارِف جانبه س عییی به ا ما همه

به مبا ل حکومتی صور  شا  از احکام س اعتسادا  فردی رست ارتساء لرفیتی نیز در ائمه جمعه س مباحثشو س ازا نتوز ع می
که از مجتوو ن س عممای اس م بودناو ااا باه عمت نیبت که میافسین پیج نفر از ائمه جمعه شورهای بزرگ را ااگرفت. پر بی

شونو هه ساختار س هه جمعی توا  به هاالششواد  رسانونوگ هو  کبانی که اهل قور  مادی هبتیو به خوبی متوجه می
انگار س برق در احکام فردیت متوجه نشونو. لذا شرسع به حذف اردت امری که ممکن است مممیین سادهها را دکشیو  قور  ا 

های اسل پیرسزی انس ب به فیز کِی بازسهای حضر  امام )ره( س نماد قور  د یی انس ب  عیی ائمه جمعه کردنو. پر در سال
های د یی در شورها توسط نمااز ببیج قورِ  مردم س انگیزهصور  سجوانی س تجربی س عممیت سازمانوهی س ارا ش سیاسی س 

 ها اتفاق افتاد.جمعه

الحبین )ع( را قانع کییو تا به شور انواا سارد شاودت خواستیو اباعبوالمهدر مباحث گذشته بیا  شو که سقتی شیعیا  کوفه می
نخارج معاه الای جماعِ س الاره لبیا نجتمع معه في جمعِ س الالیعما  بن بشیر فی قصر اإلم»شا  به حضر  نوشتیو: در نامه
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خوانیم س نه برای نماز عیو با اس از شور خاارج رس م س نه با اس  نماز جماعت میت ما با نعما  بن بشیر نه به نمازجمعه می1«عیو
شود در ا  زما  نیز ا ن ادراکا  در میا  امت اس می جر ا  داشت کاه نارمم حظه می طور که در ا ن نامهشو م. هما می

افزاِر قور  حکام در جامعه اس می س هماهیگ کرد  مردم در عرصه سیاستت نمازهای جمعاه س جماعات س نمازهاای عیاو 
وی برای شکبتن ساختارهای ماادی قاور  س افزار الهای د یی مردمت از همین نرماست. انس ب اس می نیز با تکیه بر سجوا 

سسیمه ساختار الوی نماز جمعه در عمل محس  شوت سیاسِی امت انس بی به مبارزه در دسرا  مور  استفاده کرد. ا ن سامانوهی
 اما به دلیل ضعف فسه موجود س رس کرد فردنگرانه به ا ت مباحث اجتوادی س تئور ک س مباتیوا  د یای ا ان حرکات بازرگ از

میابع د یی تفسه نشوه س بحث نماز جمعه در حّو استیبان حکم فردِی ساجب تخییری  ا تعیییی در زماا  بیبات محاوسد شاوه 
 است. 

میو نشودت سقتی کشور به ثبا  سیاسی س بیابرا ن اگر ا ن ساختار الوی در س ح  ک سجوا  د یی باقی بمانو س تئور زه س مول
سااختارهای ماادیت  کیاو. ز ارا ا تارهای مادِی قور  در امور سیاسی کشور جر ا  پیوا میرسو دسباره هما  ساخامییتی می

نامه س صوها کتابخانه تخصصی در پشاتیبانی عممای خاود دارد. در تخصص س ادبیا  عممی خود را تولیو کرده س هزارا  پا ا 
های انس بی س د یی مردم مممن ا را  را با اجتواد س یا های الوی س عممهای عممیه نتوانیو سجوا ساقع سقتی عموم را ج در حوزه

ها گرفتار همین ساختارهای ماادی باشاو س ا  را میو از ا ا  س رسا ا  به د ن مرتبط کییو س عموم موجود در دانشگاهفوم قاعوه
اسی کشور را باه ساوی شود س فضای سیحاصل تجربه عس نی بشر تمسی کیوت ا ن ساختارهای مادِی مور  بر کشور حاکم می

گردد ماردم از نظاام فاصامه بگیرناو. در حاالی کاه نظاام مساوس برد س باعث میطمبی س دعوای حزبی میبازی س قور جیاح
عیوا  ابرقور طمبی بود با و هما  ابتوا با امر کا س شورسی )بههای سیاسی س قور دنبال بوه س ببتا جمووری اس می اگر به

