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 تعالیباسمه

 ساختارهای اجتماعیِ قاتل امام)ع(؛

 1ساختارهای اجتماعیِ برانداز نظام

 

 مبحث دوازدهم:

از طریق « داریالگوی تولید و مصرف نظام سرمایه»ضرورت طراحی ساختارهای اقتصادی الهی با شکستنِ 

 گرایانههای آخرتانگیزهدر اقتصاد با تکیه بر « دولتی، خصوصی و تعاونی )وقف(»تغییر عملکرد بخش 

 

 شب دوازدهم محرم     االسالم و المسلمین محمدصادق حیدریحجت

 

 نامهه این از فرازی در و کنندمی ذکر را خود قیام اهداف حنفیه، محمد به اینامهوصیت در( ع)الحسین اباعبدالله حضرت
 پهدرم و( ص)اکهرم پیهامبر جهدم سهیر  اسها  بهر خهواه مهی من 2«طالبابی بن علی أبي َو  َجّدي ِبسیَرةِ  َأسیَر »: فرمایندمی

 و( ص)اکهرمنبهی رفتهار بیهانرر کهه شهد  داد  توضهی  زیبها روایتهی در اقتصهاد امهر در سیر  این. کن  عمل( ع)امیرالمؤمنین
 اصهحا  از یکهی: اسهت مهادی اقتصهادی سهاختارهای مقابهل در الههی اقتصهادی سهاختارهای ایجهاد در( ع)امیرالمؤمنین
 روی بهر جو هایپوسته که دید ایشان نزد جو از نانی تکه شد، شرفیا  حضرت خدمت غفله بن سوید نام به( ع)امیرالمؤمنین

. گرفهتمهی کمه  مبارک زانوی از نان این کردنتکه برای بعضا   امام و بود نشد  غربال نیز آن جو آرد حتی یعنی. بود معلوم آن
! دهیهد مهی غذاهایی چنین ُمسّن  مرد این به که ترسیدنمی خدا از: گفت حضرت خدمترزار فضه به دید، را وضعیت این وقتی

 وقتهی. نکنی  غربال را غذایش آرد که گرفته قول ما از امام: فرمود فضه. کنید غربال را آن آرد دهید،می او به جو نان اگر حداقل
 درپهیپهی روز سهه هرگز ؛(ص)الله رسول فدای مادرم و پدر»: فرمود و افتاد گریه به شد، خبردار سوید سخن از امیرالمؤمنین

 از دیرهر یکهی بهه پاسه  در و 3«نفرمهود غربال هرگز را خود آرد و بست بر جهان این از رخت تا نکرد سیر گندم نان از را خود
                                                           

بیهت)ع( واقهد در شههر و در مسجد اهل 1397و هیئت گفتمان انقال  اسالمی در محرم « حسینیه اندیشه»همکاری و مشارکت . این مباحث با 1
 به نشانی ذیل مراجعه کنید:« بله، سروش و ایتا»رسان مقد  ق  مطرح شد  است. جهت دریافت صوت و متن کامل مباحث به پیام
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 ملحق ایشان به که ترس می و فرمودمی میل را این از ترخش  غذاهایی که دیدم را پیامبر من»: فرمود موضوع این در اصحا 
 تحمل را زهد از سط  این توانندنمی غیرمعصومین که است روشن گرچه. است مصرف در اسالمی حاکمان سیر  این. «نشوم
 . باشد قبله و سمت این به اسالمی جامعه حرکت جهت باید اما کنند

 ایشهان نیهز را تولیهد از سهط  بهاالترین ،(ع)امیرالمؤمنین زاهدانه بسیار مصرف الروی رغ علی که داشت توجه باید البته
 کسهی بهرای تاری  طول در نباید پیشرفته، ابزارهای بدون فرد ی  برای تولیدی فعالیت از میزانی چنین رسدمی نظر به و داشتند
 حضهرت درآمد «دینار الف اربعین علی ّ  ُغّله کانت»: که کندمی نقل بالذری تاری  از شهرآشو ابن جنا . باشد شد  محقق

 حدودا   روز هایقیمت به و طال مثقال هزار 30 با برابر دینار هزار 40 این. است بود  طال دینار هزار 40 سال، در کشاورزی از
 طبقهاتی فاصهله از ناشهی بسهیاری فقهرای چهون دادمهی صهدقه را همهه «صهدقه فجعلها» اما. است تومان میلیارد 50 معادل

 بهاع انهه و»: نداشهت خوردن برای خانه در چیزی که بود نحوی به عظی  انفاق این. داشت وجود خلفا، اجتماعِی  ساختارهای
 1.فروخت نمی را شمشیرم داشت ، را شب غذای اگر فرمود و فروخت را شمشیرش یعنی «بعُته ما عشاء عندی کان لو قال و سیفه

 لبا  ی  من: کرد عرض( ع)امام به بازار در لبا  فروشندگان از یکی آن از پس که شد  نقل ه  لبا  خرید دربار  بیان همین
 توانایی حضرت که بود صورت این به و دهید عودت را آن ثمن آمد، المالبیت از تانسه  وقت هر و فروش می نسیه شما به را

 قیمت به مجموعا لبا  دو من: فرمود و رفت فروشانکربا  بازار به امام که شد  نقل دیرر روایت در 2.کرد پیدا را لبا  خرید
 امیرالمؤمنین. دره  دو دومی و دره  سه اولی است؛ دیرری از بهتر یکی که دارم لبا  دو: گفت فروشند . خواه می دره  5

 شهما بهرای درهمی سه لبا : کرد عرض قنبر. برداشت خود را درهمی دو و داد قنبر به را درهمی سه لباِ   و خرید را لبا  دو
 تهو بهر که کن می حیا من و است جوانی شور تو در: فرمود امام. خوانیدمی خطبه مردم برای و رویدمی منبر به چون است بهتر

 شهد  نقل همچنین 3.«بپوشانید آنها به پوشیدمی خود که چیزی همان از فرمود که شنیدم( ص)اکرمنبی از چون بجوی  برتری
  4.کرد آزاد و خرید خود دسترنج از را برد  هزار ایشان است

 که نیست معنا بدان این دنیاست، تمنیات کردنکوچ  و ساد  دنبال به اسالمی نظام که شد بیان گذشته مباحث در اگر پس
 در تولید ولی هاستدنیاپرست از شدیدتر مراتب به کار، و تولید برای مؤمنین دینی هایانریز  بلکه شود؛ تعطیل «کار و تولید»

 امیرالمؤمنین کهاین کما نیست؛ دنیاپرستانه و محورلذت و مسرفانه مصرف با مالزم نفاق، و کفر جوامد برخالف اسالمی نظام
 شدنشکسته باعث ،(ع)علی امام نظیربی رفتارهای این. داشت قرار زهد اوج و تولید اوج در همزمان فوق، هاینقل شهادت به
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 زنهدگی مصهرف سهط  که مادی اقتصادِی  ساختار به جامعه یعلقه اگرچه شد؛ جامعه در شد  نهادینه طبقاتِی  فاصله فرهنگ
اتمام ی  آنکه با هه ساختارشکن حرکِت  این و بایستند حضرت مقابل در گردید باعث بود، چشاند  هاآن مذاق به را روم و ایران

 آن بها زنهدگی بهرای بزرگهان و اشهراف زیرا. ننشست ثمر به جامعه آن در و دوران آن در و وهله در ه بود تاری  سط  در حجت
 با( ع)امیرالمؤمنین اما کردمی پیدا اختصاص آنها به قبال که داشتند را امکاناتی و پول انتظار امام از دنیاپرستانه، مصرف الروی

 و کنهد تهممین را گراههالهذت و هادنیاپرست الوف و آالف خرج ندارد وظیفه اسالمی حاک  که دادمی نشان هاآن به رفتارها این
 قهدرت بهه تکیهه بها نیز آنها و کرد تقسی  مساوی صورت به را المالبیت حضرت لذا کند، رها خود حال به را مستضعف مردم

 .کردند پراکند  امیرالمؤمنین حول از را مردم بود، شد  فراه  برایشان جور حاکمیت زمان در که اقتصادی و سیاسی

