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پیشگفتار
که نظام لیبرال دموکراســی امروز به بن بســت »ترامپ«  یت این اســت  مســئله اصلی برای بشــر
یده است به نظر میرسد جهان باید برای اداره  رسیده و نظام سلطنتی نیز محمد بن سلمان را آفر
نظامات سیاســی و اجتماعی خود در فکر راه تازه ای باشــد. آن راه چیست؟ کسی شک ندارد 
که دست نظام های لیبرال دموکراسی غرب متاسفانه به خون بسیاری از بی گناهان جهان آلوده 
یقا –که یک قلم آن فقط کشتار یک میلیون  است. از عملکرد لیبرال دموکراسی فرانسوی در آفر
کاهــش جمعیت مناطق  که به  یکا  الجزایری اســت- و لیبرال دموکراســی انگلیســی در قــاّرۀ آمر
یکا در سراسر جهان  تسخیر شده به طور محسوس انجامید و لیبرال دموکراسی ایاالت متحده آمر
یم  کــه بگذر یکم  یژه در قرن بیســتم و ســپیده دم قرن بیســت و در طــول پیدایــش این نظام به و
کشور خودمان ایران داشته باشیم یعنی نگاهی به افغانستان،  می توانیم امروز نگاهی به اطراف 
کشــتاری به عنــوان دفــاع از حقوق بشــر و اهداِء  یه، فلســطین و یمــن! ببینید چه  عراق، ســور
دموکراسی و آزادی به این مردم محروم به راه افتاده و چگونه سیل خون چهارسوی خاورمیانه را 
که مردم  کنیم بوسنی را در شمال غرب خواهیم یافت  گر نگاه  کمی وسیع تر ا کرده اســت!  رنگین 
آن هیچ گناهی جز این نداشتند که می خواستند آزاد باشند و میانمار را در شرق خود می بینیم که 
گناه را ]گناه آزادی خواستن را[ نداشتند. جامعه جهانی چشم خود را به روی  مردم آن حتی آن 
جنایتکاران بســت تا یک ســوم مردم بوسنی قتل عام شدند و یک ســوم دیگر مجروح و آواره و 
گرایش در بخشی از  کمتر از یک ســّوم جمعیت بوســنی باقی ماند تا بدینوســیله واقعیت وجود 
گرفته  پای مرکزی  کتمان شــود و جلوی ظهور مجدد اســام در ارو پا نســبت به اســام  مردم ارو
یره ایبری رخ داده ... در مورد نظامات  که پیش از آن در شبه جز شود و این تکرار ماجرایی بود 
که دیگر مگو و مپرس! یخ تا دوران محمد بن ســلمان  ســلطنتی و شبه سلطنتی از ســپیده  دم تار
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جهان با بن بســت در نظام های لیبرال دموکراســی غربی و ســلطنتی و شبه ســلطنتی در شرق 
و غرب روبه رواســت. آیا راهی برای برون رفت از این بن بســت وجــود دارد؟ ما معتقدیم راهی 

کتاب بدان پرداخته ایم. که در این  وجود دارد و این راه »راه امامت« است 
یکرد  یکرد، رو یکرد روبه رو بوده ایم. نخستین رو یخ اسام با ســه رو با مســئله امامت در تار
 به نفی عدالت در اعتقاد و عمل سیاسی انجامید و بدین ترتیب 

ً
که ضرورتا »نفی امامت« بود 

اصــول دین از پنج اصل توحید، نبوت، عدالت، امامت و معاد به ســه اصل توحید، نبوت و 
معاد فروکاســت و نظام امامت محمدی به دســت فراموشی سپرده شــد و پس از دوران خلفای 
کار به ســلطنت اموی در شــرق و ســپس غرب و ســلطنت عباســی در شــرق و   

ً
راشــدین نهایتا

کار در یک ســو بــدوران پهلوی منتهی  ســلطنت ســلجوقی و عثمانی و صفــوی و... انجامید و 
شــد و در سوی دیگر به دوران سعودی. امروز جهان هم از لیبرال دموکراسی غربی ناامید شده 
 در این مقطع 

ً
کند. دقیقا و هم می  خواهد زنجیر نظامات سلطنتی را از دست و بازوی خود باز 

یکرد  یکــرد، رو کــه انقاب اســامی در ایران اتفــاق افتــاد. دومین رو یخ اســت  حســاس از تار
مخالفت با انحراف از امامت و مبارزه با ســتم و تاش برای احقاق حقوق مردم و اقامه عدل 
یکرد  کربا تا همه آوردگاه های حق و باطل تداوم یافته است. رو کربا و از  که از مدینه تا  بود 
یکرد سکوت و تحمل وضع موجود بوده است. در این میان، مذاهب موجود در جهان  سوم رو
گفت باید از  گرفت و  اســام نیز به ســه دسته تقسیم شدند. مذهب حنبلی جانب ســلطنت را 
کرد ولو ظالم و فاجر باشــد؛ این مذهب در سیاســت حرف آخرش را زد. مذاهب  حاکم تبعیت 
 از امامت حمایت نکردند هر چند 

ً
گرفتند و رســما حنفی و مالکی و شــافعی جانب ســکوت را 

ابوحنیفه به مجلس درس امام صادق می رفت و ســر ســازش با هارون الرشــید را هم نداشــت 
 در زندان هارون الرشــید جان ســپرد و مالک بن انس و شــافعی نیز هر چنــد در زندان 

ً
و نهایتــا

خلفا جان نسپردند ولی از رنج سیاست های آنها هم دل آسوده نداشتند و روی خوش ندیدند 
که از نظام  ولی جرئت مبارزه علنی و آشکار با آنها را نداشتند. دسته سوم مذهب تشیع است 
یم در اهل تشــیع  که بگذر ی 

ّ
کل امامــت حمایــت می کند. از اهل جماعت و اهل ســّنت به طور 

یکــرد متفاوت نســبت به امامــت، امام معصــوم و غیبت و انتظــار روبه رو  ، بــا پنج رو
ً
خصوصــا

یکردی ارتجاعی نســبت بــه امامت و غیبت و انتظار داشــته اند. آنها منتظر  گروهی رو بوده ایــم. 
امــام غائب خــود را می دانند ولی معتقدند بــرای ظهور امام غائب هیچــکاری نباید بکنند مگر 
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کشــیدن و جام ســکوت را سرکشیدن و  گناه مردم و پای در جامه صبر  دعا و روی برگرداندن از 
گوئی به  دســت به سیاه و ســفید نزدن. تقّیه دین آنان اســت ولی تقّیه منفعانه نه تقّیه فعال 
چیزی شــبیه خواب زمســتانی فرورفته اند. خــود را منتظر ظهور امام غایــب می دانند و منتظرند 
کرد برخیزند و شمشــیر به دســت بگیرند و  تــا هرگاه خورشــید امامــت طلوع و امــام غایب ظهور 
یکه  کنند و خوش و خرم با ســر و صورت صاف و سالم برار دور ســر بچرخانند و جهان را فتح 

قدرت تکیه بزنند.

یکردی نو ارتجاعی نسبت به مسئله امامت، غیبت و انتظار دارند. ولی تمام  گروهی دیگر رو
که  کنند بدین صورت  که فقط با جزئی از دسیســه های اســتعمار مبارزه  تاششــان این اســت 
یگر عرصه سیاســت تا چه اندازه مزخرف است البته این هردو  نشــان دهند خزعبات فان باز
گســترش ظلم و فســاد در جهان را می شــنوند خوشــحال می شــوند چون تصّور  گروه وقتی خبر 

گسترش فساد خودبه خود منتهی به ظهور امام عادل می شود.  می کنند نهایت 

دســته سوم متجددین هستند. آنها اصًا از دین و قرآن و قیامت و معاد چشم پوشیده اند و 
یند را طوطی وار تکرار  یه پردازان غربی می گو به در و دیوار غرب چشم دوخته اند و هرچه نظر
 انکار توحید و نبوت و معــاد می کنند و در نتیجه از 

ً
می کننــد و میمون وار تقلید می کنند و رســما

گاهی نمازش  دایره بحث ما خارج هستند. دسته چهارم نو متجددین هستند: نوع وطنی اش 
کشــف  را می خوانــد، روزه اش را می گیــرد، زنــش چــادری اســت، دخترش ولــی نه. او به یک 
ید دین از سیاست جدا است. مسیح و معبد باهمند  یسم، می گو جدید رسیده است: سکوالر
گر  که در سیاســت چه می شــود؟! تو نمازت را بخوان ولی ا و قیصر و قصر هم با هم. به تو چه 
کنار بگذار. دین و سیاست چه ارتباطی به هم  خواســتی وارد سیاســت شــوی دین را ببوس و 
یخ به انکار عدالت منتهی شــد و انــکار عدالت اینهمه جنایت در  دارنــد؟! انکار امامت در تار
یکردی  یکرد پنجم رو ید و می خوانید و می دانید. رو که می بینید و می شــنو یده اســت  یخ آفر تار
یکرد انتظاِر فعال، تقیة دوران ساز، تشیع مسئول  کتاب به آن پرداخته ایم. رو که در این  است 
که در رأس تمام  ین انقاب اســامی  یکرد متفکّر علوی و تســنن خالص و ناب محمــدی. رو
کاســت سنت های محمدی و صبر و صدق  کم و  یکرد احیاِء بی  آنها امام خمینی قرار دارد. رو
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کاری و فرهنگ علوی و ژرف اندیشــی و دور اندیشــی حســنی و شــعور و شــور  فاطمــی و فــدا
کتــاب روبرو  که با آنهــا در این  یکرد محــور اصلی مباحثی اســت  و شــهادت حســینی. ایــن رو
کتــاب را پیش از نشــر خواندند و  که این  گرانقــدری  ید. جــا دارد از بعضــی از اســاتید  می شــو
گرانقدر جناب  کنم از اســتاد  گذاشــتند سپاســگزاری  یات ارزشــمند خــود را با من در میان  نظر
کمال سپاســگزاری را دارم ایشــان با همان دّقــت تمام متن را خواندند  آقای دکتر حمید خوئی 
که اســتاد بزرگوار  کردند  یراســتار دلســوز اغــاط تایپی آنها را نیز یــادآوری  و حتی بگونه یک و
گمشــده« را  گفت؟ مدینه چه شــد؟« یا »شــهر  کتاب »فاطمه چه  عامه محمد رضا حکیمی 
یات ارزشــمندی  کردند و ســطر به ســطر آن را با موشــکافی مورد توجه قرار دادند و نظر مطالعه 
یزم جناب آقای مهدی باقری قائم مقام محترم  که اســتفاده شــد. از برادران عز را ارائه فرمودند 
که نسخه اولیه  گروگان  دفتر نشر فرهنگ اسامی و قرآن پژوه و ادیب بزرگوار جناب آقای حمید 
یزم  کمال تشــکر را دارم از برادر عز کردند و مرا مــورد تفّقد و لطف قرار دادنــد  کتــاب را مطالعــه 
کتاب مرا مورد لطف خود قرار دادند  که باخواندن نســخه اولیه  کبر اشــعری  جناب آقای علی ا
گرانقدر جنــاب آقای دکتر  کمال تشــکر را دارم. از اســاتید  کردنــد  و نــکات خوبــی را یــاد آوری 
یوران از اساتید محترم دانشکده  مهندس مجتبی رحماندوســت و جناب آقای دکتر حســین رو
یژه دوست ارجمندم جناب آقای  کمال سپاسگذاری را دارم بو مطالعات جهان دانشگاه تهران 
که بســیار  یوران نــکات ارزنده ای را در مورد بیداری اســامی یادآوری نمودند  دکتر حســین رو
یاست محترم حوزه هنری  یف ر سودمند و جالب توجه بود. از جانب آقای محسن مؤمنی شر
کتاب موجب نشــر آن شــد  که عاقه و توجه جّدی ایشــان به موضوع این  انقــاب اســامی 
کمال سپاســگزاری و قدردانــی را دارم. از مدیر عامل محترم انتشــارات ســوره مهر جناب آقای 
کمال  کبر شــیروانی  کتاب ســوره مهر جناب آقــای علی ا عبدالحمیــد قره داغــی و معاونــت تولید 
که  کتاب بدین گونه  کوشیدند تا  که  تشکر و سپاسگزاری را دارم. از همه همکاران و هنرمندانی 
یژه جناب آقای علی آباقری در  کمال سپاسگزاری را دارم. به و ماحظه می فرمایید منتشر شود 
یبا و هنرمندانه، سرکار خانم  بخش هماهنگی تولید، آقای مجید قادری به خاطر طراحی جلد ز
یت هنری و  یراســتاری، جنــاب آقای محمدولــی مهرابــی در مدیر محبوبه قاســمی در بخش و
جناب آقای سید محمود ابوالقاسمی در نظارت بر چاپ. از برادر ارجمند جناب آقای محمد 
یادی کشیدند سپاسگزارم. در  کتاب زحمات ز یس  که در تایپ نسخه دست نو معین اقطاعی 
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یات و  گرانقدر درخواست می کنم نظر یز و خوانندگان  یان عز خاتمه از اساتید محترم و دانشجو
نکات مورد توجه خود را بوسیله ناشر با مؤلف در میان بگذارند.

ومناهللالتوفیقوعلیهالتکالن
تهران – محمدحسن زورق
98 / 10 /21
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مقدمه
»استراتژی« واژه ای انگلیسی است که در زبان فارسی رواج پیدا کرده است. این کلمه دراصل از 
یت، و سیاست شده است.  واژگان تخصصی علوم نظامی به شمار می رود که وارد علوم اداری، مدیر
که ممکن است به ترجمۀ آن نیاز چندانی  کلمه در زبان فارســی به اندازه ای  است  رواج این 
که در زبان فارســی رایج شــده است؛ همچون  احســاس نشــود؛ نظیر ســایر واژه های انگلیســی 
ینی، و  کنترل، پرسنل، تاکتیک، و نظایر آن. با وجود این، واژۀ استراتژی را به رزم آرایی، آینده آفر

گرفته ایم. کار  کتاب معادل »راهبرد« را برای آن به  کرده اند. ما در این  راهبرد ترجمه 
یادی  اگرچه اســتراتژی یک مبحث جدید در علوم انسانی اســت و امروز دربارۀ آن مطالب ز

یخ بشر است. یخچه ای طوالنی در طول تار وجود دارد، ولی مفهوم آن دارای تار
هنری مینزبرگ، جیمز برایان کوئین، و سامانترا قوشال در کتابشان به نام فرایند استراتژی1، که 
با بیش از هزار صفحه در قطع رحلی منتشر شده، دربارۀ مفهوم استراتژی بحث مفصلی ارائه و 

کرده اند. مطالعات موردِی2 متعددی را مطرح 
که با بیش از ســیصد صفحه در قطع رحلی منتشــر شــده اســت،  کتابش 3،  ید در  فرد آر دیو

گفته است. یت استراتژیک، مفاهیم، و نمونه های آن به تفصیل سخن  دربارۀ مدیر
یت و ران مایر در کتابشان به نام استراتژی4، فرایند، مفهوم، و دورنمای جهانی این  باب دی و
کتاِب نزدیک به هزارصفحه ای در قطع رحلی منتشر شده است. دانش را توضیح داده اند. این 
یک 5، استراتژی را از مفهوم تا عمل توضیح  یت استراتژ کتابش به نام مدیر ید هوســی در  دیو

1. Henry Mintzberg, James Brian Quinn & Sumantra Ghoshal, The Strategy Process, London, New York: 
Prentice Hall, 1998. 2. Case Study
3. Fred R. David, Strategic Management, twelfth edition, New Delhi: Prentice Hall, 2008.
4. Bob De Wit And Ron Meyer, Strategy, Fourth Edition, Australia, … South Western, 2010.
5. David Hussey, Strategic Management, Fourth Edition, , Oxford, … Butter Worth – Helne Mann, 1998.
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کتاب رحلی است و در هفتصد صفحه منتشر شده است. داده است. قطع این 
کتابشــان1 بــه الزامــات و ضرورت هــای رهبــری در به کارگیــری  راب ســیلزر و بــن ای داول در 
یری  کتاِب حدود نهصدصفحه ای در قطع وز یت هوشــیارانه پرداخته اند. این  اســتراتژی و مدیر

منتشر شده است.
کتابش به نام بــرد در مقیاس جهانی، به نقش اســتراتژی در  و باالخــره داگاس المونــت در 
کتاب نزدیک به ســیصد صفحــه و در قطع  پیــروزی در بازار هــای جهانــی پرداخته اســت. این 

یری به چاپ رسیده است. وز
کتاب بیش از چهارهزار صفحه مطلب دربارۀ استراتژی در اختیار  که در همین چند  می بینید 
محققان و پژوهشــگران قرار داده شده اســت. بی تردید ادبیات دانش استراتژی بسیار وسیع تر و 

گسترده تر از این مطالب است.
یزی از آینــده به حال  گرفتن آینــده ای ممکن و مطلــوب و برنامه ر اســتراتژی بــه معنــی در نظر 
که در طول زمــان تحقق آیندۀ مطلوب امکان پذیر شــود. بــه همین دلیل در  گونــه ای  اســت؛ به 
ینی« نیز پیشنهاد شده است. کلمۀ استراتژی واژۀ »آینده آفر گاهی2 در مقابل  کتاب ارتباطات و آ

یخ برای تحقق اهدافشــان دارای اســتراتژی بوده اند. ســاخت  بی تردیــد همۀ مــردان بزرگ تار
یک امکان پذیر  آثــار بزرگــی نظیر دیوار چیــن یا اهــرام ثاثه در مصر بدون داشــتن نــگاه اســتراتژ
نبــوده اســت. ولی دانش اســتراتژی موضوع جدیدی در علوم انســانی اســت. بــه عقیدۀ جیمز 
که سازمان ها را با اهداف و سیاست های اصلی  کوئین، اســتراتژی طرح و نقشه ای است  برایان 
آن ها درگیر می کند.3 از دیدگاه مینزبرگ، یک استراتژی خوب باید نخست، با منابع و امکانات 
موجود تناســب داشــته باشــد. دوم، تأثیر انگیزشــی نیرومنــدی را به وجــود آورد. ســوم، پایدار و 
پذیری را بــه حداقل ممکن  کنــد. پنجم، خطر مــداوم باشــد. چهارم، بتواند با محیط ســازگاری 
کاهــش دهــد )هر چند از نظر داگاس المونت، موفقیت، ناشــی از ترکیب درســتی از هوشــیاری 
کار  که آن را به  کسانی  و خطر پذیری اقتصادی و سیاســی اســت(.4 ششــم، با ارزش های فردِی 
می گیرند تطابق داشــته باشد. هفتم، افق زمانی هرچه بلندتری را در نظر بگیرد. هشتم، قابلیت 
1. Rob Silzer and Ben Dowell, Strategy – Driven, Talent Management, Society for Industrial and Organizational 
Psychology, United States: Jossey - Bass, 2010.

گاهی، ج1، فصل دوازدهم، چ2، تهران: سروش، 1395. 2. رک: محمد حسن زورق، ارتباطات و آ
3. Henry Mintzberg, Ibid, 4.
4. Douglas Lamont, Winning Worldwide, , Great Brintain: Capstone, 1997, 43.
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کند. دهم، با خاقیت و پیشگامی  اجرایی داشــته باشد. نهم، اهداف روشن و قطعی را دنبال 
کند.  آمیختــه باشــد. یازدهم، بتواند تمــام امکانات و نیروهــا را در زمان و جای مناســب متمرکز 
دوازدهم، انعطاف پذیر باشد. سیزدهم، امکان یک رهبری مسئول و مناسب را به وجود آورد. و 

کند. 1 باالخره چهاردهم، بتواند رقبا را غافلگیر 
مینزبرگ از پنج منظر به استراتژی نگاه می کند. استراتژی به عنوان یک نقشه2، یک عمل3، 

یک الگو4، یک موقعیت5،، و باالخره یک چشم انداز6.
کامــًا از پیــش  کــه در یــک ســوی آن اســتراتژی های  اســتراتژی ها یــک طیــف را می ســازند 
تعیین شده قرار می گیرند و در سوی دیگر استراتژی های تحمیلی. بین دو سر طیف، استراتژی های 

 از پیش تعیین شده، عقیدتی، چتری، فرایندی، گسسته، و توافقی قرار می گیرند.7
ً
نسبتا

یت داشت انسان را به سعادت  پیامبر اسام، در جایگاه خاتم االنبیا و رحمۀ للعالمین، مأمور
یت بزرگ، دو استراتژی  یخ را به فرجام خدایی آن برساند. او برای تحقق این مأمور نهایی و تار
یخ و اســتراتژی تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن.8  گرفت؛ اســتراتژی تثبیت قرآن در تار کار  را به 
یرۀ  یــْخ پیدایش تمدن اســامی در مرکز جز الزمــۀ تحقق و پیروزی اســتراتژی تثبیت قرآن در تار
که  یج شــرایطی به وجود آید  یقا بود تا به تدر پا، آســیا، و افر جهانی و محل اتصال ســه قاّرۀ ارو
تمام اقوام و ملل جهان بتوانند به قرآن مجید دسترســی داشته باشند. امروز این استراتژی پیروز 
یت قرار دارد. در ظــرف جغرافیایی تمدن  شــده اســت و قرآن در سراســر جهان دردســترس بشــر
کاتب و ناشر و مدرس در صدها  اســامی، در طول بیش از هزار ســال، هزاران مفّســر و قاری و 
مدرسه، مکتب، و دانشگاه به نشر و شرح و ترجمه و تفسیر قرآن مجید پرداخته ، و دایرة المعارف 
عظیمی را به وجود آورده اند. از طرف دیگر، برای پیروزی اســتراتژِی تأسیِس جامعۀ جهانی تراز 
گرفته است  یژه ای با کمک پیامبر، فاطمه، امام علی و سایر معصومین صورت  قرآن، اقدامات و
که در نهایت امام مهدی آن را به پیروزی نهایی خواهد رساند. اقدامات پیامبر براساس این دو 

1. Henry Mintzberg, Ibid, 1999, 12. 2. Plan
3. Play 4. Pattern
5. Position 6. Perspective

7. همان، 16.
کرده ایم: یر بحث  8. ما دربارۀ این دو استراتژی پیامبر در منابع ز

یسم از آغاز تا امروز، چ2، تهران: فرهنگ اسامی، 1395. الف( محمدحسن زورق، اسام و سکوالر
یسم، چ2، تهران: هرمس، 1397. یی های اسام و سکوالر یارو ب( محمدحسن زورق، نخستین رو
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استراتژی به سه دستۀ تثبیتی، تأسیسی، و عمومی تقسیم می شود.
که با آن ها روبه رو بوده اســت تناســب  اســتراتژی های پیامبــر بــا امکانــات و منابع و شــرایطی 
یــخ بــه وجــود آورده، از دوام و پایــداری بی ماننــدی  داشــته، اثــر انگیزشــی نیرومنــدی را در تار
پذیــری ممکن را با  ین خطر کمتر ین ســازگاری و  برخــوردار بوده اســت. این اســتراتژی ها بیشــتر
یژه  که این دو استراتژی )به و شرایط محیطی داشــته اند. به خصوص با ارزش های فردی آن ها ــ 
گرفته  یخ در نظر  گرفته اند ــ تطابق دارد و افق زمانی بلندی را به درازای تار کار  راهبرد دوم( را به 
اســت و دارای اهداف روشــن و قطعی است. این دو استراتژی با خاقیت و پیشگامی آمیخته 
یخ را می تواند به استخدام خود درآورده و با انعطاف پذیری و  کرهی تار و تمام نیروهای طوعی و 
یت را فراهم آورد. این دو استراتژی  رهبرِی مسئوالنه موجبات غافلگیری دشمنان اســام و بشر
یخ  در شــمار اســتراتژی های عقیدتــی و فراینــدی قــرار می گیرنــد و پیــروزی نهــاد نبــّوت را در تار

امکان پذیر می سازند.
که پیروزی این دو استراتژی پیامبر بدون مشارکت و همراهی جامعۀ اسامی  ولی باید بدانیم 
که قرآن مجیــد را خداوند متعــال حفظ می کند؛ ولــی ما نیز در  امکان پذیــر نیســت. ما می دانیــم 
که جامعۀ جهانــی تراز قرآن  کنیم. نیــز می دانیم  یم و باید بــه آن عمل  ایــن زمینه مســئولیت دار
که راهبرد دوم پیامبر است، در مقابل   ســاخته خواهد شد؛ اما ما نیز در مقابل این راهبرد، 

ً
قطعا

یم. خداوند متعال مسئولیت جّدی دار
کتاب به راهبرد دوم )استراتژی تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن( پرداخته، کوشیده ایم  در این 
یخی پیامبر و نقش امام علی، فاطمه، امام حسن،  یت جهانی و تار رابطۀ این راهبرد را با مأمور
یخ و نیز جایگاه بلند و رفیع  امام حســین و ســایر امامان اسام در پیشــبرد این اســتراتژی در تار
یم و مســئولیت ها و  که امــروز در مقابــل این اســتراتژی دار یم1 و موقعیتی را  امامــت تبییــن ســاز
یایی  کامل، توانایــی الزم و پو کنیم. امید اســت خداوند در ایــن راه بینایی  وظایفمان را ترســیم 

کند. چنین باد. صادقانه، عالمانه، و عاشقانه به ما عنایت 
تهران، محمد حسن زورق
1397/3/22

کرده ام: اســام و  بــارۀ ایــن دو اســتراتژی و اقدامــات پیامبــر در رابطــه بــا آن هــا به تفصیــل در ایــن دو منبع بحــث  1. در
یسم. یی های اسام و سکوالر یارو یسم از آغاز تا امروز و نخستین رو سکوالر
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زمین 1ــجانشینخدادر
که در آن  ... پــس شــیطان آن دو ]آدم و حــّوا[ را به خطا واداشــت و از بهشــتی 
ید. برخی دشــمن برخــی دیگر. قرارگاه و جای  گفتیم: »پایین رو بودند بیرون راند. 

برخورداری شما تا روز قیامت در زمین باشد ...« )بقره/ 36(1
کرد ... و آدم به طبیعت هبوط 

طبیعــت از مــاده و نیرو ســاخته شــده اســت. جهان طبیعــی بــا دگرگونی هایش همــواره توجه 
گیاهان و جانــوران موضوع  کرده اســت. تنوع در خــاک، آب، هــوا،  بســیاری را به خــود جلب 

کاوش و بررسی می کنند. که محیط طبیعی را  بحث و اندیشۀ کسانی است 
یرها، جنگل ها، صخره ها، و غارها و از سوی  کو کوه ها، دره ها،  یاها، صحراها،  از یک ســو در
یان و از جهاتی دیگر ماهی ها، حشرات، بی مهرگان، مهره داران،  یســتان، و هواز یان، دوز دیگر آبز
پستانداران، و جانداران دیگر موضوعات علوم طبیعی را به وجود آورده اند. ولی انسان همیشه 
خود را موجودی فراطبیعی پنداشته است؛ به همین دلیل همواره دست ساخت های خودش را 

مصنوعی و سایر دستاوردها را طبیعی می نامد.
گرمی و جامدات  کامًا متفاوت است. ما در طبیعت با سردی و  قوانین طبیعت با فراطبیعت 
یــم و در  یــادی ســروکار دار کمــی و ز کنــش و علــت و معلــول و  کنــش و وا گازهــا و  و مایعــات و 
یبایی و اختیار و آزادی و عدالت و لطف و خاقیت و خیر و نفع  گاهی و ز فراطبیعت با اراده و آ
)صفات وجودی( یا نبود آن ها )صفات عدمی( روبه رو هســتیم و این دو دنیا دو بعد از هستی 
کامًا جدا نیســتند و امکان مرزبندی و جداســازی دقیق  گرفته اند؛ هر چند از یکدیگر  ما را دربر 

بین آن ها وجود ندارد.

1. قرآن مجید، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، چ9، تهران: سروش، 1385.
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***
نام نوع انسان با نام نخستین موجود زنده ای که پدر نوع انسان شناخته می شود یکی است. 
»آدم« نامی است که در تورات و انجیل و قرآن به نخستین انسان داده شده است. او به عنوان 
نخســتین انســان، منتخــب خدا بــود و انســان ها »آدم« نامیده شــدند؛ چــون باید ماننــد »آدم 
که خدا به آن ها ســپرده اســت  نخســتین« به »منتخب خدا بودن« احترام بگذارند و به امانتی 
یش«  کنند و آن امانت همان عشــق الهی و »مســئولیِت ساختن خو با جدیت و عشــق توجه 
ق به اخاق الهی اســت. هیچ  یک از موجــودات )جامدات، 

ّ
طبــق الگوی صفات الهی و تخل

که  گیاهان، جانوران، و ...( مسئول ساختن خود نیستند و همه همان هستند  گازها،  مایعات، 
یده شده اند و هیچ  یک مسئولیت ساخته شدن خود را بر عهده ندارند. بنابراین، همۀ آن ها  آفر
کمی اســت. در حالی  که انســان ها از  »بودن« هســتند و چیســتی دارند و تفاوت در میان آن ها 
نظر »کیستی« با یکدیگر تفاوت های بنیادین و گاه متضاد دارند. تفاوت در چیستی انسان ها به 
کیفیت روحیه، منش، شخصیت،  کیستی انسان ها به  یست شناختی، و تفاوت در  کمیت های ز
کیســتی خــود را با اندیشــه و  و نظــام ارزش هــا مربــوط می  شــود. انســان ها مســئولیت دارنــد تا 
یــدگار، اختیار و الگــو دارند و  ینش از ســوی آفر احســاس و عمــل خود بســازند و برای ایــن آفر

کارکرد دین در زندگی همین است.
که بــه فراطبیعت تعلــق دارد. اختیــار یکــی از عناصر جدول  اصــل اختیــار خود امری اســت 
مندلیــف نیســت و در طبیعت منبع و معدن اختیار وجود ندارد. از ســوی دیگــر انکار اختیار در 

میان انسان ها امکان پذیر نیست.
وجود نهادهای قانونگذاری، قضایی، و آموزشی مبتنی بر پذیرش اصل وجود اختیار در میان 
یلی به نام دادگستری بیهوده   گر انسان را مختار ندانیم، تشکیات عریض و طو انسان هاست. ا
خواهد بود و وجود قاضی در جوامع بشری دلیل قانع کننده ای نخواهد داشت. درنتیجه، اصل 
وجــود قضاوت در میان انســان ها و جرم و مجازات و مجــرم و اثبات جرم و انکار جرم و تبرئه و 
کیفری  صدور احکام قضایی همه بیهوده و بی معنی می شوند و وجود دادگاه و قوانین جزایی و 
و حقوقی همه فلسفۀ وجودی خود را از دست خواهند داد. در نهایت، وجود تشکیاتی به نام 

شرطه و پلیس و داروغه نیز معنی نخواهد داشت.
یق  یم،  نهادهای آموزشــی، تحصیل، آزمون های مواد درســی، تشــو گــر اصل اختیــار را نپذیر ا
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یان تنبــل و جوایــز علمــی و  یان و دانش آمــوزان برتــر و تنبیــه دانش آمــوزان و دانشــجو دانشــجو
کز پژوهشــی و آموزشــی همه فلســفۀ وجودی خود را از  مدارک آموزشــی و مقررات آموزشــی و مرا
یــن قوانین تجارت و سیاســت و انتخابات، مقــررات رانندگی و  دســت می دهنــد. از طرفی، تدو
شهرســازی، تعیین جوایز هنری، تنظیم قوانین ازدواج و طاق، توضیع اســتانداردهای صنعتی، 
یج آداب و رســوم و ســنن اجتماعی همه معنایی نخواهند  تعییــن قوانین مالکیت و ارث، و ترو
ین آســیاب زندگی مدنْی پذیرش اصل اختیار در جامعۀ بشری است و این  یر داشــت. سنگ ز
یخ  اصل مربوط به فراطبیعت است نه طبیعت. بدون اختیار حتی نبّوت نیز نمی توانست در تار
یرا انبیا برای دعوت انسان ها به راه خدا مبعوث شده اند و بدون اختیار این  کند؛ ز تحقق پیدا 

دعوت نمی توانست معنی دار باشد.
یت ســپرده شده اســت. اختیار الزمۀ عشق  که به بشــر اختیار الزمۀ همان امانت الهی اســت 
یدن به خدا اختیار  گونۀ اوســت. آری الزمۀ عشق ورز یشتن به  یدن به خدا و ســاختن خو ورز
که آزادی معنی پیدا می کند و می تواند شکل بگیرد. عقل  است. و به دلیل وجود اختیار است 
و عشــق و اختیار و آزادی چهار ســتون اســکلت حرکت انســان هســتند. عقل به ما خــدا ــ به 
معنی وجود مطلق ــ را نشان می دهد. عشق ما را به سوی او می کشد. اختیار ما را به حرکت در 
که بین ما و خدا هیچ مانعی نباید وجود  این مســیر مجاز می کند، و آزادی به این معنی اســت 
کشــش  گاه یک  یم. مانع  گر وجود داشــت، باید آن مانع را از ســر راه خود بردار داشــته باشــد. ا
یش سیاســی اســت. هرچه بر سر راه انسان به  گاه یک پو کنش اقتصادی، و  گاه یک  یزی،  غر
گاه و  یخ ــ به صورت خودآ سوی خداست باید برداشته شود. همۀ نبردهای انسان در طول تار
گرفته است. این معنی رنجی  کوشش سرشــتی صورت  کشــش و  گاه ــ تحت تأثیر همین  ناخودآ

که انسان در راه خدا می کشد و فلسفۀ وجودی عبادت نیز همین است.1 است 
که مســئولیت آن را پذیرفته ایــم ــ دو الگو به دســت ما داده  ینــش ارادی ــ  خــدا بــرای این آفر
اســت. نخســتین الگو، الگوی سرشــت ماســت: علم حضــوری ما به صفــات ربوبــی و تمایل 
که پیامبرانش به دســت ما ســپرده اند.2 این دو  یی اســت  ذاتی مان به آن ها.و دومین الگو، الگو