 داد.ها باج میشو س به ا بازی قور  می ها ی جوا ( سارد

کرد  گفتما  انس ب اس میت دائماا رفتاار رسو به دلیل ناتوانی ادبیا  تخصصی حوزه س دانشگاه در تئور زهپر به نظر می
ه باه که انس ب اس می با مشاارکت عماوم ماردم در مباارزه باا شااطمبی قرار دارد. در صورتی انس ب در معرر اتواِم قور 

های سیاسیت امییتیت نظامیت فرهیگی س اقتصاادی سال از تمام هالشپیرسزی رسیو س با مشارکت عموم مردم نیز توانبت هول
عبور کیو. اما تا نتوانو ساختارهای الوی خود را در عرصه سیاساتت فرهیاگ س اقتصااد بباازدت مبامسلین متاو ن نیاز گرفتاار 

 ابیو س لذا تور جًا اخ ق سیاسای انواا شوه س در ببتر ا ن ساختارها پرسرش می« انهتحزب س رس»ای مانیو ساختارهای مادی
ای برای رسیو  به قور  از ساختارهای مادی مانیو تحزب گیرد. سقتی عوهشکل می« های انس بر زش»کیو س تغییر پیوا می

هاا اثار گذاشاته س مادی ا ان سااختارها بار ا  خ قکییوت در مرسر زما  ااستفاده می های مور بیوی سیاسی س رسانهس جیاح
را بارای  اک  88ها رأی دهیوت حوادثی مانیو فتیاه دهیو س در نتیجه اگر مردم مخالف ا جمعی از باشگاه قور  را تشکیل می

                                                           
 .2/3۴. اإلرشاد شیخ مفیوت1
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طراحای  لغزش هیو فرد  ا هیو مو ر س مبمسل نبود بمکاه سقتای تجاارب انس بای در 88زنیو. شکل گیری فتیه کشور رقم می
کردناو س ساختارهای الوِی قور  تئور زه نشوت مو را  س نخبگا  سیاسی با اخ ق تحزب س دموکراسی س رساانه پارسرش پیاوا 

ها بر ضِو اس موضع گرفتیاو تاا رهباری مجباور باه شیاختت پیرسز شوت همه ا سقتی کبی که فرهیگ تحزب را به رسمیت نمی
گیری صاحیح س ء مردم شود. مسام معظم رهبری در ا  ا امت مرتب از نخبگا  م البه موضعاب ال انتخابا  س ز ر پا گذاشتن ارا

بخشی به مردم داشتیو اما عمت ناتوانی اکثر ت انوا هه بود؟ هو  اکثر نخبگا  سیاسی در فضای دموکراسی س تحازب بصیر 
ه بودنوت نتوانبتیو به  اری ا شا  بیا یو. پار عمات ا رشو کرد1س رسانه که ا براموه از عموم انبانی ذاتًا مبموم دانشگاه هاست

المهت همین ساختارهای اجتماعِی برانواز است که مورد تبیین قرار گرفت. البته به امواد الوی س دست بیبی حضر  بسیه88فتیه 
عبور کرد سلای  88فتیه  دی از پرتگاه 9االعظم )عج(ت نظام اس می باز هم با تجمع مردم انس بی بر محور امام حبین )ع( در 

ی مباجو را به مباجو جامع س مباجو جامع را به نماز جمعاه باه صاور  مبأله از ر شه حل نشوه است س اگر نتوانیم شبکه
ی مرتبط کییم س محتوای ا ن شبکه را درگیری با ساختارهای مادی در عرصه سیاسات س اقتصااد س فرهیاگ ماادی قارار ساختار

تری به نظام خواهو زد. ز را ساختارهای اجتماعی برانواز نظاام تری تکرار خواهو شو س ضربه محکمناکهای خ رنوهیمت فتیه
 دهو.ها را پرسرش میدر جامعه جر ا  دارد س انبا 

عزادارا  حبییی با و توجه داشته باشیو که ا ن مباحث درباره سرنوشت نظام اس می است س انچه باه سرنوشات جامعاه س 
شود بحثی عاشورا ی است. با توضیحاتی که م رح شو ساضح گرد و که اباعبوالمه الحبین )ع( نیز در ی مربون مینظام اس م

برابر  ک جامعه س ساختارهای مادی ا  قرار گرفت با ا ن تفاس  که ا  ساختارهای مادی قبل از رنبانرت بر مبیای قومیت بوده 
ختارهای مادی سیاسی از قومیت به دموکراسی س تحزب س رسانه ارتسا  افته است. س امرسزه با تواسم س رشو مادی جامعه کفرت سا