 حرکهت را خود گیریجهت و قبله باید بلکه کنند پیدا دست زهد از درجه این به نیستند قادر غیرمعصومین که است واض 
 تهوبی  بهه معمهوال   آن از پهس و شهودمهی بیان هاتریبون و منابر برخی در روایاتی چنین چرونه  اما دهند قرار قله این سوی به

 این منِش  و روش گرچه. شودمی پرداخته اند،شد  دنیوی زخارف به گرایش و نفس هوای دچار که گراتجمل و اشرافی مسئوالن
 متوجهه بایهد بیهتاههل محبهین و مؤمنین جامعه شد، بیان مباحث این در که توضیحاتی با اما است محکوم مسئولین از طیف
 اجتماعِی  ساختارهای بلکه نیست، درونی نفس هوای از ناشی فقط علوی سیر  از دوری و هاچالش و مشکالت ریشه که باشند
 فرد نفس هوای تمثیلی، بیان ی  در یعنی. دارد گریاشرافی و تجمل دام به مسئولین برخی غلطیدن در اساسی نقشی نیز مادی

 مهادی اجتمهاعی سهاختارهای اما تازدمی هادشت و هابیابان در تنهایی به تمنیات ارضاء برای که است تندرویی اسب همانند
 بهرای سهاعت در کیلهومتر دویسهت تا را اتومبیل میلیون چند گرفتنسرعت زمینه که است کشور ی  آسفالته هایجاد  همانند
 وگوگفت و بحث به جمعه نمازهای و مساجد و َهیمت در ساختارها این دربار  مؤمنین اگر لذا!  کندمی فراه  شهوات به رسیدن

 و کهرد  تغییهر تدریج به اجتماعی، بسترهای و ساختارها این در قرارگرفتن با نیز زیستساد  مسئولین از بزرگی بخش نپردازند،
 مسهئولین سهرزنش و توبی  به نباید هست، علوی و نبوی سیر  بیانرر که فوق روایات با برخورد در پس. شوندمی ریزش دچار

 مسهیر در حرکهت و امیرالمهومنین و پیامبر سیر  احیاء را ایساد  رفتار چنین و کرد اکتفا افراد عملکرد تغییر به دعوت و اشرافی
 خهارج آنهها از و کهرد افشا و شناسایی هستند مسئولین پرورش بستر که را مادی ساختارهای باید بلکه پنداشت عاشورا اهداف

 واقعیهت عاشهورا اههداف تحقق مورد در پنداری و ادعا چنان تا کرد حرکت الهی اقتصادی ساختارهای طراحی سمت به و شد
 ههایقلهه ایهن سهمت به را جامعه الهی، اجتماعِی  ساختارهای طراحی با باید دانشراهی و حوزوی نخبران واقد در. کند پیدا

 .گردد متکثر و متنوع اخروی نیازهای و شد  کوچ  و ساد  آن مادی نیازهای و دنیا تا دهند حرکت خداپرستی

 گوینهدنمی موحدان به گا هیچ ظاهر در و نیستند دین مطلق حذف دنبال به نیز دنیاپرستان امروز  داشت توجه باید بنابراین 
 از تهابعی عنهوانبهه عبهادات و داریدیهن جایرها  که هستند این دنبال به بلکه ،«باشید نداشته توجه عبادات و آخرت به اصال»
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 بهه و سهادگی بهه و است پذیرش قابل «فرهنگ خرد » ی  عنوانبه عبادات و داریدین»: گویندمی لذا و شود تعیین دنیاپرستی
همهه صهورت بهه باید و است تخصص نیازمند آنچه بلکه ندارد؛ پیچیدگی و تخصص به نیازی و شودمی انجام فردی صورت

 رفتهار ایهن مقابل در حال. «است دنیوی لذات و مادی نیازهای دارد، ساختار طراحی به نیاز و شود گیریپی اجتماعی و جانبه
 ! کرد  اکتفا افراد توبی  و روایات خواندن به توانمی دشمن، جبهه

 و انقالبهی زههد از آنهها دوری و مسهئولین گریاشرافی در نقشی چه موجود اقتصادی ساختارهای که شود روشن باید پس
 مسهئولین، و مهردم میان در علوی عدالت از عمومی درک و انقالبی وجدان همین با اسالمی، انقال  ابتدای در دارد  اسالمی

 70 ماهانه شا  زمان در که مجلس نمایندگان و وزرا حقوق رجایی، شهید دولت و شد مطرح مزایا و حقوق نظام در تغییر بحث
 کهاهش از نهوع این و کرد پیدا افزایش نیز کارگران حقوق مقابل، در و داد تقلیل تومان هزار 7 یعنی ده ی  به بود، تومان هزار

 و جنهگ اتمهام از بعهد اما. داشت ادامه تحمیلی جنگ پایان تا اقشار سایر به آنها زندگی سط  شدننزدی  و مسئولین مصرف
 ایهن لهذا. گرفهت شهکل کارشناسهی محاسهبات و متهداول سهاختارهای اسا  بر دوبار  هاگیریتصمی  کشور، فضای تثبیت

 بهرای ایانریهز  ارشهد، کارشناسهان و مهدیران بهرای مزایها و حقهوق سهط  مانهدنپهایین با که شد مطرح کارشناسی استدالل
 ه کننهد پیهدا دسهت خو  زندگی و مکفی درآمد به تا اندخواند  در  زحمت و سختی با متمادی هایسال که ه متخصصین

 بهه. رفهت خواههد دسهت از سهازندگی برای الزم انسانِی  نیروی و کرد خواهند مهاجرت کشور از نخبران و ماند نخواهد باقی
. کهرد ایجهاد کارمندان و مسئولین میان طبقاتی فاصله عمال که شد مطرح «حقوق هماهنگ پرداخت نظام» قانون دلیل، همین
 و دنیها در رایج امر ی  این که بریرد تعلق او به باالتری حقوق باشد، باالتر مسئول ی  مدارج و رتبه مقدار هر که ترتیب بدین

 دنیا از بیشتر مندیبهر  و باالتر خرید قدرت و درآمد که معناست آن به عمال رویه این اما. است اقتصادی هایفعالیت تمام در
 جامعه در جدیدی تعریف نیز دنیا از مندیبهر  همزمان البته. شود تبدیل آن مدارج طی و اداری فعالیت برای اصلی یانریز  به

 دسهتر  در واردات طریهق از که ه آمریکایی و اروپایی زندگی مصرف سط  به بلکه عادی یا ضروری نیازهای به نه و کرد پیدا
 . شد معنا ه گرفتمی قرار

 زنهدگی شهدناشرافی و تجملی کند،می تحری  خرید قدرت و درآمد اسا  بر را هاانریزش که ساختاری و فضا چنین در
 بها وقتهی. داشهت نخواههد را اجتمهاعی امهواج ایهن مقابهل در مقاومهت توان کسی هر که بود خواهد قهری امر ی  مسئولین

 مسهئولیتی و اداری جایرها  و اعتبهار رفتن باالتر مقدار به مصو ، قانون براسا  و شد بیان که عقالیی و کارشناسی توجیهات
 چنهدانی اثهر نفس هوای کنترل به مسئولین و مدیران این موعظه و توصیه دیرر رود،می باالتر نیز او مزایای و حقوق مدیر، ی 

 و اجتمهاعی ههایجایرا  که را اقتصادی ساختارهای باید دنیاپرستی، فرهنگ ترویج از جلوگیری برای دینی مبلغان بلکه. ندارد
 مبارک وجود مانند) اسالمی حاک  سیر  در زیرا. نمایند افشا کند،می تعریف بیشتر درآمد و طبقاتی فاصله طبق بر را مسئولیتی
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 بهه و رودمهی باالتر آن به نسبت زهد و دنیا از دوری کند،می پیدا ارتقا مدیر جایرا  و مسئولیت هرچه( امیرالمؤمنین و اکرمنبی
 متناسب. است برخوردار مصرف ترینپایین از لذا و آوردمی در حرکت به را او گرایانهآخرت هایانریز  مادی، هایانریز  جای

 بها بین ،می را خالفت غاصبان مرفه هایزندگی وقتی که کرد عرض( ع)صادق حضرت به راوی وقتی که است مطلب همین با
 مضهمون ایهن بهه بیانی امام داشتی ، خوشی حیات و زندگی چه شما همرا  به بود شما دست به حکومت اگر که گوی می خود