 فماقیه.« )انشقاق/ 6(
ً
کدحا کادٌح الی رّبَک  َک  1. قرآن مجید: »یا اّیها االنسان ِاّنَ

ای انسان، تو در راه پروردگارت رنج فراوان می کشی. پس پاداش آن را خواهی دید )ترجمۀ عبدالمحمد آیتی(.
که در بین انسان ها وجود داشته است. برده دار ها از برده های  2. اصواًل عبادت و بندگی خدا غیر از رابطۀ بردگی است 
یم و با این  خود سود می برده اند؛ در حالی که خداوند متعال بی نیاز از ماست و ما از بندگی و عبادت خدا سود می بر
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یی که در سرشت ما نهاده  الگو دو نعمت عظیم الهی هستند که باید سپاسگزارشان باشیم؛ الگو
که انبیا در جامعه به دست ما سپرده اند. یی  شده و الگو

یق و ســیر و ســلوک در این مســیر ســه شــناخت همچون ســه چراغ ــ برای  برای طی این طر
یم ــ به دســت ما داده شــده اســت. اولین چراغ شــناخت  که در پیش  روی دار روشــنایی راهی 
کنند  که به همۀ جانوران داده شده تا با طبیعت ارتباط برقرار  حّســی است. این چراغی اســت 
ین سطح شناخت است. خدا  که بتوانند با آن طبیعت را ببینند. این فرودین تر و چشمی است 
یایی، برآیی )المسه(، و شنوایی را به  در سطح شناخت حّسی پنج حس بینایی، چشایی، بو
که ما از آن ها بی بهره ایم. این  انســان داده اســت. به بعضی از حیوانات حواس دیگری را داده 
که در مــوارد متعددی ضعیف تر از  پنــج حس نه تنها نیرومندتر از حواس ســایر حیوانات نیســت 

حواس آن هاست. حیوانات همه در این سطح فرودین شناخت قرار دارند.
کل  که ما با آن به صورت  ســطح دوم شناخت، شــناخت عقلی اســت. عقل چراغی اســت 
کمــک آن بببینیم. حتی  هســتی نــگاه می کنیم و حتــی می توانیم هســتی مطلق یعنی خــدا را با 
که حس تنها وســیلۀ شــناخت اســت، به عقل  کنند  یســت ها وقتــی می خواهنــد اثبات  یتیو پوز
کنند و البته از شما به شدت  خود متوسل می شوند و می کوشند اقامۀ دالیل عقایی و خردپذیر 
گر میزان عقل آن ها را در مقابل عامت سؤال قرار دهید. سومین سطح  خشمگین خواهند شد ا
که بدون نیاز به حس و عقل به دست می آید. مثل  شــناخت، شناخت قلبی است. شــناختی 
یایی به  شناخت و علم ما به »خود ما«. ما بی نیاز از بینایی و شنوایی و برآیی و چشایی و بو
گاهی نیازمند دالیل منطقی نیستیم  گاهیم و برای اثبات این آ یم آ اینکه »هستیم« و هستی دار
که دکارت  کبرا و استقراْء خود را برای خود اثبات نمی کنیم. حتی هنگامی  و با قیاس و صغرا و 
کند، به  کردن« خود اعتراف  ید: »من فکر می کنم، پس هســتم«1، پیش از آنکه بــه »فکر  می گو
که می کند  ید »من« فکر می کنم ...، نتیجه گیری  کرده اســت. چون می گو »بودن خود« اعتراف 
کرده اســت و اصواًل  »... پس هســتم« بیهوده اســت؛ چــون پیش از آن به بــودن خود اعتراف 

یافِت بودِن خود نیازمند به حس و عقل نیست.2 برای در

که همراه با عشق به او باشد.  کلمه تحقق پیدا می کند  کار رشد می کنیم. بندگی خداوند هنگامی به مفهوم واقعی 
یان مگی، فاسفۀ بزرگ، ترجمۀ عزت اهلل فوالدوند، تهران: خوارزمی، 1372، 125 ــ 151. 1. رک: بر

که احتمااًل آن  2. این عبارت: »من فکر می کنم، پس هســتم« می تواند یک معنی عمیق تر و دقیق تر هم داشــته باشــد 
گرو اندیشیدن اوست.« که »بود واقعی انسان در  معنی مورد توجه دکارت نبوده است 
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ین ســطح آن است و  ین ســطح شــناخت1 و شناخت حسی بیرونی تر شــناخت قلبی درونی تر
یرا حس فقط چیستی  شناخت عقلی در میان آن  دو قرار دارد. علم زاییدۀ شناخت عقلی است؛ ز
را نشان می دهد نه چرایی را. وقتی یک خط کش را در آب قرار می دهیم، آن را شکسته می بینیم. 
حْس فقط شکسته دیده شدن را نشان می دهد، نه چرا شکسته دیده شدن را. تببین این چرایی 
که حیوانات حــس دارند؛ ولی علــم ندارند. کار عقــل اســت، نه حــس. به همین دلیل اســت 
ین  حس فقط با طبیعت رابطه برقرار می کند و قلب با »فراطبیعت« و عقل با هر دو. پایین تر
سطح شناخت قلبی »علم به وجود خود« است، که همه از این سطح شناخت قلبی برخوردارند.
ین ســطح شــناخت قلبی علم به وجود خدا و شــناخت خداســت. قلب حلقۀ وصل  و باالتر

انسان به فراطبیعت است.
میزان شــناخت حســی در میان جانوران متفاوت اســت. حتــی در میان انســان ها نیز همه از 
گــوش قوی تر و  یــک اندازه شــناخت حســی بهره منــد نیســتند. از باب مثــال، بعضی چشــم و 
بعضی ضعیف تر دارند. میزان شناخت عقلی و قلبی نیز در میان انسان ها متفاوت است. بعضی 
یــخ را در جهت تکامل تحت تأثیر خود  یان تار که می توانند جر شــناخت عقلی نیرومنــدی دارند 
کنفوســیوس، افاطون، فارابی، ابن ســینا، ماصدرا، طباطبایی و امام  قرار دهند. مردانی نظیر 
کوربن از این دســت هســتند. بعضی  گارودی و هنــری  خمینــی و حتــی در مقیــاس دیگــر روژه 
یخ بشــر را  کــه توانســته اند تمام تار گونه ای  از شــناخت قلبــی نیرومنــدی برخوردار هســتند؛ بــه 
یخ را تغییر داده اند. وحی  که تار گروه افرادی هستند  تحت تأثیر خود قرار دهند. پیامبران خدا از 
که هیچ کس جز پیامبران  یق قلب است  فراتر از شــناخت قلبی است؛ ولی نوعی شناخت از طر
گاهی  گاهــی ندارد؛ چــون هیچ کس جــز پیامبران خــدا چنان ســطحی از آ کیفیت آن آ خــدا بــه 
کــه عامه طباطبایــی با تواضع  و شــناخت قلبــی را تجربه نکرده اســت. به همین دلیل اســت 
یاهای  گاهی آن را رؤ علمی »وحی« را »شعور مرموز« می نامد2 و برخی دیگر به اشتباه از روی ناآ
کنیم. مثًا  یت  رسوالنه می خوانند.3 ما می توانیم با اختیار و ارادۀ خود شناخت های خود را تقو

کام پیامبر: »تفکر ســاعًة خیٌر من عبادت سبعین سنة« و در مثنوی مولوی آمده است.  که در  این همان معناســت 
یشه ای. « ید: »ای برادر، تو همه اندیشه ای ــ مابقی تو استخوان و ر که می گو آنجا 
کند می تابد.  که خدا اراده  که به قلب هر  1. این شناخت و دانش همان نوری است 

2. رک: سید محمدحسین طباطبایی، وحی یا شعر مرموز، قم: مؤسسۀ دارالفکر. 
یاهای رســوالنه،  3. دکتر عبداهلل نصری به تازگی نقدی بر این اندیشــه نوشــته اســت. رک: عبداهلل نصری، نقدی بر رؤ
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گوش ما خوب نمی شــنود، از سمعک استفاده  گر  گر چشــم ما ضعیف اســت، عینک بزنیم و ا ا
کنجکاوی و جست وجوی حقیقت مدرسه و دانشگاه و  یت شــناخت عقلی با  کنیم یا برای تقو
یت شناخت قلبی عبادت و نیایش و عمل صادقانه  یم و برای تقو کتابخانه و آزمایشــگاه بساز
و مخلصانه و مؤمنانه با قصد قربت به خدا داشــته باشــیم.1 لذت های انسان نیز به سه دسته 
که بین انسان و سایر  و به ســه ســطح تقسیم می شود. اولین سطح لذت ها لذت حّســی است 
گرسنگی یا آب نوشیدن در هنگام  حیوانات مشــترک اســت. مانند لذت غذا خوردن در هنگام 
تشــنگی، و نظایر آن. دومین ســطح لذت ها سطح لذت های عقلی است. در این سطح انسان 
کردن .  گره گشایی  به نیازهای عقلی خود پاسخ می دهد؛ مانند لذت دانستن و از مسائل علمی 

انسان با تعّقل از لذت های عقلی بهره مند می شود.
یدن  ســومین ســطح لّذت هــا، لــذت قلبــی اســت؛ مثــل لــّذت دوســت داشــتن و عشــق ورز
ین ســطح  یــدن به اوســت. ایــن باالتر ین آن ها دوســت داشــتن خــدا و عشــق ورز کــه رشــیدتر
لّذت هاســت. نوع لّذت های انسان ها با رتبۀ وجودی آن ها تناسب دارد. شناخت قلبی یکسره 
ق به فراطبیعت است. وحی مرتبه ای بلند و رشید از شناخت است که عقل و قلب ما را به 

ّ
متعل

سوی آن هدایت می کنند و نهاد نبّوت آن را در اختیار ما قرار می دهد. وحی در سطح متعالی تر 
گرفته اســت و با کمک حــس و عقل و قلــِب ما انســان های معمولی  از شــناخت های مــا قــرار 
کرده، به  یافت  که با وحی پیام خدا را در یافت نمی شــود. پیامبران نه فقط با شــناخت قلبی  در

یت رسانیده اند. بشّر

2ــپیامبران
2ــ1ــنخستینپیامبر

پیامبری با آدم نخســتین آغاز شــد. نخستین انسان، نخســتین پیامبر بود. او مخاطب خداوند 
یان  که از فرزندان او تشکیل می شد، رساند. جر گرفت و نخستین پیام خدا را به جامعه ای  قرار 
یخ انسان، همزاد انسان است.  یخ با آدم آغاز شده است؛ بنابراین پیامبری در تار پیامبری در تار

تهران: فرهنگ اسامی، 1395.
یده، آن ها را  یرا پیامبران را خدا برگز یت شــناخت قلبی اســت. ز که پیامبری نتیجۀ قهری تقو 1. این بدان معنی نیســت 

کرده است.  که داشته اند انتخاب  یژه ای  برای ایفای نقش و
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که منتخب خداست و به  یخ است  یخ، ظهور اولین انسان در افق تار اولین نقطه عطف در تار
یارت وارث »صفی اهلل« خطاب شده است. همین دلیل به آدم ابوالبشر در ز

یخ 2ــ2ــپیامبریوتار
گســترش یافتند و به  یخ تــداوم یافت. انســان ها در قاره ها  یــان پیامبــری در تار پــس از آدم، جر
ت  و 

ّ
گاه منفرد و معمواًل مجتمع، در ساختار خاندان  و عشیره  و قبیله  و مل صورت خانواده های 

کردن برخی از حیوانات، و دامداری  اّمت  به زندگی خود ادامه دادند و با شــکار و ســپس اهلی 
کشــاورزی حیات خود را تداوم بخشیدند. در خانواده اغلب مرد  گیاه خواری و  و دانه خواری و 
یج مردساالری  نیروی محرک اقتصادی و دفاعی بود. او زور بیشتری در برابر زن داشت و به تدر
کرد و نهاد اصلی پیدایش  یخ نهادینه شد و زوْر میزان حقوق در جامعۀ انسانی را تعیین  در تار
که بر مردم ــ معمواًل به زور یا به زر  کسی است  یخ به وجود آورد. سلطان  نظام سلطنتی را در تار
یان  یر ــ تسلط یافته است. از طرف دیگر هم زمان و همراه با گسترش جوامع بشری، جر یا به تزو
یخ تداوم یافت. ســلطۀ طاغوت ها معمواًل اســاس پیدایش نظام های ســلطنتی  نبوت نیز در تار
که از نهاد نبوت الهام  و نفی ســلطۀ آن ها را بنیاد حرکت های عدالت خواهانه ای تشکیل دادند 
و انگیزه می گرفتند. شــیطان در نهاد ســلطنت النۀ اصلی خود را ســاخته بود؛ ولی انســان برای 

گزند شیطان، پناهگاهی جز آغوش مهربان آموزه های انبیا فراروی خود نداشت. نجات از 
کرده است.1 ینی در جای جای خود این سرگذشت شگفت انگیز را بازگو  قرآن با شیر

یخ تار 2ــ3ــپیامبراندر
یعتی یگانه و من پروردگار شما هستم. مرا بپرستید.«2 یعت شماست؛ شر »این شر

یخ طنین انداخته و یک پیام را به گوش هوش  از لب سروش نبوت یک سرود در آسمان تار
که بر لب همۀ پیامبران خدا بوده اســت. نکات  یخ رســانیده اســت؛ دین خدا پیامی اســت  تار

اصلی این پیام چنین است:
گیرد. که بتواند در قاب حواس پنجگانۀ انسان قرار  یری است  الف( هستی فراتر از تصو

1. از باب نمونه، رک: قرآن مجید، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، انبیا/ 71ــ 92، چ9، تهران: سروش، 1385. 
2. همان، آیۀ 92.
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که وجود مطلق است،  یبای لطیف خاق،  ب( بر هســتی ارادۀ ناشی از قدرت عالم عادل ز
حاکم است.

یف یا به حّد است یا به جنس، و او فراتر از هر حّد و جنس است.1 او توصیف ناپذیر است چون تعر
ج( بر هستی عدالت حاکم است.

چون هستی تجلی وجود مطلق است و عدالت عین ذات وجود مطلق است.
چون بر جهان وجود مطلق و درنتیجه عدالت حاکم است، هر کس نتیجۀ عمل خود را ــ چه 
که مشهود حواس ماست( یا در عالم غیب )عالمی  خوب، چه بد ــ یا در عالم شــهود )عالمی 

که از حواس ما پوشیده است( خواهد دید.
د( انسان مسئولیت دارد تا خود را بسازد.

کرۀ زمین »بودن« هســتند؛ بنابراین چیســتی دارند.  که همۀ موجودات زنده در  کردیم  اشــاره 
کیســتی خود را خود  کیســتی دارند و باید  ولی انســان ها »شــدن« هســتند و عاوه بر چیستی، 
گاهانۀ انســان و با قصد قربت به وجود مطلق )خدا( باید  کار با عمل ارادی و آ بســازند و این 
که خاص نوع انســان است، رعایت عدالت  صورت بگیرد. شــرط این خودســازی شکوهمند، 
یبایی و دانایــی و لطف و خاقیت باعث قربانی شــدن عدالت در  اســت تا میل به قــدرت و ز
یبا، لطیف،  عالم نفس و در متن جامعه نشود. بدین  صورت انسان های قدرتمند، دانشمند، ز
یبا،  خــاق، و البتــه عادل به وجود خواهنــد آمد و با کمک آن ها جوامع قدرتمند، دانشــمند، ز
عادل، لطیف، و خاق ساخته خواهند شد و فلسفۀ وجودی عبادت و پرستش خداوند همین 

گاهی است. گاهی و خداآ است و شرط الزم برای پرستش خداوند، خودآ
ه ( پس از مرگ

که مقدمۀ حیات زمینــی آن هاســت. در دوران زندگی جنینی،  انســان ها زندگی جنینی دارنــد 
یست شــناختی آن ها ســاخته  کامل خــود را معمواًل پیــدا می کند و صورت ز جســم آن ها شــکل 
می شــود و در دوران زندگــی زمینــی، روح آن ها شــکل نهایی خــود را می یابد و صورت سرشــت 
شــناختی آن ها ســاخته می شود. صورت سرشــت  شناختی انســان ها صفات آن هاست. پس از 
مرگ جسم متاشی می شود و از بین می رود؛ ولی روح باقی می ماند و به حیات خود در عالم 

1. رک: ماصدرای شیرازی، صدرالدین محمد، مشاعر، ترجمۀ غام حسین آهنی، چ2، تهران: مولی، 1361.
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کــه ادامۀ همین عالم اســت. هر کس پــس از مرگ نتیجــۀ اعمال نیک و  دیگــر ادامــه می دهد1 
بــد خود را خواهد دید. در دوران زندگی جنینی، انســان ها با جفت به شــکم مادر خود متصل 
هســتند تا جســم آن ها ســاخته شــود و با جســم در دوران زندگی زمینی خود به شــکم طبیعت 
کند و با مرگ در طبیعت  متصل اند تا ضمن حفظ جســم، روح آن ها شــکل نهایی خود را پیدا 

در فراطبیعت متولد می شوند.
پسین و( روز جزا و باز

اعمــال نیــک انســان را به خــدا نزدیک و اعمــال بد انســان را از خــدا دور می کننــد و بدین 
 ترتیب رتبۀ وجودی انسان در عالم غیب تعیین می شود. فلسفۀ وجودی احکام در ادیان الهی 
برای جهت بخشــی و ســیر دقیق تر و صحیح تر این حرکت جوهری اســت. احکام به ســه دستۀ 

واجبات، محّرمات، و مباحات تقسیم می شوند.2
ز( ادیان و تعقل

همۀ ادیان انســان ها را به خردورزی برای شــناخت خدا و پیمــودن راه خدا دعوت می کنند. 
تنها ابزار انسان برای این معرفت و شناسش و پیمایش، تعقل و خردورزی است.

ح( اجر و زجر در عالم غیب
گرفت و  پســین هــر کس نتیجۀ عمل خــود را خواهد دید و پرهیــزکاران اجر خواهند  در روز باز

ستمکاران زجر خواهند کشید.
***

که  خطــوط اصلــی پیام خدا چنین اســت و همــۀ پیامبران، از جملــه هر پنج پیامبــر اولوالعزم 
رسالت جهانی داشته اند، مردم را بدان ها دعوت کرده اند. سایر پیامبران خداوند، که تعداد آن ها 
بــه هــزاران نفر می رســد، نیز همین پیام را بر لب داشــتند و همین راه را می پیمودنــد و مردم را به 

همین راه هدایت  کرده اند.

گفته اســت. از این رو، به رأی حکمای اسامی، انسان در محشر  1. قرآن مجید با صراحت از معاد جســمانی ســخن 
کیفیت عوالم پس از مرگ با حواس ما امکان پذیر نیست.  با همین صورت جسمانی برانگیخته می شود. البته درک 

کرده ام: یر نیز بحث  2. من در این باره در منابع ز
یسم، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1395. الف( اسام و سکوالر

یخ، دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1395. ب( فلسفۀ تار
یخ، سورۀ مهر، 1393. ج( فاطمّیت فاطمه و تار

یشه ها، سورۀ مهر، 1391. د( ر
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که در فــروع نیز انطباق پذیــری فوق العاده ای  هماننــدی ادیــان الهی فقط در اصول نیســت، 
که بســیاری از احکام آن ها یا یکی اســت یا بسیار به  گونه ای  در آن ها به چشــم می خورد؛ به 
که روح انسان را آلوده و  هم شــبیه است. حرمت دروغ، آدم کشی، دزدی، و سایر پلشتی هایی 
یک می ســازد در تمامی ادیان دیده می شــود. حتــی ادیان غیرابراهیمی نیز  ضمیر او را تیره و تار
که متکلمان مسلمان او  این مشابهت ها را با یکدیگر و با ادیان ابراهیمی دارند. در آیین بودا ــ 
را از پیامبران خدا به شــمار نمی آورند ــ »دســت زدن به شــقاوت، دزدی، قتل، یا سایر اعمال 
ناروا«1 به ســختی نکوهش شــده اســت و این البته مختص آیین بودا نیســت. بنابر آیین بودا، 
»مایۀ رنج آدمی را بی گمان در شوق و عطش های این تن خاکی و توهمات و هواهای دنیوی 
یشــه اش را در امیال شــدید غرایز  کنیــم، ر گــر ایــن عطش ها و توهمــات را ردیابــی  می یابیــم. ا
گناه از  جســمانی خواهیم دید«2 و »... مردم را همیشــه تمایل به هواهای دنیوی است. مکرر 
گران بر دوششــان ســنگینی می آورد و به اندیشــه یا قوۀ خود تواِن  گناه می کنند. بار اعمال  پی 
گر مردم نتوانند بــر هواهای دنیوی  ترک عادات ناپســندیدۀ آزمنــدی و نفس پروری را ندارنــد. ا
گری خود  که جاِن حقیقی بودا چیره شــوند و آن را از خود برانند، چگونه چشــم توانند داشت 

را بشناسند؟«3
و نتیجۀ نهایی برای سیر و سلوک انسان بودایی رسیدن به سرای سعادت است: »... بودای 
فروغ بی پایان و زندگی بیکران همیشــه زنده اســت و نور حقیقت او همواره ســاطع. در ســرزمین 
نزهت او نه محنتی است و نه ظلمتی و هر ساعت آن به سرور می گذرد. از این رو است که آنجا 

را سرای سعادت نامند.«4
په نیشــدها، با شکل  دیگری از این مفهوم روبه رو هستیم. از باب مثال، در بند بیست  در او
کامل ]بهومن = بیکران، پر، صمد[ همان دلخوشی  گیه آمده اســت: »به راســتی  و ســوم جاندو 
کامل دلخوشــی است. ولی آدمی باید برای  اســت. در ناقص ]محدود[ دلخوشی نیست. فقط 

فهم ‘کامل’ میل داشته باشد. بزرگوارا، من مایلم ‘کامل’ را بفهمم.«5
کران ناپذیر، صمد، زمان ناپذیــر و ... در ادیان  مفهــوم خدا به عنوان وجود مطلق، نامحــدود، 

کو  یج آیین بودا، چ2، توکیو: شــرکت چاپ  گفت بودا، بنیاد ترو یج آیین بودا(، چنین  کای )بنیاد ترو کیو  1. بوکیــو ِدنــدو 
سایدو 1985، 88. 

4. همان، 3.110. همان، 2.102. همان، 38.
په نیشدها، ترجمۀ صادق رضازادۀ شفق، چ2، تهران: علمی و فرهنگی، 1367. یدۀ او 5. گز
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یژه در تعالیم اسامی  ابراهیمی به صورت برجسته و نمایان عرضه شده است و این مفهوم به و
کرده است. به طور درخشانی تجلی 

قــرآن، ســخنان پیامبر، نهج الباغه، و مجموعۀ ســخنان امامان، از حســن تــا امامان بعدی، 
گنجینه های گران بهای چنین حقایق ارزشمندی هستند.

یت به توحید نازل شــده اند.   و اصواًل برای دعوت بشــر
ً
تورات، انجیل، و قرآن مجید اساســا

گاه به ما  گاه و خداآ که یک انسان خودآ مزامیر داوود در زبور سرشار از مفاهیم توحیدی است 
رسانده است. زبور کتاب دعوت به خداست. آنچه از این کتاب به دست ما رسیده مشتمل بر 
یت آمده است: صد و پنجاه مزمور است. از زبان داوود در مزمور صد و هفدهم خطاب به بشر
که  یرا  »ای تمامــی قبایــل، خداونــد را تهلیل نماییــد. ای تمامی امم، او را تســبیح نماییــد؛ ز

رحمت او بر ما بزرگ است و حقیقت خداوند ابدی است. خداوند را تهلیل نمایید.«1
که دربارۀ ســعادت  که ونســان برومــر هنگامی  هم داســتانی ادیان الهی آن چنان آشــکار اســت 
یــد: »... در پی آنم تا شــیوۀ  غایــی و عشــق الهی در دانشــگاه شــیراز ســخنرانی می کنــد می گو
که  کنــم؛ آنجا  پرداختــن شــرایع وحیانی چون اســام و مســیحیت را به این موضوعات بررســی 
 در برخورداری از محبت و عشق الهی تلقی می شود«2 و مک الواین 

ً
آرمان سعادت غایی غالبا

کم نظیری می کوشد اصول اساسی تعالیم اســام را در تورات و انجیل جست وجو  با شــجاعت 
کتاب مقدس می گذارد.3 کتاب خود را اسام در   نام 

ً
کند و اساسا

که دیــن در نزد خداوند  یم  بنابرایــن، بدون هیچ گونه تردیدی با این ســرود قرآنی هم صدا شــو
کــه بین پیامبران  کرده اند،  یت اباغ  فقط اســام اســت4 و تمامی پیامبــران یک پیام را به بشــر
گر تعارض ها و تفاوت هایی در  خدا تفاوتی نیست5 و همۀ مبلغان یک دین بوده اند؛ اسام. و ا

بخش نظری و اعتقادی ادیان الهی دیده  شود، به دلیل مداخات بشری است.

2ــ4ــجهانوپیامبرانجهانی
یخ بشــر از نظر ارتباط انســان با خدا دو روز بیشــتر نیســت. روز  کلی، تار در یک تقســیم بندی 

ین بیبل سسیتی، 1856م، 1104.  گلن، به فرمان بر تش فار 1. کتب العهد العتیق، ترجمۀ عبری به فارسی از ولیم 
کاکایی، هستی و عشق و نیستی، تهران: هرمس، 1389، 213. 2. قاسم 

3. Thomas Me Elwain, Islam in the Blble, London: Minerva press, 1998.
5. النّفرق بین احدٍا من رسله. قرآن مجید4. ِاّن  الدین عنداهلل االسام. قرآن مجید. 
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که پگاهــش با نبوت آدم آغاز شــد و در شــامگاهش پیغمبــر خاتم ظهور  اول روز نبــوت اســت 
یــن پیام، قرآن  ین و آخر کامل تر کــرد. در ایــن روز پیام خدا مرحله به مرحله به انســان رســید و 
است. روز دوم، که سپیده دم آن با هجرت پیامبر به مدینه آغاز شد، روز امامت است و تا پایان 
یخ امتداد خواهد یافت. در این روز انســان با استمداد از نهاد امامت، خود را باید براساس  تار
کار نیست. روز  آموزه های خدا بسازد و جهان تراز قرآن را به وجود آورد. روز سومی برای بشر در 
سوم، روز قیامت است.1 در روز اول تا رحلت پیامبر خاتم هم با نبّوت روبه رو هستیم و هم امام 

یخ مشاهده می کنیم. و امامت را در تار
عصر نبوت با ظهور نخستین آدم آغاز شد، که او نخستین پیامبر بود. عصر نبوت روز نخست 
یخ بشــر بود و تا بعثت پیامبر خاتم ادامه یافت. در این روز بلند و طوالنی، ده ها هزار پیامبر  تار
یت آن ها شعاع محدودی داشت و از میان آن ها فقط  به پیامبری مبعوث شدند، که دایرۀ مأمور
که نخستین نفر آن ها نوح بود. چهار پیامبر اولوالعزم، یعنی  یت جهانی داشتند  پنج پیامبر مأمور
نوح و ابراهیم و موسی و عیسی، زمینه سازان ظهور خاتم االنبیا شدند و پیامبر خاتم و معصومین 
که  کســی اســت  پس از او ــ از فاطمه تا بعد ــ همه زمینه ســازان ظهور مهدی موعودند و مهدی 

راهبرد دوم پیامبر را به پیروزی می رساند. او جهان تراز قرآن را خواهد ساخت.

1. همۀ پیامبران خداوند امام بوده اند؛ ولی همۀ امامان پیامبر نیستند. در عصر نبّوت با امامت هم روبه رو هستیم. ولی 
یخ پایان یافــت؛ در حالی که امامت تداوم یافته اســت. به هر  حال،  پــس از رحلــت پیامبر خاتم دیگــر پیامبری در تار

یخ بشر از امام تهی نبوده است. هیچ گاه تار
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یخ تار 1ــسهنقشبزرگمحمددر
پیامبر اســام پنجمین پیامبر اولوالعزم بعد از نوح و ابراهیم و موســی و عیســی اســت و پیش از 
کردند. نوح جهان  ظهــور او ایــن چهار پیامبر حرکت خود را آغاز و جهان را بــرای ظهور او آماده 
کشــتی شــگفت انگیز  گاِه عصر خود را با  گاه و خداآ کرد و انســان های خودآ را از پلشــتی ها پاک 
گاهان  گرفته بود نجات داد و زمین را به دســت خداآ که عالم را فرا یش از طوفان باخیزی  خو
یاد بلند خداپرســتی  یش فروکشــید و فر زمــان خود ســپرد. ابراهیم نمــرود را از تخت خدایی خو
کرد و  یخ ــــ را از نو بنا  کعبه ــ اولین معبد تار یت رســانید و  گوش هوش بشــر را یــک بار دیگر به 
یت اباغ  ســنگ بنای پرســتش خداوند را از نو بر زمین نهاد و موسی احکام خداوند را به بشر
که بر زبان او جــاری بود، به  که پیامبران او باشــند و پیام خــدا را،  کــرد و از قــوم خود خواســت 
یت  یخی خود در مقابل بشــر کنند و به تعهد تار گوش خلق ها برســانند و به احــکام خدا عمل 
گروهی از  که همۀ پیامبــران از پیروان خود داشــته اند.  وفــادار باشــند. این همان انتظاری اســت 
یت هم بودند ــ همان شدند  کثر که متأسفانه ا گروهی نیز ــ  که موسی گفت و  کردند  قومش همان 

که سامری شده بود؛ پرستندگان خود و سدکنندگان راه خدا بر مردم!
کید  که بر زبان موســی جاری شــده بود، با تأ عیســی پیام موســی را بازگفت و احکام خدا را، 
ـ را در جهان به وجود  ـ محمد مصطفیـ  ین پیامبر خداـ  تثبیت کرد و با تبشیر زمینۀ جهانی ظهور آخر
یژه ای تکیه داده  یخی خــود به موقعیت و یت تار آورد. بنابرایــن، محمد برای انجام دادن مأمور
یژه را به وجود آورده بودند:  است، که چهار مرد خدایی و چهار روح الهی از پیش آن موقعیت و
نوح، ابراهیم، موســی، و عیسی. این چهار مرد بزرگ زمینه های ظهور محمد را به وجود آوردند 
یخ پایان نیافته است. محمد  یت او برای تار کند ولی با ظهور محمد هنوز مأمور تا محمد ظهور 
یخ ساز  وقتی به پیامبری مبعوث شــد، نیازمند جهد و جهاد و جنبش و جوشش انسان های تار
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یت  یش را محقق کند و آن ها هر یک گوشه ای از مأمور یخی خو یت تار دیگری بود تا بتواند مأمور
که جهان  یخــی ظهور مردی را فراهــم آورند  کنند و ســرانجام زمینۀ تار یت تبیین  او را بــرای بشــر
یخی محمد را به فرجام نهایی می رســاند. یت تار که مأمور تراز قرآن را خواهد ســاخت. اوســت 
ین حلقه از زنجیرۀ پیامبران اولوالعزم و اولین حلقه از زنجیرۀ امامان  ین پیامبر و آخر محمــد آخر
اسام است. بعثت او بر پایۀ مجاهدت های چهار پیامبر اولوالعزم استوار شده و خاتمیت او نیز بر 
یژه چهار انسان  پایۀ مجاهدت های ســایر چهره های درخشــان خاندان نبّوت و امامان اسام به و
گرفته است: علی، فاطمه، حســن، و حسین. نوح و ابراهیم و موسی و عیسی  بزرگ الهی شــکل 
و محمد به عصر نبّوت شکوه و عظمت بخشیده اند و محمد و علی و فاطمه و حسن، و حسین 
یده اند. محمد فصل مشــترک دو دوران بــزرگ و پرفراز و  یخ اســام آفر و ... عصــر امامت را در تار
یخ بشــر به عصر امامــت و والیت در  یخ بشــر اســت. او حلقه وصل عصر نبّوت در تار فرود در تار
یخی اســت که با بعثت او آغاز شــده است. اگر نوح و ابراهیم و موسی و عیسی نبودند، زمینۀ  تار
یخ است ــ  که تثبیت قرآن در تار یخی ظهور محمد به وجود نمی آمد و نخستین راهبرد پیامبر ــ  تار
یخ به فرجام  امکان تحقق نمی یافت و اگر علی، فاطمه، حسن و حسین نبودند، رسالت او در تار
کــه امامت مهدی و ســاختن جهان تراز قرآن اســت ــ نمی رســید و تحقق دومیــن راهبرد او  خــود ــ 
یخ، به حرکت مردانی بزرگ و زنی بزرگ  امکان پذیر نمی شــد. بنابراین، در تحقق مشــیت الهی تار
یخ ساز او به طور تعیین کننده ای  یرا آن ها به تحقق رسالت تار یژه کرد؛ ز در کنار محمد باید توجه و
یخی محمد تحقق نمی یافت و عملی نمی شد.  یاری رســانده اند و اگر آنان نمی بودند، رسالت تار
آن مــردان بزرگ عبارت اند از: نوح، ابراهیم، موســی، عیســی، علی، حســن، و حســین و نه امام 
کوتاه فاطمه چه  کتاب زندگــی  از نســل حســین و آن زن بــزرگ، فاطمه. چرا و چگونه؟ مگــر در 
یخ اسام نهفته است و چه رازی با نقش تعیین کنندۀ  او در زوایای صحیفۀ  داستان بلندی از تار
گفت. کــرد؟ آن راز را بازخواهیم  یــد و جســت وجو  کاو کــه بایــد آن را  یــخ ترســیم شــده اســت  تار

1ــ1ــنبوتمحمد
یخ ایفا کرد: نبوت، امامت، و خاتمیت.  پیامبر اسام برای تحقق دو راهبردش سه نقش را در تار
این ســه نقش با هم متناســب و مرتبط و برهم متعامل هســتند و در مجموع یک سازۀ1 رهبری 

1. System
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یربنای دو  کــه ز یخ بشــر به وجــود آورده اند. اولیــن نقش پیامبر نقش نبوت اوســت  را بــرای تار
یخ امکان ظهور پیدا نمی کرد.  گر نبوت او نبود، امامت و خاتمیــت او در تار نقش دیگر اســت. ا
کرد  یافت  پیامبر در ایفای نقش نبوت خود تنهاســت. او به تنهایی پیام خداوند را از جبرئیل در
که پس از  یت رســانید. جبرئیل جز با محمد با احدی ســخن نگفت، مگر با فاطمــه  و بــه بشــر
رحلت پیامبر با او نیز ســخن می گفت. ســخنان جبرئیل در صحیفۀ فاطمیه مندرج شده است. 
که مربوط به وقوع  یح احکام و توضیح اسام نبود  گفت مربوط به تشر آنچه جبرئیل به فاطمه 
که پیامبر  یژه ای اســت  که در آینده به وقوع می پیوســتند. نبوت نقش و زنجیرۀ رخدادهایی بود 
ّیت اســت ــ به  که پیام خدا برای بشــر آن را به تنهایی بر عهده داشــته اســت. جبرئیل قرآن را ــ 
گفت در  پیامبر رســانید. امروز قرآن در دســت ماســت و ما آن را می خوانیم. ولی آنچه به فاطمه 

صحیفۀ فاطمیه مندرج است و دردسترس ما نیست. امروز آن پیام در دست مهدی است.