حال اگر در مباجو س نمازهای جمعهت هگونگی کفرامیز بود  ا ن ساختارهای جو و مادی به مردم گفته نشود س افشا نگردد که 
انگیزه کیوت مردم انس بی بیس  مصادره میدارا  س قشر خاص صاحبا  ثرهگونه ا ن ساختارها میافع عمومی را به نفع سرما ه

شود. در نتیجهت عباداتی در نمازهای جمعه انجام خواهو گرفت که مردم تر از گذشته میشوه س نمازهای جمعه هر سال خمو 
 ت شو  با ساختارهای مادی را دارد س هم با ساختارهای الوی!  عیی اثار اجتمااعی ا ان عبااداکییو هم قابمیت جمعحر می
کییو. نتیجه تعر ف شود. ز را مردم هم در نماز جماعت س جمعه شرکت کرده س هم در ساختارهای مادی فعالیت میخیثی می
اثر شو  عباداِ  جامعه ا مانی نوارد ا ن در حالی است که کفار س داری به انجام عبادا  فردی هیزی جز خیثی س بید ن س د ن

 انو.برنو بمکه هوای نفر خود را به س ح ساختارها کشانوهفردی پیش نمیمیافسینت دنیاپرستی را به صور  

                                                           
ای که امرسز رائج های ذاتًا مبموم هشوار دادم... ا ن عموم انبانیها س خ ر ا ن دانشی عموم انبانی در دانشگاهبیوه درباره». مسام معظم رهبری: 1

بییی د گری استگ حرف د گاری داردت وا استت محتواها ی دارد که ماهیتًا معارر س مخالف با حرکت اس می س نظام اس می استگ متکی بر ج
ا یو در رأس دانشگاهت در رأس اقتصاد کشاورت در شونوگ همین مو را  میها تربیت میها را ج شوت مو را  بر اساس ا هوف د گری دارد. سقتی ا ن

 .7/29/1389گ ساتیو حوزه عممیه قمد وار با ط بت فض  س ا«. گیرنورأس مبائل سیاسی داخمیت خارجیت امییتت بیره س بیره قرار می
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هاای کشاور )حتای در بخاش سیاسای( باه لذا مسام معظم رهبری نیز همانیو حضر  امام برای حل مشاک   س هاالش
کارشیاسا  عماوم  کییوت بمکه برخ ف توصیههای مور ( تکیه نمیگرا ی س رسانهساختارها س استانواردهای دموکراسی )تحزب

کیو کرده هاای خودجاوش اناا  حال خواهاو انو ا ن مشک   با همت جوانا  مممن انس بی س فعالیتسیاسی بربی مکررًا تأ
حال اگر در نمازهای جمعه س جماعا  س َهیأ  مذهبی برای جوانا  مممنت کفرامیز بود  ا ان سااختارها تبیاین نگارددت  1شو.

 ر دام ا ن ساختارهای مادی بتوانیو ببیج شوه س با همت خودت اهواف دشمن را خیثی نما یو؟! هگونه جوانا  بوس  افتاد  د

هاا س مبااجو جاامع های نور در مباجو محمهدر ادامه تبیین ساختارهای الوی قور  س سیاستت با و گفت که سقتی جوی
مممیین بر ضو نظام کفر س نفاق شکل گرفتت در ا جاد شو س در نمازهای جمعه به نورهای بزرگ تبو ل گرد و س ارا ش سیاسی 

شود. ز را در حجت تمام نخبگا  سیاسی از کشورهای مختمف دسر هام جماع به در ا س اقیانوس ا ما  تبو ل می« حج»فر ضه 
ازهای شونو س در س ح بین المممی س جوانی به مانور قور  اس م در برابر قور  کفر می پردازنو. لذا ساختار مباجو س نممی

ت محور سیاست خاارجی. سااختار اسلت ببایج سیاسای «حج»شود س ساختار جمعهت محور سیاست داخمی نظام اس می می
های بزرگ س عجیب برای فر ضه حج س درس   ک کشور س ساختار دسمت ببیج سیاسی امت اس م است. بر ا ن اساس نیز ثواب