 غهذاهای خهوردن و ضهخی  ههایلبها  پوشهیدن و روزیشبانه کار جز گیرد، قرار ما اختیار در حکومت اگر! هیهات»: فرمود
 اخهالق هماننهد توانهدنمهی و خواههدنمی اسالمی حاک  واقد در 1.«شد نخواهد ما اطرافیان و مدیران نصیب ساد ، و خش 

 شهدنپیچیهد  پای به را جامعه معنوی ارتقاء زمان، این در آمریکایی و اروپایی رفا  اخالق و زمان آن در روم و ایران دنیاپرستان
 . کندمی دهیجهت را مادی نیازهای آن، اسا  بر و دهدمی قرار مبنا را گراییآخرت بلکه کند قربانی مادی زندگی

 پیرامهون گذشهته بحهث بهه بایهد مسهئولین، میان در اشرافیت و گراییتجمل برای ساززمینه ساختارهای به اشار  از پس اما
 ایهن از رفهتبرون را  تا بازگشت داریسرمایه اقتصاد ساختارهای با عدالت شعار بین درگیری دلیل به کشور اقتصاد در اختالل
 عوامهل سهایر بهر «سرمایه سود» مدرن، اقتصادی ساختار در  که شد گفته بار این در. شود روشن اجماال   نظام برانداز ساختار

 تهابد ههه کنهدمهی پیدا تجلی «کار نرخ» قالب در تولید عوامل میان در که هه را او کرامت و انسان و کندمی پیدا حاکمیت تولید
مهی مشاهد  دلیل همین به. باشد داشته افزاییدائ  سرمایه سود تا باشد پایین نسبت به باید کارگر مزد یعنی دهد؛می قرار خود
 به کارگر مزد آنجا در چون کنند؛می احداث کارخانه هند و چین کشور در هاتکنولوژی ترینپیچید  با هاکمپانی برترین که شود

 رونهق بهه سهرمایه، مقابهل در انسهان تحقیهر بهرای سهازیزمینه و خود ملت تحقیر با هند و چین واقد، در. است پایین شدت
 لهذا. پذیرند نمی را اییافتهسازمان تحقیرهای چنین نظام رهبران و ایران متدین و انقالبی ملت اما اندکرد  پیدا دست اقتصادی

 شد سرمایه سود مقابل در ملت تحقیر ماند بالنسبه و کرد پیدا افزایش شدت به کارگر مزد انقال  از پس شد بیان که گونههمان
 بها تولیهد نتیجهه، در. شهد مواجهه اخهتالل با( کار نرخ جمله از) تولید عوامل دیرر بر سرمایه سود حاکمیت دلیل، همین به و

 هه  واقهد در. اسهت نررفته شکل کشور در قوی خصوصی بخش و نبود  سود و صرفه به انقالبی ایراِن  در داریسرمایه الروی
 ضهربه سهرمایه سهود نهرخ بهه عمهومی، وجدان و اخالق این از اسالمی نظام حمایت ه  و کارگران و مردم عموم پذیرش عدم
 کارگر مزد که کنندمی اقدام هاییدستورالعمل و مقررات و قوانین وضد به فضایی، چنین در انقال  از پس هایدولت و زندمی

 و امریکهایی روزافهزون رفا ِ  براسا  نیز مردم مصرف الروی دیرر، طرف از. کند پیدا افزایش داریسرمایه قواعد رعایت بدون

                                                           
ِه ع َیْوما  ُجِعْلُت ِفَداَك َذَکْرُت آَل ُفاَلن  َو 1 ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ی ْبِن ُخَنْیس  َقاَل: ُقْلُت ِِل ِعیِ  َفُقْلُت َلْو َکاَن َهَذا ِإَلْیُکْ  َلِعْشَنا َمَعُکْ  َفَقاَل  . َعِن اْلُمَعلَّ َما ُهْ  ِفیِه ِمَن النَّ

ْیِل  ِه َأْن َلْو َکاَن َذاَك َما َکاَن ِإالَّ ِسَیاَسَة اللَّ ی َأَما َو اللَّ ْکَل اْلَجِش  َهْیَهاَت َیا ُمَعلَّ َهاِر َو ُلْبَس اْلَخِشِن َو َأ ا َفَهْل َرَأْیَت ُظاَلَمهة  َقهط  َو ِسَیاَحَة النَّ ِب َفُزِوَي َذِلَك َعنَّ
ُه َتَعاَلی ِنْعَمة  ِإالَّ َهِذِ   الکافی، ج َرَها اللَّ  .410، ص1َصیَّ
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 امها شهودمهی محقهق طبقهاتی صورت به کشورها دیرر در رفا  از سطحی چنان که است حالی در این و 1گرفته شکل اروپایی
 تعمهی  اقشهار همهه میان در را کاالها و خدمات و امکانات از بسیاری تا کرد  سعی عدالت شعار به تکیه با اسالمی جمهوری

 مصهرف، مهداوم افهزایش مقابهل در تولیهدی تحرک عدم لذا. است کرد  پیدا افزایش شدت به نیز ملی مصرف نتیجه، در. دهد
 کهه کهرد  ایجهاد جراحتی و زخ  و زد  رق  را مردم خرید قدرت بر شدید فشارهای و شد  ملی پول ارزش مداوم کاهش باعث

 کهه شهودمهی روشهن خهوبی به توضیحات، این به توجه با. کند جدا نظام از را مردم تا است آن از استفاد  سوء دنبال به دشمن
 رغه علهی زیرا است؛ امری چه از ناشی ایران در «کار و کسب فضای تسهیل» شاخص بودنپایین بر مبنی شد  اعالم آمارهای

 رایج ساختار در اقتصادی جمعی کار که داشت توجه باید اقتصاد، امور در جمعی کار و همکاری فرهنگ فقدان بودِن نامطلو 
 در شاخص این بودنپایین صورت، این در. است وابسته داریسرمایه نظام در اولیه سلول عنوان به «شرکت» در کار به امروزی،

 و منهدقاعهد  نحهو به اگر اقتصادی جمعی کار از شکل این زیرا شود محسو  انقال  بزرگ دستاوردهای از باید ایران، جامعه
 دارسهرمایه قشهر بهرای بزرگ انحصارهای و هاتراست و هاکارتل ایجاد جز اینتیجه عمال   گرفت،می شکل کشور در یافتهنظام

 2.نداشت

سهرمایه روش بدون کشور در تولید چرخه درآمدن گردش به برای اقتصادی همکاری فرهنگ که است این مه  سوال حال
 سهمت بهه و بریهری  الرهو داشت، تولید در را کارآمدی باالترین که( ع)امیرالمؤمنین از بخواهی  اگر چیست  مترفانه و دارانه

 زنهدگی با متناسب اقتصادی ساختارهای چه نروی ، نیز «انسان کرامت» بر «سرمایه» کردنحاک  معنای به غربی تولید الروی
 ایهن بهه ه است تعارض در مؤمن مردم وجدان و انقال  اهداف با که ه غربی تولید الروی نفی آیا کنی   طراحی را قرن این در

 را تولید الروی اول، قدم در باید یا! اندازد  را  به مصرفی اجنا  فروش برای خود مغاز  در کاری و کسب هرکس که معناست
 حاکمیهت اصلِی  عوامل از یکی گفت باید مه  این توضی  در کرد  طراحی «آن تمرکز شکستن و تکنولوژی تجزیه» اسا  بر

 خط و جدید تکنولوژی به دستیابی برای که است سنرینی هایگذاریسرمایه موجود، تولید الروی در انسانی کرامت بر سرمایه

                                                           
ایهن در وارد جوامد اسهالمی شهد  و « حلیت استفاد  از طیبات برای مومنین». البته استفاد  از الروی مصرف زندگی آمریکایی و اروپایی با توجیه 1

گیری تممین این نوع از رفا  به اشکال باشد اما با توضیحات گذشته مشخص شد  پیحالی است که شاید چنین الروی مصرفی برای ی  شخص بی
عنوان یکی از وظایف نظام اسالمی، به معنای آن است که عمال ساختارهای دنیاپرستی بر جامعه اسالمی حهاک  شهود. در ایهن صهورت موعظهه و 

ر همین غات دینی در منابر برای دوری مردم از دنیا و وابستری به آن، اثر چندانی نخواهد داشت چون این ساختارها و بسترهای اجتماعی مردم را دتبلی
 فضای دنیاپرستانه پرورش خواهند داد.