1ــ2ــامامتمحمد
یخ به فرجام خود  یخ است و بدون آن تار که نقش حیاتی و اساسی در تار دومین نقش پیامبر ــ 
نخواهد رســید ــ نقش امامت اوست. البته پیامبر مانند همۀ پیامبران امام بود؛ یعنی پیشتاز راه 
خدا بود. او بیش از دیگران صفات الهی را در خود متجلی ســاخته بود. او در پرســتش خدا از 
گاه تر و در برابر خود و دیگران از همه  همه قدرتمندتر و از راز و رمز ســیر وجودی انســان از همه آ
عادل تر و با انعکاس نور وجود مطلق در آینۀ رخسارۀ زندگی سراسر راستی و درستی خود از همه 
یخ ســاز خود از همه خاق تر بود. البته همۀ  یباتر و به مردم از همه لطیف تر و در راه حرکت تار ز
پیامبران چنین بوده اند؛ ولی »امام بودن« یک مسئله است و براساس »شیوۀ سیاسی امامت« 
یخ  کردن مسئلۀ دیگری است. همۀ پیامبران امام بوده اند؛ ولی حکومت نکرده اند. تار حکومت 
گزارش داده است؛ مثل امامت و حکومت سلیمان و  از حکومت پیامبران به صورت محدودی 

ین پیامبر خداوند، محمد داوود و باالخره آخر
الزمۀ حکومت براســاس شــیوۀ امامــت وجود امت اســت؛ امت به عنوان یــک جمع مؤمن و 
سازمان یافته و مؤثر است که تصمیم گرفته اند  راه خدا را با شناخت امام زمان خود و پیروی از او 
بپیماید. فراوان بوده اند امامانی که امت نداشته اند و به دست مردمی که باید امت آنان می بودند 
کشــتار پیامبران خداوند پروندۀ قطوری دارند.  به شهادت رســیده اند. بنی اسرائیل متأسفانه در 
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که امروز مسجد اموی  یدۀ او را به همان جایی بردند  که سر بر یکی از آن پیامبران یحیی اســت 
یدۀ حسین را نیز به  یان شد. سر بر است و در دمشق قرار دارد. این مسجد مّقر اولین حکومت امو
همان مسجد بردند و همان جا در مقابل چشم فرزندان و اهل بیت اسیرش در تشت طا نهادند 
گرفتند. و بر آن چوب زدند و بدین شیوه پیروزی دنیاپرستی و طاپرستی را بر خداپرستی جشن 
که مــردم به صورت امت درآمــده، و تصمیم  کند  امــام برای مردم به شــرطی می توانــد امامت 
گاهی(  یافته باشند )خودآ ینش خود را در گرفته باشند از او پیروی کنند. یعنی فلسفۀ وجودی آفر
گرفته  گاهــی( و تصمیم  و خــدا را مقصد نهایــی حرکت وجودی و جوهری خود شــناخته )خداآ
یک و بلند و دشــوار و پرمخاطره را بپیمایند تا به قلۀ ســعادت  باشــند با رهبری امام این راه بار

ابدی ــ در دنیا و آخرت ــ برسند.
پیامبــر خوشــبختانه چنین مردمی را فراروی خــود یافت و با نمایندگان بخــش مهمی از آن ها 
کرد و با آن ها پیمان بســت و به شــهر آن ها مهاجــرت و با آن ها نظام  در مکــه مخفیانه ماقات 
کرد. تمام بیست و سه سال  یخ اسام در مدینه مستقر  سیاســی امامت را برای اولین بار در تار
یخ امامت  یخ بعثت اوست؛ ولی ده سال دوران حکومت او در مدینه تار دوران نبوت پیامبر تار
یخ مســلمانان جهان آغاز حکومت محمد در مدینه است. نوع  او نیز به شــمار می رود. مبدأ تار

حکومت او امامت است.
که امت او بودند در پیمایش مسیر  بنابراین، اگرچه پیامبر راه نبوت را به تنهایی پیمود، آن ها 
کردنــد و یک نقطــه عطف درخشــان و  گام بــه دنبــال او و همــراه بــا او حرکــت  گام بــه  امامــت 
یت اســت. در  یخ بشــر به وجود آوردند. پیامبر نقطۀ پایان نامۀ خدا به بشــر شــورانگیز را در تار
این نقطه هم نقش اهل بیت مطهرش برجســته اســت و هم خون آن هــا در این راه مقدس در 
یخته است. بنابراین، سومین نقش پیامبر اسام نقش  حجاز و عراق و شام و خراسان بر زمین ر
یژه ای داشــت و دارد. ما موقعی  خاتمیت اوســت. در پیمایــش راه خاتمیت، پیامبر همراهــان و
که راز خاتمیت را شناخته باشیم و بدانیم چرا و چگونه پیامبر  یژه را می شناسیم  این همراهان و
یژۀ خاتمیت پیامبر اگرچه هر  کرده است. همراهان و خاتم االنبیاســت و این نقش را چگونه ایفا 
که برای تحقق خاتمیت پیامبر در  کمابیش شناخته شده اند، ولی از لحاظ نقشی  یک برای ما 
کمتر شناخته شده اند. شناخت راز خاتمیت پیامبر ما را بیش از گذشته با او و  کردند  یخ ایفا  تار

یخ، آشنا می سازد. یت بزرگ الهی برای تار یژۀ  او، در راه تحقق این مأمور همراهان و
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1ــ3ــخاتمیتمحمد
که پیامبران خدا مرحله به مرحله  یم  معمواًل در باب خاتمیت پیامبر چنین می خوانیم و می شنو
کامل تر از مرحلۀ قبل اســت تا ســرانجام  کرده اند. البته هر مرحله  یت اباغ  دین خدا را به بشــر
کامل به  یخ بشر اباغ شد و پیامبر دین اسام را به شکلی  ین نسخه از دین خدا به تار کامل تر
یم؛ ولی این تبیین کلی تر از  یت رسانید. ما این تبیین بسیار کلی و اجمالی را می پذیر گاهی بشر آ

که زوایای مختلف خاتمیت را آشکار  سازد. آن است 
یر استوار است: این تبیین بر سه اصل ز

که ما آن را با عنوان دین اسام می شناسیم. الف( دین در نزد خداوند یک دین است 
یت رسانیده اند. ب( پیامبران مرحله به مرحله این پیام را به بشر

یــن پیامبر  یت از ســوی آخر یــن مرحلــه ]در فراینــد ابــاغ دین خدا به بشــر ج( دیــن در آخر
یت رسید. کامل و تمام به اطاع بشر خداوند[ به صورت 

کنیم. کامًا پذیرفتنی است؛ ولی باید کمی دربارۀ آن اندیشه ورزی  کلی  این تبیین 

خاتمیت 2ــراز
که به وســیلۀ پیامبر خاتم به  کــه در پیام خدا  کــه در این بحث وجود دارد این اســت  پرسشــی 
که در پیام پیامبران پیشــین نبــوده؛ و آن چیــز، راز اتمام  یت اباغ شــد چیزی وجــود دارد  بشــر

نعمت و اکمال دین اسام است. حال آن راز چیست؟
کنیم. فرض قبلی ما این  گذشــته را با دین اسام مقایسه  یم ادیان  یر گز کشــف آن راز نا برای 
 در دین اسام نیز وجود دارد؛ چون همۀ این ادیان 

ً
است که آنچه در ادیان گذشته هست حتما

کامل تر از مرحلۀ قبل به  ــ در صورت نبود مداخات بشــری ــ یک دین هســتند و در هر مرحله 
که در ادیان پیشین نبود،  ین پیامبر خدا دیدیم  گر چیزی در دین آخر یت اباغ شــده اند. ا بشــر

آن باید راز اتمام نعمت و اکمال دین و خاتمیت رسالت پیامبر باشد.
هــر دیــن از اصول عقاید و احکام و شــرایع و اخاقیات تشــکیل شــده اســت. اصــول ادیان 
کامًا مشــترک اســت: توحید، نبوت، معاد و عدالت ارکان همۀ ادیان الهی را تشکیل  آســمانی 
که از  کرده انــد. حتی ادیانــی  می دهنــد. بی تردیــد همــۀ پیامبران مــردم را به ایــن اصول دعــوت 
یشــۀ الهی داشــتن  زنجیــرۀ ادیان ابراهیمی شــمرده نمی شــوند و برخی از حکمای اســامی در ر
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کرده اند، امروز باصراحــت دم از این چهار اصل می زنند و پیرایه هایی  برخــی از آن ها ابراز تردید 
یل و تفســیر  گونه ای تأو کرده یا آن هــا را به  نظیــر پرســتش آتــش یا بودا و بــت را از خود یا نفــی 
یم.  کامًا توافق دار می  کنند. به هر حال، در اینکه ادیان ابراهیمی این اصول اولیه را پذیرفته اند 
گزارش قرآن، پیامبران ســلف همۀ پیروان خود را به این  که بنا به  ما مســلمانان جهان می دانیم 

اصول دعوت می کرده اند؛ بنابراین راز خاتمیت نمی تواند در اعام این اصول باشد.
دومین بخش ادیاْن احکام و مناسک آن هاست. در هر دین واجبات، مستحبات، مکروهات، 
که التــزام به آن هــا موجب قرب بــه خداوند  و محرماتــی وجــود دارد. واجبــات اعمالی هســتند 
می شوند و بدون این التزام امکان قرب به خدا نیست؛ مانند نماز و زکات. مستحبات اعمالی 
هستند که زمینه ساز حرکت انسان در مسیر قرب به خداوند می شوند؛ مثل نماز های مستحّبی و 
که زمینه ساز حرکت قهقرایی و ارتجاعی انسان  دستگیری از بینوایان. مکروهات اعمالی هستند 
گذران امور عمومی زندگی و  در مســیر او برای ســیر الی اهلل می شــوند؛ مثل غفلت از یاد خدا در 
 انسان را از پیمایش راه خداوند بازمی دارند؛ مثل قتل نفس و 

ً
محرمات اعمالی هستند که قطعا

گوناگون در تمام ادیان وجود داشــته است. حتی بعضی  دزدی. احکام با تفصیات و ترتیبات 
 در تمام ادیان الهی مشــترک است؛ مثل وجوب نماز در واجبات و 

ً
از واجبات و محرمات قطعا

حرمت دزدی و زنا در محرمات. بنابراین، راز خاتمیت اسام را نمی توان در این دسته از احکام 
کرد. آن جست وجو 

ین مناســک اســام را در مراســم حج  یــن و شــورانگیزتر گفــت بزرگ تر بــارۀ مناســک بایــد  در
کنیم. ولی می دانیم این مراســم پیــش از ظهور پیامبر وجود داشــته و پیامبر  می توانیــم مشــاهده 
در مراســم حجة الــوداع اجرای صحیح این مناســک را به طور مفصل متذّکر شــد. بنابراین، در 
مناسک هم عنصر تعیین کننده ای نمی بینیم که تفاوت معنی داری بین اسام و ادیان پیشین به 

وجود آورده باشد. پس، راز خاتمیت در چیست؟
کــه قرآن مجید خطاب  بــه نظر می رســد راز خاتمیت پیامبر را باید از خود قرآن پرســید. وقتی 
غَت رسالته 

ًّ
غ ما انزل الیک من رّبک و ِان لم تفعل فما َبل ِ

ّ
ید: »یا اّیهاالرسول، بل به ایشان می گو

یــن«1 ]ای پیامبر، آنچــه را از پروردگارت  واهلل یعصمــک من الّنــاس. ِاّن اهلل الیهدی القوَم الکافر
گر چنین نکنی، امر رســالت او را ادا نکرده ای. خدا تو  بر تو نازل شــده اســت به مردم برســان و ا

1. مائده/ 67.
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کافر را هدایت نمی کنــد.[ خداوند به جد از پیامبرش  که خداوند مــردم  را از مــردم حفــظ می کند 
گر  ید ا که از طرف او نازل شده به مردم برساند و با صراحت می گو که پیام خاصی را  می خواهد 
که امر رسالت الهی را به سرانجام نرسانیده ای  یژه را به مردم نرسانی، مثل این است  این پیام و
که خدا  کرد و انــذار می دهد  کــه او را از خطر مردم حفــظ خواهد  و بــه پیامبــر اطمینــان می دهد 
یژه را به مردم رسانید، خدا چنین  کافر را هدایت نمی کند و پس از آنکه پیامبر آن پیام و مردمان 

ید: با او سخن می گو
 ...«1 ]امروز 

ً
»... الیوم اکملُت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم االســام دینا

یدم.[ کردم و اسام را دین شما برگز کمال رسانیدم و نعمت خود را بر شما تمام  دین شما را به 
ایــن دو آیــه در بازگشــت پیامبر از حجة الــوداع و در قبــل و بعد از ایراد خطبۀ غدیر از ســوی 
پیامبــر، در غدیــر خم نــازل شــده اند. بنابراین، راز خاتمیــت را باید در خطبۀ غدیر جســت وجو 
که تحقق آن  یت شده است. رازی  که سبب اکمال دین و اتمام نعمت نبوت بر بشر کرد. رازی 
یخ بشر می شود.  یش دوران ساز امت و آغاز یک فصل جدید در تار موجب سازمان یافتگی و پو

گفته و خطبۀ او در غدیر چیست؟ برای کشف این راز باید ببینیم پیامبر در غدیر چه 

2ــ1ــخطبۀغدیر
کامل درج شــده اســت و  ایــن خطبــه در احتجــاج، التحصیــن، روضة الواعظیــن، و بحاراالنوار 
قســمت های دست چین شــده ای از آن در تفسیر ُدَررُ المنثور، تفســیر المنار، ینابیع الموده، تفسیر 
یخ دمشق دیده می شود. عامه امینی در جلد اول الغدیر مدارک و منابعی  کبیر فخر رازی و تار
کتاب اهل ســّنت و  یــق 360 عنــوان  کرده انــد از طر کــه قســمت هایی از ایــن خطبــه را نقــل  را 
کرده اســت. قســمت هایی از خطبۀ  جماعت و از قول 110 صحابۀ پیامبر و 84 نفر از تابعان ذکر 

غدیر بدین شرح است:
کــه در یگانگــی اش بلندمرتبــه و در تنهایــی اش بــه  ســتایش ســزاوار خداســت 
و  اســت  ینشــش عظیــم  آفر ارکان  و  ســلطنتش جلیــل  اســت.  نزدیــک  یــدگان  آفر
گیــرد و جابه جــا شــود، بر همــه  چیــز احاطــه دارد و بر  ]دانشــش[، بی آنکــه مــکان 
یــدگان به قــدرت و برهانش چیره اســت. همواره ســتوده بــوده و خواهد  تمامــی آفر

1. مائده/ 3.
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بود و مجد و بزرگی او را پایانی نیست. آغاز و انجام از او و برگشت تمامی امور به 
سوی اوست.

گســترانندۀ زمین ها و حکمــران آن هــا. دور و منزه از  ینندۀ آســمان ها و  اوســت آفر
یده هاســت و در منــزه بودن خــود نیــز از تقدیس همگان برتر اســت.  خصایــص آفر
نعمت بخــش  و  یده هــا  آفر افزونی بخــش  روح،  و  فرشــتگان  پــروردگار  هموســت 
یم  کر ایجادشــده ها. او می بینــد هــر دیــده ای را؛ ولــی دیده ها هرگــز او را نمی بیننــد. 
گرفتــه و بــر همــه  چیــز بــا  گســترۀ رحمتــش همــه  چیــز را فرا و حلیــم و شکیباســت. 
که  کیفــر دادن آنان  نعمت هایــش منــت نهــاده اســت. در انتقامش بی شــتاب و در 
گاه و بر ضمائر دانا و هیچ پوشیده ای بر او  سزاوار عذاب اند شکیباست. بر نهان ها آ

پوشیده نیست و پنهان ها بر او پیدا و روشن است.
او بــر همۀ اشــیا احاطه دارد و بر همۀ اشــیا غلبــه دارد و اوراســت چیرگی بر همۀ 
اشیا و توانایی بر همۀ پدیده ها. او را همانندی نیست و هموست ایجادگر هر موجود 
یکستان نیستی و عدم؛ جاودانه ، زنده، و دادگستر و جز او خداوندی نیست.  در تار

یز و حکیم است. که عز همو 
یابنــد و او دیــدگان را درمی یابــد. او  کــه دیــدگان او را در او جلیل تــر از آن  اســت 
کســی  کند و  کســی نتواند با دیدن آثار عظیم او، او را وصف  لطیف و خبیر اســت. 
نتواند به چیستی و ذات او پی ببرد و به چگونگی او از نهان و آشکار دست یابد؛ 

کرده است ... مگر آنچه او خود ما را بدان راهنمایی و داللت 
***

... و بــه اینکه بندۀ او هســتم اقــرار دارم و به ربوبیت و پروردگاری اش شــهادت 
که  می دهــم و وظیفــۀ خــود را در آنچه به من وحــی می کند عملی می ســازم و مباد 
که  که هیچ کس را یارای آن نیست  گر چنین نکنم[ از ســوی او بر من عذابی آید  ]ا
که توانمند و نیرومند باشــد و مرا دوســتدار  کند؛ هرچند  عــذاب الهــی را از مــن دور 

باشد و دوستی اش به من خالصانه و صمیمانه باشد.
گــر آنچه دربارۀ  که ا که او و همانــا او به من اعام نموده  معبــودی جز او نیســت 
که  علی به من نازل نموده را به مردم اعام نکنم، رســالتش را اباغ نکرده ام و او، 
کند[  بلندمرتبــه اســت، امنیت مرا تضمین نموده اســت ]که مــرا از آزار مــردم حفظ 
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کرده اســت: »بســم اهلل الرحمن  یم اســت و به من این چنین وحی  کر کافی و  که او 
ــغ ما انزل الیــک من رّبــک ]فی علی یعنــی فی الخافۀ 

ّ
الرحیــم. یــا اّیهاالرســول، بل

غَت رســالته واهلل یعصمــک من الناس.«1 
َّ
ِلعلی بــن ابی طالب[ و إن لم تفعل فما بل

ای فرستاده و رسول، آنچه از سوی پروردگارت ]دربارۀ علی و امامت و خافتش[ 
گر اباغ نکنی، رسالت خداوندی را  که ا کن  بر تو نازل شده است را به مردم اباغ 

گزند مردم محفوظ نگاه می دارد. اباغ نکرده ای و خدا تو را از آسیب و 
***

کوتاهی نکردم و اینک ســبب  هان ای مردمان، در اباغ آنچه بر من وحی شــده 
ایــن آیــه را بــرای شــما تبیین می کنم. جبرئیل ســه  بــار بر من نازل شــد و از ســوی 
که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید  که او سام است ــ فرمانم داد  پروردگارم ــ 
که علی  بن ابی طالب برادرم و وصی ام و خلیفۀ من بر امتم و  کنم  و ســیاهی اعام 
که جایگاه او نســبت به من مثل جایگاه هارون نســبت به  امام بعد از من اســت 
 اینکه پس از من پیامبری نیست و او پس از خدا و رسولش ولّیِ 

ّ
موسی است؛ اال

که: »تنها و تنها ولّیِ شــما و  کتابش نازل نموده  شماســت و پروردگارم این آیه را در 
پای می دارند  که نماز را بر زمامدار شــما خدا و پیامبرش و ایمان آورندگانی هســتند 
و زکات را می پردازنــد؛ در حالی  که در حال رکوع اند.«2 و علی بن ابی طالب همان 
پای داشت و زکات را پرداخت نمود؛ در حالی  که در حال رکوع  که نماز را بر است 

کرده است. بود. او در همه  حال خدا را اراده 
که ســام اســت ــ بخواهد تا مرا از  که از خداوند ــ  کردم  و از جبرئیل درخواســت 
کثرت  کمــِی پرهیزکاران و  اباغ این ]پیام[ به شــما معــاف نماید؛ به خاطر آنچه از 
گرفته اند  که اسام را به تمسخر  کسانی  منافقان و دسیســۀ مامتگران و حیله های 
کرده اســت: »به  کتابش آن هــا را چنین توصیف  که خداونــد در  کســانی  می دانــم. 
کاری اندک و آسان  که در قلوبشان نیســت«3 و آن را  یند  زبانشــان چیزی را می گو
که به  کثــرت آزارهایی  می شــمارند؛ در حالــی  که »در نزد خداوند عظیم اســت«4 و 
ُذن )حرف شنو و زودباور( نامیده اند و تصور می کنند 

ُ
که مرا ا من نموده اند، تا جایی 

یکرد  کــه من چنین هســتم؛ بــه خاطر ]پیــروی و[ همراهــی فراوان علــی با مــن و رو

4. همان.3. نور/ 2.15. مائده/ 1.55. مائده/ 67.
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که ]این آیه[ نازل  ]مســاعد[ من نســبت به او و تمایل و پذیرش او از من؛ تا آنجا 
موَن  ذیَن َیْزَعُ

َّ
ی ال

َ
ُذُن ــ )َعل

ُ
 أ

ْ
ُذٌن، ُقل

ُ
ِبّیَ َو َیقولوَن ُهَو أ ذیَن ُیْؤذوَن الّنَ

َّ
شد: »َو ِمْنُهُم ال

ذیَن آَمُنــوا ِمْنُکْم 
َّ
ُمْؤِمنیَن َو رْحَمــٌه ِلل

ْ
ُکــْم، ُیْؤِمُن ِبــاهلِل َو ُیْؤِمــُن ِلل

َ
ُذٌن( ــــ َخْیــٍر ل

ُ
ــُه أ ّنَ

َ
أ

که پیامبــر را آزار  کســانی  لیــٌم.«1 و از آنان 
َ
ُهــْم َعــذاٌب أ

َ
 اهلِل ل

َ
ذیــَن ُیــؤُذَن َرســُول

َّ
و ال

یند اذن ]حرف شــنو و زودباور[ اســت، بگو آری سخن شــنو اســت  می دهند و می گو
گمان می کنند او سخن شــنو اســت]؛ لیکن به خیر شماســت. او به  که  ]علیــه آنان 
خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق می کند و راســتگو می شمارد و او رحمت است 
که رســول خدا را تصدیــق می کنند و  که ایمــان دارند و آن ها  کســانی از شــما  برای 
راستگو می شمارند و او رحمت است برای کسانی از شما که ایمان دارند و آن ها که 

رسول خدا را آزار می دهند آنان راست عذابی دردناک.
یندگان چنان ســخنی را ]و آزاردهنــدگان پیامبر خدا را[  گو گر می خواســتم نــام  و ا
کنم و مردمان را به ســوی ]شناسایی آن ها[ راهنمایی  بر زبان آورم و به آن ها اشــاره 

کردم. کرامت رفتار  که دربارۀ آن ها با  کرد؛ ولی به خدا سوگند  کنم، می توانستم 
و خداوند از من خشنود نخواهد شد؛ مگر آنچه دربارۀ ]امامت[ علی نازل شده 

کنم. است را به شما اباغ 

و سپس چنین فرمان خداوند را بازگفت:
 َفما 

ْ
ْم َتْفَعل

َ
[  َو اْن ل َک ]فی َحّقِ َعِلّیٍ ّبِ ْیَک ِمــْن َر

َ
 ِإل

َ
ْنِزل

ُ
ْغ ما أ ِ

ّ
، َبل

ُ
ُســول َهاالّرَ ّیُ

َ
»یاأ

َتُه َواهلُل َیْعِصُمَک ِمــَن الّناِس.«2 ای پیامبر، آنچه از ســوی پروردگارت 
َ
ْغــَت ِرســال

َّ
َبل

گر اباغ  که ا کــن  ــــ دربارۀ ]امامت[ علی ــ به تو نازل شــده اســت را به مردم اباغ 
گزند مردم محفوظ نگاه  نکنی، رسالت خداوند را انجام نداده ای و خداوند تو را از 

خواهد داشت.
بــارۀ اوســت و آن را فهم نماییــد و بدانید  که این آیــه در هــان ای مــردم، بدانیــد 
کرده اســت. اطاعــت از او بر  کــه خداونــد او را بــه والیــت و امامت شــما منصــوب 
کنند و نیز بر  که از آنان پیــروی  یــن و انصــار مفروض اســت و هم بر تابعینــی  مهاجر
کوچک و بزرگ و سفید  شهرنشینان و صحرانشینان و عرب و عجم و آزاد و برده و 

2. مائده/ 1.67. توبه/ 61.
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و ســیاه و بر هر یکتاپرست فرمانش مطاع، قولش مجاز و روا، و امرش نافذ است. 
کند و او را تصدیق  کند ملعون است و هر کس از او پیروی  پیچی  هر کس از او سر
کند مورد رحمت پروردگار قرار می گیرد، که هرآینه خداوند آنان که شنوای فرمانش و 

پیروان و فرمانبرداران او هستند را بخشیده است.
کــه در اینجا ایســتاده ام. ســخنم را  یــن باری اســت  هــان ای مردمــان! ایــن آخر
که او موالی شــما  گردن نهید  کنید و به فرمــان پروردگارتان  ید و از آن پیــروی  بشــنو
کنون  که ا و خدای شماســت و پس از خداوند، ولی شــما پیغمبر اوست؛ پیامبری 
در برابــر شماســت. و بعــد از من علی، ولّیِ شماســت و بــه امر پروردگار شــما، امام 
که خدا را  شماســت و ســپس امامت در فرزندان من از نسل علی اســت تا آن روز 
کنید. حال نیست جز آنچه خدا و رسولش  و پیامبرش را ]روز رستاخیز[ ماقات 
و آنان حال دانند و حرام نیســت جز آنچه خداوند و رســولش و آنان حرام دانند. 
کتاب  خداونــد عّزوجل حال و حــرام را برای من بیان نموده و آنچه پــروردگارم از 

یش و حال و حرامش به من آموخته در اختیار علی قرار داده ام. خو
که خداونــد آن را در  ید؛ چراکه هیچ علمی نیســت  هــان ای مــردم! او را برتــر دار
که دانسته ام را در جان پیشوای پرهیزکاران، علی،  جان من نبشته و من هر علمی 
کرده ام و هیچ دانشــی نیست مگر آنکه آن را به علی آموخته ام. او پیشوایی  ضبط 
کــرده: »و دانش هر چیــز را در  کــه خداونــد از او در ســورۀ یس یــاد  روشــنگر اســت 

امامی روشنگر برشمرده ایم.«1
یــد و از والیتش ســر  کنــاره مگیر هــان ای مردمــان! از علــی روی برنتابیــد و از او 
که به ســوی حق هدایت می کند و به آن عمل می نماید و باطل  بازمزنید و اوســت 
را نابود می سازد و از آن نهی می کند و از راه خدا به خاطر سرزنش هیچ مامتگری 
بازنمی گردد و بازنمی ایستد و او نخستین ایمان آورنده به خدا و پیامبر اوست و هیچ 
که خــود را فــدای پیامبر خدا  کســی در ایمان از او ســبقت نگرفته اســت و اوســت 
یش از او حراست نموده است[. و او همراه رسول خدا  نموده اســت ]و با جان خو
کسی از مردان همراه پیامبر خدا به عبادت نمی پرداخت. او اولین  که  بود هنگامی 
گزارد و خــدا را عبادت نمود. از ســوی خــدا به او  که همراه مــن نماز  کســی اســت 

1. یس/ 12.
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که قریش نقشــۀ قتل پیامبر را  که در خوابگاه من قرار بگیرد، ]هنگامی  فرمان دادم 
اجرا می نمودند[. و او جانش را فدای من نمود و در بستر من آرامید.

یده اســت و پیشــوایی او را  کــه خداونــد او را برگز هــان مردمــان! او را برتــر دانید 
که خداوند او را منصوب نموده است. ید  بپذیر

هــان مردمــان! او از ســوی خــدا ]و به ســوی خدا[ امــام و راهنمای شماســت و 
 بر خداست که با 

ً
خداوند هرگز توبۀ منکر والیت او را نپذیرد و او را نبخشاید و حتما

کند و او را عذاب دردناک نماید؛ عذابی  که با امر او مخالفت می کند چنین  کسی 
کــه آتش گیرۀ آن   که در آتشــی درخواهید افتاد  کنید  ابــدی. از مخالفــت با او حــذر 

کافران آماده شده است. که برای  سنگ و مردمان اند. آتشی 
هــان مردمان! پیامبران پیشــین به ظهورم وعــده دادند و آن را مــژده دادند. و به 
کنــون من فرجــام نبــوت و خاتم االنبیایــم و خاتم مرســلینم و حجت  خدا ســوگند ا
کفر  کند  کــه در این حقیقت شــک  یــدگان آســمان ها و زمین هایم. و هر  بــر تمــام آفر
ینم شک در تمام  کفر جاهلیِت نخستین و تردید در سخنان امروز یده است به  ورز
کند  که در یکی از امامان شــک  که بر من نازل شــده اســت. و هر  آن چیزی اســت 
کرده است و شک کننده دربارۀ ]امامت[ ما در  که به تمامشان شک  مثل آن است 

آتش دوزخ است.
هــان ای مردمــان! این فضیلت را خداوند عّزوجل از روی منت و احســانش به 
گاه باشید که حمد ــ هرچه حمد است ــ  من عطا نمود که خدایی جز او نیست، و آ

از سوی من برای همیشه و برای همۀ روزگاران و در هر حال برای اوست.
ین مردم اســت بعد از من از مرد و  که او برتر ید  هــان ای مردمــان! علی را برتر دار
که خداوند رزق را نازل می ســازد و مردم باقی اند. ملعون اســت،  زن، تا آن هنگام 
کند  که این قول مرا رد  ملعون اســت و مغضوب اســت و مغضوب اســت. هر کس 
که  که جبرئیــل از قول خداوند تعالی به مــن خبر آورد  گاه باشــید  و آن را نپذیــرد. آ
َتْنُظر 

ْ
که به دشمنی با علی برخیزد بر او لعنت و غضب خداوند است. »ول هر کس 

یــد و بعد از ثبات  نفــٌس ما قّدمت ِلغــٍد واّتقواهلل ]از اینکه بــه مخالفت با او برخیز
که  ید[. إّن اهلل خبیٌر بما تعملون.«1 البتــه باید هر کس بنگرد  قــدم دچار لغزش شــو

1. حشر/ 18.
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که خدا بر آنچه می کنید  ید  برای روز قیامت چه از پیش فرستاده و تقوا پیشه ساز
گاه است. آ

کرده و  یز خود او را یاد  کتاب عز که در  هان ای مردمان! همانا او جنب اهلل است 
ْطُت   َنْفٌس یا َحْسَرتا َعلی ما َفّرَ

َ
ْن َتُقول

َ
گفته: »أ دربارۀ آنکه با او به ستیزش برخیزد 

کار  کــه در  ید افســوس  کســی در روز رســتاخیز بگو فــی َجْنــِب اهلِل.«1 تا آنکه مبادا 
کردم. کوتاهی  خدا 

یابید و بر محکماتش نظر  هان مردمان! در قرآن بیندیشــید و ژرفای آیاتش را در
کنید و از متشابهاتش پیروی ننمایید. به خدا سوگند، هرگز کسی آیات نجات بخش 
قرآن را تبیین نمی کند و تفســیر آن را برای شما روشــن و آشکار نمی سازد، جز آنکه 
گرفته ام و بــاال آورده ام ]تا شــما او را ببینیــد[. و اعام  اینــک دســت و بــازوی او را 
که من بر او والیت دارم و ولّیِ او و موالی او هستم، این علی بر  که هر کس  می کنم 
او والیت دارد و ولی و موالی اوســت و او علی بن ابی طالب اســت، برادرم و وصّیِ 

که به من نازل شده است. من. و والیت او فرمان خداوند است 
هــان ای مــردم! همانــا علی و پــاکان از فرزندانم از نســل او ثقل اصغرنــد و قرآن 
کبر اســت و هر  یک از ایــن دو ثقل از دیگــری خبر می دهد و با آن ســازگار و  ثقــل ا
کنار حوض  که در  مصاحب و موافق است و از یکدیگر جدا نمی شوند تا هنگامی 

به من ملحق شوند.
کمــان از جانــب  یــدگان و حا کــه آن هــا امانتــداران خداونــد در میــان آفر بدانیــد 
کردم و اباغ  کــه همانا من ]فرمان خــدا را[ ادا  گاه باشــید  خداوندنــد در زمین او. آ
که همانا  گاه باشید  که همانا من شــنیدم ]فرمان پروردگار را[. و آ گاه باشــید  کردم. آ

من ]آن را برای شما[ واضح و آشکار ساختم.
گاه باشید که همانا خداوند عّزوجل گفت و من از سوی خداوند عّزوجل گفتم.  آ
که همانا نیست امیرالمؤمنین کسی غیر از برادرم این ]که او را هم اینک  گاه باشید  آ
که پس از  گاه باشید  کرده ام[. آ یش را بلند  به شــما نشــان می دهم و دســت و بازو

من امارت مؤمنین به کسی غیر از او روا نیست.