طور نمونه رسا ت شوه است: هر  ک قوم که حاجی شودگ بهمشاهوه می توو وهای سیگییی نببت به ترک ا  در ا ا  س رسا ت
گردد.  ا در رسا ت د گر اموه است: شود س  ک حبیه نوشته میدارد  ک گیاه از اس پاک میاز میزل خود برای رفتن به حج برمی
دهاو.  اا در امت بارای اس قارار مایدهو با افتاد  هر مو یت خوای متعال نوری در رسز قیسقتی حاجی حم  س تسصیر انجام می

دهو. تمام ا ن فضا ل در عظمت حجت باه کیو خوای متعال  ک میمیو  درهم عور میمسابل هر درهمی که در حج خرج می

                                                           
ی کارهای د گرت ا جاد شکاف بین نظام جمووری اس می س مّمت عز از ی دشمنت بعو از مأ وس شو  از همهامرسز برنامه». مسام معظم رهبری: 1

ابل جوا شو  نیباتیو. نظاام اسا می دانیو که نظام جمووری اس می هیزی جز مّمت ا را  نیبتت ا یوا قا را  است. ا ن حماقت انوا استگ نمی
 افتهت مّتکی به احاد مردم س به ا ما  مردم ی در کاخوا س قصرها نیبتگ نظامی است از خود مردم تشکیل ک نظاِم بورسکراتیِک جوای از مردِم نشبته

جموور د گر ]امر کا[ قبال و؟ البّته شش رئیرخواهیو از مردم جوا کییس به محّبت س عواطف مردم استگ ا ن نظاِم اس می استگ ا ن را ه ور می
ی انوا از میوا  خارج شونو س نتوانبتیو ا ن مسصود شی انی را انجام بوهیو. ا ان فشاارهای اقتصاادی از ا ن شخص هم ا ن ت ش را کردنو س همه

ی الوای ستوه بیاسرناوت خباته کییاو. ماا باه حاول س قاّوه خاطر ا ن است که شا و بتوانیو مردم را بهاسردت به]انوا[ هم که عموتًا رسی مردم فشار می
کییمگ ما جوانا  مممن س ُپرانگیزه س اهل اقاوام شکن خودما  را حفظ میتر خواهیم کردگ ما انبجام دشمنرسز با مردم بیشتر س قویبهپیونوما  را رسز

خوشبختانه  ک عوه قابل توجه عظیمی از جوانا  مممن س فواکار در . »9/4/1397«. کییمی الوی تسو ت میرا هر رسز بیشتر از گذشته به حول س قّوه
ها س اصول انس بی بوهیو... ا ن جوانوا ساقعا هرکوامشا   ک گیج انوت  ک گیج انوگ اگر خود کشور سجود دارنو که حاضرنو جانشا  را در راه ارزش

توانیو برای ا یوه کشاور ماورد اساتفاده قارار بگیرناو باه شارطی کاه ام  ک گیجیوت که میا ن جوانوا س انوا ی که با ا یوا سرسکار دارنو بفومیو هرکو
ساقعًا با بتی عوامل اقتوار کشور را حفظ کردگ عوامل اقتوار کشور رات نیرسهای مبّمح رات . »19/5/1396«. استعوادها شا  درست به کار گرفته شود

کیوت در مسابل دشمن در بخشوای مختماف مای. من ا ن را به شما عرر بکیمت ا  که سییه سدر میالّموی راسداه رات ببیج رات عیاصر مممن س حزب
قاور نیرسهاای انس بای س . »22/3/1396« الّموای اساتا بتوت شرا ط سخت را تحّمل میکیوت اس هما  عیصر مممن س انس بی س اص  حًا حازب

کیم. نیرسهای مممنت ُپرانگیزه س انس بیت کبانی هبتیو که در مشک  ت کشور را حفظ میمی ی مبئولین سفارشُپرانگیزه را هم بوانیوگ من به همه
 .12/5/1396«. کییوگ قور ا یوا را بوانیمکییوت سییه سدر میکییوت دفاع می
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خاطر ا ن است که امت اس م بر محور اخر  دسر هم جمع شونو. در ساقع خوای متعال با ا ن میاسک به تمام اهل دنیا نشا  
ی ت الوی در بوتر ن می سه اب س هوا ی س بیشتر ن محوسد ت در کمتر ن استفاده از ع  ا  س شاووا  رسزمارهدهو که اممی