ها، ها و تراستههستند که ی  مجموعه کارتلرحمی مهحهور سهلطه در دنیا، امروز دستراههای بسیار خطرناک و بسیار بی». مقام معظ  رهبری: 2
های بهین المللهی اصهال  ها و کارتلها و تراستکمپانی. »24/8/1379«دهندهای اقتصادی را در سرتاسر دنیا تشکیل میها و کمپانیبعضی شرکت

اندازِی آن ریت است... در محاسبات و چرتکهچیزی که به فکرش نیستند و برای آن انهدک احهتهرامهی قهائل نهیستند، حقوق ملت هاست، حقوق بش
 .16/4/1383«ی دیرری وجود ندارد های ُپرنشدنِی خودشان، محاسبهشرکت جز سود برای خود و برای کمپانی و جیب
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 بهازار وارد ترلوکس و ترباکیفیت و بهتر را کاالها دائما باید کالن سودهای آوردن بدست برای زیرا شود؛می انجام روزآمد تولید
 اساسها  . شهودمهی محقهق پیچیهد  بسیار هایتکنولوژی به دستیابی برای آورسرسام هایگذاریسرمایه طریق از مه  این و کرد

 و تمرکهز اگهر امها. شود ترپیچید  و جدیدتر توقف، بدون و مداوم نحو به مادی نیازهای و دنیا که است همین دنیاپرستی معنای
 حاکمیت و افراطی سودمحوری فضای و یافت خواهد کاهش تولید در بزرگ هایسرمایه نقش بشکنید، را تکنولوژی پیچیدگی

عهدالت وجدانی که ه تولید عرصه در انقالبی مردم بسیج برای زمینه و شکست خواهد کشورها و هاانسان سرنوشت بر سرمایه
 مجبهور نیهز مهؤمن گهذارانسرمایه حتی صورت، این در. شد خواهد مهیا ه نیستند سازگار تولیدی الروی هر با و دارند طلبانه

 بهه را کارگران و کنند لردکو  را انسانی کرامت پیچید ، هایتکنولوژی تولید یا خرید سنریِن  بسیار هایهزینه برای شوندنمی
 .دربیاورند سرمایه اسارت

 بایهد دولت یعنی بیانجامد؛ «اقتصاد در دولتی بخش نقش» تعریف تغییر به و شود آغاز دولت از باید ابتدا در کار این البته
 فعلهی مصرف الروی و درآمد الروی با نه ولی کند خارج پیچیدگی و تمرکز از را آن تکنولوژی و بریرد دست به را مادر صناید
 موفهق جههادی ههایانریهز  به تکیه با آنها و داشت جریان انقالبی هاینیرو در که زاهدانه درآمد الروی با بلکه دولت؛ مدیران
 دفهاع در بلکهه نیسهت آرمهانی فضای ی  صرفا   این. دهند نشان خود از را راندمان باالترین مصرف، و هزینه کمترین با شدند

 غهر  و شهرق ابرقدرت جانبههمه حمایت مورد که را صدام جنری ماشین ها،هزینه کمترین با انقالبی نیروهای همین مقد 
 شودمی تعریف بسیجی و پاسدار نیروهای همان به و کندمی تغییر «دولتی بخش» عینیت و معنا واقد در. کردند گیرزمین بود،

 را مبلغهی شدندمی مجبور مسئولین گاهی اخالق، همین خاطر به و کردندمی شرم حقوق دریافت از مقد  دفاع دوران در که
 سهاختارهای از شهدن خهارج بهرای پهس. کنهد برداشت صندوق آن از کرد پیدا ضروری نیاز کس هر تا دهند قرار صندوقی در

 حهاک  مهادر صهناید ادار  در اخهالق همهین باید آن تجزیه و تکنولوژی هایپیچیدگی شکستن و کفرآمیز و مادی تولید الروی
 نقش تغییر با باید ابتدا بلکه نیست، مطرح زاهدانه مصرف الروی به مردم عموم دعوت اول، گام در و مرحله این در البته. شود

 با دولتی ارشد مدیران تا شود سپرد  انقالبی زاهدانه مصرف الروی با مجاهد افراد به مادر صناید ادار  دولتی، بخش عملکرد و
 محقهق را رانهدمان بیشهترین همزمان و باشند تولید الروی در نظر مورد تغییرات پیشاهنگ انریز ، باالترین و حقوق ترینپایین
 وضعیت تغییر در امر، این و باشد کارگر نیروی بر سرمایه سود تحمیل آن الزمه که پیچید  هایتکنولوژی همان با نه البته. کنند

 در «جههادی روحیهه» بحهث کشهور، اقتصهادی جاری مشکالت حل برای امروز  گرچه زیرا. است کلیدی بسیار نکته موجود
 در جههادی قدرتمنهد و پهاک ههاینیهروی ایهن کهه شودمی غفلت واقعیت این از اغلب اما شود،می مطرح تولید و کار عرصه

 ظهاهر داریسهرمایه نظهام لوازمهات و ههاچهالش دوبهار  و شد  منحل پیچید  تکنولوژی و ثروت تجمد و شرکت ساختارهای
 شهد شهناخته آنهها برای «توسعه هایبرنامه و بان  شرکت،» قالب در آمیزکفر و مادی اقتصادی ساختارهای چون. شد خواهد
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 نیهز بسهیجی اخالق و جهادی نیروی نشود، افشا و شناخته دنیاپرستانه و نظام برانداز اقتصادی ساختارهای اگر واقد در. نیست
 .شد خواهد منحل ساختارها آن در تدریجا  

 مثهال عنهوانبهه است؛ تولید رونق سمت به انقالبی جامعه در ملی عزم ایجاد برای ضروری امر ی  تکنولوژی تجزیه پس 
 را آن تولید توانایی معدودی کشورهای و دارد ایپیچید  بسیار تکنولوژی کند، می جاجابه را نفر هزار که پیکر غول هواپیماهای

 بهه و روزآمد را ونقلحمل صنعت آنها، خرید با تا بیاورد روی خارجی گسترد  تعامالت به تا شودمی مجبور کشور لذا و دارند
 دستر  در یا آن تکنولوژی بر تسلط و ترآسان بسیار کند،می جابجا را نفر پنجا  که کوچکی هواپیماهای ساخت اما. کند صرفه
 اقتصهادی سهاختار چهه در: گهویی مهی پاس  در. «ندارد صرفه کار این»: شود گفته اگر. است شد  محقق داخل در یا و است
 تمرکهز خواههدمهی کهه سهاختاری در اما ندارد؛ صرفه است اصل سرمایه و ثروت تمرکز که اقتصادی ساختار در ندارد  صرفه
 صهورت آن در. اسهت ضهروری کهار این هه شکست را خود زمان ساختارهای که( ع)امیرالمؤمنین همچون هه بشکند را ثروت
 .کنند عدالت احسا  همه تا کرد تمسیس کوچ  هایفرودگا  شهرها تمام در توانمی که است

 بهه آنهها ارتقاء است، نیازمند سنرین هایگذاریسرمایه به که هافرودگا  و هواپیماها نرهداری و ساخت بر عالو  واقد در 
 توجیهه ضهرورت و دولتهی بودجهه محهدودیت اما دارد احتیاج آورسرسام هایبودجه به نیز جهانی جدید استانداردهای سط 

 استفاد  یا فرودگا  از مندیبهر  در کشور مناطق و هااستان از بسیاری تا شودمی باعث خصوصی، بخش برای هاطرح اقتصادی
 نظهام یخواهانههعهدالت شهعارهای اسها  بهر که است حالی در این. شوند محروم فرودگاهی استانداردهای جدید سط  از

 پایتخت بین تبعیض جمله از) ابعاد یهمه در ناروا تبعیضات و شوند برخوردار یکسان رفا  سط  از باید مردم تمامی اسالمی،
 ههاییشهرکت توسهط کهه ه زمینهه این در متمرکز و باال سط  تکنولوژی از تبعیت جای به اگر لذا. برود بین از( شهرها سایر و