1. زمر/ 56.
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و آنگاه چنین گفت:
کســی اولی به شماست از شــما؟ ]گفتند: »خداوند و پیامبرش.«  ای مردم، چه 
که من موالی او هستم این علی موالی اوست.« ]و سپس  گاه باشید هر  گفت:[ »آ
که  که والیت او را بپذیرد دوست بدار و هر  گفت:[ »بارخدایا، هر  به حالت نیایش 
که او را  کن و هر  کند یاری  که او را یاری  به دشــمنی با او برخیزد دشــمن بدار و هر 

تنها واگذارد تو نیز او را تنها بازگذار.«

گفت: و بعد مردم را خطاب قرار داد و 
ای مردم، این علی برادرم و وصّیِ من و دارای علم من و جانشــین من در امت 
که به مــن ایمــان آورده اند، جانشــین من اســت. در  کســانی  مــن اســت. در میــان 
که مردمــان را به ســوی او بخواند )بکوشــد( و  کتاب خــدای عّزوجل  تفســیر قــرآن 
کند و با دشمنانش بستیزد. او پشتیبان  به آنچه موجب خشــنودی او اســت عمل 
فرمانبرداری از خداوند و بازدارنده از نافرمانی خداوند است. او جانشین رسول اهلل 
که با  کســی اســت  و امیــر مؤمنیــن و امام هدایت کننده از ســوی خداوند اســت. او 
یگردانــان از راســتی و درســتی ]قاســطین[ و از دیــن  کثیــن[ و رو پیمان شــکنان ]نا
.«1 فرمان  َدّیَ

َ
 ل

ُ
 القول

ُ
ل خارج شــدگان ]مارقین[ می جنگد و خدا می فرماید: »ما یَبّدَ

من دگرگون نخواهد شد.

گفت: و بار دیگر پیامبر، خدا را مخاطب خود قرار داد و 
یم. بارالها، هر که او را دوست بدارد دوست بدار و هر  پروردگارا، به فرمان تو می گو
که او خوار  کن و هر  کند یاری  که او را یاری  که او را دشــمن بدارد دشــمن دار و هر 
کند مورد  که حق او را پایمال  کن و هر  ین  کند نفر که او را انکار  کن و هر  دارد خوار 

خشم و غضب خود قرار ده.
بارالها، این آیه را تو در شأن علی ــ که ولّیِ توست ــ نازل نمودی. همین امروز نازل 
ْیُکْم ِنْعَمتی َو 

َ
ْتَمْمُت َعل

َ
ُکْم دیَنُکْم َوأ

َ
ُت ل

ْ
ْکَمل

َ
َیْوَم أ

ْ
نمودی، هنگام اعام والیتش: »ال

.«2 امروز دین شما را کامل گردانیدم و نعمتم را بر شما تمام 
ً
ْساَم دینا ِ

ْ
ُکُم ال

َ
َرضیُت ل

داشتم و اسام را به عنوان دین شما پسندیدم.« )و گفت که: »همانا دین نزد خداوند 

2. مائده/ 1.5. ق/ 29.
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 منه و هو فی االخرۀ 
َ

 فلن یقَبل
ً
اســام اســت و بس.«1 »و من یبتغ غیراالســام دینا

ید از او پذیرفته نیست و در  ین.«2 و هر کس غیر از اسام دینی را بجو من الخاســر
کردم. که من به مردم اباغ  یانکاران خواهد بود. خدایا، تو شاهد باش  آخرت از ز

گفت: و بار دیگر مردم را مخاطب خود قرار داد و 
هان ای مردمان! خداوند عّزوجل دین شــما را به امامت تکمیل نمود. اینک آنان 
که از او و جانشینانش از فرزندان من و از نسل او ــ تا روز قیامت و عرصۀ عرضه بر 
وجل ــ پیروی نکنند اعمالشــان در دنیا و آخرت حبط خواهد شــد و در  خداوند عّزّ
َعذاُب َوالُهْم ُیْنَظروَن.«3 بر 

ْ
ُف َعْنُهُم ال

َ
د خواهند بود. »الُیَخّف

ّ
آتش غضب الهی مخل

عذابشان تخفیفی داده نخواهد شد و برایشان فرصتی نخواهد بود.
ین شــما  ین از میان شــما برای من و ســزاوارتر هــان ای مردمــان! این علی یاورتر
ین شــما در نزد مــن و خداوند  یزتر ین شــما بــه مــن و عز نســبت بــه من، نزدیک تر
عّزوجل است و من و خداوند عّزوجل از او خشنودیم. آیۀ خشنودی آمیزی در قرآن 
ین مصادیق آن است[. و هرگاه  مجید نیست، مگر اینکه دربارۀ اوست ]و او از بارزتر
کرده اســت و آیۀ ســتایش آمیزی  خدا مؤمنان را مخاطب خود قرار داده، از او آغاز 
ین مصادیق آن  در قرآن مجید نازل نشــده، مگر اینکه دربارۀ اوســت ]و او از بارزتر
است[. و خداوند در سورۀ هل اتی علی االنسان4 گواهی بر بهشت رفتن نداده، مگر 

برای او و آن را در حق غیر او نازل نکرده است و به آن جز او را نستوده است.
هــان ای مــردم! او ناصــر دین خــدا و دفاع کننــده از پیامبر اوســت. او پرهیزکاری 
ین  ین پیامبران و وصی او برتر کیزه و هدایتگری هدایت شده است. پیامبر شما برتر پا
ین اوصیایند. هان ای مردمان! فرزندان  اوصیاء پیامبران الهی است و فرزندان او برتر

یند و فرزندان من از نسل امیرالمؤمنین علی هستند. هر پیامبر از نسل او
هان ای مردم! به راستی که ابلیس آدم را از بهشت به خاطر حسد رانده ساخت. 
ید. همانا آدم به  که اعمال شما حبط می شود و دچار لغزش می شو ید  حســد نورز
یدۀ خداوند عّزوجل بود و چگونه است  خاطر یک خطا به زمین هبوط کرد و او برگز

3. بقره/ 2.162. آل عمران/ 1.85. آل عمران/ 19. 4. توبه/ 17.
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حال شما در حالی  که شما شمایید و دشمنان خدا در میان شما ]فراوان[ هستند.
کــه بــا علــی بــه ســتیزش برنمی خیزد، مگــر شــقی و علی را دوســت  گاه باشــید  آ
که ایمان خالص داشــته  کســی  نمــی دارد، مگر متقــی. و به او ایمان نمی آورد، مگر 
فی 

َ
ْنساَن ل ِ

ْ
َعْصِر، ِإّنَ ال

ْ
باشد. و دربارۀ علی به خدا سوگند سورۀ عصر نازل شد: »َوال

که انسان در  ْبِر. قســم به زمان  َحّقِ َوالّصَ
ْ
ذى آَمَن َو َرِضَی ِبال

ّ
 ال

ً
ُخْســٍر ...«1 ِإاّل َعلّیا

یان است، مگر علی ]و علی وارانی که[ ایمان آورده و به حق و صبر چنگ زده اند. ز
ی 

َ
گرفتم و پیامش را به شــما رساندم. »َو ما َعل گواه  هان ای مردمان! خداوند را 
ُمبیُن.«2 و بر رسول وظیفه ای جز اباغی رسا و آشکار نیست.

ْ
َباُغ ال

ْ
ال

َ
ُسوِل ِإاّل الّرَ

ْنُتْم ُمْسِلُموَن.«3 تقوا پیشه 
َ
ُقوااهلَل َحّقَ ُتقاِتِه َوالَتموُتّنَ ِإاّل َوأ هان ای مردمان، »إّتَ

ید مگر آنکه مسلمان ]باشید[. ید و نمیر ساز
که بــا او نازل شــده  یــد بــه خــدا و پیامبرش و نــوری  هــان ای مــردم! ایمــان آور
ْصحاَب 

َ
ا أ َعّنَ

َ
َعَنُهْم َکما ل

ْ
ْو َنل

َ
ْدباِرها أ

َ
ها َعلی أ  َفَنُرّدَ

ً
ْن َنْطِمَس ُوُجوها

َ
است.4 ِمْن َقْبِل أ

کنیم، ســپس به پشت ســر بازگردانیم، یا  ــْبِت.5 پیش از آنکه چهره هایی را تباه  الّسَ
ید. که بر خدا نیرنگ آوردند[ رانده شو چون اصحاب روز شنبه ]یهودیانی 

که آنان را با  گروهــی از صحابه اند  که مقصود خداوند از این آیه  به خدا ســوگند 
کارشان مأمورم. پس هر کس براساس  نام و نسب می شناسم، لیکن به پرده پوشی 

کند. حب یا بغض علی عمل 
هان ای مردم! آن نور ]نور هدایت مردم[ از سوی خداوند عّزوجل در جان من، 
سپس در جان علی بن ابی طالب، آنگاه در نسل او تا ]امام[ قائم مهدی ــ که حق 
گرفته اســت. همانا خداوند  که برای ماســت را می ســتاند ــ قرار  خــدا را و هــر حقی 
عّزوجل ما را حجتی قرار داده است بر کسانی که در حق ما کوتاهی می کنند و با ما 
گنهکاران اند و  دشمنی می ورزند و با ما مخالفت می کنند و به ما خیانت می کنند و 

ستمکاران اند و غصب کنندگان ]حقوق ما[ هستند از تمامی جهانیان.
که پیش از  هان ای مردم! شــما را انذار می دهم همانا من پیامبر خداوند هستم 
گر بمیرم  یت[ آمده اند. آیا ا من نیز همانا پیامبرانی از جانب خدا ]برای هدایت بشر

3. آل عمران/ 2.102. نور/ 1.54. عصر/ 1 و 2.
5. نساء/ 4.47. اشاره ای است به تغابن/ 8.
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کشــته شــوم، به ]عصر[ جاهلیــت برمی گردید؟ آنکه به قهقــرا برمی گردد هرگز به  و یا 
یانی نخواهد رسانید و خداوند سپاسگزاران شکیبا را پاداش خواهد داد.1  خداوند ز
کمال سپاسگزاری و شکیبایی است و  که موصوف به  که علی همانا اوست  بدانید 

کمال مقام شکر و صبرند. پس از او فرزندانم از نسل او دارای 
ید2  هان ای مردمان! به خاطر اســام آوردنتان بر من و یــا بر خداوند منت مگذار
که اعمالتان حبط شود و خداوند بر شما خشم بگیرد و سپس شما را به شعله ای 

کمین گاه است.4 که پروردگار شما در  گرفتار سازد3   گداخته  از آتش و مس 
که شما را به  هان ای مردمان! همانا پس از من به زودی پیشوایانی خواهند بود 

سوی آتش ]غضب الهی[ دعوت می کنند و روز قیامت آنان یاری نخواهند شد.5
یم. هان ای مردم! همانا خداوند و من از آن ها بری و بیزار

ین جایگاه  هــان ای مــردم! آن هــا و یارانشــان و اتباعشــان و پیروانشــان در فروتر
ین است.6  آتش غضب الهی قرار خواهند داشت، که البته بد جایگاهی برای متکبر
بدانید که آن ها اصحاب صحیفه اند. پس هر  یک از شما به صحیفۀ خود نگاه کند.
هــان ای مردمان! من امامت را و وراثت را پس از خود تا روز قیامت به ودیعت 
که مأمور به ابــاغ آن بودم به عنوان حجتی  کردم آنچه را  می گــذارم و همانا اباغ 
کســی شــاهد هست و یا نیســت، زاده شده است  بر تمامی حاضر و غایب و بر هر 
و یــا هنــوز به دنیــا نیامده اســت. پس حاضران بــه غائبان و پــدران بــه فرزندان تا 
روز قیامــت این پیام را برســانند. پس بعــد از من به زودی این امانــت را غاصبانه 
ین خداوند بــر غاصبان ]کــه امامت را به  بــا پادشــاهی جابه جا می کنند. هــان، نفر
سلطنت مبدل می سازند[ باد و در این صورت خدا آتش عذاب خود را بر شمایان 
ْیُکما ُشواٌظ 

َ
 َعل

ُ
ُیْرَسل یخت و دیگر یاری نخواهید شد. »َو ــ جن و انس7 ــ خواهد ر

ِمْن ناٍر َوُنحاٌس َفاَتْنَتِصراِن.«8
گذاشــت ]تا  هان ای مردمان! خداوند عّزوجل شــما را به حال خود باز نخواهد 
با آزمون ها[ پاک و ناپاک را از یکدیگر جدا کند. و خدا نمی خواهد شما را از غیب 

2. اشاره ای است به حجرات/ 1.17. اشاره ای است به آل عمران/ 144.
4. اشاره ای است به فجر/ 3.14. اشاره ای است به الرحمن/ 35.
6. اشاره ای است به نحل/ 5.29. اشاره ای است به قصص/ 41.

8. الرحمن/ 7.35. الرحمن/ 31.
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َغْیِب.[1
ْ
ی ال

َ
کاَن اهلُل ِلُیْطِلَعُکْم َعل ِب َو ما  ّیِ

َخبیَث ِمَن الّطَ
ْ
گاه سازد [... َحّتی َیمیَزال آ

یه ای نیســت، مگــر آنکه بــه خاطر تکذیب حــق قبل از  هــان ای مــردم! هیچ قر
قیامــت نابود می شــوند و ]زمین را[ خــدا به امام مهدی خواهد ســپرد و خدا وعدۀ 

خود را انجام خواهد داد.
گمراه شــدند و خداوند آن ها را  ین  ین پیشتر هان ای مردم! پیش از شــما بیشتر
گفت:  نابود ســاخت و همو نابودســازندۀ آیندگان اســت. خداونــد بلندمرتبه چنین 
 َیْوَمِئٍذ 

ٌ
ْیل مْجِرمیــَن، َو

ُْ
 ِبال

ُ
کذاِلَک َنْفَعل یَن،  ِخر

ْ
لیَن، ُثــّمَ ُنْتِبُعُهُم ال ّوَ

َ ْ
ــْم ُنْهِلِک ال

َ
ل
َ
»أ

بیَن.«2 آیا پیشــینیان را نابود نســاختیم و در پی آنان دیگران را؟ با مجرمان  ُمَکّذِ
ْ
ِلل

چنین رفتار می کنیم. وای بر تکذیب کنندگان.
هــان ای مردمــان! همانــا خداونــد امر و نهــی خود را به مــن فرموده و مــن نیز به 
ید تا سالم بمانید و  دستور او دانش آن را نزد علی نهاده ام. پس، فرمان او را بشنو
که او راه نماید. حرکت  ید تا راه یافته باشید بدان سو  که بازتان دارد بپرهیز از آنچه 

گوناگون، شما را از راه او بازندارد. کنید تا راه های 
که شــما را به پیــروی از آن  هــان ای مردمــان! منــم همان صراط مســتقیم الهــی 
امر فرموده و پس از من علی اســت و پس از او فرزندانم از نســل او پیشــوایان راه 
که به سوی حق هدایت می کنند و به آن حکم می نمایند و به پیروی از  هدایت اند 

آن دعوت می کنند.

گفت: کرد و  سپس پیامبر سورۀ حمد را قرائت 
این سوره دربارۀ من نازل شده و به خدا سوگند دربارۀ آنان ]امامان پس از من[ 
شامل آنان می شود و به آنان اختصاص دارد. آنان اولیاء خداوندند. آنان که بر ایشان 
گاه باشید که حزب  ذین الخوف علیهم وال هم یحزنون.[3 آ

ّ
ترس و اندوهی نیست ]ال

گاه باشید که دشمنان آن ها  خداوند پیروزمندان اند ]إّنَ حزَب اهلِل هم الغالبون.[4 و »آ
که بعضی به بعضی دیگر سخنان  که برادران شــیاطین اند  گمراهند  همان بی خردان 
5].

ً
یبنــده را می رســانند ]یوحــی بعضهم إلی بعــٍض زخرف القول غــرورا آراســته و فر

که شما را از غیب بیاگاهاند. 1. آل عمران/ 179. تا ناپاک را از پاک جدا سازد و خدا بر آن نیست 
5. انعام/ 4.112. مائده/ 3.56. اشاره به یونس/ 2.62. مرسات/ 16 ــ 19.
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کرده اســت: »نمی یابی  کتاب خــود چنین یاد  همانــا خداوند از دوستانشــان در 
که با خدا و  کســانی  که به خدا و روز قیامت ایمان آورده باشــند، ولی با  مردمی را 
کنند؟ هرچند آن مخالفان پدران یا فرزندان یا  پیامبرش مخالفت می ورزند دوســتی 
بــرادران و یا قبیلۀ آن ها باشــند. خدا بر دلشــان رقــم ایمان زده و بــه روحی از خود 
که در آن نهرها جاری است درآورد.  کرده است و آن ها را به بهشت هایی  یاری شان 
در آنجا جاودانه باشــند. خدا از آن ها خشــنود اســت و آنان نیز از خدا خشنودند. 

که حزب خدا رستگاران اند.«1 گاه باش  اینان حزب خدایند. آ
که خــدا آنــان را چنین توصیف  که دوســتان آن ها مؤمنینی هســتند  گاه باشــید  آ
الیند  نموده است: »کسانی که ایمان آورده اند و ایمان خود را به ستمی ]شرک[ نمی آ

ایمنی از آِن ایشان است و ایشان هدایت یافتگان اند.«2
گاه باشید، یاران آن ها کسانی هستند که ایمان آورده اند و دچار تردید نشدند3 و  آ
گاه باشید که یاران آن ها هستند که با آرامش و سامت وارد بهشت خواهند شد و  آ
یند: »درود بر شما که ]از پلشتی ها[  فرشتگان با سام آنان را پذیرفته، به آنان می گو
کــه در آن جاودانــه خواهید بود.«4 ید  پاک شــده اید. پس اینک وارد بهشــت شــو
کــه بهشــت پــاداش یــاران آنــان اســت و در آن بی حســاب، روزی  گاه باشــید  آ

خواهند داشت.5
کــه به ســعیر می رونــد و در آتش  کســانی هســتند  که دشــمنان آنان  گاه باشــید  آ
شــعله ور غضــب الهــی درمی آینــد6 و همانــا نالــه و شــهیق شــعلۀ فروزنــده دوزخ را 
کــه خداوند دربارۀ  می شــنوند و زفیر زبانه های دردنــاک آن را درمی یابند7 و بدانید 
که به آتش داخل شود امت هم کیش  گفته: »هر امتی  دشمنان و ستیزندگان با آنان 
که پیــرو بوده اند  گروه هایی  گرد آینــد،  کند. تــا چون همگــی در آنجا  خــود را لعنــت 
کردند.  گمــراه  ینــد: ‘پــروردگارا، اینان مــا را  گو کــه پیشــوا بوده اند  گروه هایــی  بــارۀ  در
ید: ‘عذاب همه دوچندان اســت؛ ولی شما  گو کن.’  دوچندان در آتش عذابشــان 

نمی دانید.‘«8
گفتــه: »... و چون  که خداونــد دربارۀ آنان  گاه باشــید دشمنانشــان همانان اند  آ

4. حجر/ 3.46. حجرات/ 2.15. انعام/ 1.82. مجادله/ 22.
8. اعراف/ 7.38. ملک/ 6.7. نساء/ 5.10. غافر/ 40.
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یندشــان: ‘آیا شــما را بیم دهنده ای  گو فوجــی را در آن ]جهنــم[ افکننــد، خازنانش 
گفتیم: خدا هیچ  چیز  کردیم و  ینــد: ‘چرا بیم دهنده آمد؛ ولی تکذیبش  گو نیامد؟!’ 
گر ما می شــنیدیم  یند: ‘ا گمراهی بزرگی هســتید و می گو نازل نکرده اســت.’ شــما در 
گنــاه خود اعتراف  یــا تعقل می کردیــم، اهل این آتش ســوزنده نمی بودیم.’ پس به 

که اهل آتش سوزنده اند.«1 می کنند. ای لعنت باد بر آن ها 
که »نادیده از پروردگارشان می ترسند و  کسانی هســتند  گاه باشید، دوستانشان  آ

برای آنان آمرزش و مزد فراوان است.«2
هان ای مردمان! چه فاصلۀ بزرگی است میان آتش غضب الهی و پاداش بزرگ 
که خداوند مذّمت آنان را نموده  کسانی هســتند  رحمت او. ای مردم! دشــمنان ما 
که خداوند آنان را  کســانی هســتند  کرده اســت و دوســتانمان تمام  ین  و آنان را نفر

ستوده و آن ها را دوست می دارد.
َرم و علی بشیر و بشارت گر است. ای 

َ
که من نذیر و انذارگ گاه باشــید  ای مردم! آ

گاه  که من بیم دهنــده ام و علی رهنماســت. ای مردم، آ گاه باشــید  مــردم بدانید و آ
گاه باشــید من فرســتادۀ  باشــید مــن پیامبرم و علــی وصّیِ من اســت. ای مردمان آ
خداونــدم و علــی امــام و وصــی پس از مــن اســت و امامان پــس از او فرزنــدان او 

گاه باشید من پدر آنانم؛ ولی ایشان از نسل علی خواهند بود. هستند. آ
که دین  یــن امــام از ما قائم مهــدی اســت و او خواهد بــود  کــه آخر گاه باشــید  آ
گســترش خواهد داد و عدالت را بر جهان چیره خواهد نمود و  خداوند را در جهان 
گرفت و اوست که دژهای ستمگران  که از ستمکاران و جباران انتقام خواهد  اوست 
گشــود و آن هــا را نابود خواهد ســاخت و قبایل شــرک را مغلوب خواهد  را خواهــد 
کــرد و او خونخواه  نمــود و آن ها را به ســوی صراط هدایت الهــی راهنمایی خواهد 
تمــام دوســتداران و اولیاء خدا خواهد بــود و او یاری کنندۀ دین خــدا خواهد بود و 

گیرد. یایی ژرف پیمانه هایی افزون  که از در اوست 
کــه او بــه هــر ارزشــمندی بــه انــدازۀ ارزش او و به هــر نادانی بــه اندازۀ  هشــدار 
که او  گاه باشــید  نادانــی اش نشــان می گــذارد ]و دادورزانه با آن ها رفتــار می کند[. آ
که او وارث تمامی دانش ها و محیط بر ادراک هاست  یده اســت. همانا  نیکو و برگز

2. الملک/ 1.12. الملک/ 8 ــ 11.
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پا می دارد.  ید و آیات و نشانه های او را بر و همو از ســوی پروردگارش ســخن می گو
که ]اختیار امــور جهانیان و آییــن آنان و  همانا اوســت رشــید و اســتوار و هموســت 
که تمامی پیشینیان ظهور او را  گاه باشید  هدایت آنان[ به او واگذار شــده اســت. آ

یی کرده اند. پیشگو
گاه باشید که اوست حجت باقیماندۀ خداوند و پس از او حجتی نخواهد بود. آ

***
که  کــردم و تفهیم نمودم و این علی اســت  هــان ای مــردم! من برای شــما تبیین 
که پس از پایان خطبه با  گاه می کند. اینک شــما را می خوانم  پس از من شــما را آ

کنید ... کرده و به امامت او اقرار  من و سپس با علی دست دهید تا با او بیعت 
کنم و بشناســانم و  که من شــمارش  ... همانــا حــال و حرام بیش از آن اســت 
در اینجــا یکباره به آنچه رواســت فرمــان دهم و از آنچه نارواســت بــازدارم. از این 
که دست در دست من نهید؛ دربارۀ   روی، مأمورم از شما ]برای علی[ بیعت بگیرم 
پذیرش آنچه از سوی خداوند آورده ام، دربارۀ علی امیرالمؤمنین و اوصیای پس از 

کنید. که آنان از من و او هستند. با من بیعت  او، 
ایــن امامت ]به عنــوان امانت الهی[ در میــان آنان پایدار اســت و فرجام امامان 
که قضا و قدر  مهدی اســت و اســتواری امامت تا روز ماقات او با خداوند اســت 

را تعیین می کند.
کــردم و از هرچه حرام  هــان ای مردم! شــما را به تمام آنچه حال اســت داللت 
کــردم و مــن بــر اینــم و از آن برنمی گــردم و تغییــری در آن  اســت بازداشــتم و نهــی 
کنید و به آنچه رواست و  کنید و حفظ  گاه باشید و آن ها را یاد  نمی دهم. بدانید و آ

کنید و آن ها را تغییر ندهید و تبدیل نکنید. پرهیز از آنچه نارواست توصیه 
ید و به  یــد و زکات را بپرداز پای دار کید و تکرار می کنم نماز را بر گاه باشــید و تأ آ
که در رأس امر به معروف آن  کنید و از منکر نهی نمایید و هشیار باشید  معروف امر 
یابید و آن را به دیگران ــ که غایب اند  است که سخن مرا ]که امروز با شما گفتم[ در
که این  ــ برســانید و آنان را به پذیرش این فرمان و پرهیز از ستیزش با آن فراخوانید 
امر، امری از جانب خداوند عّزوجل و از جانب من است. و هیچ امر به معروفی و 

کامل[ تحقق نمی یابد، مگر با ]امامت[ امام معصوم. نهی از منکری ]به طور 
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که امامان پس از علی فرزندان او  هان ای مردم! قرآن برای شما روشن می نماید 
که آن ها از من و از او ]علی[ هستند؛ آن چنان  که  کردم  هستند و من به شما معرفی 
گفتم: »هرگز  َکِلَمًه باِقَیًه فی َعِقِبِه.«1 و  هــا 

َ
ید: »َو َجَعل کتاب خود می گو خداونــد در 

یسمان نجات و هدایت دو رکن قرآن و اهل بیت چنگ  گر به ر ید، ا گمراه نمی شــو
یید.« زنید و تمسک جو

کنید و از ســاعت رســتاخیز ]و روز قیامت[  هان ای مردم! تقوا را، تقوا را رعایت 
ۀ الّســاَعِه َشْی ٌء َعظیٌم.«2 مرگ را، 

َ
َزل

ْ
که خداوند فرموده: »ِإّنَ َزل بترســید. همان گونه 

ین را و محاســبه در پیشــگاه پــروردگار جهانیــان را یاد  معــاد را، حســاب را، و مواز
کنید و به یاد ثواب و عقاب الهی باشید. آنکه نیکی با خود ]به روز حساب[ آورد 

گیرد و آنکه با بدی آید از بهشت نصیبی نخواهد داشت. پاداش 
هان ای مردم! شما بیش از آن هستید که در یک زمان با یک دست با من بیعت 
کنید. و از این روی، خداوند عّزوجل به من فرمان داده که از زبان شما اقرار بگیرم و 
پیمان والیت و امامت علی امیرالمؤمنین را محکم کنم و نیز والیت امامان پس از او را 
که از نسل من و او هستند. همان گونه که اعام کردم، فرزندان من از صلب او هستند.
که: »همانــا مــا شــنوندگانیم و مطیعانیم و خشــنودیم  ییــد  پــس به همــگان بگو
کــردی از پروردگارمــان و پــروردگارت در امر امــام ما علی  و منقادیــم بــه آنچه اباغ 
امیرالمؤمنیــن و در امر امامــت امامان از صلب او. با تو بیعت می کنیم بر این پیمان 
از صمیم دلمان و با جانمان و با دســتمان هستیم و بر این زندگی می کنیم و بر این 
یم. و هرگز این پیمان را  یم و بر این پیمان در روز رســتاخیز برانگیخته می شو می میر
نمی شکنیم و در آن شک نمی کنیم و در آن تردید نکرده و با آن مخالفت نمی کنیم و 
از آن روی برنمی گردانیم. تو ما را به فرمان خدا پند دادی دربارۀ علی امیرالمؤمنین 
که خداوند پس  که از نسل او هستند؛ حسن، حسین، و آنان  و امامان پس از او 
گرفته شد و از دلمان و  از آنان منصوب نموده است. عهد و پیمان برای آن ها از ما 
جانمان و زبانمان و ضمیرمان و دست هایمان. هر کس می تواند با دست، وگرنه با 

هم یرجعون.« و این سخن ]توحید[ را در فرزندان خود سخنی پاینده 
ّ
کلمۀ باقیۀ فی َعِقِبۀ لعل 1. زخرف/ 28: »و جعلها 

که به خدا برگردند.  کرد. باشد 
که زلزله قیامت  َة الّساَعِة شیٌء عظیم.« ای مردم، از پروردگارتان بترسید 

َ
َزل

ْ
2. حج/ 1: »یا اّیهاالّناس، ِاّتقوا رّبُکم ِاّنَ َزل

حادثۀ بزرگی است.
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که هرگز این پیمان را دگرگون نخواهیم ساخت و خدا  کند  زبان، به این پیمان اقرار 
از ما این عهدشــکنی را نخواهد دید و نیز فرمان تو را به نزدیک و دور از فرزندان و 
گرفت و  گواه خواهیم  یشــاوندان خود خواهیم رســانید و خداوند را بر این عهد  خو

گواه ما باش!« کافی است. تو نیز  گواهی  خدا بر این 
یید؟ همانا خداوند هر صدایی را می شنود و رازهای پنهانِی  هان مردمان! چه می گو
ْیها.«1 هر کس 

َ
 َعل

ُّ
ما َیِضل  َفِإّنَ

َّ
سینه ها را می داند. »َفَمِن اْهَتدى َفِلَنْفِسِه َو َمْن َضل

بیعت کند هرآینه با خدا بیعت کرده و پیمان بسته است که »یُداهلَل ُفوَق ایدیهم.«2
کنید و با علی امیرالمؤمنین  کنید، با من بیعت  هــان ای مردم! با خداوند بیعت 
که نشانه ای پایدارند در  و حســن و حســین و امامان پس از ایشان از نســل آنان، 
که به عهد خود  دنیــا و در آخــرت. خداوند حیله ورزان را هاک می کند و بــه آنان 
ْوفی  ِبما عاَهَد 

َ
ما َیْنُکُث َعلی َنْفِسِه َو َمْن أ وفا می کنند مهر می ورزد. »َمْن َنَکَث َفِإّنَ

».
ً
 َعظیما

ً
ْجرا

َ
ْیُه اهلَل َفَسُیْؤتیِه أ

َ
َعل

گفتم و به علی به عنوان امیرالمؤمنین  که به شما  یید آنچه را  هان ای مردم! بگو
یید:  َمصیُر.«3 و بگو

ْ
ْیَک ال

َ
نا َو ِإل ّبَ َطْعنا ُغْفراَنَک َر

َ
یید: »َسِمْعنا َو أ کنید و بگو سام 

 
ُ

َقْد جاَءْت ُرُســل
َ
ْن َهداَنا اهلُل ل

َ
ْوال أ

َ
ُکّنا ِلَنْهَتِدَى ل ذى َهدانا ِلهذا َو ما 

َّ
َحْمُد هلِلَِّ ال

ْ
ل
َ
»ا

4». َحّقِ
ْ
نا ِبال ّبِ َر

 علیها و ما انت علیهم 
ُّ

ما َیِضل  َفِاّنَ
َّ

نزلنا علیک الکتاب ِللّناس بالحّق فمن اهتدی فلنفسه و من َضل
َ
1. زمر/ 41: »ِاّنا ا

که هدایت یافت به ســود خود  کردیم. پس، هر کس  کتاب را به حق برای هدایت مــردم بر تو نازل  بوکیــل.« مــا این 
گمراهی افتاده و تو وکیل آن ها نیستی. یان خود به  گمراه شد به ز که  اوست و هر 

ما ینکث علی نفسه و من اوفی  ما یبایعون اهلل. یداهلل فوق ایدیهم فمن َنَکَث فاّنَ ذین یبایعونک ِاَنّ
ّ
2. فتح/ 10: »ِاّن ال

که بــا خدا بیعت می کنند.  که با تو بیعت می کنند جز این نیســت  .« آنان 
ً
 عظیما

ً
بمــا عاهد علیه اهلل فســیؤتیه اجــرا

که با  که بدان بیعت  یان خود شکسته است و هر  که بیعت بشکند به ز دست خدا باالی دست هایشان است و هر 
کرامند دهد. کند او را مزدی  خدا بسته است وفا 

کتبه و رســله النفّرق بین احٍد  ئکتِه و 
َ
 آمن باهلل و َمل

ٌّ
ُکل ّبه والمؤمنون  3. بقره/ 285: »آمن الرســول بما انزل الیه من َر

نا و ِالیَک المصیر.« پیامبر خود به آنچه از جانب پروردگارش به او نازل  ّبَ من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک َر
کتاب هایش و پیامبرانــش ایمان دارند. میــان هیچ یک از  شــده ایمــان دارد و همــۀ مؤمنان به خــدا و فرشــتگانش و 
که ســرانجام  یم  کردیم. ای پروردگار. ما آمرزش تو را خواســتار گفتند: »شــنیدیم و اطاعت  پیامبرانش فرقی نمی نهیم. 