دهیاو. شا  را در رمی ابمیر س برائت از مشرکین به تمام جوا  نشا  مایشونو س مانور قور بشریت بر محور توحیو جمع می
کشیو س میمیاردها ها س ماه ها توبیر کرده س نسشه میشود ز را ا  ها سالهای کفار میا ن حرکت س مانور بزرگ باعث لرزه بر دل

گذارنو تا افراد را به دسر خود در المدیک س جام ی بزرگی از شووا  را در مکانی به نما ش دنیا میکییو س مجموعهدالر خرج می
هاای خاود در باوتر ن وت بمکه مردم س مممیین با هز یهکیها را نمیجوانی س... جمع کییو. اما دستگاه اس مت نه تیوا ا ن هز یه

ها بفومیو کاه دهیو تا ا شو  از دنیا س تعمسا  ا  را به دنیاپرستا  نشا  میمی سه اب س هوا ی جمع شوه س قور  خود در رها
ام زسرگو اا  س متارفین کیو س توا  س قور  مسابمه با تمانشییی نمیامت اس می به خاطر دنیاطمبیت از ح  س ارما  خود عسب

 جوا  را دارد.

اعتیا ی به ا ن فر ضه الوی ببیار سخت س سیگین از سوی د گر توو و س تیذ رهای خوای متعال نببت به تع یمی حج س بی
شاونو.  اا در سصایت اگر مبممین  ک سال حج را تع یل کییو ب فاصمه عذاب می 1«لو ع موه سیِ ساحوة لم  یالرسا»است: 

پار موضاوع  2«.المه المه فی بیت ربکم ف  خمو میکم مابسیتم فانه إ  ترک لم  یاالرسا»میرالمممیین )ع( اموه است: معرسف ا
محور سیاست خارجی نظام اس می است. اما موضوعی که محور ساختارهای سیاست خارجی در تمام جوا  استت « حج»
استیبان نشوه س برای جامعاه اسا می تبیاین نشاوه اسات حتای باشو. لذا تا سقتی احکام حکومتی می« د دمماسی اقتصادی»

کییاو. های سیاست خارجی خود ذکر میدهیو د دمماسی اقتصادی را محور برنامهمبمسلین مممن نیز سقتی شعار انتخاباتی می
 ا محاور سیاسات در سیاست خارجی استگ ا« محور»البته نظام اس می نیز به د دمماسی اقتصادی نیاز دارد اما بحث بر سر 

المممی با کشورهای اس می برای مسابمه با قور  های توسعه مادی است  ا ارتبان بینخارجیت ارتبان اقتصادی ا  هم با ق ب
گیارد؟ در کفر جوانی با و محور باشو س در ضمن ا ن سیاسِت محوریت ارتبان اقتصادی بین مبارز ن جوا  اس م نیز شاکل 

ا ن ساختارهای الوی را برای ا جاد سحو  امت اس می در مسابل کفر جوانی تشر ع فرموده است س  ساقع خوای متعال احکام
حوزه های عممیه با و ا ن احکام نورانی را براساس فسه حکومتی استیبان نما یو. براساس همین رس کرد است که حضر  امام 

کیو بر موضوع فمب ین بیا می)ره( نیز سیاست خارجی خود را بر اساس برائت از مشرکین در حج  گذارد. کفار س اهاالی س با تأ
انو که اگر حجت محور سیاست خارجی جوا  اس م شوه س ا ان سیاسات الوایت در دنیاای باشگاه قور  نیز بورستی فومیوه

طاور نموناه اناو. باهافتوت لذا به مسابمه باا ا ان سیاسات پرداختاهای در جوا  اس م به راه میاس م جر ا  پیوا کیوت هه زلزله
هوارصو حاجی ا را  که به فرما  صر ح ا ا  قرا  در حال برائت از مشرکین در حرم امن الوی بودنوت در ماه حرام به خاک س 

ربام ها اس می تزلزل پیوا نکیو. البته ا ن سیاست خاارجی الوای عمایها در میا  امتالمممی ا خو  کشانونو تا قور  بین

                                                           
 .271ت ص4. الکافیت ج1
 .51ت ص7. الکافیت ج2
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در « بیواری اسا می»گیری مادیت در دسرا  رهبری مسام معظم رهبری نیز ادامه پیوا کرد که نتیجه ا ت شکل فشار ساختارهای
 جوا  اس م شو. 