فرودگها  تعهداد توانمی شود، ساد  و شد  تجزیه هواپیما و فرودگا  تکنولوژی ه گیردمی قرار استفاد  مورد... و بویینگ همانند
 محدودی تعداد که هواپیمایی ساخت تکنولوژی به دستیابی زیرا داد افزایش آن برابر چند به کنونی میزان از را کشور سط  های

 صهرف جههانی ههوایی صهنعت در امهروز  کهه نجومی ارقام و نیست پرهزینه و سخت کند، جاجابه را( نفر پنجا  مثال  ) مسافر
 شهد  طراحهی مسهافر صدها جاییجابه قابلیت با هواپیما تولید برای که است متمرکزی و پیچید  تکنولوژی به مربوط شود،می

 اگهر مقابهل، در. شود استفاد  آن بادوام و ساد  نوع از و شد  تجزیه اسا  همین بر باید تکنولوژی نیز هاعرصه سایر در. است
 بهراین. گیهردمی شدت حسد و تنفر جامعه ی  افراد میان دارد، وجود طبقاتی اختالف و تبعیض جامعه در کنند احسا  مردم

 عالو  لذا و گرفته شکل کشورها این در شدیدی طبقاتی فاصله که چرا دارد جریان صنعتی جوامد در تنفرها شدیدترین اسا ،
 این در اتاق، در موجود وسایل کردنخرا  طریق از خش  تخلیه برای مخصوصی هایاتاق خش ، تخلیه ویژ  هایتلفن خط بر

 ! دارد پروپاقرصی مشتریان که شد  احداث کشورها
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 عموم اشتغال بستر تا است اوقاف به صناید این مدیریت سپردن و متوسط صناید در تحول پیشنهادی، راهکار در بعدی گام
 نیسهت ایهران ملهت خواهانهعدالت و دینی وجدان ضد بر تنها نه که بریرد شکل فضایی در تولید و اقتصاد در مردم مشارکت و

 فرهنهگ متهدینین میان در» شودمی گفته معموال گرچه یعنی. دارد آنها گرایانهآخرت و دینی هایانریز  با شدیدی تناسب بلکه
 جمعی همکاری باشد،( ع)هدی ائمه به نسبت مردم راس  اعتقادات محور بر جمعی کار این اگر اما «ندارد وجود جمعی کار
 بخش» عملکرد و تعریف عمال   صورت این به. گرفت خواهد شکل مدرن دنیاپرستان از شدیدتر مراتب به ارزشی نیروهای در

 چنهین هنهوز کههایهن رغ علی و امروز  حتی. داد خواهد جهت تغییر «وقف» سمت به و کرد  تغییر کشور اقتصاد در «تعاونی
 در تهوانمی را آن راندمان و( ع)الحسین اباعبدالله محبین جمعی کار فرهنگ نرفته، بکار مومنین ظرفیت ارتقاء برای تدبیرهایی

 امهام بهرای جمعهی کهار و فعالیهت این سط  حسینی، اربعین راهپیمایی در. کرد مالحظه اربعین راهپیمایی و مساجد و َهیمت
بهی و گرسهنه و تشهنه متوالی روز چندین در زائر میلیون بیست سازمانی، هایهماهنری بدون که باالست قدری به( ع)حسین
 و گیهرد قهرار الههی اقتصهادی سهاختارهای طراحهی مبنهای بایهد عاشوراسهت، از ناشی که عظی  ثروت این. مانندنمی اسکان

 مصهرف الرهوی و درآمهد الرهوی و تولیهد الروی دولتی بخش در اگر پس. شود توسعه هایبرنامه و بان  و شرکت جایرزین
 حسین امام وقف آن، تولید خط و ابزار که تولیدی هایکارگا  در تا شوندمی حاضر نیز مردم عموم تدریجا   شود، شکسته موجود

 معقول و ساد  صورت به را خود زندگی هاینیازمندی مزد، مقابل در و کنند کار است، السالمعلیه  زادگانامام و هدی ائمه و
 اول دههه در فقهط اینکه جای به دارند آرزو( ع)بیتاهل محبین کهاین به توجه با خصوصا  . کنند تممین موقوفات این طریق از و

 خانهه دربهار  مطلب این. باشند ایشان مهمان خود، عمر تمام طول در باشند،( ع)الحسین اباعبدالله سفر  مهمان الحرام محرم
 در زنهدگی ههاینیازمندی کهاین شرط به البته. است تعمی  قابل نیز... و وقفی درمان وقفی، ونقلحمل وقفی، تحصیل وقفی،
 تحقیقهات بها عظهی  تولیهد خهط نیازمنهد مصرف، الروی آن که چرا. نشود تعریف اروپایی و آمریکایی مصرف الروی سط 

 بهر قشهر تهرینحهریص حاکمیهت و آخهرت تخریهب و دنیها تزیین جز که است قیمتگران و پیچید  هایتکنولوژی و گسترد 
 .داشت نخواهد و نداشته اینتیجه جامعه سرنوشت

 طریق از باید شریفه هایحرم و اوقاف مدیریت در موجود وضد بلکه نیست آن فعلی وضعیت وقف، بخش از مقصود البته
 شهود، هدایت نیز تولید سمت به اگر وقفی اموال امروز  متاسفانه. شود متحول علمیه، هایحوز  موجود علوم در ظرفیت ارتقاء

 در. دارد همهرا  بهه را داریسهرمایه نظام ساختارهای لوازمات همان طبعا   که گرفته قرار «هاشرکت در گذاریسرمایه» قالب در
( ع)بیتاهل موقوفات از تولید خط ه  که صورت بدین شود؛ مردم اشتغال بستر باید اقتصاد، الهی ساختار در اوقاف که حالی
 در آن محصهوالت هه  و باشند داشته آن از را مراقبت باالترین و کنند برخورد( ع)امام اموال همانند آن با کارگران و شود تممین
 ناراحهت شان،زندگی شدن ساد  رغ علی مردم صورت این در. شود توزید هستند محتاج یا کنندمی کار که کسانی همان میان
می استفاد ( ع)اباالفضل حضرت برای شد وقف البسه از یا و کرد خواهند زندگی( ع)حسین امام وقفی خانه در زیرا شوندنمی
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 بهر الهی تمدن ساخت و طیبه حیات واقد در. شوندمی درمان... و(  )زینب حضرت به منسو  درمانِی  امکانات با یا و کنند
 موقوفه تولیدی کارگا  در کیفیت با کار و شدید انریز  ایجاد باعث امر همین و گیردمی شکل «قربات و عبادات در تنوع» محور

 سهوی بهه داخهل، در اقتصهادی امنیهت ایجاد از پس آن محصوالت که شد خواهد بادوام و ساد  کاالهای تولید سط  ارتقاء و
 و فرهنرهی ابعهاد بهه گرفتهه شکل سیاسی بخش در که را مقاومت محور و شد خواهد گسیل اسالم جهان و منطقه مستضعفین

 اساسهی نکته این به باید بنابراین 1.زد خواهد رق  جهانی کفر برابر در را جدیدی قدرت معادالت و داد خواهد تسری اقتصادی
 بهرای منهدیقاعهد  ههایتالش که فرضی در حتی لذا و است ناممکن دنیا سر بر مؤمنین جمعی کار و اجتماع که داشت توجه
 آن بهار زیر نظام رهبران و ایران متدین و انقالبی مردم شود، محقق کشور در «توسعه هایبرنامه» طریق از مادی ملِی  عزم ایجاد
 در. کنهدمهی معرفهی ُمحال امری را تصوری چنین تاریخی شواهد همه که شود گرفته آنها از مردم ایمان کهاین مرر روند؛نمی

 در محهوری جایرها  از امها شهودنمهی حهذف سود، افزایش و رفا  تممین برای تالش و «خصوصی بخش» تغییرات، این نتیجه
 درآورد، خهود خهدمت بهه را اسهالمی جامعهه انسهانی نیهروی و منابد و مقدورات همه کهآن بدون و شد  خارج کشور اقتصاد

 .دهد ادامه فعالیت به تواندمی

 یاد خوبی به 60 دهه خاطرات از و اندناراحت پرستیپول و دنیاطلبی به آن شدنآلود  و اجتماعی روابط از همه امروز اگر 
 از و کردنمی تحری  را مردم اروپایی و آمریکایی مصرف الروی سوی  از دهه، آن در که است واقعیت این از ناشی کنند،می