همه به سوی توست.«
کّنا  ذی هدانا لهذا و ما 

ّ
4. اعــراف/ 43: »و نزعنــا ما فی صدورهم من ِغٍل تجری من تحتهم االنهار و قالوا الحمدهلل ال

گونه  کنتم تعملون.« و هر  ن تلکم الجّنۀ اورثتموها بما 
َ
لنتهدی لوال أن هدانااهلل لقد جاءت رسل رّبنا بالحّق و نودوا ا

که ما را بدین راه رهبری  یند سپاس خدایی را  گو یر پایشان جاری است.  کینه ای را از دلشان برمی کشیم. نهرها در ز
یش را نمی یافتیم. رسوالن پروردگار ما به حق آمدند و آنگاه ایشان را ندا دهند  گر ما را رهبری نکرده بود راه خو کرده و ا
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که در  هان ای مردم! هرآینه برتری هــای علی بن ابی طالب نزد خداوند عّزوجل ــ 
که من همۀ آن ها را به یکباره برشــمارم. پس،  قرآن نازل نموده ــ بیش از آن اســت 

کنید. کنید و تأیید  هر کس از مقامات او خبر داد و آن ها را شناخت او را تصدیق 
هان ای مردم! آن  کس که از خدا و رسولش و علی و امامانی که نام بردم پیروی 

کند به رستگاری بزرگی دست یافته است.
یان به بیعت و پیمان و مواالت او و ســام کنندگان بر  هان ای مردم! ســبقت جو
او به عنوان امیرالمؤمنین رستگاران اند و در بهشت های پرنعمت و رحمت و رضوان 

الهی خواهند بود.
گر شما و تمام اهل  کند. پس ا که خدا را خشنود  یید  هان ای مردم! سخنی بگو

کفر ورزند، به خداوند ضرری نخواهد رساند. زمین 
کردم و فرمــان دادم ایمــان آوردند بیامــرز و بر  کــه به آنچــه ادا  پــروردگارا، آنــان را 
گیر و ســتایش بــرای خداوند پروردگار  کفر می ورزند خشــم  که انکار می کنند و  آنــان 

عالمیان است.1

خاتمیتوخطبۀغدیر 2ــ2ــراز
پیامبر در خطبۀ غدیر، مثل تمام خطبه هایش، نخســت به وحدانیت خداوند شــهادت داد. او 
که به صورت  را به یگانگی و عظمت ســتود و ربوبیت خداوند و نبوت را فرایاد آورد. شــیوه ای 
یژه در تمام خطبه های علی و فرزندانش  یک ســنت از ســنن نبوی پس از او ادامه یافت و به و
کرد و ســزاواری  نیز دیده می شــود. ســپس امامت علی و خافت و وصایت و والیت او را اعام 
کــرد: »او در همه  حال  کید  یخ ســاز یادآور شــد و تأ و شایســتگی او را بــرای ایفای این نقش تار
کرده اســت« و »او به ســوی حق هدایت می کند«. و با صراحت هر چه تمام تر، به  خدا را اراده 
یی  گو کرد. در همین خطبه خاتمیت خــود را فرایاد آورد؛  پذیــرش امامت و پیــروی از او دعوت 
که مسئولیت آن ساختن جهان تراز  خاتمیت پیامبر و امامت به منزلۀ یک طرح مترقی و عملی، 
گفت:  کرد و  قرآن اســت، از یکدیگر جدایی ناپذیرند و با دقت به یک واقعیت اجتماعی اشــاره 
 به ایــن واقعیت دردناک اشــاره 

ً
یحا که مــن والیت دارم علــی بــر او والیــت دارد.« و تلو »بــر هــر 

که می کردید این بهشت را به شما داده اند. کارهایی  که به پاداش 
گروه فرهنگی قّیوم، 1389. 1. رک: خطبۀ غدیر، ترجمۀ سید حسین حسینی، چ3، تهران: 
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که پس از فتح مکه وارد جامعه  که اشــرافّیت قریش، این ســاختار اجتماعی ســازمان یافته  کرد 
 نبوت پیامبر را پذیرفت، ولی  عمًا امامت او را نپذیرفته اســت. در 

ً
اســامی شــد، اگرچه رســما

ین اولیه هم نبوت پیامبر را پذیرفته بودنــد و هم والیت و امامت او را.  حالــی  کــه انصار و مهاجر
یت قریش و  کثر بنابرایــن، انتظار می رود آن هــا امامت و والیت علی را نیز پذیرا باشــند؛ هرچند ا
 نبوت پیامبر را پذیرفتند ــ در مقابل امامت او مقاومت 

ً
که در عام الوفود رسما یه ــ  پذیرندگان ثانو

کرد.« و  کننــد. پیامبر در این خطبه با صراحت فرمود: »خداوند دین شــما را بــه امامت تکمیل 
که مســئله فقط اقدامی  کرد  یح  با اعام جانشــینان علی از فرزندان پیامبر و از نســل علی، تصر
که در  ین برای ادارۀ جامعه است  که طرح یک شیوه  نو برای به قدرت رســانیدن علی نیســت، 
قاعــدۀ آن امــت و در رأس آن امــام قرار می گیــرد و عدالت و آزادی دو شــعار اصلی این جامعه 
گاهــی مبنای تمــام تعامات و تحرکات سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی، و  گاهــی و خداآ و خودآ
که در نســل او قائم آل محمد ]مهدی [  کرد  اجتماعی آن خواهد بود. او با رســایی تمام اعام 

قرار دارد.
یت  ین برای مدیر کید کرده باشد که مسئلۀ امامت در حقیقت طرح شیوه ای نو و برای اینکه تأ
کرد: »من امامت را پس از خود تا روز  و سیاست ورزی و از اصول اعتقادی اسام است اعام 
یخ اســام  قیامت به ودیعت می گذارم.« این در حقیقت به معنی آغاز یک فصل جدید در تار
یخ یاد  که ما از آن به عنوان »روز امامت« و دّومین روز بلند تار ّیت بود و هست؛ فصلی  و بشر
کید نمود: »منم صراط مستقیم الهی و پس از من علی است  کرده ایم. پیامبر با صراحت تمام تأ
که دین خدا را مهدی ]که خاتم امامان معصوم  کرد  یح  و پس از او فرزندانم از نسل او.« و تصر
کــرد. آنگاه برای امامت و والیــت علی از مردم بیعت  اســت[ در زمین منتشــر و جهان گیر خواهد 
که مرحلۀ آغاز سرنوشت نهایی هر کس  کرد و دربارۀ روز قیامت،  گرفت و آنان را به تقوا توصیه 

در سیر وجودی او به سوی خداست، به همه هشدار داد.
کامل  بنابراین، به امامت ــ به عنوان یک اصل اعتقادی و یک نظام سیاســی ــ دین اســام 
شــده اســت و راز خاتمیت پیامبر در اعام نظام سیاســی امامت و والیت اســت. ازاین رو، باید 
یژه ای ایفا نموده اند  یخ نقش و یم که یکی از کسانی که در راه تحقق خاتمیت پیامبر در تار بپذیر
علی بن ابی طالب است و از این رو، پس از پیامبر به عنوان اولین امام ــ از نظر شیعه ــ شناخته 
کسی است  گر نظام امامت پس از پیامبر بوده است. او پس از پیامبر اولین  که او احیا می شــود 
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کرد. )مــا به لطف  یژگی هــای نظام سیاســی امامــت را در ســیرۀ عملی او جســت وجو  کــه بایــد و
کرد.( خداوند این نظام سیاسی را تبیین خواهیم 

یضه ای است که مردم باید آن را اقامه کنند. امامت  علی نشان داد که نظام سیاسی امامت فر
ضامــن اســتمرار عدالت و آزادی در جامعه اســت و فقط به وســیلۀ این نظام سیاســی می توان 
کرد. عدالت به معنی ایجاد فرصت هــای برابر برای همۀ  عدالــت و آزادی را در جامعــه نهادینــه 
فرزندان امت و آزادی به معنی برداشتن همۀ موانع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی از 

سر راه اّمت در حرکت جوهری و سیر وجودی مردم به سوی خداوند.
یخ بنیان نهاد و ده سال در مدینه بر این شیوه امامت  گر پیامبر نظام سیاسی امامت را در تار ا
یضۀ  کــرد و نیــز ابعاد نظــری آن را در غدیر برای همــۀ مردم بازگفت، علــی نیز برای اقامــۀ این فر
گوناگون این نظام سیاسی را در زندگی  کوشید و از سوی دیگر ابعاد  اساسی در جامعۀ اسامی 
گزارد، با این تفاوت که علی در این راه تنها نبود. همراه و همرزم بزرگش  سیاسی خود به نمایش 
یژۀ او ــ  یخی همسر او، فاطمه، دختر رسول اهلل، بود و نقش و در این سرنوشت و سرگذشت تار

یخ اسام شد. فاطمیت ــ راه گشای حفظ و حتی احیای نظام سیاسی امامت در تار
یرا نقــش فاطمیــت او تا پایان  فاطمــه، فاطمــه بــود و فاطمه هســت و فاطمه خواهــد بود؛ ز
کننــدۀ حــق از باطــل، مدینة النبــی از مدینة العرب، و  یــخ تــداوم خواهد یافــت. فاطمه جدا تار
امامت از خافت یا هر نظام سیاســی دیگر بود و هســت و خواهد بود. بدون فاطمّیِت فاطمه 
امکان تداوم نظام سیاسی امامت ــ چه در نظر و چه در عمل ــ وجود نداشت. او در این نقش 
ییــم او برای تحقق همین رســالت الهی برای  گر بگو کرد و ا یــخ ایفا  یــک رســالت الهی را در تار
که قلم  ینش اوســت. از لحظه ای  یم. این راز آفر یده شــده اســت، نباید سرزنش شــو یخ آفر تار
یر وجود فاطمه را کشید، خدا آشکارا فاطمه را همچون  تقدیر الهی بر پردۀ سرنوشت پیامبر تصو
یخ  ید و در مقابل چشــم تار که با بودنش حــق و باطل را از هم جــدا می کند ــ آفر شــاخصی ــــ 
کــرد و راه جدیدی پیش  که سرنوشــت امامــت را از سرگذشــت خافت جــدا  نهــاد؛ شــاخصی 
که به وســیلۀ او ایمان از نفاق،  روی انســان مســلمان قرار داد. فاطمه شــاخصی بود و هســت 
کوتاه و مؤثر خود  خداپرســتی از دنیاپرستی، و صداقت از دروغ جدا می شــود. او هم در زندگی 
یژه، شایســتگی ذاتــی و آمادگی عملی داشــته  که بــرای ایفای ایــن نقش و در عمــل نشــان داد 
کامل حقیقت اســام ناب محمدی  و زندگــی اش آینۀ تمام نمای خداپرســتی و راســتی و مظهر 
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است. او پس از پیامبر با تمام قامت در مقابل ارتجاع عرب ایستاد و از نظام سیاسی امامت، 
کرد. که ضامن تحقق عدالت و آزادی در جامعه است، با صراحت تمام دفاع 

فاطمــه نیــز در راه تبیین نظــری و اقامۀ عملی نظام سیاســی امامت تنها نبود ــ و نیســت ــ و 
دو فرزنــدش ]حســن و حســین[ دو همراه بــزرگ او در ایــن راه بودنــد و هســتند. فاطمه برای 
گــزاردن مقاومت و ایســتادگی خــود در مقابــل ارتجاع عــرب و اعتــراض دائمی به  بــه نمایــش 
کرد پیکرش مخفیانه به خاک ســپرده شــود تا صدای  انحراف از مســیر سیاســی پیامبر وصیت 
یــخ برســاند و راز مخفی بــودن قبــرش در راز  گوش هــوش تار اعتراضــش را بــرای همیشــه بــه 
خاتمیــت پیامبر و احیای نظام سیاســی امامت جســت وجو شــود. هنوز هم قبــر فاطمه مخفی 
یرا هنوز هم اســتراتژی تأســیس جامعــۀ جهانی تراز قــرآن تحقق نیافتــه و پیش از آن  اســت؛ ز
نظام سیاسی امامت در سطح امت جهانی اسام اقامه نشده است. در این  باره باز هم با هم 

گفت وگو خواهیم داشت.
یژۀ  یژۀ نبوتش و علی با غدیر و اعام رسمی والیتش، و فاطمه با نقش و گر پیامبر با نقش و ا
که  فاطمیتش سه ضلع مشــخص پنج ضلعی خاتمیت هستند، حسن چهارمین ضلع آن است 
که مردم از صحنۀ مسئولیت الهی  کناره گیری خداپرستانه و خردورزانه اش از قدرت ــ هنگامی  با 
گاه  گاه و خداآ که امت به عنوان یک جامعۀ خودآ کرده بودند ــ نشان داد تا زمانی  خود غیبت 
یضــۀ امامت وجود نخواهد داشــت. وجود  در صحنۀ مســئولیت حضور نشــود، امکان اقامۀ فر

یضۀ امامت است. پا داشتن فر امت شرط الزم و قاعدۀ اصلی برای بر
که با شهادتش نشــان داد نبوت و امامت  باالخره ضلع پنجم این پنج ضلعی حســین اســت 
وسیلۀ دنیاپرستی و ابزار کسب قدرت سیاسی و برخورداری های مادی نبوده و نیست و حسین 
که همــراه او در این راه بزرگ هســتند  کســانی  ــــ ماننــد محمد و علی و فاطمه و حســن و همۀ 
که می اندیشــند  یش ــــ و به چیزی  که نمی اندیشــند دنیاســت ــ با همــۀ رنگ و رو ــــ بــه چیزی 
کــه در مقابل ذات اقــدس الهی بر عهده دارنــد ــ با تمام رنج هایش. حســین با  تکلیفی اســت 
یخ داد. او در راه تثبیت  کرد و به دســت تار خون خود ســند حقانیت دعوت محمدی را امضا 
کاری و جانفشــانی ممکن حرکت  گونه فدا یخ، تا فراســوی مرزهای هر  رســالت محمدی در تار

کرده است.
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2ــ3ــآنپنجنفرونظامسیاسیامامت
کمــال دین در  کمک وحی در عصــر پیامبر و راز ا علــت خاتمیت پیامبــر اکمال دین خداونــد با 
کنیم، در  گر نظام سیاســی امامت را به یک منشــور تشبیه  اعام نظام سیاســی امامت اســت. ا
ین  گاه تر ین و خدا آ گاه تر کــه خود آ ین نقطۀ این منشــور امام قرار دارد،  رأس ایــن نظام و در فراز
گاه  گاه و خداآ که یک جامعۀ خــودآ فــرد جامعه اســت و در قاعدۀ آن متــن امت جای می گیرد 
یخی، فاطمیت به  است، و فطرت شکوفای الهی انسان، نبوت به منزلۀ یک سیستم و نهاد تار
گاه که دارای راه و  گاه و خداآ عنوان شاخص تمییز حق از باطل، امت همچون جامعه ای خودآ
دورنمای روشن و برنامۀ دقیق است، و باالخره شهادت یعنی آمادگی روحی و روانی برای عبور 
از هر تعلقی در راه وصول به مقصد نهایی انســان در ســیر وجودی خود به ســوی خدا، مرزها و 
یت و ماهّیت نظام سیاسی امامت را تبیین می کنند. نام محمد با نبوت، نام علی با امامت،  هو
گره خورده است. یخ  نام فاطمه با فاطمّیت، نام حسن با امت، و نام حسین با شهادت در تار

یعی و طرحــی نظری( و آغاز  اعــام خاتمیت به معنی اعان پایان نزول وحی )ســازه ای تشــر
یخ ــ در  ین و یــک برنامۀ عملی به منظــور رهبری جامعه ــــ و تار امامــت )یک نظام سیاســی نو
یت پیامبر بــرای یک زمــان و مکان  کــه مأمور گاهــی( اســت. نیز بدین معنی اســت  مســیر خداآ
یخ اســت. بی تردید ظهور پیامبر  خــاص نبــوده، بلکه برای همه  جا در جغرافیا و همیشــه در تار
اســام یک انقاب اجتماعی را در ظرف جغرافیایی تمدن اســامی ]و فراتر از آن را نیز[ در پی 

یخ بشر رقم زد.1 که اولین جهانی سازی را در تار داشت. انقابی 
یخ 2.  یخ، دو استراتژی )1. تثبیت قرآن در تار می دانیم پیامبر برای تحقق خاتمیت خود در تار
کرد. استراتژی نخست با پیدایش ظرف جغرافیایی  تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن( را پیگیری 
تمدن اســامی در ســدۀ نخست هجری به پیروزی رســید؛ ولی برای پیروزی استراتژی تأسیس 
جامعــۀ جهانــی تراز قرآن، طــرح نظری و عملی الگوی سیاســی امامت ضرورت داشــت و دارد. 
کام و سیرۀ پیامبر و اهل بیتش  برای تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن، نهاد سیاسی امامت در 
ین مبارزات  گاه جدی تر گاه و ناخداآ یخ عرضه شد. ولی همۀ نیروهای سرکوبگر و ناخودآ به تار

یالیســتی  که بر مبنای سیاســت های امپر که بر مبنای قرآن مجید صورت می گیرد با جهانی ســازی  1. البته جهانی ســازی 
ی در پی ایجاد 

ّ
غــرب و با اســتفاده از قدرت نظامی و اقتصــادی و تبلیغاتی صورت می گیرد تفاوت ماهــوی دارد. اول

که در آن تمام  یت اســت و دومی در پی ایجاد دهکده جهانی اســت  خانواده جهانی با مشــارکت همه فرزندان بشــر
یر باشند. مردم جهان رعّیت اربابان زر و زور و تزو
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کرده، به پیــش برده اند و تاکنون تمام امامان اســام ــ  یخ بــا این نهاد آغاز  خــود را در طــول تار
که به او دسترســی نیافته انــد ــ را به شــهادت رســانیده اند و طرفداران آن هــا را از  به جــز مهــدی، 
مدینه تا مدائن و از مدائن تا بلخ و از قندهار تا قاهره و از قاهره تا قرطبه و ... با بی رحمی تار 
گر در  کشته ها پشته ها ساخته اند. ولی به هر تقدیر، باید به یاد داشته باشیم ا کرده اند و از  و مار 
یخ مشارکت داشتند،  کرهی تار پیدایش ظرف جغرافیایی تمدن اسامی همۀ نیروهای طوعی و 
یت در فرایند  که پیشــتازان راه بشــر در تأســیس جامعۀ جهانی تراز قرآن فقط نیروهای طوعی ــ 
گونه فرصت طلبی  کاری و ایثار و جانفشــانی و به دور از هر  یخ هســتند ــ با فدا حرکت بالندۀ تار
کمک نیروهای  ین باشــند و جامعۀ جهانی تراز قرآن فقط با  یی می توانند نقش آفر و غنیمت جو

یخ ساخته خواهد شد.1 طوعی تار

2ــ4ــخاتمیت،امامت،ومسئولیتامت
صمیمانه باید پذیرفت که بدون طرح نظام سیاسی امامت، دین اسام نمی توانست و نمی تواند 
دین خاتم باشــد. بدون امامت شاید اســام دینی هم ارز ادیان پیشــین بود. راز خاتمیت دین 
که برای تحقق راهبرد دوم پیامبر و تأسیس  محمد در طرح نظام سیاسی والیت و امامت است 

جامعۀ جهانی تراز قرآن ضرورت داشته و بدین منظور ارائه شده است.

2ــ5ــمسئولیتخاتماالنبیابودن
نظام سیاســی امامت نظام پیشــروی و پیروی اســت و امام پیشــرو جامعه در راه خدا است. او 
گاهی از همه پیشــروتر اســت. او راز فطرت الهی انسان را شناخته،  گاهی و خداآ در مســیر خودآ
یبایی و لطف و خاقیت مطلق است.  می داند چرا انسان به دنبال قدرت و علم و عدالت و ز
کامًا آشکار اســت. بر پایۀ همین شناخت عمیق  یی سرشــتی انســان برای امام  مفهوم خداجو
کامًا  کــه امامان معصــوم به مقــام عصمت رســیده اند؛ چون آن هــا  گاهــی دقیق اســت  و خودآ
یبایــی و لطف و خاقیت  گاه انــد و می داننــد خدا، بــه عنوان قدرت و علــم و عدالت و ز خودآ
مطلق، پاســخ ــ و تنها پاســخ ــ پرسش سرشت انسان هاســت. در راه حرکت وجودی و جوهری 

یخ، رک: 1. در باب نیروها و حرکت طوعی تار
یسم از آغاز تا امروز، بخش سوم: بیداری جهانی، تهران: فرهنگ اسامی، 1395. محمدحسن زورق، اسام و سکوالر
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از طبیعــت تــا فراطبیعــت و از ملک تا ملکوت و تا فراتر از ملکوت، امام پیشــرو رهــروان این راه 
بلند اســت. امام پیشــرو بودن، مقتدا و پیشوا بودن، و رهبر بودن خود را از اعتبار یک انتصاب 
سیاســی، یــا یــک حکــم اداری، یــا یک انتخــاب عمومی، یــا یک ســنت اجتماعی به دســت 
مام اســت. و چون امام است، شایســتگی رهبری امت را دارد. 

َ
نمی آورد. او ِامام اســت؛ چون ا

یش اســت و پــس از آنکه امام زمان را شــناخت، تکلیف  وظیفۀ امت شناســایی امام زمان خو
یح دقیق تر مسئله، مسئلۀ  امت پذیرش والیت او و پیروی از رهبری اوست. مثال ساده برای تشر
رابطۀ پزشــک و جامعه است. مردم پزشک را براســاس امیال خود انتخاب نمی کنند و منصب 
طبابت را به میل خود به او نمی بخشــند یا از او نمی گیرند. براساس احکام اداری یک پزشک 
به منصب طبابت منصوب یا معزول نمی شــود. بلکه پزشــک به دلیل معلومات و مهارت خود 
ین پزشک و مراجعه به او و پیروی  پزشک است. وظیفۀ بیمار شناخت پزشک و شناسایی بهتر
از اوســت. بدیهی اســت حکم عقلی و شرعی هم همین اســت و رضایت خداوند نیز در همین 
کند؛ وگرنه سامت خود را  ین پزشک را بشناسد و به دستورات او عمل  است. بیمار باید بهتر
به خطر انداخته است و امت باید امام زمان خود را بشناسد و والیت و رهبری او را بپذیرد و به 

کند؛ وگرنه سعادت خود را به خطر انداخته است. دستورات او عمل 
که  ین فرد جامعه در مســیر حرکت انسان به سوی خداوند است ــ  گر امام به معنی پیشــروتر ا
 نظام امامت در اسام با حکومت و امامت 

ً
هست ــ پیغمبر اسام نخستین امام ماست. اساسا

که نظام سیاســی در عصر پیامبر در مدینــه خافت نبود؛  او در مدینــه آغاز شــد. بدیهی اســت 
یرا پیامبر نمی توانســت خلیفۀ خودش باشد. سلطنت نیز نبود؛ چون پیامبر با سلطۀ نظامی یا  ز
سیاسی به حکومت مدینه نرسید. نظام سیاسی در عصر پیامبر نظام امامت بود و اساس نظام 

سیاسی امامت پیشروی امام در سیر الی اهلل و پیروی امت در همین سیر وجودی از اوست.
که می کوشــید فرهنگ جامعۀ اســامی را براســاس الگــوی صفات الهی  پیامبر بدیهی اســت 
که مقصد  یبا، لطیف، و خاق به وجود آورد  بســازد و جامعه ای قدرتمند، دانشــمند، عادل، ز
گاه  گاه و خــداآ کســب رضــوان الهی اســت و در ایــن راه بزرگ فقــط نیروهای خــودآ نهایــی اش 
جامعه همراه پیامبر ــ در جایگاه امام جامعۀ اسامی ــ بودند. بسیاری از اعراب نبّوت پیامبر را 

کردند و در عمل نپذیرفتند. پذیرفتند؛ ولی در مقابل والیت و امامت او مقاومت 
کند و عناصر فرهنگی  پیامبر معمار جامعۀ تراز قرآن بود و می کوشید فرهنگ عمومی را اصاح 
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را با شــاخص شــش وجهی ارزش های سرشتی بسنجد.1 در این شــاخص، عدالت شرط قبول 
یبایی، لطــف، و خاقّیت ــ شــروط رجحان هســتند. به همین  و ســایر وجــوه ــ قدرت، علــم، ز
دلیل اقامۀ عدل در صدر همۀ برنامه های اقتصادی، سیاســی، فرهنگی، و اجتماعی پیامبر قرار 

کید اصلی قرآن مجید نیز بر اقامۀ عدالت است. داشت. تأ
می توان پذیرفت که نتیجۀ اصاحات فرهنگی براساس شاخص ارزش های سرشتْی در نهایت 
که به نســبت ظرفیــت وجودی خــود صفات الهــی را در خود  پیدایــش انســان تراز قرآن اســت 
ق به اخاق الهی شده است.

ّ
متجلی ساخته، خود را براساس این الگوی الهی ساخته و متخل

ین پیامبــر خــدا و پنجمیــن پیغمبــر اولوالعــزم و خاتم االنبیا اســت و  گفتیــم پیامبــر اســام آخر
یخ بشــر به شــمار می رود و بدین معنی اســت  یژه در تار »خاتم االنبیــا بــودن« خود یک نقش و
یت از لحظۀ بعثتش تا لحظۀ وقوع قیامت، باید برنامه داشته باشد  که پیامبر برای هدایت بشر
و دارد و در ایــن رابطــه مســئولیت الهی دارد. یعنی باید پیامبر ســاز و کاری را بــه وجود می آورد و 
که امکان تحقق مسئولیت خاتم االنبیا بودن او فراهم می شد و او  یخ می ساخت  بنیانی را در تار

کرده است. به درستی به این وظیفۀ مهم عمل 
بنیاد نقش خاتم االنبیایی پیامبر بر پنج ستون استوار نهاده شده است. اولین ستون این بنیاد 
ین معجزۀ پیامبر است. به دلیل  که بزرگ تر کتاب شگفت انگیز و اعجازآمیزی  قرآن مجید است؛ 
یخ  کتاب برنامۀ انقاب های الهی در تار دعوت قرآن به اقامۀ عدالت و مبارزه با طاغوت، این 
کتاب دشمنان سرسختی داشته و  بشر است. به همین دلیل از لحظۀ ظهور اسام تا امروز این 
با آن بیرحمانه مبارزه شده است. با این حال، هنوز خدشه ای بر آن وارد نشده و با وجود آنکه 
کنون میلیون ها نسخه از آن در سراسر جهان در اختیار مردم است، حتی یک کلمه نیز در آن  هم ا
تغییر نکرده و تمام نسخ آن با هم برابر است و این واقعّیت نشان دهندۀ صدق وعدۀ الهی است که 
فرمود: »ما قرآن را نازل کرده ایم و آن را محافظت می کنیم.« امروز هر که در هر نقطۀ زمین که اراده 
کند می تواند یک نسخه از این کتاب آسمانی را در اختیار خود داشته باشد. نیز می دانیم پیروزی 
یخ برای پیروزی استراتژی تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن ضروری  استراتژی تثبیت قرآن در تار
بوده اســت. تحقق این هدف و تأســیس جامعۀ جهانــی تراز قرآن، راز خاتمّیت محمد اســت.

کرده ام: یر بحث  1. دربارۀ مهندسی فرهنگی براساس شاخص ارزش های سرشتی در منبع ز
گاهی )فصول هفتم، هشتم، و نهم( ، ج1 ، چ2، تهران: سروش، 1395. محمد حس-ن زورق، ارتباطات و آ
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یت سیاســی،  دومیــن رکــن این بنیــاد، امامــت، به عنــوان یک ســازۀ رهبــری و ســامانۀ مدیر
اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی است.

کنندۀ  کنندۀ حق از باطل و جدا سومین رکن این بنیاد، فاطمیت فاطمه، به معنی اولین جدا
که در فصل بعد خواهیم  سرنوشــت مدینة النبی از سرگذشــت مدینة العرب اســت. همان طوری 

یده است. که خدا او را برای این نقش بزرگ برگز دید، فاطمه شاخصی است 
چهارمین رکن این بنیاد، عصمت است. امروز عصمت امامان اسام فقط یک بحث کامی 
که در جــای خود بحث مهّمی اســت. امــروز عصمت معصومین اســام یک واقعیت  نیســت، 
یسته اند  یت ز یخی است. از چهارده معصوم تا امروز سیزده نفر آن ها در میان بشر تردیدناپذیر تار
کارنامۀ عملی زندگی خود   با شهادت چشم بر این جهان بسته اند و عصمت خود را در 

ً
و نوعا

به نمایش نهاده اند.1 ما امروز برای اثبات عصمت پیامبر، علی و فاطمه و فرزندان معصومشان، 
کنیم و عصمت آن ها را در سطر  کتاب زندگی آن ها نگاه  که امامان اســام هستند، می توانیم به 

سطر این کتاب بخوانیم.
کرده است. واقعیت عینی عصمت  گزارش  یخ با دّقت زندگی آنان را برای ما  خوشــبختانه تار
که از زبان آن ها در طول بیش از دو قرن  که اســامی  ید را می دهد  امامان اســام به ما این نو
و نیم معرفی شــده اســت همان اســام ناب محمدی اســت و شــگفت انگیز آنکه در طول این 
کوچک معصوم  کلمه از دو نفر از این جامعۀ  دوران بلنــد ــ از بعثت پیامبر تا غیبت مهدی ــ دو 
که با هم در تناقض و تعارض قرار داشته باشد. همین طور نمی توان دو عمل  را نمی توان یافت 
که در تعارض با یکدیگر باشند. از باب مثال، صلح امام حسن در تعارض  کرد  از آن ها را پیدا 
که اماِم بدون امت بود و حسین  کرد  یرا امام حسن وقتی صلح  با قیام امام حسین قرار ندارد؛ ز
که آمادۀ پیروی از امام است و می خواهد نقش   اعام نموده بود 

ً
کوفه رسما که  کرد  زمانی قیام 

کرد. ولی هر  امت بودن را برعهده بگیرد. حسین به عهد خدایی خود عمل نمود و کوفه خیانت 
کردند. دربارۀ سیرۀ امامت توضیح خواهم داد. دو امام به سیرۀ امامت عمل 

که بیــش از دو قرن و نیم   طوالنــی، 
ً
1. میانگیــن طــول عمر این ســیزده انســان معصــوم در طول یک دورۀ زمانی نســبتا

که این  می شــود، حــدود 48 ســال اســت و متأســفانه حتی به پنجاه ســال نمی رســد. ایــن واقعیت نشــان می دهــد 
یخ و ارائۀ شــیوۀ سیاســی امامت بــا مخاطرات جّدی  انســان های معصوم در راه معرفی اســام ناب محمدی به تار
 به شهادت رسیده اند. هر چند قرآن امکان شهادت 

ً
ییم عموما کم باید بگو ، دست  

ً
ییم تماما گر نگو روبه رو بوده اند و ا

کرده است.   مطرح 
ً
یحا پیامبر را نیز تلو
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کلیبحث 1ــطرح
ارائــۀ عملــی نظام سیاســی امامت از زمان هجــرت پیامبر به مدینه آغاز شــد و با اعام رســمی 
که در آن دها هزار  وصایت و والیت و امامت امام علی در غدیرخم، طی یک همایش عمومی، 
نفر حضور داشــتند، وجوب شــرعی اســتمرار آن اعام شــد. ولی پس از رحلــت پیامبر، جامعۀ 
کرده بود،  کراه تمکین  که در مقابل والیت و امامت پیامبر به ا یژه اشراف اموی قریش،  عرب به و
یج به سوی  کوشید به تدر به اصرار از تمکین در مقابل استمرار نظام سیاسی امامت سر باز زد و 
الگوی سیاسی سلطنت، که الگوی سیاسی شناخته شده ای در جهان آن روز بود، برگردد. بدین 
که به قریش و بنی امیه به چشم  یشی پیامبر،  ترتیب، نخســت به خافت برخی از اصحاب قر
فرصــت نگاه می کردند، روی آورد. ســپس با حذف آن ها ــ یکی پس از دیگری ــ نظام سیاســی 

کرد.1 سلطنت را با محور بنی امیه تأسیس 
اولین معترض به انحراف از امامت و انحال نظام سیاســی امامت و تأســیس نظام سیاســی 
که بازگشــت به ارزشــهای عصر جاهلّیت و تأســیس نظام ســلطنتی را در پی داشت،  خافت، 
که با تمام قامت در  ین فرد بــه او بود  فاطمــه بــود.2 او تنها دختر به جامانده از پیامبر و نزدیک تر
مقابل فرایند انحراف از نظام سیاسی امامت و تأسیس نظام سیاسی خافت ایستاد و اعتراض 
یرا تنها راه حرکت در جهت پیروزی راهبرد دوم  کرد؛ ز خود را با وصّیت نامۀ سیاسی اش جاودانه 

پیامبر و تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن حفظ و استمرار نظام سیاسی امامت بود و هست.