خورد س متیاسب باا س به خصوص ز ار  حضر  اباعبوالمه )ع( رقم می« ز ارا »البته نوا ت ا ن رسنو عرفا  سیاسیت در 
ها ی است کاه بارای نمااز جماعات س تر از همه ثوابتر س عظیمر  ا شا  عجیبها س فضائل ز اهمین م مب است که ثواب

نماز جمعه س حج سارد شوه است. در ساقع جامعه ا مانی در ز ارا  نه تیوا بر محور عبادا  خود بمکه بر محور حّب س عش  به 
رسی اربعین در مبیر اب مسوس س پیادههای م ور س اعتشونو. لذا اجتماعا  بزرگ در حرمبرتر ن مخموقا  دسر هم جمع می

توانو س با و مرکز ببیج عموم امت شیعه س اس می برای مسابمه باا گیرد س همین مراکز س اجتماعا  است که میکرب  شکل می
هاا س یها س جانفشانهای کفر س نفاق باشو. ز را قموب مممیین با معرفت س توجه به ائمه هوی حاضر به باالتر ن فواکاریهجمه
شونو س بزرگتر ن امکا  برای مشارکت س کار جمعی بر محور خوای متعال در ها میها س بیشتر ن همکاریتر ن فعالیتسخت

شود. پر سقتی حوزه س دانشگاه جر ا  کفر ماور  در سااختارهای فرهیگای س اقتصاادی را نبییاو س ا ن بساع نورانی حاصل می
ها را به محمی برای تعامال س تباادل تحمیال ی س اقتصادی نواشته باشو بمکه ا ن عرصهبالتبع ادراکی تخصصی از جیگ فرهیگ

های خاود باه نظاام شود س در نتیجهت ساختارهای مادی ضربهکیوت حتما جیگ اقتصادی س فرهیگی میا  مردم نیز احباس نمی
معه مممیین س جمعی کاه شایعیا  محاب اس می را تشو و خواهو کرد س همه ما در مسابل ا ن م مب مبئول هبتیم. هو  جا

اهل بیت بر محور عش  به اباعبوالمه )ع( س بغض نببت به دشمیا  گذشته س حال ا شا  شکل دادنوت نبا و فرس بر زد. اما عوم 
و توجه به ساختارهای اجتماعِی مادی س اکتفا به استیبان س تبمیغ احکام فردیت در بوتر ن حالت به تربیت مممیییی خاتم خواها

شود س ا ن سضع تور جًا به تبمط جامعه کفر س نفاق بار جماع ماممیین س امات ا ماانی شو که در ساختارهای مادی میحل می
 میجر خواهو گرد و.

گرهه با و توجه داشت که شکبتن ا ن ساختارهای مادی  ک شبه س با رسش متحجرانه س طالبانیزم نیبت بمکه با او تاوبیر  
هاات هات شوردارینتسال س طی دسرا  گذارت ابتوا ساختارهای موجود )مانیو سزار  کشورت استانواریعممی کرد تا در  ک مول ا

تسبیما  کشوریت جغرافیای سیاسی س رسنو انتخابا  س کانو واتوری( به مباجو س نمازهای جمعه مسیو شود س سدر در گام
دار شونو که مباحث تفصیمی ا ن پیشایوادا  را عووههای بعو مباجو س نمازهای جمعه نسش محوری در تئوری تولیو قور  

بررسی سه تئوری تولیو قور ت اطا عت ثارس  در سابک زناوگی بربای س سابک »س 1«گفتما  انس ب اس می»در دس کتاب 
 اموه است. 2«زنوگی اس می

                                                           
 مت حبیییه انو شه.ت هاپ دس374تا  315گ صفحا  «گفتما  انس ب اس می». کتاب 1
ت 673تاا  651س   484تا  435ت صفحا  «بررسی سه تئوری تولیو قور ت اط عت ثرس  در سبک زنوگی بربی س سبک زنوگی اس می». کتاب 2

 هاپ اسلت حبیییه انو شه.
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حباین)ع( خاواهیم پرداخات. در دسرا  صور اس م س امام « اقتصادی»شاءالمه در مباحث ا یوه به ساختارهای کفرامیِز ا 
گیارد تاا مشاخص شاود ا ان ای که امرسزه جامعه شیعه به ا  مبت  است مورد تبیین قرار میسدر ساختارهای اقتصادِی مادی

سضعیت ناهیجار در اقتصاد کشور که باعث فشار اقتصادی بر سر مردم شوه س کاراموی نظام را به هالش کشایوهت هگوناه باه 
 .گرددی س کفرامیز برمیهمین ساختارهای ماد