 روز آن اگهر. بهود نکهرد  پیدا جریان توسعه هایبرنامه و بان  و شرکت محوریت با داریسرمایه تولید الروی هنوز دیرر سوی
  وضهعیت آن عوامهل بایهد امهروز بهود، حهاک  مهردم بهر وجدانی صورت به زیستیساد  و یکپارچری و صمیمیت فرهنگ این

گا   صهدر یجامعه که( ع)امام قاتل ساختارهای اال و گردند تبدیل کاربردی هایمدل و اجتماعی ساختارهای به و شوند خودآ
. داد خواهد قرار بزرگ خطرهای معرض در را اسالمی نظام و ایمانی جامعه تریپیچید  بسیار شکل در شد، مبتال آنها به  اسالم

 و کنند نهادینه طبقاتی نظام اسا  بر را روم و ایران امپراطوری مصرف سط  بودند توانسته اقتصادی ساختارهای جامعه، آن در
 واریدیوانهه مصهرف سط  تا نمودند آرایی صف ایشان مقابل در کرد، تقسی  مساوی صورت به را المالبیت( ع)امام وقتی لذا
 مصهرف و درآمهد الرهوی حهدودی تها مقد ، دفاع سال هشت در ایران ملت البته. ندهند دست از بودند، گرفته خو آن به که

 را رانهدمان باالترین ها،حقوق ترینپایین با یعنی. کرد تجربه را اجتماعی فعالیت برای الهی هایانریز  باالی کارآمدِی  و علوی
 دانشهراهی، و حهوزوی نخبرهان چهون امها. گذاشهت نمهایش بهه او، حهامی ههایابرقهدرت و صدام جنری ماشین مقابل در

 کردنهد، تجویز را آن از استفاد  «عقال سیر  و جهان تجربیات» عنواِن  تحت و نشناختند درستی به را کفر اقتصادی ساختارهای
 اگهر. آنهاست از استفاد  سوء حال در دشمن که شد  «هازخ » رهبری معظ  مقام تعبیر به یا هاچالش این دچار اسالمی نظام

                                                           
ثهروت در سهب  بررسی سه تئوری تولید قدرت، اطهالع، ». البته این بحث، تنها نمایی اجمالی از راهکار پیشنهادی است که تفصیل آن در کتا  1

 گیری است.قابل پی 531تا  484صفحات « زندگی غربی و سب  زندگی اسالمی
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 سهاختارهای نیهز امهروز خوانهد، فهرا انقهال  بهه را مهردم و کرد افشا را او حامیان و شا  مفاسد( ر )امام حضرت که همانطور
 توانمی آنرا  گردد،میبر اموری چه به اقتصادی مشکالت و هاچالش علت که شوند متوجه مردم و شوند افشا مادی اقتصادی

 اربعهین رویپیهاد  یها تحمیلهی جنهگ دوران همانند و داد شکل را موجود ساختارهای از عبور برای نخبرانی و عمومی بسیج
 مصرف کمترین با کاری راندمان باالترین و کرد جلب الهی و ابتکاری و جدید هایقالب در را مردم جمعی همکاری حسینی،

 پاسی تا صب  از روز چندین یا! کنند  می دریافت ایویژ  حقوق اربعین ایام در هاموکب فعاالن و مسئوالن آیا. نمود محقق را
 به حقایق این امروز! هستند  زوار به رسانیوخدمت کار حال در راندمان بیشترین و انریز  باالترین با اما حقوق، بدون شب از

 قههرا   نهدارد، وجهود اقتصهادی آمیهزکفهر ساختارهای از عمومی و نخبرانی درکی چون ولی دارد قرار ما مقابل در زند  صورت
 .گیردنمی شکل اقتصادی مدل ی  به آن تبدیل و آن برای ساختارسازی و عظی  هایثروت این از استفاد  برای حرکتی

 چیهزی بهر ایسهایه و شودنمی خارج منزلش از( ع)حسین امام زائر»: شد  نقل روایت این الزیارات کامل معتبر کتا  در
 نمهاز» بهرای چهرا کهه شد طرح سوال این الهی، سیاسی ساختارهای تبیین در. «کندمی دعا برایش چیز آن اینکه مرر افتدنمی

 و کفر جامعه وقتی که شد بیان پاس  در و شد   وارد عظی  هایفضیلت و هاثوا  این «زیارات و حج و جمعه نماز و جماعت
 جمهد مهؤمنین تمهام خواههدمی متعال خدای کند، پیدا دست عظی  هایقدرت به توانسته شهوات محور بر و شد  ایجاد نفاق

 ایهن رسهدمهی نظهر به یعنی. کنند ایجاد الهی ساختارهای( ع)اطهارائمه حب محور بر و بشکنند را مادی ساختارهای و شوند
. کننهدمهی بیان را متعال خدای محور بر جامعه ایجاد احکام و هستند حکومتی احکام استنباط برای اساسی ایشاکله روایات،

 ههایتحریه  بها را مهؤمن بنهدگان باید ه  متعال خدای دهند،می آرایش را شهوات و کنندمی ایجاد جامعه گونهآن کفار وقتی
 نشود، افشاگری آمیزکفر ساختارهای دربار  مذهبی، اجتماعات و دینی تبلیغات در وقتی تا اما. کند ترغیب گرایانهآخرت شدید

 بسیار هایثوا  حکمت تواندنمی دین از فردی  ادراکات واقد در. داشت نخواهد حس الهی ساختارهای ایجاد برای ضرورتی
 کههدرحالی کند،می گناهان ترک به مشروط را هاثوا  این لذا و کند تحلیل درستی به را روایات در( ع)سیدالشهدا زیارت زیاد
 .نیستند مشروط روایات، این

 ههایحیلهه شهناخت بهرای مقهدورات و امکانهات مهمترین از یکی ها،عزاداری در و مقدسه اعتا  در مؤمنین تجمد پس 
دارایهی تهرینبهزرگ از یکی نعمت، این و است الهی اقتصادی ساختارهای ایجاد و آن ساختارهای افشای و نفاق و کفر جامعه

 در ایمهانی ههاینظ  ولی نیستند پایبند کفر جوامد هاینظ  به معموال مؤمنین که است صحی  واقد در. است ایران ملت های
 بهه کفر، ساختارهای در انحالل خطر جای به هانظ  این اگر. هاستآن جمله از هاعزاداری این که دارد جریان مؤمنین جامعه

 وارد ایمهانی ههاینظه  ایهن بها را مؤمنین اقتصادی، هایچالش حل برای توانمی شوند، تبدیل الهی مدیریت برای گاهیتکیه
 یعنهی. بخهورد رقه  مبارکی حوادث انقالبی، زاهدانه درآمد الروی به تکیه با و متمرکز تکنولوژی تجزیه با تا کرد دولتی بخش
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 عملکهرد و تعریهف بایهد داد، نشان صدام جنری ماشین کردن گیرزمین در را خود کارآمدی که سپاهی و بسیجی اخالق همان
 هایتکنولوژی و کالن هایسرمایه به شدید وابستری از را تولید مادر، صناید در تحول با و دهد تغییر را اقتصاد در دولتی بخش

 شهد نمایان جدید تولید الروی هایطلیعه وقتی. کنند خارج ه است اسالمی نظام با متخاص  کشورهای اختیار در که ه پیچید 
 مصرف کمتر شد خواهند حاضر نیز مردم شد، مقید رفا  فعلی سط  به و شد آزاد «روزافزون رفا » اسارت از مصرف الروی و

 بهدین بلکهه نیسهت فقیرانهه و ریاضهتی زنهدگی معنای به کمتر مصرف البته. برود باالتر( ع)حسین امام دسترا  قدرت تا کنند
 کهه معنها ایهن به کرد متوقف را مصرف مداوم افزایش باید لذا. بریرند فاصله خواهانه تنوع و دنیاپرستانه الروی از که معناست

 مصرف کاهش که است صورت این در. نمود گیریپی را رفا  بعدی سط  «دولتی و صنفی عمومی،» مختلف سطوح در نباید
 تولیهد اوقهاف، یعنهی. کهرد آغاز را وقف ساختار اسا  بر اشتغال ایجاد توانمی که است آن از پس و کندمی پیدا معنا عمومی