کرده ام: یر بحث  1. من در این زمینه به تفصیل در منبع ز
یسم، چ2، تهران: هرمس، 1397. یی های اسام و سکوالر یارو محمد حسن زورق، نخستین رو

یر توضیح داده ام: 2. من دربارۀ فاطمه)س(، اولین معترض به انحراف راه جامعۀ عربی از مسیر نبوی، در منبع ز
کدام بیت االحزان؟!، تهران: سروش، 1367. محمدحسن زورق، 
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2ــفاطمهوامامت
فاطمه تنها فرزند به جامانده از پیامبر، تنها زن در میان پنج تن در رخداد کسا، تنها زن در میان 
معصومین، تنها زن حاضر در رخداد مباهله با مسیحیان نجران، و اولین معترض به تبدیل نظام 
امامت به نظام سیاسی خافت است. به این دالیل توجه به او و اندیشه ورزی در اعتراض او 
برای درک ماهیت تحوالت سیاســی در صدر اسام و نیز درک جایگاه نظام سیاسی امامت در 
اسام اهمّیت حیاتی دارد. از طرف دیگر، برای درک جایگاه او در بحث امامت هم شخصیت 
گذشته از شخصیت او، پیامبر او را  یرا  یافت؛ ز او را باید شناخت و هم شاخصیت او را باید در

کرده است. شاخص حق و باطل معرفی 

3ــشخصّیتوشاخصّیتفاطمه
کنیم تا به جایگاه  نخســت باید شخصیت فاطمه را بشناسیم و ســپس شاخصیت او را بررسی 
یم و بتوانیم  یخ اسام و نقش حیاتی او در تبیین نظام سیاسی امامت پی ببر یژۀ ایشان در تار و
یخ نشــان می دهد ــ ببینیــم. او بر بلنــدای حادثه ای  کــه امامت را بــه تار انگشــت اشــارۀ او را ــــ 
که وصّیت نامۀ اوست ــ امامت را به  یخ ایســتاد و با انگشــت اشارۀ سیاســی خود ــ  بزرگ در تار
گفت: »مســلمانان جهان، نظام سیاسی امامت را در جهان  همۀ مســلمانان جهان نشان داد و 

ید.« پای دار بر

3ــ1ــشخصیتفاطمه
کرد: یر تقسیم  ین فاطمه را می توان به شش بخش به شرح ز کوتاه و شگفتی آفر دوران زندگی 

اول:تولد
که پس از آغاز نبوت پیامبــر و در عصر بعثت به دنیا آمد.  او تنهــا فرزند پیامبر و خدیجه اســت 
کرده اند.1  یخ تولد ایشــان را برخی ســه ســال بعــد از بعثت و نیز پنج ســال بعد از بعثت ذکــر  تار

1. امــام باقــر فرمودند: »فاطمه، دختر پیامبر، پنج ســال بعد از بعثــت به دنیا آمد و هنگام وفات هجده ســال و 75 روز 
داشت.« رک:

کلینی، کافی، ترجمۀ سید جواد مصطفوی، ج2، تهران: فرهنگ اهل بیت، 355. ثقة االسام 
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یــخ تولــد او را به جای پنج ســال بعــد از بعثت، پنج ســال قبــل از بعثت نقل  بعضــی دیگــر تار
کــه فاطمه پس از بعثــت پیامبر پای به  که چندان اعتباری ندارد. مســلم این اســت  کرده انــد ــ 
گذاشت. تولد و نحوۀ شکل گیری نطفۀ ایشان مسئلۀ شگفت انگیز و تأمل  برانگیزی است  جهان 
یخ به تفصیل آمده است: کناره گیری چهل روزۀ پیامبر به فرمان خداوند از خدیجه  که در کتب تار
که جبرئیل برای پیامبر آورده بود و ســپس آمیزش پیامبر با خدیجه و  و تناول از غذای بهشــتی 

انعقاد نطفه از نکات شگفت آور این بخش است.
گذرانــد. در ایــن دوران، روح بلند او بــا مادر در  کــودک در رحــم مــادر دوران جنینــی خــود را 
که به شدت از سوی زنان قریش طرد شده بود ــ دلداری می داد. در هنگام  گفت وگو بود و او را ــ 
یت در تجربــه ای فراطبیعی خدیجه را یــاری می دهند  یخ اســام و بشــر تولــدش زنــان بزرگ تار
که به  که پیامبــر او را فاطمه و حورای انســیه )فرشــته ای  گونــه دختری متولد می شــود  و بدیــن  
کتاب زندگی فاطمه اســت. از  یده شــده اســت( می نامد. این اولین صفحــه از  صورت بشــر آفر
یی دست  گو نخستین روزهای شکل گیری نطفۀ او تا سپری شدن دوران جنینی و تولد ایشان، 

یخ نمایان می ساخت و هم شاخصیت او را. تقدیر هم شخصیت برجستۀ او را برای تار

تولدتاشعبابیطالب دوم:از
که با تولــد او در مکــه آغاز و بــه محاصرۀ  کتــاب زندگی فاطمــه دورانی اســت  دومیــن صفحــۀ 
اقتصــادی و اجتماعی بنی هاشــم در شــعب ابی طالــب منتهی می شــود. ابتدای ایــن دوره تولد 
فاطمه در آغوش خدیجه و انتهای آن مرگ خدیجه در شــرایط محاصرۀ اقتصادی و اجتماعی 
گشــود،  یــش و زندگــی اردوگاهی در شــعب ابی طالب اســت. فاطمه وقتی چشــم به طبیعت  قر
که عشق مجّسم به خدا و پیامبرش بود. فاطمه از چنان پدر و مادری به  خدیجه را دید. زنی 
گرفت. او در این دوران شــاهد  گشــود و آب و رنگ  دنیــا آمــد و در آغوش چنین خانواده ای پر 
که سران قریش در حق پدر و یاران بی دفاعش اعمال می کردند. اذیت  انواع شکنجه هایی بود 
که روی به اسام  یکی، توهین، شــکنجه های ســنگین و طاقت فرســای مســتضعفینی  و آزار فیز
می آوردنــد و حتــی شــهادت آن ها، جنــگ روانــی، و باالخره محاصــرۀ اقتصــادی و اجتماعی از 
که هر چقدر شــکنجه و  آزار قریش بیشــتر می شــود، پــدر و مادرش  جملــۀ آن ها بود. او می دید 
اســتوارتر، مقاوم تر، و ثابت قدم تر می شــوند و به هیچ کس جز خدا توجه نمی کنند و به هیچ کس 
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جز او متوسل نمی شوند و از هیچ کس جز او نمی ترسند و برای هیچ کس جز او زندگی نمی کنند. 
در این دوران، نبض فاطمه با حوادث مکه و رابطۀ مکه با پیامبر می زد و در روح بلند او موجی 
یانــه برمی انگیخت و به شــخصیت او آب و رنگ مــی داد. ولی او در آن  از احساســات خداجو
شــرایط هولناک، برداشــت دقیقی از مسائل سیاســی و اجتماعی پیرامون خود داشت و به پدر 

ید. که پیامبر خدا و امام مردم بود، صمیمانه عشق می ورز خود، 

شعبابیطالبتاهجرت سوم:از
سومین دورۀ زندگی فاطمه از مرگ مادرش، خدیجه، در شعب ابی طالب آغاز و تا هجرت پدرش 
کودکی فاطمه را به نوجوانی او پیوند می زند، مادر را  که  به یثرب ادامه می یابد. در این دوران، 
در شعب از دست داده، پدر را در شهر آماج همۀ توطئه ها و دسیسه های دشمنانش می بیند. او 
می بیند که پدر جز خدا هیچ یاوری در این شهر ندارد و جز یاران کم شماری که مثل قطرات باران به 
هم می پیوندند ولی هنوز رود خروشانی را به وجود نیاورده اند که بتواند خس و خاشاک دشمنی ها 
ید و بروبد و ببرد هیچ همراهی. یش را با خود بشو یی ها و بی رحمی های استکبار قر و ستیزه جو
کارتر و برای  فاطمــه هر چه بزرگ تر می شــد، در راه خدا اســتوارتر و در راه خدمت به مــردم فدا
گرداب ســنت های جاهلی از خود گذشــته تر می شــد. او در این دوران شــاهد ترور  نجات مردم از 
که با اعجاز وحی از آن نجات یافت و ســپس با قافلــه ای کوچک از مکه به یثرب  پیامبــر بــود 

یش بر در و دیوار مّکه افتاده بود. کرد؛ درحالی که سایۀ ترس و وحشت از استکبار قر مهاجرت 
کــه طرح تــرور پیامبر بــه اجــرا درمی آمــد، دو قلب در دو ســینه بــرای پیامبر و بــه یاد او  شــبی 
که  یــزد و قلب فاطمه  که در جای پیامبر خفته بــود تا پیامبر برخیزد و بگر می تپیــد؛ قلب علــی، 
برای پدر و پیام او ــ هر دو ــ می تپید. فاطمه این دوران را با افتخار و شهامت پشت سر گذاشت.

هجرتتاازدواج چهارم:از
که به ملکوت اعا پیوسته  پس از هجرت پیامبر به مدینه، از خانوادۀ فاطمه، مادر )خدیجه( 
یخته بود، علی مانده بود و به تنهایی در مقابل یک  گر یز از دشمنانش به یثرب  گر بود و پدر در 
که در  که دشــمنان پیامبر بر آن فرمان می راندند، ایســتاده بود. فاطمه مادروار نگران پدر ــ  شــهر، 
گرفت.  که هست ــ در میان آن همه دشمن قرار  کنارش نبود ــ و پسرعمو و برادر دینی اش علی ــ 
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کوچک علی و فاطمــه به همراه فاطمه بنت اســد )مادر علی(،  کاروان  پــس از هجرت پیامبــر، 
که فرمان ایشان را  فاطمه بنت زبیربن عبدالمطلب، و اّم  ایمن، و ... ابوواقد لیثی ــ پیک پیامبر 

کرد. آورده بود ــ به فرمان پیامبر به سوی مدینه حرکت 
کرد تا علی و فاطمه رسیدند و آن گاه با معجزه ای که بر لب داشت  پیامبر سه روز در قبا توقف 
که در طرفینش بودند )علی و فاطمه( وارد مدینه شــد. آن روز ها  )قــرآن مجید( و دو معجــزه ای 
شاید کسی جز پیامبر نمی دانست که علی و فاطمه هر یک اسام مجسم اند در کالبد یک مرد و 
یخ این حقیقت را می داند و معنی اعجازآمیز زندگی آن ها را درک می کند. یک زن. ولی امروز تار
که همه در عشــق به خــدا محو شــده بودند و  کــه آن جمــع دوست داشــتنی،  یــخ می دیــد  تار
عاشقانه راه خدا را می پیمودند، چگونه دست در دست هم می آیند تا مدینة النبی را در ذهنیت 
کنند و پرچم عدالت را بر بلندای استقامتی شکوهمند برافرازند و سرود آزادی را به  یخ ترسیم  تار
گوش دوزخیان زمین برسانند تا سرانجام با تاش امت و با امامت مهدی آن ذهنّیت به عینّیت 
جهانی تبدیل شود. ولی فاطمه در مدینه شاهد شکل گیری دو مدینه در یک شهر )مدینه( بود؛ 
یخ آن را ساخت. او می دانست  که تار یخ را بسازد و مدینة العرب  که می خواست تار مدینة النبی 
که صادقانه بــه پیامبر ایمان آورده بودند مســئولیت  کســانی  کــه به همــراه پدرش، علی، و همۀ 
که عمًا در حال شکل گیری در  ســاختن مدینة النبی را بر عهده دارد و نیز می دانســت مدینه ای 

گوناگون ازجمله اسام و انقاب اسامی است. بستر حوادث است ترکیبی از مؤلفه های 
در مدینه فراز و فرود فراوان بود. جنگ بدر با یک افتخار شورانگیز به نفع اسام پایان یافت. 
یخ بشر  گشایش افقی نو در تار اینک پیامبر در رأس نخستین جامعۀ مدنی در جهان به سوی 
در حرکــت بــود. خواســتگاران فاطمــه نیز فراوان بودند. شــخصیت فاطمــه ــ از تولد تــا بعد ــ به 
که این دختر مانند سایر دختران مکه و مدینه و حتی سایر دختران پیامبر نیست.  همه می گفت 
گشوده  که با مشیت خاص خداوند چشــم به جهان  ّیت اســت  او یک نشــانۀ الهی برای بشــر
یر پای اسماعیل چشمۀ شگفت انگیز زمزم جاری شد،  گر از هاجر اسماعیل بدنیا آمد و ز است. ا
یم به معجزه حامله شد و از او  گر مر که می جوشــد و زندگی می بخشــد؛ ا که هزاران ســال اســت 
یعت موسی و مبشر نبّوت محمد باشد؛ فاطمه خود یک معجزه  ید شر عیسی به دنیا آمد تا مؤ
د عصر امامت به زندگی سیاسی او پیوند خورده است.

ّ
یخ بشر و تول که تقدیر روز دوم تار است 

کان او را  کابین هــای  در مدینــه همــۀ نخبگان سیاســی و اقتصادی خواســتار او بودنــد و با 
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خواســتگاری می کردنــد. ولــی پاســخ او و پیامبر بــه همۀ آن هــا منفی بــود. نه ثــروت و موقعیت 
که  اقتصــادی و نه شــهرت و پایــگاه اجتماعی نــگاه فاطمه را به خــود جلب نمی کــرد. او به هر 
که به خدا داشت می دید. فاطمه در جست وجوی دلی بود  یست او را به اندازۀ عشقی  می نگر
گر او را دوســت دارد، او را برای عشــق خدایی اش  کــه فقــط و فقط به خاطر خدا بتپــد. حتی ا

دوست بدارد و نه هیچ دلیل دیگری.

ازدواجتارحلتپیامبر پنجم:از
همۀ نخبگان مدینه به خواســتگاری فاطمه رفتند؛ ولی همه با پاســخ منفی بازگشتند. ابابکر او 
گفت در مورد ازدواج او، منتظر دســتور  کرد، جواب مثبــت نبود. پیامبر  را از پیامبــر خواســتگاری 
یخ است. عمر نیز  که فاطمه یک فرد نیســت؛ او مشیتی الهی برای تار خدا هســتم و نشان داد 
همین سؤال را کرد و همان پاسخ را گرفت. عبدالرحمن بن عوف همراه با عثمان به خواستگاری 
که بار  کنی، من یکصد شــتر ســیاه آبی چشــم،  یــج  گــر او را بــه من تزو گفــت: »ا فاطمــه رفــت و 
کابین او می کنم.«  کتان مصری باشــد، به اضافۀ ده هزار دینــار طا  ین پارچه های  هــر یک بهتر
کید عبدالرحمن بن  کابین خواستگار فاطمه ام.« تأ عثمان نیز بی درنگ گفت: »من هم با همین 

کرد. عوف بر ثروت کان و انبوهش پیامبر را به شدت خشمگین 
که  گره خــورده بود. پیامبر می دانســت تنها مردی  تقدیــر فاطمــه و پیامبــر و مدینة النبی به هم 
ید، جز ایمان به خدا یافت نشود و  می تواند همسر فاطمه شود کسی است که در او هر چه بکاو

از او هر چه بخواهید جز عشق به خدا بیرون نتراود و او کسی جز علی نبود.
که در هفت آسمان دنیا یک ستاره نداشت، خورشیدی در سپهر بیکران عشق الهی  و علی، 
بــود. علــی به خواســتگاری فاطمه رفــت و فاطمه او را و عشــق خدایی اش را بــر همۀ نخبگان 

گر غیر از این می کرد، فاطمه نبود. سیاسی و اقتصادی مدینه ترجیح داد. و ا
کلثــوم را به فاطمــه و علــی داد. فاطمه تا  ینب و  خــدا در زمــان پیامبر، حســن و حســین و ز
کــه او را در اوج  کرد. پیامبــر در لحظۀ وفاتش، مژده ای به فاطمه داد  زنــده بــود، علی وار زندگی 
کرد: »فاطمه، تو نخستین کسی از اهل بیت  بی تابی اش شــاد نمود و لبخند را بر لبش شــکوفا 

که پس از مرگ بر من وارد می شوی.« من هستی 
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رحلتپیامبرتابعد ششم:از
پس از رحلت پیامبر، فاطمه اســتوار و اندوهگین در سوگ پیام و پیامبر نشست ولی در مقابل 
ارتجاع عرب ایستاد و مخالفت خود را نسبت به تبدیل نظام سیاسی امامت به خافت اعام 
که تمام کوشش هایش برای جلوگیری از پیروزی ارتجاع عرب بی نتیجه ماند، به  کرد و هنگامی 
ید  گفت: »... حال، بگیر یخ شوند با صراحت  یان در تار که می رفتند تا پل پیروزی امو کســانی 
که این مرکب  کنید! ولــی بدانید  ایــن مرکــب خافت را و آنچه از وزر و وبال اســت بر آن حمل 
که  پشــتش زخــم و پایــش مجروح اســت و ننــگ آن ابدی و نشــان غضــب الهی خواهد بــود، 
شعلۀ آن از سینه ها سر درمی آورد. آنچه انجام می دهید همه را خدا می بیند و چه زود ستمگران 
گرفت.«1 »و من دختر ترســاننده از عذاب  خواهند یافت در چه بازگشــت ســختی قرار خواهند 
کنید. ما هم به وظایف خود عمل می کنیم و  ید می باشــم. پس عمل  که در پیش دار شــدیدی 

یم ...«2 منتظر باشید و ما نیز در انتظار
کرد تا  یخ برســاند، وصیت  گوش تار فاطمــه برای آنکه صدای اعتراضش را برای همیشــه به 
یده نشده و امت جهانی اسام در  که قائم آل محمد قیام نکرده و جهان تراز قرآن آفر آن هنگام 

صحنۀ مسئولیت ظهور نکرده است، قبر او از همۀ دیده ها پنهان باشد و پنهان است.

3ــ2ــشاخصیتفاطمه
که به تنهایی او را به عنوان شــاخصی به منظور تشخیص حق از  گذشــته از شــخصیت فاطمه، 
 و 

ً
باطــل برای جامعۀ حســاس آن زمــان و همۀ روزگاران قرار داده اســت، خدا و پیامبر نیز رســما

که نقش فاطمیت  کرده اند و نشــان داده اند   و عمًا او را به عنوان یک شــاخص تعیین 
ً
یحا صر

که از لحظۀ رحلت پیامبر  یدان است  فاطمه، »جداکنندگی حق از باطل«، نقشــی ابدی و جاو
یــخ ادامه خواهد یافت. فاطمه جداکنندۀ حــق از باطل، مدینة النبی از  آغاز شــده و تا پایان تار
مدینة العرب، امامت از خافت )و هر نوع نظام سیاسی با هر عنوان دیگری که در آن ارادۀ نخبگان 
نظامی و اقتصادی و سیاســی بر سرنوشــت تودۀ مردم حاکم باشــد و مردم را از مسیر متناسب با 
یــژه ای در  کند( بوده، هســت و خواهد بــود. به همیــن دلیل او نقش و سرشــت الهــی آنان جــدا 

گفت؟ مدینه چه شــد؟( چ7، تهران:  گمشــده )فاطمه چه  1. برای توضیحات بیشــتر، رک: محمد حســن زورق، شــهر 
2. همان. فرهنگ اسامی، 436 ــ 437.
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یخ ساز او نبوت بی فرجام، امامت بی سرانجام، امت  تحقق خاتمیت پیامبر دارد و بدون نقش تار
ناکام، و شهادت بی پیغام می ماند. بنابراین، ما مسلمانان جهان باید وظیفۀ خود را در مقابل این 
شاخص الهی بشناسیم و به آن  عمل کنیم. وظیفۀ ما شناسایی فلسفۀ سیاسی اسام و ساختار 
نظام سیاسی امامت و عمل به وظایف خود در جایگاه یک اّمت است. ولی چگونه خداوند و 
کید کرده اند؟ می توانیم به قرآن مجید و کام پیامبر نگاه کنیم. پیامبر بر نقش »فاطمیت« فاطمه تأ

یکم:آیۀتطهیر
که مــا از آن ها  کــه پیامبــر به همراه فاطمه و علی و حســن و حســین )همــان پنج تنی  هنگامــی 
کســاء قرار  یر  یژه برشــمردیم( ز کارکرد و نقش و کردیم و هر یک را دارای  در بحــث خاتمیت یــاد 

1».
ً
جَس اهل البیت و ُیطّهرُکم تطهیرا ید اهلل لیذَهب عنکم الّرِ گرفتند، آیۀ تطهیر نازل شد: »اّنما ُیر

گرفتند و خدا  کساء قرار  یر  که در آن لحظه ز بنابر نظر شیعه، اهل  بیت همان پنج تن هستند 
کرد.2 ولی به نظر برخی از اهل ســنت، این  آیه بر تعداد بیشــتری  با آیۀ تطهیر آن ها را مشــخص 
که  از بســتگان و حتــی پیــروان پیامبر نظیر ســلمان فارســی داللــت دارد. امــا باید توجه داشــت 
َج  جَن َتَبّرُ ید: »َوَقرَن في ُبیوِتُکّنَ َو الَتَبّرَ که به همسران پیامبر خطاب می کند، می گو ابتدای آیه، 
ُه.« و از آن ها می خواهد در 

َ
ِطعــَن اهلَل َو َرســول

َ
کاَة َوأ اَة َوآتیَن الــّزَ ِقمــَن الّصَ

َ
ــِة الولــی. َو أ الجاِهِلّیَ

پای دارند و زکات بدهند  خانه های خود بمانند و به شیوۀ جاهلیت خودنمایی نکنند و نماز بر
کرده بود، دیگر دلیلی  گر خدا آنان را از هر نوع پلشتی پاک  کنند. ا و از خدا و پیامبرش اطاعت 
یم، پنج  تن مصداق  که بگذر برای چنین توصیه هایی وجود نداشــت؛ ولی از همۀ این مســائل 
 فاطمه مصداق بارز 

ً
کنیم، حتما یف  که اهل بیت را تعر بارز آیۀ تطهیرند و در میان آن ها هر طور 

 
ً
کامــل یکی از اعضای اهل بیت اســت و نمی تواند مصداق آیۀ تطهیر نباشــد. بنابراین، قطعا و 

ِطعَن اهلَل 
َ
کاَة َوأ اَة َوآتیَن الّزَ ِقمَن الّصَ

َ
ِة الولی. َوأ َج الجاِهِلّیَ جَن َتَبّرُ 1. متن کامل آیه چنین است: َوَقرَن في ُبیوِتُکّنَ َوال َتَبّرَ

َرُکم َتطهیًرا. )احزاب/ 33( ُیَطّهِ  الَبیِت َو
َ

هل
َ
جَس أ یُد اهلُل ِلُیذِهَب َعنُکُم الّرِ ما ُیر ُه. ِإّنَ

َ
َوَرسول

ید و  ینت های خود را آشکار مکنید و نماز بگذار و در خانه های خود بمانید و چنان که در زمان جاهلّیت پیشین می کردند، ز
زکات بدهید و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید. ای اهل بیت، خدا می خواهد پلیدی را از شما دور کند و شما را پاک دارد.
کسای  یر  که پیامبر و علیو فاطمه)س( و حسن و حسین ز 2. این آیه در خانۀ اّم  سلمه، همسر پیامبر ، نازل شد. هنگامی  
گفت: »خداوندا، اینان ]علی و فاطمه و  یمانی قرار داشــتند و پیامبر دســت های خود را به ســوی آســمان باال برد و 
گردان«، جبرئیل نازل شد و آیۀ تطهیر را آورد. ام سلمه پرسید:  حسنین[ اهل بیت من اند. آن ها را از هر پلیدی پاک 
»آیا من هم شــامل این آیه می شــوم؟« پیامبر فرمود: »تو بر خیر هســتی؛ ولی این آیه مختص همان پنج تن است.« 

رک: سنن ترمذی، ج5، 699، و معانی االخبار از شیخ صدوق، ج2، 403.
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خــدا در آیــۀ تطهیــر به عصمت فاطمه و دوری او از هر نوع پلشــتی شــهادت داده اســت و این 
کافی اســت. اصواًل به نظر می رسد یکی از دالیل نزول آیۀ  شــهادت برای شاخص بودن فاطمه 
یژه و مهمی در تبیین و  که هر یک نقش و تطهیر برای مشخص ساختن این پنج تن بوده است 

تکمیل رسالت و تضمین خاتمیت داشته اند.
یژۀ پیامبر است، سایر نقش هایی که دربارۀ  نباید از نظر دور داشت که به جز نقش نبوت، که و
خاتمیت برشمردیم، در میان تمام اعضای این جامعۀ کوچک ــ که تعیین کنندۀ سرنوشت نهایی 
ـ مشترک است. ولی هر کدام در یک نقش برجسته تر و مشخص ترند. پیامبر، علی،  یت استـ  بشر
مام ما است. 

َ
حسن، و حسین همه امام اند. حتی فاطمه نیز به یک معنی ِامام ماست؛ چون ا

یعنی پیشتاز ما در راه پرستش خداوند و الگوی ما در این راه سرنوشت ساز است. ولی به دلیل 
آنکه علی پس از رحلت پیامبر امامت را احیا کرد و ادامه داد، این نقش در زندگی علی تجسم و 
تبلور و عینیت بیشتری یافت و نقش فاطمیت در زندگی همۀ اعضای این جامعه مشترک است.
پنــج تــن و همــۀ معصومیــن و اصــواًل در یــک دایرۀ وســیع تر همــۀ علمــا و شــهدا و صدیقین 
یخ  یف در تار کنندۀ حق از باطل هســتند. ولی به دلیــل آنکه فاطمه اولین معترض به تحر جدا
سیاســی اســام و تبدیل نظام سیاســی امامــت به خافت بود و هســت، این نقــش در زندگی 
ییم »فاطمه، فاطمه اســت«؛  او تجســم و تبلور و عینیت بیشــتری یافت. به همین دلیل می گو
گلوی  که از  کنندۀ سرنوشــت مدینة النبی از سرگذشت مدینة العرب. او معترضی است  یعنی جدا
که اعتراض خود را به انحراف مســیر سیاســی جامعۀ اسامی  یاد محمد را شــنید  او می توان فر
که  که به وظیفه ای  یخ رسانیده است. اعتراض فاطمه به مردم برای آن بود  گوش هوش تار به 
کــه امت در مقابل  در مقابــل امــام زمان خود داشــتند و دارند عمل نکردند. مگر نه این اســت 
کند؟1 خأل حضور امت  امام زمان خود مســئول اســت و باید به وظیفۀ خود در مقابل او عمل 
یر بــه ترک عرصۀ رهبری  گز که نا در صحنۀ مســئولیت در زندگی امام حســن آن قــدر نمایان بود 
گاه  ّیت است. امام معصوم »مردم خودآ یخ اسام و بشر کابوسی بزرگ در تار جامعه شد و این 
گاه« را رهبری می کند، نه جمعی از فرصت طلبان و دنیاپرســتان را. نبود امت در صحنۀ  و خداآ

گاهی رســیدند و یک »پاره امت«  گاهی و خداآ گر در یک واحد سیاســی مــردم به خودآ کبرا، ا 1. حتــی در عصر غیبت 
که در اختیار آنان  شدند، باید امام غیرمعصوم خود را بشناسند و با رهبری او نظام امامت را در محدودۀ جغرافیایی 

که نباید آن را به یک زمین مشخص محدود دانست. کنند؛ هر چند امت جامعه ای است  است برقرار 
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یســت  مســئولّیت در عصــر امام حســن موجب شکســت نهــاد امامت  ــ به عنوان یک شــیوۀ ز
ین  گردیــد. غیبت امــت در عصر امام حســن بارزتر یان  سیاســی ــ در مقابــل ســلطنت طلبی امو

یژگی عصر او است و به آن دوران چهرۀ منحصر به فردی بخشیده است. و
یخ اسام، شــهادت رودی است  کربا محدود نیست. در تار همچنین شــهادت به شــهدای 
که در آن  ه های حق طلبی در جلگه های زندگی امت محمد جاری شــده اســت؛ رودی 

ّ
که از قل

یه جاری شده است. ولی این نقش  خون شــهدای اسام از سمیه در مکه تا حججی در سور
ین  کامل تر که هرگاه نام شهدا و واژۀ شهادت به گوش می رسد،  گونه ای متجلی شد  کربا به  در 
کربا و شــهدای عاشــورا،  یــن مصداق آن حماســۀ  ین و الهام بخش تر یــن و شــورانگیزتر و بارزتر
یخ فراوان بوده اند، ولی هیچ شــهیدی به  یعنی حســین و یاران او هســتند. اگرچه شــهدا در تار

ین و انگیزه بخش و حرکت ساز نبوده است. یخ الهام آفر اندازۀ حسین در تار

دوم:آیۀمباهله
که در آن شــخصیت و شــاخصیت فاطمه نمایان  ایــن آیه یکی دیگر از آیات قرآن مجید اســت 
شده است. در سال دهم هجری، به دنبال دعوت پیامبر از اسقف مسیحیان نجران به اسام، 
ابوحارثه بن علقمه )اســقف اعظم نجران( به همــراه یک هیئت چهل تا هفتاد نفری وارد مدینه 
بــارۀ عیســی »قانع کننده«  گفت وگــو با پیامبــر، اظهارات ایشــان را در شــد. او و یارانــش پــس از 

که  آیۀ مباهله نازل شد. ندانستند. در این شرایط بود 
ْبناَءُکْم َو ِنســاَءنا َو 

َ
ْبناَءنا َو أ

َ
ــْوا َنْدُع أ

َ
 َتعال

ْ
ِم َفُقل

ْ
ِعل

ْ
ــَك ِفیِه ِمْن َبْعِد ما جــاَءَك ِمَن ال »َفَمــْن َحاّجَ

کاِذِبیَن.«1
ْ
ی ال

َ
ْعَنَت اهلِل َعل

َ
 ل

ْ
 َفَنْجَعل

ْ
ْنُفَسُکْم ُثّمَ َنْبَتِهل

َ
ْنُفَسنا َو أ

َ
ِنساَءُکْم َو أ

که دربارۀ او ]عیســی پیامبر خدا[ با تو مجادله  گاهی رســیده ای، هر کس  که به آ »از آن پس 
یم ما فرزندان خود را و شما فرزندان خود را. ما زنان خود را، شما  کند، بگو: ‘بیایید تا حاضر آور
کنیم و لعنت خدا را بر  زنان خود را، ما برادران خود را و شما برادران خود را، آنگاه دعا و تضّرع 

یان بفرستیم.‘«2 دروغگو
وعدۀ برگزاری مراسم مباهله خارج از مدینه، در دامن صحرا، گذاشته شده بود. پیامبر در این 
یر کساء   همان پنج تن که در ز

ً
مراسم با علی و فاطمه و حسن و حسین حاضر شد؛ یعنی دقیقا

2. ترجمۀ عبدالمحمد آیتی.1. آل  عمران/ 61.
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  همان پنج تن ــ که 
ً
جمع شده بودند و خداوند آیۀ تطهیر را نازل کرده بود. در این مراسم نیز دقیقا

یژه در تضمین رسالت و خاتمیت پیامبرند ــ حضور یافتند و یک بار دیگر  صاحب پنج نقش و
مصــداق دقیق اهل بیت پیامبر بروز و تجلی عینی یافت و در عمل بر شــخصیت و شــاخصیت 
کید شد. اسقف اعظم نجران با دیدن این چهره های درخشان از انجام مباهله خودداری  آنان تأ

کرد. و به مقام بی مانند آنان در بارگاه خداوند اعتراف 

سوم:حدیثثقلین
که  که در منابع متعدد سنی و شیعه آمده است؛ به صورتی  این حدیث، حدیث متواتری است 

در موارد متعدد، با الفاظ مختلف از پیامبر نقل شده است. متن حدیث چنین است:
هلِل َو 

َ
ِکَتــاَب ا وا َبْعِدي 

ُّ
ْن َتِضل

َ
ــْکُتْم ِبِهَمــا ل ْیِن َما ِإْن َتَمّسَ

َ
َقل

َ
لّث

َ
ي َتــاِرٌك ِفیُکــُم ا »قال رســول اهلل: ِإّنِ

َحْوَض.«
ْ
ل
َ
ّيَ ا

َ
ی َیِرَدا َعل ْن َیْفَتِرَقا َحّتَ

َ
ُهَما ل  َبْیِتي َو ِإّنَ

َ
ْهل

َ
ِعْتَرِتي أ

امام خمینی در سرآغاز وصیت نامۀ سیاسی خود دربارۀ این حدیث چنین نوشته  است:
کوتاه و قاصر در باب ثقلین تذکر  که شــّمۀ  ... و بعد این جانب مناســب می دانم 
که قلم مثل منی عاجز اســت  دهــم، نه از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی 
که عرفان آن بر تمــام دائرۀ وجود از ملک تا ملکوت اعلی  از جســارت در مرتبه ای 
و از آنجا تا الهوت و آنچه در فهم من و تو ناید ســنگین و تحمل آن فوق طاقت، 
گذشــته اســت از مهجــور بودن از  یت  یم ممتنع اســت و نه از آنچه بر بشــر گــر نگو ا
کبر  کبر که ا کبر است، جز ثقل ا کبیر که از هر چیز ا کبر و ثقل  حقایق مقام واالی ثقل ا
گذشته است بر این دو ثقل از دشمنان خدا و طاغوتیان  مطلق است و نه از آنچه 
یگر، که شمارش آن برای مثل منی میسر نیست با قصور اطاع و وقت محدود.  باز
گذشــته  کوتاه از آنچــه بر این دو ثقل  گذرا و بســیار  بلکه مناســب دیــدم اشــاره ای 

است، بنمایم.
شــاید جملۀ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض اشــاره باشــد بر اینکه بعد از وجود 
گذشته است و  گذشــته اســت بر دیگری  مقدس رســول اهلل هر چه بر یکی از آن دو 
که این دو مهجور بر رســول  یت دیگری اســت، تا آن گاه  یت هر یک مهجور مهجور
کثــرت به وحدت اســت و  خــدا در حــوض وارد شــوند و آیــا حــوض مقــام اتصال 
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که به عقل و عرفان بشر راهی ندارد؟  یاســت یا چیز دیگر  اضمحال قطرات در در
کرم گذشته بر امت  که از طاغوتیان بر این دو ودیعۀ رســول ا گفت آن ســتمی  و باید 

که قلم از آن عاجز است. یت گذشته است ــ  مسلمان، بلکه بر بشر
که حدیث ثقلین متواتر بین جمیع مســلمین اســت و  و ذکر این نکته الزم اســت 
کتب دیگر آنان، با الفاظ مختلفه و موارد  کتب اهل سنت، از صحاح شش گانه تا 
کرم صلی اهلل علیه و آله  و ســلم به طور متواتر نقل شــده اســت و  مکــرره از پیغمبــر ا
یژه مسلمانان ]از[ مذاهب  یف حجت قاطع است بر جمیع بشر، به و این حدیث شر
مختلف، و باید همۀ مسلمانان، که حجت بر آنان تمام است، جوابگوی آن باشند 

گر عذری برای جاهان بی خبر باشد، برای علماء مذاهب نیست ... 1 و ا

گذاشته و  مطابق حدیث ثقلین، پیامبر دو ثقل را در میان مســلمانان برای همیشــه به یادگار 
کیدی دیگر بر عصمت اهل  این دو از هم جداشــدنی نیســتند؛ قرآن و اهل بیت. این حدیث تأ

ین مصداق اهل بیت فاطمه است. که یاد شد، بارزتر بیت است و همان طور 

پیامبربافاطمه چهارم:رفتار
یخ است و  که فاطمه یک شاخص برای جامعه و تار یژۀ پیامبر با فاطمه نشــان می دهد  رفتار و

کند. پیامبر با رفتارش می خواهد »شاخص بودن فاطمه« را مشخص 
یید و می گفت بوی بهشــت را از او استشــمام می کند. او را  پیامبر فاطمه را می بوســید و می بو
که آیۀ تطهیر نازل شد و  به جای خود می نشــانید و »حورای انســیه« می نامیدش و از هنگامی 
که در بســتر مرگ آرمید، هرگاه از مقابل خانۀ فاطمه می گذشــت، می ایســتاد و رو به  تا هنگامی 
گذشته  که مصداق این آیه،  این خانه و خانواده می کرد و آیۀ تطهیر را می خواند و نشان می داد 
که این خانواده  از پیامبر، فاطمه و شوهرش و دو پسرش می باشند. به این ترتیب نشان می داد 
کانونی آن ها فاطمه شــاخصی برای تشــخیص حق از باطل و جدا ســاختن مســیر  و در نقطــۀ 

مدینة النبی از پرتگاه مدینة العرب است.

1. روح اهلل خمینی، صحیفۀ انقاب، وصیت نامۀ سیاسی ــ الهی رهبر کبیر انقاب اسامی و بنیان گذار جمهوری اسامی 
ایران، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، خرداد 1368، 1.
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پنجم:حدیثفاطمۀ بضعۀ مّنی
ي َمْن  ید: »َفاِطَمُة َبْضَعٌة ِمّنِ گر همۀ آنچه گذشت را فراموش کنیم، با این حدیث نبوی که می گو ا
کنیم؟ آَذاَها َفَقْد آَذاِني، َو َمْن آذانی فقد آذاهلل.« چگونه می توانیم شاخص بودن فاطمه را انکار 
که به صورت های مختلف وارد شــده اســت، فاطمه را شــاخص حق و باطل  ایــن حدیث، 
گفت: »فاطمه پاره ای از من است. هر کس او را بیازارد  معرفی می کند. بنابر این حدیث، پیامبر 
مرا آزرده و هر کس مرا بیازارد خدا را آزرده است.« این حدیث هم شخصیت فاطمه و منش و 
روش و سطح حساسیت های او را نشان می دهد و اینکه غم و شادی فاطمه در سطح باالتری 
که از آنچه موجب آزار خدا و رسول است  گونه ای است  از غم و شــادی مردم دیگر اســت و به 
او آزرده و از آنچه موجب خشــنودی خدا و رســول اســت او خشنود می شود، و هم شاخصیت 

او را نمایان می کند.1
بنابــر ایــن حدیث، فاطمه شــاخص و میزانی اســت برای ســنجش راســتی ها و ناراســتی ها و 
کنید. هر چه او  ید: »بــه او نگاه  درســتی ها و نادرســتی ها و هدایت ها و ضالت ها. پیامبر می گو
را شــاد می کند موجب شادی پیامبر و خداســت و هر چه او را می آزارد موجب آزار خدا و پیامبر 

گوناگون آمده است از آن جمله: است.« این حدیث به اشکال 
ــ »إّنَ اهلَل َیغِضُب ِلَغَضِب َفاِطَمة َو َیرَضی ِلِرَضاَها.«

ــــ »ان فاطمة بضعة منی وان منها فمن اذاها فقد اذانــی ومن آذانی فقد آذاهلل ومن آذاها بعد 
کمن آذاها بعد موتی.« کان  کمن آذاها فی حیاتی ومن آذاها فی حیاتی  کان  موتی 

ایــن حدیــث در مســند احمد  بن حنبــل، صحیح بخــاری، صحیح مســلم، ســنن الترمذی، 
المستدرک علی الصحیحین، ســنن الکبری از بیهقی، المصنف از عبدالرزاق، شرح نهج الباغه 
از ابن ابی الحدید، الجامع الصغیر، ســبل الهدی و الرشــاد، اســد الغابه، تذکــرة الخواص، ذخائر 

کتاب های دیگر آمده است العقبی، ینابیع المودة، و 

یژه در دورۀ حســاس پــس از رحلت  گر بخواهیم ببینیــم خدا و پیامبــرش ــ به و کــه ا 1. بــه عبــارت بهتر، نشــان می دهد 
که فاطمه از چه چیزی خرسند یا  کنیم  پیامبر ــ از چه چیزی خرسند و از چه چیزی خشمگین می شوند، باید نگاه 

خشمگین شده است؛ چون خرسندی و خشم فاطمه نشانۀ خرسندی و خشم خدا، و پیامبر اوست.
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ششم:نزولجبرئیلبرفاطمه
ید فاطمه پس از پیامبر 75 روز زنده بود و جبرئیل به حضور او می آمد ضمن  امام صادق می گو

ید: یت مسائلی از آینده را نقل می کرد.1 امام خمینی در این زمینه می گو تعز
که در ایــن 75 روز مراوده ای بوده اســت، یعنی رفت و آمد جبرئیل  ... ظاهــر روایت این اســت 
کسی این طور وارد شده  که غیر از طبقۀ اول از انبیا عظام درباره  گمان ندارم  یاد بوده اســت و  ز
که واقع  که در ظرف 75 روز جبرئیل امین رفت و آمد داشته است و مسائل را در آتیه ای  باشد 
کرده  یه او می رسیده است در آتیه، ذکر  که به ذر کرده است و آنچه  می شده است، مسائل را ذکر 
کاتب وحی بوده است. حضرت امیر، همان طور  اســت و حضرت امیر هم آن ها را نوشته است، 
که کاتب وحی رسول خدا بوده است  ــ البته آن وحی به معنای آوردن احکام، تمام شد به رفتن 
کاتب وحی حضرت صدیقه در این 75 روز بوده است. مسئله آمدن جبرئیل برای  کرم ــ  رسول ا

کسی یک مسئله ساده نیست ...2
کامل اهل بیت و شــاخص  کــه خدا بــه طهارتش شــهادت داده، پیامبــر او را مصداق  کســی 
که در پیش روی  کرده و جبرئیل بر او نازل می شده و با او از اخبار آینده ای  حق و باطل تعیین 
ین معیار برای تشخیص ارزش و اهمیت  یخ اسام قرار داشته سخن می گفته، بی تردید بهتر تار
یت و رهبری جامعۀ اســامی اســت و اعتراض او به انحراف از  نظام سیاســی امامت برای مدیر

گرفته شود. امامت نمی تواند و نباید نادیده 

گروههایذینفوذ 4ــفاطمه،امامت،و
گرفتند  که عمًا با تبدیل نظام امامت به نظام خافت رودرروی فاطمه قرار  کســانی  نخســتین 
که بــه صورت یک  گروه هایی هســتند  گروه های ذی نفــوذ  گروه هــای ذی نفــوذ بودنــد. منظــور از 
گاه ــ در داخل یک نظام سیاســی و اجتماعی به وجود  گاه ناخودآ سیســتم غیررســمی ــ و حتی 
می آیند و با تعقیب منافع خود، به حیات و منافع و افق پیش روی آن نظام لطمه وارد می کنند 
گاه ممکن اســت موجب متاشــی شدن آن شــوند. منظور از سیســتم غیررسمی مجموعه ای  و 

کافی، ترجمۀ ســیدجواد مصطفوی، ج2، تهــران: فرهنگ اهل بیت  کلینی(، اصــول  کلینی )شــیخ  1. محمدبــن یعقوب 
علمی، بی تا، 355 ــ 356.

گفت وگو با طاب جامعة الزهرا، 1364/12/11. 2. امام خمینی در 
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که در داخل سیســتم رســمی  از افراد مرتبط و متناســب با هم و متعامل بر هم و هدفمند اســت 
هدفی غیر از هدف آن سیستم را تعقیب می کنند.

یخ از آن ها به  کــه تار گــروه ذی نفوذ در داخل مدینه در زمان رحلت پیامبر وجود داشــت،  دو 
که برخی دیگر از پذیرندگان اولیه  ما نشــانه هایی داده اســت. نخست محور ابابکر ــ عمر اســت 
نیز، نظیر ابوعبیده جراح و عبدالرحمن بن عوف، با آن ها همکاری می کردند. این محور سیاسی 
یــش قبل از بعثت  یشــی بودند و با شــیوخ قر کــه با آن ها همکاری می کردند بیشــتر قر گروهــی  و 
یر یک ســقف مشــترک از ارزش های اجتماعــی زندگی می کردند. بعضی از آن هــا در بازار مکه  ز
یژه و ممتــازی بودند؛ مردانی نظیــر عبدالرحمن بن عــوف، عثمان بن عفان،  صاحــب موقعیت و
ابابکــر، و حتی تا حدود تأمل برانگیزی عمر. عمر اگرچه پایگاه اقتصادی ممتازی نداشــت، ولی 
ینه و پیشــینه بود. ترس از آیندۀ مبهم،  در نظام ارزش های اجتماعی پیش از اســام دارای دیر
گــروه را در موضــع همراهی و حتی رهبــرِی حرکِت تبدیل  میــل به قــدرت، و مصلحت طلبی این 
یر  گرچــه از پذیرندگان اولیــه بودند، در عمــل با ز نظــام سیاســی امامــت به خافــت قــرار داد و ا
گــذاردن پیمان غدیر، خــود را رودرروی پیامبــر و فاطمه دیدند. فاطمه تا زنــده بود از آنان  پــای 
خشمگین و روی برگردان بود. آن ها رسما و آشکارا، و احتمااًل برخاف میل خودشان، به دلیل 
میل شدید به قدرت، به مخالفت و ستیزه با فاطمه پرداختند. حرکتی که منجر به حمله به خانۀ 
کشته شدن فرزندش شد.  فاطمه، آتش زدن دِر خانه، و مجروح شدن فاطمه و سقط جنین و 
یــی حضوری از او از  کوشــیدند با عذرخواهی از فاطمه و دلجو گروه، ابابکر و عمر  از میــان این 
کــه نتیجه ای در پی نداشــت. از میان  کوششــی  تأثیــر اجتماعی خشــم فاطمه از خود بکاهند؛ 
کوتاه خافــت خود از حمله به خانۀ فاطمه و آتــش زدن در آن ــ  ایــن دو، ابابکــر در پایان عمر 

که شهادت فاطمه را در پی داشت ــ اظهار پشیمانی و ندامت می کرد. حادثه ای 
گروه ذی نفوْذ به رهبری سعد بن عباده بودند. آن ها نگران از قدرت طلبی قریش  انصار دومین 
که با  کننــد  یی  یی شــان، در ســقیفه جمع شــدند تا بــرای آیندۀ خــود چاره جو و خطــر انتقام جو
مراجعــۀ ابابکر و عمر و ابوعبیدۀ جراح و دادن تضمین های الزم به آن ها، در مقابل تبدیل نظام 
کردند و به همین دلیل مورداعتراض فاطمه واقع  سیاســی امامت به خافت تمکین و ســکوت 
یرا سعد بن عباده، رهبر  شدند. این تمکین و سکوت برای انصار سود چندانی در پی نداشت؛ ز
آن ها، به ســرعت و به صورت ســری ترور شد و از پای درآمد. بقایای انصار و فرزندانشان نیز در 
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ســال 62 هجری با تأســیس سلسلۀ پادشــاهی اموی، در پی قتل عام امام حسین و یارانش در 
گونه تعــّرض به جان و مــال و ناموس مــردم مدینه )انصار  کربــا، قتل عام شــدند و ســه روز هر 

رسول اهلل( برای سپاه شام آزاد اعام شد.

گروههایفشار 5ــفاطمه،امامت،و
گروه های ذی نفوذ از خارج بر نظام سیاسی تأثیر  که برخاف  گروه هایی هســتند  گروه های فشــار 
می گذارنــد و می کوشــند رفتــار آن را تغییر دهنــد. پس از رحلــت پیامبر، حجم وســیع پذیرندگان 
یرۀ عربســتان به  گروه های فشــار در مدینه و شــبه جز یه زمینۀ بســیار مناســبی را برای رشــد  ثانو
که یک سر آن  گروه های فشار به وجود آمدند  وجود آورده بود. در این بســتر مناســب، طیفی از 
کــّذاب ــ قرار می گرفتند و ســر دیگر آن حزب مخفی و ســکوالر  پیامبــران دروغین ــ نظیر مســیلمۀ 
گروه های فشار  گانه به آن خواهیم پرداخت. فاطمه بر این باور بود که فعالیت  اموی بود که جدا
ین آن ها حزب مخفی و ســکوالر اموی بــود ــ نباید موجب تمایل پذیرندگان اولیه به  که مهم تر ــ 

همکاری با آن ها و تغییر نظام سیاسی امامت شود.

6ــفاطمه،امامت،وحزبمخفیوسکوالراموی
بنی امیه به دلیل خاســتگاه اجتماعی خود اغلب از مخالفان و دشمنان پیامبر بودند. هرچند از 
که  که از پذیرندگان اولیه به شمار می رفتند؛ مانند عثمان یا زنانی  میان آن ها مردانی پیدا شدند 
گرایش به اســام زندگی خود را به خطر انداختند و از مهاجران به حبشــه شدند؛ مثل  به دلیل 
یت مطلق شخصیت های بنی امیه در دشمنی  کثر که به همسری پیامبر نیز درآمد. ولی ا ام حبیبه 
با پیام و پیامبر سرآمد دیگران و زبان زد خاص و عام بودند؛ زنانی مثل ام جمیل و هند و مردانی 
یه؛ هرچند بــا محاصرۀ نظامی مکه همۀ مردم این شــهر از جمله بنی امیه  مثل ابوســفیان و معاو

کردند و تسلیم شدند. گرایش به اسام  ابراز 
که: حزب اموی مجموعه ای از نخبگان سیاسی بود 

کردند و جنگ های خونینــی نظیر جنگ احد را بر  ــ بیش از بیســت ســال با پیامبر مخالفت 
پیغمبر تحمیل کردند؛ ولی نتیجۀ تعیین کننده ای از این جنگ ها نگرفتند.

یرا در  کردند؛ ز ــ در ستیزش با پیام و پیامبر از اعتقاد موروثی خود به شرک و بت پرستی عبور 
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که با پیامبر داشــتند در عمل هیچ بهره ای از آن نگرفتند. مشــرکان با نفرات بیشتر و  جنگ هایی 
یزی های وسیع تر با مسلمانان انقابی در مدینه می جنگیدند و پی در پی  تجهیزات بهتر و برنامه ر
در جنگ های بدر و احد و خندق، و رزم های دیگر یا شکست می خوردند یا در عمل به نتیجۀ 
دلخواه خود نمی رســیدند. توســل آن ها به بت ها هیچ دردی از دردهای آن ها را درمان نمی کرد 
و هیچ ســودی به آن ها نمی رســانید. بت ها حتی نمی توانســتند در مقابل حمات مسلمانان از 
گلی را متاشی می کردند،  کنند. مسلمانان بت های سنگی را می شکستند و بت های  خود دفاع 
یر دیگ غذایشــان بــود و آن ها را آتــش می زدند. مســلمانان نه تنها  بت هــای چوبــی هم هیزم ز
یرۀ  که هر روز قوی تر از روز پیشــین در عرصۀ سیاســت شــبه جز ین بت ها نمی شــدند  گرفتار نفر

یه می گرفتند و با سپاه روم می جنگیدند. عربستان ظاهر می شدند و از مسیحیان نجران جز
یان را از بت پرستی عبور داد؛ ولی آنان را به توحید و پذیرش نبوت  این تجربه های عینْی امو
گر رســانیده بود بیش از بیســت ســال با پیامبر ســتیزش نمی کردند ــ آن ها  که ا پیامبر نرســانید ــ 
که قدرت اسام، آیندۀ آن، و بالندگی نهضت اسامی را دیدند و  هنگامی تسلیم اسام شدند 
مجذوب قدرت اسام شدند و نه حقیقت آن. درنتیجه از شرک گذشتند و به الحاد ناب رسیدند 
و ســه اصل اصالــت طبیعت، اصالت لذت، و اصالت قدرت در ســبد ذهنی آنــان باقی ماند.1
کسب قدرت بودند و در نهایت نیز امپراطوری  ــ این نخبگان یک حزب بودند؛ چون در پی 

کردند. اموی را تأسیس 
ــ آن ها یک حزب مخفی سکوالر بودند؛ چون برای رسیدن به قدرت در جامعۀ اسامی باید با 
پنهان کاری مظاهر اسامی را رعایت می کردند و نمی توانستند عقاید و مکنونات قلبی خود را جز به 
یج قدرت گرفت. اصحاب سّر خود اعام کنند. این حزب پس از فتح مکه تشکیل شد و به تدر
فاطمه خطر این حزب را بسیار جدی برآورد می کرد و تبدیل نظام سیاسی امامت به خافت 
گروه های ذی نفوذ  را مقدمه ای برای به قدرت رسیدن این حزب می دانست. به همین دلیل به 
گروه هــای ذی نفوذ مانع  هشــدار می داد؛ ولــی قدرت طلبــی و فرصت طلبی برخی از نخبــگان در 

دیدن خطر این حزب می شد.2

یر ذکر شده است: 1. فرایند به تفصیل در منبع ز
یسم، همان. یی های اسام و سکوالر یارو محمد حسن زورق، نخستین رو

ها  2. فاطمه)س( در گفت وگو با مردم مدینه به صراحت به دشمنی عناصر این حزب با امام و امامت پرداخته است: »لکَنّ
ْت َعلینا َشآبیُب الثار ...«

َ
ْرَسل

َ
َما اسَتْهَدَف االمَر. ا

َ
ُحِدیه، کاَنْت َعلیها ُقلوُب الّنفاِق ُمکَتِمَنه. َفل

ُ
یه َو ِتزاٌت ا أْحقاُد َبدر
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یخ 7ــفاطمه،امامت،وتار
کنندۀ سرنوشت مدینة النبی از سرگذشت  که فاطمه، این شاخص حق و باطل و جدا کردیم  یاد 
یخ و نسل های آینده مسئول می دید و برای دائمی کردن اعتراضش  مدینة العرب، خود را در مقابل تار
کرد: »... مرا شبانه  گونه به علی وصیت  نسبت به تبدیل نظام سیاسی امامت به خافت، این 
یخ قرار گیرد و به  و مخفیانه دفن کنید ...« و کوشید تا قبر بی نشانه اش نشانۀ راه آیندگان در تار
همۀ نسل ها در همۀ عصرها نشان دهد که فاطمه با تبدیل نظام سیاسی امامت به نظام خافت 
یجی ارتجاع و تغییر مسیر جامعۀ اســامی مخالف و به آن معترض بوده است. و بازگشــت تدر

8ــفاطمه،امامت،وامروز
کوتاه  یــم. از دوران  امــروز مــا تجربۀ دوران خافــت خلفای راشــدین را در پیش روی خــود دار
یم، می دانیم همۀ خلفای راشدین پس از او ترور شده اند و خوشه چین  که بگذر خافت ابابکر 
یان بوده اند؛ هرچند مرگ ابوبکر نیز در هاله ای از ابهام  یخ اســام امو این فصل حســاس از تار
یربنای تحقق نظام امامت آزادی و عدالت اســت. آزادی حکم می کند  قــرار دارد. ما می دانیم ز
گــردش درآیــد و عدالت حکم  کــه چرخ هــای ارکان حکومــت براســاس نیــروی ارادۀ عمومــی به 
کرده اند این  که اراده  ین انســان در راه خدا، رهبری مردمی را  که امام، به معنی پیشــروتر می کند 
راه را بپیماینــد بــر عهده بگیرد. ما می دانیم در عصر خلفای راشــدین، این دو شــرط )عدالت و 
که او هم امــام بود و هم  آزادی( مبنــای به قدرت رســیدن خلفا واقع نشــد؛ مگر در مــورد علی، 
گاهانه به  که تا حدودی امت شــده بودنــد و او را آزادانــه و آ مــورد حمایــت مردمی قرار داشــت 
گذار از امامت نبوی و  قدرت رســانیدند. ولی دوران خلفای راشــدین ــ به جز دوران علی دوران 
محمدی به سوی ســلطنت اموی بود و با تأسیس سلسلۀ پادشاهی اموی، جامعۀ اسامی در 
یزی های فراوان و نابــودی منابع مادی  کــه خونر گرفتار ارتجاع شــد. ارتجاعی  ین وجه  شــدیدتر
یخ در پی داشــت. در نتیجــۀ این حرکت ارتجاعــی تا امروز  و معنــوی مســلمانان را در طــول تار

جامعۀ جهانی تراز قرآن امکان پیدایش پیدا نکرده است.

یی هایی از جنگ احد است که بر دل های منافقان پنهان بود؛ اما  )این همه کینه توزی هایی از جنگ بدر و انتقام جو
یختند( رک: بحار االنوار، ج43، 156 و  کینه ها و حسادت ها را بر ما فرور کردند، تمام آن  که حکومت را غصب  روزی 

مناقب، ابن شهرآشوب، ج2، 205، نقل شده از نهجالحیاة، 46.
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یخ بلند شــده است،  که از نای تار یم و به ندای فاطمه،  یخ را بشــنو ما امروز باید صدای تار
کنیم1  یخ بــود، از نو قرائت  ین ســخن او با تار که اولین و آخر پاســخ مثبــت دهیم و خطبۀ او را، 
و بــا درک مبانــی و اصول نظام سیاســی امامت، بکوشــیم به این نظام، نخســت در واحدهای 

سیاسی خود و سپس در مقیاس جهانی، جامۀ تحقق بپوشانیم.

کرده ام: یر به تفصیل بحث  1. دربارۀ این خطبه در منبع ز
محمد حسن زورق، شهر گمشده..، همان.
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اسالم 1ــدینومذهبدر
یقت و  کیــش )منتهــی االرب(، ملت )اقرب المــوارد(، صبغــه )ترجمان القــرآن(، طر دیــن به معنی 
گات هــا و در دیگر بخش های  یت، در  کفر( آمده اســت.1 در زبان سانســکر یعت )در مقابل  شــر
کیش و دین است. ولی این واژه از زبان  که به معنای  کلمۀ »دئنا« مکرر استعمال شده  اوستا، 

آرامی وارد زبان عربی شده است. 2
یقه ای خاص در فهم مسائل اعتقادی، خاصه  کام اســامی، طر مذهب، در اصطاح علم 
کتاب خداســت،  کــه منشــأ اختــاف در آن توجیه مقدمــات منطقی و یا تفســیر ظاهر  امامــت، 
یــدی و در اصطاح فقهــی، روش خاص  مانند مذهب شــیعۀ امامی، اشــعری، معتزلــی، و ماتر
کتاب و ســنت مانند فقه مذهب شــیعه، حنفی،  کلی فرعی اســت از ظاهر  در اســتنباط احکام 

مالکی، حنبلی، و ...3
در مجموع، اصول دین و بنیادهای اصلی احکام در قرآن مجید همان کام خداست؛ اصولی 
کلی ماننــد اقامۀ نماز و پرداخــت زکات و نظایر آن.  نظیــر توحید، نبوت، معاد، و نیز دســتورات 
کلــی نمی تواننــد در زندگــی روزانه، ما را بــه شــیوه های اجرایی همۀ  ولی این دســتوراِت بســیار 
کنید. این دین  ید نماز بخوانید یا زکات پرداخت  کنند. مثــًا، قرآن مجید می گو آن ها راهنمایی 
گرفته ایم.  کنیم را از کام و سیرۀ پیامبر  ماست. ولی اینکه چگونه نماز بخوانیم و زکات پرداخت 
ید نماز بخوانید و پیامبر نمــاز صبح را دو رکعت و نماز ظهــر را چهار رکعت و  قــرآن مجیــد می گو
نماز عصر را چهار رکعت و نماز مغرب را ســه رکعت و نماز عشاء را چهار رکعت خوانده است. 

یر نظر محمد معین و ســیدجعفر شــهیدی، ج7 )از دورۀ جدید(، تهران: دانشــگاه  کبر دهخدا، لغت نامه، ز 1. رک: علی ا
تهران، 1373، ذیل مادۀ دین.

3. همان، ج12، ذیل مادۀ مذهب.2. همان.
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کلــی دربارۀ احــکام ــ از قــرآن مجید  مــا دیــن خود را ــــ به معنی اصــول، قواعــد، و رهنمودهای 
گرفته ایم؛ ولی در جایی که قرآن جزئیات را بیان نکرده، روش های اجرایی و شیوه های عملی آن 
که آن را از قرآن  گرفته ایم. بنابراین، »نماز خواندن« دستور دین ماست  کردار پیامبر  گفتار و  را از 
که آن را از شــیوۀ  گرفته ایم و »نماز صبح را دو رکعت خواندن« دســتور مذهب ماســت،  مجیــد 

عملی و سیرۀ پیامبر گرفته ایم.
 َفُخُذوُه َو 

ُ
ُســول ُکُم الّرَ ید: »َمآ آَتا عمل به مذهب پیامبر دســتور قرآن اســت. قرآن مجید می گو

ِعَقاِب.«1 بنابراین، ما یک دین به نام اســام و 
ْ
 اهلَل ِإّنَ اهلَل َشــِدیُدال

ْ
ُقــوا  َواّتَ

ْ
ُکــْم َعْنــُه َفانَتُهوا َماَنَها

یم. جز این دو دیگر هیچ نیست. این مذهب، مذهب  یک مذهب به نام »مذهب محمد« دار
پیروی از سّنت های محمدی است و پیامبر نیز پیرو همین مذهب بود.

2ــمذاهبمسلمانانومذهبپیامبر
یاد  امــروزه اصطاحاتــی نظیــر مذهب تشــیع جعفــری، حنفــی، مالکــی، شــافعی، و حنبلــی را ز
ین نگاه می توانند پرســش  برانگیز باشــند. مثًا  یم. ایــن اصطاحــات در خوش بینانه تر می شــنو
»مذهب شیعۀ جعفری« به چه معنی است؟ آیا به این معنی است که امام جعفر صادق مؤسس 
ین العابدین و  ایــن مذهب بوده  اســت؟ پــس در این صورت، مذهب امــام محمد باقر و امــام ز
امام حســین و امام حســن و امام علی و اصواًل مذهب شخص پیامبر چه بود؟ آیا تفاوتی بین 
گر هست، آن تفاوت  مذهب امام جعفر صادق و امام باقر یا ســایر امامان اسام وجود داشته؟ ا
ییم مذهب شیعۀ جعفری؟ که وجود نداشته ــ چرا می گو گر تفاوتی وجود نداشته ــ  چیست؟ و ا
که امام جعفر صــادق دربارۀ این مذهب انجــام داد این مذهب  گــر به دلیل روشــنگری هایی  ا
که در واقع این مذهب همان مذهب پیامبر اســت ــ چرا آن را به نام  را به نام ایشــان می نامیم ــ 

مؤسس واقعی اش یعنی پیامبر نمی خوانیم؟
از طرف دیگر، در میان اهل جماعت و سنت گفته می شود راه نجاْت عمل به یکی از مذاهب 
چهارگانۀ حنفی، مالکی، شــافعی، و حنبلی اســت و فرد مسلمان باید به دستورات یکی از این 
گر چنین اســت، پس مذهب شــخصیت های  کند تا به رســتگاری برســد. ا چهــار مذهب عمل 

که عقاب خداوند بســیار  کنید،  ید و از آنچه نهی می کند اجتناب  که پیامبر دســتور می دهد بگیر 1. حشــر/ 7 )آنچه را 
سخت است(.
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یه و عمرو بن عاص  نامداری مانند ابابکر، عمر، عثمان، طلحه، زبیر، ســعد بن وّقــاص، یا معاو
گر شرط رستگاری عمل به یکی از مذاهب حنفی، مالکی، شافعی، و حنبلی  چه بوده است؟ و ا
گر  اســت، آیــا تمام شــخصیت های پیش گفتــه اهل اســام و عضو جامعۀ مســلمین نیســتند؟ ا

هستند، پس عمل به این مذاهب نمی تواند شرط مسلمان بودن و نجات و رستگاری باشد.
یم به نام اسام و یک مذهب  که یاد شد ــ ما یک دین دار که ــ همان طور  واقعیت این است 
بــه نــام »مذهب محمد«. خــود پیامبر هم پیــرو همین مذهب بــود؛ چون به آن عمــل می کرد و 
که »مذهب محمد« یا همان  همۀ مســلمانان جهان در مقابل پروردگار موظف و مکلف هستند 
کنند. شرط رستگاری تاش صادقانه برای  »اســام ناب محمدی« را بشناســند و به آن عمل 
گرفتن این  شــناخت »مذهــب محمد« و عمل مؤمنانه به آن اســت. در این حالت و بــا در نظر 
شرایط، هر فرد مسلمان باید بکوشد »مذهب محمد« یا اسام ناب محمدی را بشناسد و بدان 
کوشش باید صادقانه و مجدانه و به دور از سهل انگاری و پیش داوری باشد.  کند و این  عمل 

یق می توان »مذهب محمد« را شناخت؟ که از چه طر که مطرح است این است  پرسشی 
یق مکتب ابوحنیفه، مکتب مالک بن انس، مکتب شافعی یا  گفته شود از طر ممکن اســت 
که ما را به اسام ناب  که فقط و فقط یک راه است  مکتب حنبلی. در این حالت باید بدانیم 
محمدی و »مذهب محمد« می رســاند؛ چون پیغمبر پیام آور یک دین و مؤســس یک مذهب 
گفت همۀ آن ها اســام  گــون رســید و  گونا بــود. بنابرایــن، نمی تــوان از طــرق متفاوت بــه نتایج 
کســی صادقانه بکوشد »مذهب محمد« را  گر  ناب محمدی اســت. این ناممکن اســت. البته ا
بشناسد و به نتیجه ای برسد و یقین پیدا کند که آن نتیجه همان »مذهب محمد« و اسام ناب 
کند، در پیشگاه پروردگار عالم محبوب و تاشش مأجور است. محمدی اســت و به آن عمل 

3ــچگونهمیتوانمذهبپیامبرراشناخت؟
گر بناســت این دین عالم گیر شــود و  که هســت ــ و ا گر پیامبر خاتم االنبیاســت ــ  از طــرف دیگر، ا
جهــان تــراز قــرآن را بســازد و انســان را از زندان قومیــت و حصار نــژاد و زنجیــر طبقات منفصل 
کردن« را به همه نشان  که راه »درست به دین او عمل  اجتماعی نجات دهد و مذهب اوست 
که امکان شناخت »مذهب محمد« را  می دهد، باید سازوکاری در این دین وجود داشته باشد 

گروه های اجتماعی در جامعۀ اسامی نشان دهد. این سازوکار چیست؟ به همۀ 
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4ــعصمتومذهبمحمد
که امکان شناخت اســام ناب محمدی را به وجود  آورد و بدون آن  عصمت ســازوکاری است 
مذهب پیامبر شــناخته نمی شــد و خاتمیت پیامبــر تحقق نمی یافت و پیدایش جهــان تراز قرآن 
گناه اســت.1 بازداشــتن  امکان پذیر نمی شــد. عصمت در لغت به معنی پاکدامنی و نیالودگی به 
که از ابتدای وجود  یژگی های عصمت اســت. »اطاق این لفظ بر پاکی است  گناه از و خود از 
 زنــا نکرده باشــد.«2 »در مورد عصمت انبیــا، جمیع ملل و 

ً
کبیره خصوصا گنــاه  تــا انتهای عمر، 

یعت ها اتفاق نظر دارند.«3 شر
در بــاب عصمــت پیامبر اســام همــه متفق القول هســتند. ولی مــا در اینجا عصمــت را یک 
یــق آن معرفی مذهب پیامبــر )مذهب پیروی از ســنن محمدی( به  که از طر ســازوکار می دانیــم 
یخ امکان پذیر شده اســت. این ساز و کار یک واقعیت عینی به صورت یک سیستم مطمئن  تار
که با ظهور پیامبر اسام آغاز شد و تا ظهور مهدی  گاهی بخشی است  تبیین و اطاع رسانی و آ
که یک نفر  گرفته اند  ادامــه خواهد یافــت و در این زنجیرۀ تبیینی، چهارده انســان معصوم قــرار 
آن هــا زن و باقی مرد هســتند: محمد، علی، فاطمه، حســن بن علی، حســین بن علی، علی بن 
حســین، محمد بن علــی، جعفر بــن محمد، موســی بن جعفر، علی بــن موســی، محمد بن علی، 

علی بن محمد، حسن بن علی و سرانجام مهدی این سازوکار تبیینی را به وجود آورده اند.
ایــن چهــارده نفر همه معصوم هســتند. ســیزده نفر از این چهــارده نفر امام هســتند و دو نفر از 
کرده است  کناره گیری  کرده اند.4 یک نفر آنان به دلیل نداشــتن امت از »حکومت«  آنان امامت 
کردند، با یقین به  کوفــه او را به امامت خود دعوت  )امــام حســن( و یک نفر پس از آنکه مردم 
شــهادتش برای آشــکار ســاختن حقیقت بعثت نبوی و واقعیت نفاق امــوی و اتمام حجت به 
کربا همراه با فرزندان و یارانش به شــهادت رســید  کرد و در  کوفه حرکــت  کوفه به ســوی  مــردم 
گرفته شــدند )حســین(. از این چهارده نفر  که اهل بیت پیامبر بودند، به اســارت  و دودمانش، 
 به شــهادت رســیدند. یــک نفر هنوز زنــده و غایب اســت؛ قائم آل 

ً
حداقــل یــازده نفرآنان قطعا

که جهان تراز قرآن را خواهد ساخت. محمد 

1. محمد معین، فرهنگ فارسی، ج2 )دورۀ شش جلدی(، تهران: امیرکبیر، 1376، 2313. 
کبر دهخدا، همان، ذیل مادۀ عصمت. 3. همان.2. علی ا

کرده اند؛ پیامبر ده ســال در مدینــه و علی نزدیک به  که در چهارچوب نظام سیاســی امامت حکومت  4. بدیــن معنــی 
کوفه. چهار سال در مدینه و 
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کید بر امامت علی و فرزنــدان او تا مهدی، به این  یح و تأ پیامبــر در خطبۀ غدیر، ضمــن تصر
گفت: »منم صراط مســتقیم  کرد و بــا صراحت هرچه تمام تــر  سیســتم و ســاز و کاِر تبیینی اشــاره 
الهی. پس از من علی است و پس از او فرزندانم از نسل او.« و در مورد علی با صراحت تمام 
کرد:  کید  کرده اســت.« و تأ گفت: »... او در همه  حال خدا را اراده  کرد و  به عصمت او اشــاره 
»او به ســوی حق هدایت می کند.« و با دعوت به پذیرش نظام امامت و پیروی از والیت امام 
که من والیت دارم علی والیت دارد و  گفت: »بر هر  کرد و  معصوم )علی( خاتمیت خود را اعام 
کید بر امامان پس از او ــ از نسل پیامبر  کرد.« و ضمن تأ خداوند دین شما را به امامت تکمیل 

گفت: »در نسل او قائم آل محمد مهدی است.« و علی ــ 
بنابرایــن، اواًل بــر نهــاد امامــت و ســاز و کار عصمــت برای تشــخیص صــراط الهــی و »مذهب 
محمد« از جانب شخص رسول اهلل در موارد و مواقع متعدد و از همه بارزتر و آشکارتر در خطبۀ 

یح شده است. غدیر تصر
گواه بوده اند و هیچ  یک برخاف  ، تمام اعضای این نهاِد تبیینی خود بر عصمت خــود 

ً
ثانیــا

گر آغاز حرکت مســتقل این رونــد تبیینی را رحلت پیامبــر بدانیم، از این  آن ســخنی نگفته اند. ا
کبرا، در حدود دو قرن و نیم فاصلۀ زمانی می شود و در تمام  ین تا آغاز دوران غیبت  نقطۀ آغاز
یی پیامبــر بر امامت و  کید بر پیشــگو ایــن دوران همۀ اعضــای این »جامعۀ معصوم«، ضمن تأ
کامــل عصمــت بوده اند و با وجــود انبوه  که مصداق  یســته اند  گونــه ای ز عصمتشــان، خــود به 

ین خرده گیری بر آنان وجود نداشته است. که داشته اند امکان کوچک تر دشمنانی 
، توضیحی که اعضای این ساز و کار تبیینی از مذهب پیامبر داده اند همه با هم هماهنگ 

ً
ثالثا

کامًا برابر و منطبق بوده است. منظور از حرکت مستقل  و متناســب و با ســیره و مذهب پیغمبر 
که این ســاز و کار پس از رحلت پیامبر داشــته اســت؛  این ســازۀ تبیینی، حرکت و حیاتی اســت 
هرچنــد خــود پیامبــر نیــز بخشــی از ایــن ســازه اســت. بدین ترتیــب، ایــن »جامعۀ معصــوم« از 
یخ و نیز از شــرایط الزم برای  یخــی برای نهادینه ســاختن مذهب پیامبــر در تار ضرورت هــای تار

تحقق خاتمیت پیامبر بوده است.
گر تکمیل دین با امامت بود و هست، تضمین امامت با عصمت بوده و این هر دو )امامت و  ا

عصمت( برای تحقق خاتمیت پیامبر ضرورت داشته است.
بــارۀ امامان جماعت )ابوحنیفه، مالک بن انس، و شــافعی( و نیز دربارۀ امام  در حالــی  که در
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اهــل ســنت )احمد بن حنبــل( اواًل اشــاره ای به خــود آن ها یا عصمــت آنــان در احادیث نبوی 
کامًا بر هم  ، آرا و عقاید آن هــا نیز 

ً
، خــود آن ها هم مدعی عصمت نبوده انــد. ثالثا

ً
نیســت. ثانیا

منطبق نیست. درنتیجه نمی توان گفت عقاید مجموعۀ آن ها با مذهب پیامبر یکی است؛ چون 
در موارد متعددی نظرات آن ها با یکدیگر فرق دارد و درنتیجه متناقض یکدیگرند.