 باشهد،( ع)حسهین امهام وقف کاالیی تولید خط وقتی البته و گیردمی عهد به بادوام و ساد  تکنولوژی با را مردم مصرفی کاالی
 تولیهد بهتری محصوالت تا کنندمی کار شدیدتری انریز  با و باشد داشته عمر تا کنندمی مراقبت آن از وسوا  تمام با کارگران

 .کنندمی مصرف معنوی لذت و افتخار با است، تجمل بدون و ساد  گرچه را تولیدی محصوالت سپس. کنند

 زیرا بود؛ خواهد تحقق قابل( عج)حجت حضرت ظهور با تنها و است آرمانی پیشنهاداتی، چنین کرد تصور نباید خاتمه در
 عنهوان بهه. دارد اصهالح بهه نیهاز که است بزرگی هایضعف دچار نیز ظهور عوامل و غیبت علت از متداول ادراکات متاسفانه

َقُهْ   َأْشیاَعَنا َأنَّ  َلْو  َو »: گیرد قرار دقت مورد شریف توقید این اگر نمونه، هُ  َوفَّ  ِباْلَعْهِد  اْلَوَفاءِ  ِفی اْلُقُلوِ   ِمَن  اْجِتَماع   َعَلی ِلَطاَعِتهِ  اللَّ
َر  َلَما َعَلیِهْ   َلْت  َو  ِبِلَقاِئَنا اْلیْمُن  َعْنُهُ   َتَمخَّ َعاَدةُ  َلُهُ   َلَتَعجَّ قلب»: شد  معرفی صورت این به ظهور اصلی عامل ،1«ِبُمَشاَهَدِتَنا السَّ

 ایشهان را  و( عج)عصرولی حضرت از تبعیت محور بر جامعه ی  یعنی «.شود جمد امام به عهد وفای محور بر شیعیان های
 امکان متناسب ساختارهای بدون جامعه، وحدت و قلو  اجتماع گیریشکل گذشته، هایبحث به توجه با آیا حال. شود ایجاد
 سهاختارهای  تمهام اگر آیا! پاشد می ه  از هاضربه و تهدیدها با باشد، نداشته را الزم ساختارهای اگر قلو  اجتماع یا! دارد 

 اسها  بهر جوامهد بندیتقسی  به و کردی  امضاء «بشری تجربیات و عقالیی سیر » عنوان تحت را جهان در موجود اجتماعی
 محهور بهر را ههاقلهب تهوانمی کردی ، استفاد  آلودنفاق و کفرآمیز ساختارهای از و نداشتی  توجه «ایمان و نفاق کفر،» معیار

 حضهرت ظههور بهرای و جمعهه عصهر دعهای در!  نمهود  مجتمهد ایشهان کفرستیز و الهی اهداف و( عج)عصرولی حضرت
 «سهلطان کهل بسهلطانه أذّل  و حکه  کل علی حکمه وأجرِ ... جبار کل به اقص  و»: کنی می عرض خداوند به( عج)عصرولی

 بهد  جریان هاحاکمیت و هافرمان تمامی بر را او حکومت و فرمان و حک  و کن نابود را جبارین تمام حضرت، ظهور با خدایا
 ایمانی جامعه قدرت غلبه( عج)حجت حضرت ممموریت واقد در. نما ذلیل را هاقدرت و هاسلطه همه او، قدرت و سلطه با و

                                                           
شدند، میمنت مالقات ما از ایشان به اگر شیعیان ما که خداوند توفیق طاعتشان دهد، در را  ایفای پیمانی که بر دوش دارند، همدل و مجتمد می. »1

 .177، ص53. بحاراِلنوار، جلد499، ص2احتجاج، جلد«. آنان می گشت افتاد، و سعادت دیدار ما زودتر نصیبتمخیر نمی
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 و قهدرت نمادههای بهه شهیعیان کهه هنرهامی تها مهمموریتی چنهین آیها. اسهت جههانی مقیا  در کفر و نفاق جامعه قدرت بر
 و متعهال خهدای بنهدیدسهته مهمترین که شد بیان گذشته مباحث در! است  تحقق قابل هستند، مبتال کفر سلطه ساختارهای

 فهرد و کهافر فهرد مهؤمن، فرد به صرفا   کهاین نه است؛ «ایمان جامعه نفاق، جامعه کفر، جامعه» به جوامد تقسی  دین، فرهنگ
 بهر کفهر جامعهه قدرت است، کشید  طول سال 6800 که( ص)اکرم نبی بعثت تا( ع)آدم حضرت هبوط از. شود توجه منافق

 با اما داد نجات علنی شرک و کفر و حسی پرستیبت از را بشریت( ص) اکرم نبی مبارک وجود. است داشته غلبه ایمان جامعه
 عثمانی، امپراطوری سقوط تا( ص)اکرم نبی رحلت از بعد لذا و شدند حاک  مردم بر نفاق نقا  با دنیاپرستان خالفت، غصب

 بنابراین. رفتمی شمار به جهانی هایابرقدرت از و داشت حکومت جهان بر سال هزار حدود تا که بود نفاق جامعه قدرت این
. بهود خواههد ایمانی جامعه با جهانی غلبه قیامت، روز و رجعت تا ظهور از اما بود  نفاق هایقدرت با غلبه ظهور تا بعثت از

اَر  ِبهِ  ُاْقُتْل  َو »: کنی می عرض( عج)اللهةبقی حضرت زیارات در لذا  َمَشهاِرِق  ِمْن  َکاُنوا َحْیُث  َاْلُمْلِحِدیَن  َجِمیَد  َو  َاْلُمَناِفِقیَن  َو  َاْلُکفَّ
ْرِض 

َ
َها َو  َمَغاِرِبَها َو  َاِْل  حضرت داد، خواهد و داد  خرج به حل  و صبر متعال خدای که سالی هزار چند این از بعد 1«َبْحِرَها َو  َبرِّ

 حضهرت اسهت قهرار آیا اما. ببرند بین از جهان نقاط تمام در را ملحدین و منافقین و کفار تا کرد خواهند ظهور( عج)عصرولی
! شهوند  پیهروز نفاق و کفر جهان همه بر امت ی  پشتیبانی بدون و غیبی هایقدرت با صرفا   و بیایند تنهایی به( عج)عصرولی
 در اتفهاقی چنهین بیایند، جامعه ی  همراهی بدون و غیبی امدادهای و الهی اعجاز به تکیه با و تنهایی به حضرت بود قرار اگر

 امهام زمهان در چهرا برسهد، انجهام تنههایی بهه کارهها این بود قرار اگر! داشت تحقق قابلیت نیز قبل سال1000 یا 500 یا200
 نبود این داشت، قرار هدی ائمه سایر و( ع)صادق امام مقابل در که مصیبتی و بال آیا! نشد  محقق( ع)هادی امام یا( ع)صادق

 داشهت، عبهدالرحمن بهن یونس و اعین بن زرار  چون اصحابی ایشان! نبودند  ایشان همراهی به حاضر جامعه و امت ی  که
 صحابی، این وجود برکت به متعال خدای فرمودند او منزلت در که داشتند آدم بن زکریا چون اصحابی نیز( ع)معصومین دیرر

   بودنهد، حاضهر معصومین کنار در همیشه ایمانی باالی درجات با اصحابی و افراد پس. است داشته بر بغداد اهل از را عذابش
 و اقتصهادی سهاختارهای زیرا. گرفتنمی شکل معصومین حضرات یاری برای امت و جامعه ی  که بود این اصلی مشکل اما

 خهروج و کردندمی زندگی ساختارها همان با مردم و بود شد  حاک  جامعه آن بر آلودکفر و منافقانه و مادی فرهنری و سیاسی
 در را مهردم موجهود، سهاختارهای شکسهتن بها خواسهتندمی( ع)معصومین حضرات کهحالی در دیدندمی غیرممکن را آنها از

 .شود ممکن ه فرد چند فقط نه و ه جامعه ی  سط  در ایمانی زندگی تا دهند قرار  الهی ساختارهای

 ظههور، از قبهل و شوند جمد( عج)عصرولی حضرت از حمایت به خود رغبت و اختیار با امت و جامعه ی  باید بنابراین
 تنهها را ایشهان منهافقین، و کفهار تمهدنی و جههانی قهدرت نهابودی در حضرت ممموریت انجام خالل در که کنند اثبات عمال  

                                                           
کتا  المصباح، «. ها و دریاها به قتل برسانها، در خشکیهای زمین و مغر دینان را در هر کجا هستند، در مشرقو کافران و منافقان و تمام بی. »1

 شی  طوسی، اعمال روز جمعه.
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 َو  َأْشَیاِعِه، َو  َأْنَصاِر ِ  ِمْن  اْجَعْلِني َو »: کنی می عرض حضرت مخصوص زیارت در صب  نماز بعد روز هر لذا. گذاشت نخواهند
یَن  ابِّ ، َغْیَر  َطاِئعا   َیَدْیِه، َبْیَن  اْلُمْسَتْشَهِدیَن  ِمَن  اْجَعْلِني َو  َعْنُه، الذَّ فِّ  ِفي ُمْکَر   ِذي الصَّ ُهْ   َصّفا  : َفُقْلت ِکَتاِبَك، ِفي َأْهَلهُ  َنَعتَّ  الَّ  َکهَمنَّ

 اطاعهت بها» ایشهان روی پیش شدگان کشته از و حضرت، آن از کنندگان دفاع و شیعیان و انصار از مرا خدایا «َمْرُصوص ُبْنَیان  
 طهورایهن را «صهف» ایهن قهرآن در متعهال خداونهد. کردی توصیفش قرآن در خودت که صفی همان در. بد  قرار «اکرا  بدون

هَ  ِإَنّ »: فرمایدمی توصیف ا َسِبیِلهِ  ِفي ُیَقاِتُلوَن  اَلِذیَن  ُیِحُب  الَلّ ُهْ   َصف   را جمعهی آن متعهال خدای( 4/صف) «َمْرُصوص   ُبْنَیان   َکَمَنّ
 بهرای منفهذ یه  حتهی یعنی. اندساخته را آن سر  با که ساختمانی همچون دارد، دوست کنندمی قتال راهش در کشید صف
 اقتصهاد و فرهنگ سیاست، عرصه در کفر مادی ساختارهای از مؤمنین جامعه اگر اما. شودنمی پیدا آن در منافقین و کفار نفوذ

 از کفار بیاورند، تشریف فضایی چنین در( عج)حجت حضرت اگر و است ایجاد دشمن برای بسیاری منافذ یعنی کند، استفاد 
 را ایشان متعال خدای کهحالی در. گذاشت خواهی  تنها را حضرت ناکرد  خدای و آورندمی فشار ما به ساختارها همین طریق

 .نرسد شهادت به و نشود تنها دشمنان، هجمه و مؤمنین هایناتوانی اثر بر تا ُبرد  غیبت پرد  پس در

 سیاسهی، سهاختارهای کهه زمهانی هسهتند  متحهد و پیوسهته ه  به که شد خواهند مرصوص بنیان مثل زمانی چه مؤمنین 
 حضهرت محهور بهر قلهو  همهه طریق، این از و باشد حاک  هاآن جامعه بر ه کفرآمیز و مادی نه و ه الهی اقتصادی فرهنری،

 مهؤمنین ضهعف و منافقین و کفار جهانی قدرت بیفتد، تمخیر به ظهور شودمی باعث آنچه اساسا. شود مجتمد( عج)عصرولی
 مختلهف هایحاکمیت و هاملت تمام که شد  ایجاد مادی اجتماعی ساختارهای تولید از قدرت این و قواست توازن عرصه در
 تمهام کهه بود امام قاتل اجتماعی ساختارهای همان غیبت، علت بنابراین. است داد  قرار کشیکانال و هابندیجدول این در را

 یهاری بهه نفهر چنهد و صهد حهداکثر اسهالمی، جامعهه تمهامی در کهه طهوری بهه داد؛مهی سهوق خهودش مقصد به را جامعه
 لهذا. شهودنمهی جمد آنها دور به ایجامعه هیچ و آیندمی امام یازد  که است نحوی به ساختارها این. روندمی( ع)سیدالشهدا

 بلوغ به مؤمنین که زمانی شود  می واقد ظهور زمانی چه حال. رودمی غیبت پرد  پس در نشود، شهید اینکه برای دوازده  امام
 بنیهان ایهن و ایمهانی بلوغ این آیا. کنند نفوذ آن در منافقین و کفار نظام تا باشد نداشته منفذی هیچ که برسند ایجامعه تشکیل

 !شود می حاصل توسعه های برنامه و بان  و شرکت ساختارهای قبول با الهی مرصوص

 حضهرت مختلهف زیهارات در اسهت؛ «خهوف» موضهوع حضهرت، غیبهت مسهمله در اهمیهت پر موضوعات از ی  پس
 ما تر  همانند حضرت تر  آیا. 1«الخائف المهذ  ایها علی  السالم»: شد  تعبیر خوف به ایشان حاالت از( عج)عصرولی

 ایشان اگر یعنی. برود بین از که است توحید کلمه برای ایشان تر  بلکه نیست؛ طوراین قطعا است  خود مال یا جان خاطر به
 به ایمان دسترا  جهانی غلبه در ایشان ممموریت شود، شهید حضرت و نکنند همراهی شیعیان و محبین و مردم ولی کند ظهور

                                                           
 مفاتی  الجنان، زیارت امام زمان در روز جمعه.«. دورانسالم بر تو ای هراسان از آشو  . »1



15 
 

 جمعهه این شاید» مانند اشعاری بیان پس. است مه  واقعیت این ناظر که است مقدسی خوف و تر  این. رسدنمی سرانجام
 تهاری ، کهه است این مطلب حقیقت ولی است خو  خیلی( عج)عصرولی حضرت به نسبت ارادت عرض برای «شاید بیاید

 ایهن بهه شیعیان اگر و نماند تنها را حضرت نفاق و کفر جامعه هایضربه در که است قدرتی به رسیدن برای مؤمنین بلوغ منتظر
 . بیافتد تمخیر به روز ی  حتی ظهور که است متعال خداوند حکمت خالف باشند، رسید  بلوغ

 سهه ایهن بهین قوا یموازنه در که هنرامی تا و «ایمان و نفاق و کفر جامعه» درگیری بستر جز نیست چیزی «تاری » اساسا  
 ایمنطقهه در باید شیعه جامعه بنابراین. داشت نخواهد معنا حضرت ظهور باشند، نداشته بقاء و تحمل قدرت مؤمنین جامعه،

 آمهادگی و وفاداری تا برساند ظهور منصه به را طغیان و کفر جانبههمه هایهجمه برابر در خود بقاء و مقاومت قدرت عال ، از
 اسهالمی نظام براندازی از جلوگیری برای که راهکارهایی و هاضرورت پس. دهد نشان عمال   حضرت از حمایت جهت را خود

 دوران در کهه نیسهت معنها بهدین شهد، مطرح ظهور سازیزمینه جهت( حاضر حال در مومنین جمعی قدرت مظهر عنوان به)
 آن کفار که مادی ظواهر به خود جمعی وابستری که است آن مه  بلکه کند، تسخیر را جهان تمام تواندمی شیعه جامعه غیبت،

 بها قوا توازن در بلکه نبرد بین از را خود ایمانی هویت و نکند پیدا تمایل آنها اجتماعی حیات به و ببرد بین از اند،کرد  تزیین را
 نصهرت و( عج)عصهرولهی حضهرت ظهور با که است زمان آن در. بماند باقی و کند پیدا مقاومت توانایی نفاق، و کفر جامعه

 بهر شهد خواههد موفهق ایمان نظام اند،کرد  پیدا را او با زندگی و معصوم امام محور بر طواف توانایی که ایمانی جامعه به الهی
 و ظهور دوران در قر  درجات در ارتقاء و معنوی سرور و بهجت توحید، تحقق مواند رفد با و کند غلبه جهان هایقدرت تمام

 و تهاری  و تکهوین ابعهاد تمهامی و شهد خواههد آغاز واقعی زندگی و گرفته شکل ساله چندهزار هاییزمان در و رجعت عصر
 .«الحیا  عین یا علی  السالم» :شد خواهند مترن  کلمات، این به اجمعینعلیه اللهصلوات هدیائمه برابر در جامعه

. 