بنابرایــن، منادیان اســام ناب محمــدی و مذهب پیامبر این چهارده معصوم هســتند. پیامبر 
خاتم االنبیــا و علــی و فاطمه و حســن و حســین، و ُنه فرزند حســین، ســازوکاری مطمئن برای 
کارآمد اجتماعی برای  توضیــح و تبیین مذهب پیامبر را به وجــود آورده اند. این مجموعۀ مؤثر و 

تحقق خاتمیت پیامبر ضرورت داشته اند.
گفتیم عصمت ضرورتی اصلی در حرکت پیامبران الهی است که مقبول همۀ پیروان آن هاست؛ 
گونه ای معصوم  کوشــیده اند بــا تعمیم آن خود را نیز بــه  هرچنــد بعضی از ارباب مناصب دینی 
جلوه دهند. از باب مثال، برخی از صاحب نظران در مســیحیت عصمت را از دایرۀ شــخصیت 
کلیســایی  کتــاب مقدس و پاپ و شــوراهای  و زندگــی حضــرت مســیح فراتر بــرده، به عصمت 
کتــاب مقــدس در مســیحیت نســخۀ واحــدی نیســت،  گســترش دادنــد. واضــح اســت چــون 
کلیسا نیز این ادعا در عمل با  نمی تواند مصون از خطا باشد. در مورد عصمت پاپ و شوراهای 

که منتشر شده و می شود هماهنگی ندارد. گزارشات اخاقی 
 عصمت 

ً
 اهل جماعت ــ ضرورتا

ً
در اسام نیز برخی از صاحب نظران از اهل سنت ــ و نه الزاما

کرده اند.  کلی و مطلق مناقشــه  در انتقال وحی را پذیرفته اند؛ ولی دربارۀ عصمت پیامبر به طور 
علمای تشیع به عصمت پیامبران و امامان از گناهان کبیره و صغیره باور دارند. برخی پیامبران را 
کبیره و صغیره و خطای عمدی مصون می دانند و برخی دیگر، عاوه بر تأیید نظر آنان،  گناه  از 
پیامبران و امامان را از خطای سهوی نیز مصون می شمارند؛ همان طور که علمای برجسته ای از 

شاگردان شیخ مفید همین اعتقاد را داشته اند.
یژگی های پیامبران و امامان نیست، بلکه از ضرورت های نبوت انبیا، امامت  عصمت فقط از و
گر پیامبران معصوم نباشند، چگونه  امامان معصوم، و خاتمیت پیامبر خاتم نیز به شمار می رود. ا
گر امامان معصوم نباشند، چگونه می توانند مفسر امین  می توانند امین وحی الهی قرار بگیرند و ا
پادارنــدۀ بنیادهــای عدالت طلبــی و آزادی خواهی در  قــرآن و معــرف مطمئن مذهــب پیامبــر و بر
که نه تنهــا اقدام به  گرفته  گاهی قــرار  گاهــی و خداآ یــخ باشــند. معصوم در مرتبــه ای از خودآ تار
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کبیره  گناه  گنــاه نیز در خاطر او قرار نمی گیرد؛ چه برســد به ارتــکاب  که حتی نیت  گنــاه نمی کنــد 
که خداوند دربارۀ آن ها وعدۀ عذاب داده اســت. البته بحث عصمت غیر از موضوع ترک اولی 
اســت. چنانچه در مورد یونس پیامبر ذکر شده است، به هر تقدیر، مقام عصمت مقام اجتناب 
 بــدون اعتقاد به عصمــت نمی توان 

ً
گنــاه و پرهیــز از نافرمانی خداوند اســت و اساســا مطلــق از 

آموزه های پیامبران الهی را پذیرفت.
***

دربارۀ چیســتی عصمــت بحث های دامن گســتری درگرفته اســت. خود این واژه اســم مصدر 
گناه  یشــۀ »عصم« به معنی محفوظ مانــدن، مصونیت، پاکدامنی، و نگه داشــتن نفس از  از ر
که به معصوم اعطا شــده اســت. ولی بســیاری از  اســت. برخی عصمت را لطف الهی می دانند 
گناه براســاس قبح عقلی و قاعــدۀ لطف می دانند.  متکلمــان عصمت را خــودداری اختیاری از 
گناه نفرت دارد، نه  گناه را احســاس می کند و از  که قبح  کمال قرار دارد  معصــوم در مرتبــه ای از 
کنــد. اطاعت خدا و  گناه صرف نظر  گنــاه، از  اینکــه به آن رغبت داشــته باشــد و به رغم میل به 
گناه برای  کمال خواســتن در انســان معصوم است، نه امکان نداشتن ارتکاب  ترک معصیت او 
گناه  که در او امــکان رغبت به  کمال وجودی اســت  معصــوم. بنابرایــن، معصــوم در مرتبه ای از 

تصور نمی شود.
پیچی از فرامین  یان بار سر ، معصوم به نتایج اطاعت از فرامین الهی و عواقب دردناک و ز

ً
ثانیا

گاهــی با ایمــان و عمل صالــح و الهــام و وحی در مــورد پیامبران  کامــل دارد و ایــن آ گاهــی  او آ
یی او بهشــت و اهل بهشــت را و دوزخ  گو که  گونه ای  گســترده تر می  شــود؛ به  پی در پی ژرف تر و 
و اهــل دوزخ را می بیند و مراتب نعمت های بهشــتی و عواقب عــذاب الهی را به دقت می داند. 
بنابرایــن، عصمــت معصومین هم رتبه ای وجودی اســت، هــم لطفی الهی، هم حرکتــی ارادی، 
یعی و هدایتی  یخی. بــدون عصمِت آنان امکان پیدایش یک ســازوکار تشــر و هــم ضرورتی تار

تصورناپذیر است.
کمال  کفر عصمت دارند و اخاص و شکر در آنان به  گونه شرک و  از این رو، معصومین از هر 
کرده  که او در همه  حال خدا را اراده  گفت  که پیامبر دربارۀ علی  خود رســیده اســت؛ همان طور 
یافت و حفظ و اباغ وحی معصوم هســتند و  و راضی به رضای خداوند اســت. پیامبران در در
سایر معصومین در تفسیر و نشر و تعلیم آن در میان توده های مردم عصمت دارند. آنان همچنین 
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که در  در معرفی مذهب پیامبر و تشــخیص مصادیق احکام شــرعی، عصمت دارند؛ همان طور 
عرصۀ عمل به آن ها نیز معصوم اند.

کار مکروه انجام  معصــوم ترک واجــب و ارتکاب به حرام نمی کنــد. او حتی ترک مســتحب و 
نمی دهد. در شــناخت معارف دینی، مصالح عمومی، مفاســد اجتماعی و سیاسی نیز به دور از 
یت عرضه  گر قرآن در طول 23 ســال بر پیامبر نازل و دین اسام به بشر خطا و معصوم اســت. ا
گر پیامبر در طول 23 سال مذهب خود را به طور نظری و عملی به مردم آموخت، سیزده  شد و ا
کاری هــا و جانبازی های فراوان توانســتند  معصــوم دیگــر در طول بیــش از دو قــرن و نیم بــا فدا
یت دارد دین اســام و مذهب  ین معصــوم مأمور کننــد و آخر یخ معرفی  مذهــب پیامبــر را به تار
پیامبــر را بــا اقامۀ عدالــت در جهان، جهانی ســازد و جهان تراز قــرآن را به وجــود آورد و عرصۀ 
ین  یخ به نمایش بگذارد، و میوۀ شیر گســترده و شکوفای خاتمیت پیامبر را در مقابل چشم تار
کند  یت آشکار  یت قرار دهد و این حقیقت لطیف را برای بشر کام بشر این درخت بهشتی را در 
گرفته بودند، خداوند  یر کسای یمانی قرار  که فاطمه، پدر، شوهر، و دو پسرش ز که چرا هنگامی 
َرُکم َتطهیًرا.«1 و پیامبر خطاب به   الَبیِت َو ُیَطِهّ

َ
هل

َ
جَس ا یُد  اهلُل ِلُیذِهَب َعنُکُم الِرّ ما ُیر گفت: »ِاّنَ

َقلین ِأحدُهما 
َ
وا بعدی الّث

ّ
َخذُتم به لن تِضل

َ
گفت: »ِاّنی َقد ترکُت فیُکــم ما ِان ا همۀ مخاطبانش 

 و اّنهما َیفتِرقا 
ّ

 ممدود مَن الّســماء الی االرِض و ِعترتی اهِل بیتی اال
ُ

ِکتاَب اهلل َحبل کبُر ِمن االِخر  ا
حّتی یردا علی الَحوِض.«2

کبر قرآن و ثقل اصغر اهل بیت( را در میان شما  کرد: »من دو ثقل )ثقل ا کید  و با صراحت تأ
گمراه  ید )قرآن و اهل بیت(،  گر به دامن آنان چنگ زنید و به آن دو پناه ببر به ودیعت نهاده ام. ا
که مذهب  که اســام است از قرآن، و مذهب خود را ــ  یرا ما باید دین خود را  نخواهید شــد.« ز
که این  کرد  یح  گرفته ایم. نیز تصر یم و  پیامبر یا تسنن و تشیع محمدی است ــ از معصومین بگیر

که دین و مذهب محمد از هم تفکیک ناپذیر ند. دو از هم هرگز جدا نخواهند؛ همان طور 
ین حلقه مهدی اســت.  در زنجیــرۀ عصمــت، پس از پیامبر اولیــن حلقه علی و فاطمه و آخر

کند و شما را پاک دارد. )احزاب/ 33( 1. ای اهل بیت، خدا می خواهد پلیدی را از شما دور 
گمراه نخواهید شــد. یکی از  کنید، هرگز  گر به آن ها تمســک  که ا گرانبها در میان شــما می گذارم  2. بعد از خودم دو چیز 
یســمان ممتدی از آسمان است تا زمین. و دیگری عترت و  که ر کتاب خداست  که بزرگ تر از دیگری اســت،  آن ها، 
کنار حوض ]کوثر[ بر من وارد شــوند.  که این دو از یکدیگر جدا نمی شــوند تا در  گاه باشــید  اهل بیت من هســتند. آ

رک: احمدبن حنبل، مسند االمام احمدبن حنبل، ج17، 1421ق، 309.
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که پس  یژه در این جمع معصوم اســت. او اولین فرد از خاندان پیامبر اســت  فاطمــه چهره ای و
از پیامبر به ســرعت چشــم بر هســتی می بندد و بــه پیامبر ملحق می شــود. او اولیــن معترض به 
محمدزدایی جامعۀ اســامی و به دســت فراموشــی ســپردن مذهب پیامبر و تغییر نظام سیاسی 
یژه و حیاتی در  که در آن عصر نقشی و امامت است. او تنها زن در میان چهارده معصوم است 
کرد و با وصّیت سیاسی اش پیام خود را به تمام دوران حیات اسام گسترش  یخ اسام ایفا  تار
گفته شــده طبق مذهب  یت  که آنچه در قرآن برای رســتگاری بشــر کســی اســت  داد. و مهدی 
یر و دنیای بی اسیر و تراز قرآن  کرد و جهان بی فقیر و زمین بی کو کرۀ زمین پیاده خواهد  پیامبر در 
گر مزار فاطمه مخفی است، رخســار مهدی نیز از نظرها  را خواهد ســاخت. شــگفت انگیز آنکه ا
یت مســلمانان  کثر که ا گمشــدۀ ســومی حکایــت دارند  گمشــده از  پنهان مانده اســت و این دو 
جهان آن را به دست فراموشی سپرده اند و آن ساختار نظام سیاسی امامت و استراتژی تأسیس 

جامعۀ جهانی تراز قرآن، به عنوان دومین راهبرد پیامبر، است.
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کلیبحث 1ــطرح
که درد دین دارند و نگران سرنوشــت این امت  بحــث امامــت امروز، برای اندیشــه ورزان و آن ها 
ین مســائل علمــی و اجتماعی و  ین، و اساســی تر یــن، فوری تر و دیــن و مکتب انــد، از جدی تر
کمونیسم در شرق و غرب جهان شکست خورده، طشت  سیاسی در جهان اسام است. امروز 
کرملیــن بــه روی زمین افتاده اســت و نظــام لیبرال  کاخ  یــا از ســقف  رســوای دیکتاتــوری پرولتار
که در دو جنگ بزرگ جهانی و ده ها جنگ کوچک و بزرگ  دموکراسی غرب با قربانیان فراوانی 

یخ معاصر نبوده است. گرفته جز داغ ننگ بر پیشانی تار یت  منطقه ای از بشر
یه و عراق و یمن و افغانستان رخ  ین سیاهکاری و تبهکاری این نظام در کشتار مردم سور آخر
یست ها، میلیون ها انسان را آواره و ده ها هزار نفر را قتل عام  نمود. با تربیت و تجهیز و بسیج ترور
یست ها را به جان ملت ها بیندازند و هم  کوشیدند هم با ارسال ساح و تجهیزات ترور کردند و 
گذشــته بر سرنوشــت ملت ها مســلط شوند. این  یســم«، بی رحمانه تر از  با شــعار »مبارزه با ترور
یای  کرده است؛ و رؤ نظام ســفرۀ شرکت های چندملیتی را رنگین تر، ولی ســابقۀ خود را ننگین تر 
کردن انسان های بی گناه  یدن و آتش زدن و زنده به گور  خافت نیز با جنایات مدعیان آن )سر بر

و ...( بر باد رفته است.
امروز تنها روزنه ای که برای انسان مسلمان باقی مانده و از آن نور امیدی بر او می تابد الگوی 
سیاســی امامت و مردم ساالری اســامی است. جمهوری اســامی با تجربۀ چهل سالۀ خود در 
یســتی داخلی )نظیر منافقین(،  یالیســم جهانی، به رغم تحمل جنگ ترور ایســتادگی مقابل امپر
تجــاوز نظامــی خارجی )بــا حمایت قدرت هــای فائقۀ جهانی یعنی قادســیۀ صــدام(، جنگ و 
محاصرۀ اقتصادی، جنگ روانی، و تهاجم و شبیخون فرهنگی توانسته است هنوز هم مشعل 
مقاومــت را فــروزان نگــه دارد و پرچــم آزادی خواهی را در لبنــان و غزه و عراق و یمن به دســت 
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یالیسم جهانی بایستد و به جهانخواران،  نیروهای پیشرو و مترقی بسپارد و یک تنه در مقابل امپر
کشتار جمعی و تبلیغات جهانی را به خدمت سلطۀ خود  که امکانات بین المللی و تســلیحات 
که  یــد. بنابراین، شــناخت نظام سیاســی امامــت ــ  بــر ملت هــای جهــان درآورده انــد، »نه« بگو
کند1 ــ برای روشنفکران مسلمان جهان امروز  جمهوری اســامی می کوشــد خود را به آن نزدیک 

یخی درآمده است. به صورت یک تکلیف اجتماعی، مسئولیت سیاسی، و یک رسالت تار

2ــچهارچوبنظریامامت
گرد یکدیگر درآیند  وجود امت و امام سابقه ای به درازای عمر بشر دارد. هرگاه جمعی هدفمند گردا
و تحت رهبری یک رهبر برای تحقق هدف یا اهداف خود بکوشند، می توان تصور کرد که وجود 
کرده است.2 ولی ارائۀ یک نظام سیاسی، به عبارتی یک سازوکار  امت و امام تحقق عینی پیدا 
که مسئولیت آن رهبری انسان در فرایند مترقی سیر الی اهلل باشد ــ با اجزاء  سیاسی و اجتماعی، 
متناسب و مرتبط و متعامل و هدفمند ــ کار بزرگ پیامبر اسام بوده و به باور ما، همین کار بزرگ 
یخ بشر، یعنی روز و عصر امامت، بوده است. الزمۀ تحقق خاتمیت پیامبر و پیدایش روز دوم تار
ییم از تولد آدم و آغاز پیدایش اســام تا ظهور  که وقتی می گو یــادآوری این نکته الزم اســت 
که در طول این  که تمام زمامدارانی   منظور ما این نیســت 

ً
پیامبر خاتم عصر نبوت اســت، قطعا

کرۀ زمین است ــ به قدرت  که به درازای هزاران سال سابقۀ حیات بشر به روی  دوران طوالنی ــ 
کســی چنین تصــور غیرواقع بینانه ای نخواهد  رســیده اند همه پیامبر خدا بوده اند. واضح اســت 
یم نبرد اصلی پیامبران خدا ــ از سپیده دم پیدایش جامعۀ بشری و  که توجه دار یژه  داشت؛ به و
یخ بوده است و در  حکومت های سیاسی تا عصر پیامبر خاتم ــ با ساطین جور و ستمگران تار
کرده اند  کســرا ها و قیصر ها ســتیز  این درگیری های شــورانگیز و دامنه دار، با فرعون ها و نمرود ها و 

گرفته  1. بی تردید با پذیرش اصل والیت فقیه در قانون اساسی، جمهوری اسامی ایران از الگوی سیاسی امامت الهام 
اســت. ولــی از طــرف دیگــر می دانیم این جمهــوری اولین تجربه پــس از یک فترت 1400 ســاله اســت و خود بحث 
کنار انواع دسیسه ها  کاربردی شناخته شده نبود و در  امامت و به دنبال آن والیت فقیه برای بسیاری به طور دقیق و 
که به خود دید نمی توان مدعی شد این تجربه آینۀ تمام نمای  و بی تجربگی ها و ساده اندیشــی ها و ندانم کاری هایی 
که در جای خود   آسیب شناسی عالمانۀ آن یک ضرورت پژوهشی است 

ً
که نیســت ــ و اتفاقا الگوی امامت اســت ــ 

باید به آن توجه نشان داد. 
که از سوی خداوند تعیین و به تعبیر قرآن مجید »جعل« شده است؛ اّنی جاعلک  2. در اسام ، امام رهبر امت است 

. )بقره/ 124(
ً
للّناس اماما
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یا ســرافراز و ســربلند در راه آزادی خلق ها جان باخته اند یا توانســته اند خلق ها را به پیروزی و 
یخ بشر فراوان سخن گفته است. رهایی برسانند. قرآن از این کشاکش سرنوشت ساز در طول تار
یخ بشــر از نظر ارتباط انســان و  منظــور مــا از این نام گــذاری، تبیین دو دورۀ مشــخص در تار
که در آن پیامبران اسام  یخ است. دوره ای  خدا و حرکت وجودی و جوهری انسان در طول تار
پی پیام خدا را به بشــر رســانده اند و در عصر پیامبر خاتم حتی نظام سیاســی متناسب با  پی در
یت ارائه شده است، و دوره ای که باید امت به رهبری امامان اسام، پیام خدا  این پیام به بشر

کنند. را، به دور از هر مرزبندی بی اعتبار و ارتجاعی، اجرا 
که در دورۀ نخست، سلسلۀ پیامبری  نکتۀ مهم و درخور توجه در این تقسیم بندی آن است 
حفظ شد تا به پیغمبر خاتم رسید؛ با وجود اینکه بین ظهور دو پیامبر ممکن است برزخ زمانی 
که با امامت پیامبر آغاز شده ــ سلسلۀ امامت حفظ شد  وجود داشته باشد و در دورۀ دوم نیز ــ 
تا به امام زمان برسد، و لو آنکه در این دوران نیز بین حکومت و امامِت دو امام، یک برزخ صغیر 
یخی به وجود آمده باشد، برزخ صغیر بین حکومت و امامت پیامبر و  کبیر از نظر تار یا یک برزخ 
کناره گیری امام حســن تا وقتی امام  کبیر از زمان  امامت و حکومت حضرت علی رخ داد و برزخ 

مهدی زمام امور سیاسی را به دست بگیرد، امتداد یافته است.
گذشــته نظام سیاســی امامت را درک  که می توانیم بهتر از  گرفته ایم  مــا امــروز در موقعّیتی قرار 
که پیامبــر از مکه به  کنیــم و مســئولیت متقابل امت و امــام را در آن تشــخیص دهیم. هنگامی 
کرد و در مدینه نظام سیاســی امامت را بنیاد نهــاد، هیچ کس در جهان این نظام  مدینه هجرت 
ین، که در تأسیس این نظام نقش تعیین کننده ای  سیاسی را نمی شناخت. حتی انصار و مهاجر
ایفا کردند، احتمااًل شناخت همانند و تبیین شده و همگونی از این نظام سیاسی نداشتند و پس 
کســانی وارد عرصۀ سیاســت  یــه بر پذیرندگان اولیه،1  کمــی پذیرندگان ثانو از فتــح مکــه با غلبۀ 
که حتی  که نه تنها با نظام سیاســی امامت آشنایی نداشتند  مدینه ــ در متن و حاشــیه ــ شــدند 
کارنامۀ سیاســی خود داشــتند و آرمان  بیش از دو دهه مخالفت و جنگ رســمی با پیامبر را در 
بلند آن ها تأســیس یک نظام سیاسی جدید با الگوگیری از امپراطوری های پارس و روم و مصر 

که اسام به وجود آورده بود. باستان با استفاده از قدرت و ظرفیتی بود 
گنجینۀ ارزشمند و بی مانند از کام و تجربیات  گرفته ایم که یک  ولی امروز ما در شرایطی قرار 

1. برای اطاعات بیشتر، رک: محمدحسن زورقی، شهر گمشده، همان، )فصل سوم: مدینةالنبی و مدینة العرب(.
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یم. منابع کامی شامل قرآن مجید و کام پیامبر و سایر معصومین  یخی را در اختیار خود دار تار
کنیم. که باید به آن ها توجه  یخی هم ظرفیت سرشاری در اختیار ماست  است؛ ولی از نظر تار

کالمی 2ــ1ــمنابع
منابع کامی به سه دسته تقسیم می شود: 1. قرآن مجید، 2. کام پیامبر، 3. کام سایر معصومین.

یکم:قرآنمجید
کار رفته است از آن جمله: در قرآن مجید واژۀ امۀ )امت( در موارد متعددی به 

ــ سورۀ بقره، آیات 128 ــ 134 ــ 141 ــ 143 ــ 213
ــ سورۀ آل عمران، آیات 104 ــ 110 ــ 113

ــ سورۀ نساء، آیۀ 41
ــ سورۀ مائده، آیات 48 و 66

ــ سورۀ انعام، آیۀ 108
ــ سورۀ اعراف، آیات 34 ــ 38 ــ 159 ــ 164 ــ 181

ــ سورۀ یونس، آیات 19 ــ 47 ــ 49
ــ سورۀ هود، آیات 8 ــ 118

ــ سورۀ یوسف، آیۀ 45
ــ سورۀ رعد، آیۀ 30

ــ سورۀ الحجر، آیۀ 5
ــ سورۀ نحل، آیات 36 ــ 84 ــ 89 ــ 92 ــ 93 ــ 120

ــ سورۀ انبیا، آیۀ 92
ــ سورۀ حج، آیات 34 ــ 67

ــ سورۀ مؤمنون، آیات 43 ــ 44
. در این 

ً
َمما

ُ
َمم، و ا

ُ
ِتکم، ا ّمَ

ُ
واژۀ امت به شــکل های دیگری در قرآن مجید آمده اســت؛ نظیر ا

گروه های انسانی هستیم که ممکن است در مسیر هدایت  موارد معمواًل شاهد اشاره به جوامع و 
گرفته باشند. گمراهی قرار  یا ضالت و 
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یر در قرآن مجید آمده است: واژۀ امام )در اشکال امام، امامهم، و ائمه( در موارد ز
ــ سورۀ بقره، آیۀ 124

ِتي  َیّ  َو ِمْن ُذِرّ
َ

اِس ِإَماًما َقال َك ِللَنّ
ُ
ي َجاِعل  ِإِنّ

َ
ُهَنّ َقال َتَمّ

َ
ُه ِبَکِلَماٍت َفأ ُبّ ــی ِإْبَراِهیَم َر

َ
»... َو ِإِذاْبَتل

کاری چنــد بیازمود و ابراهیم  اِلِمیــَن ...« ... و پــروردگار ابراهیم او را به 
ّ

 َعْهِدي الَظ
ُ

َیَنــال
َ

 ال
َ

َقــال
گفت:  گردانیدم.«  گفت: »من تو را پیشــوای مــردم  کارهــا را به تمامی به انجام رســانید. خدا  آن 

»فرزندانم را هم؟« گفت: »پیمان من ستمکاران را دربرنگیرد ...«
ــ سورۀ هود، آیۀ 17

ِکَتاُب ُموَســی ِإَماًما َو َرْحَمًة  وُه َشــاِهٌد ِمْنُه َو ِمْن َقْبِلِه 
ُ
ِه َو َیْتل ِبّ َنٍة ِمْن َر ی َبِیّ

َ
َکاَن َعل َفَمْن 

َ
»... أ

 ِمْن 
ّ

َحُق
ْ
ُه ال َیٍة ِمْنــُه ِإَنّ َتُك ِفي ِمْر

َ
اُر َمْوِعُدُه َفا ْحــَزاِب َفالَنّ

َ ْ
ِئــَك ُیْؤِمُنوَن ِبــِه َو َمْن َیْکُفْر ِبِه ِمَن ال

َ
ول

ُ
أ

ُیْؤِمُنوَن ...«
َ

اِس ال ْکَثرَ الَنّ
َ
ِکَنّ أ

َ
َك َو ل ِبّ َر

یاســت و  گو یش دلیلی روشــن دارد و زبانش بدان  که از جانب پروردگار خو کــس  ... آیــا آن  
که خود پیشوا و رحمتی بوده است، بدان شهادت داده با آن  کس  کتاب موسی،  پیش از این 
که به  گروه دیگری  کتاب روشــن ایمان می آورند و هر  که دلیلی ندارد برابر اســت؟ ایشــان به آن 
که حق است و از جانب پروردگارت  کافر شود جایگاهش در آتش است. در آن شک مکن  او 

آمده است؛ ولی بیشتر مردم ایمان نمی آورند ...
ــ سورۀ فرقان، آیۀ 74

».
ٌ
ِقیَن ِإَماما ُمَتّ

ْ
َنا ِلل

ْ
ْعُیٍن َواْجَعل

َ
َة أ اِتَنا ُقَرّ َیّ ْزَواِجَنا َو ُذِرّ

َ
َنا ِمْن أ

َ
َنا َهْب ل َبّ وَن َر

ُ
ِذیَن َیُقول

َّ
»َوال

یند: »ای پروردگار ما، از همســران و فرزندانمان دل های ما را شــاد دار و ما را  که می گو و آنان 
پیشوای پرهیزکاران گردان.
ــ سورۀ احقاف، آیۀ 12

ُموا 
َ
ِذیَن َظل

َّ
ا ِلُیْنِذَر ال ِبًیّ ٌق ِلَساًنا َعَر ِکَتاٌب ُمَصِدّ ِکَتاُب ُموَســی ِإَماًما َو َرْحَمًة َو َهَذا  »َوِمْن َقْبِلِه 

ُمْحِسِنیَن.«
ْ
َو ُبْشَرى ِلل

کتابی است تصدیق کنندۀ آن به زبان  کتاب موســی راهنما و رحمت بود و این  و پیش از آن 
عربی تا ستمکاران را بیمی و نیکوکاران را مژده ای باشد ...

ــ سورۀ االسراء، آیۀ 71
».

ً
ُموَن َفِتیا

َ
ُیْظل

َ
ِئَك َیْقَرُءوَن ِکَتاَبُهْم َو ال

َ
ول

ُ
وِتَي ِکَتاَبُه ِبَیِمیِنِه َفأ

ُ
َناٍس ِبِإَماِمِهْم َفَمْن أ

ُ
 أ

َّ
»َیْوَم َنْدُعو ُکل
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که به دســت راســتش داده  گــروه از مــردم را به پیشوایانشــان بخوانیم، نامۀ هر  کــه هر  روزی 
که درون هســتۀ خرماســت به او ســتم  یکی  که به اندازۀ رشــتۀ بار شــود. چــون بخواند، ببینــد 

نشده است.
ــ سورۀ توبه، آیۀ 12

ُهْم 
َ
ْیَماَن ل

َ
أ

َ
ُهْم ال ُکْفِر ِإَنّ

ْ
ــَة ال ِئَمّ

َ
وا أ

ُ
ْیَماَنُهــْم ِمْن َبْعِد َعْهِدِهْم َو َطَعُنوا ِفي ِدیِنُکْم َفَقاِتل

َ
ِإْن َنَکُثــوا أ »َو
ُهْم َیْنَتُهوَن.«

َّ
َعل

َ
ل

کفر  گر پس از بستن پیمان، سوگند خود را شکستند و در دین شما طعن زدند، با پیشوایان  ا
کردار خود بازایستند. که از  که ایشان را رسم سوگند نگه داشتن نیست. باشد  کنید  قتال 

ــ سورۀ انبیا، آیۀ 73
َکاِة َو  ِة َو ِإیَتاَء الَزّ

َ
ــا َخْیَراِت َو ِأَقاَم الَصّ

ْ
 ال

َ
ْیِهْم ِفْعل

َ
ْوَحْیَنــا ِإل

َ
ْمِرَنا َو أ

َ
ًة َیْهُدوَن ِبأ ِئّمَ

َ
َناُهــْم أ

ْ
»َوَجَعل

َنا َعاِبِدیَن.«
َ
َکاُنوا ل

پای  و همه را پیشوایانی ساختیم که به امر ما هدایت می کنند و انجام دادن کارهای نیک و بر
کردیم و همه پرستندۀ ما بودند. داشتن نماز و دادن زکات را به آن ها وحی 

ــ سورۀ قصص، آیۀ 5
واِرِثیَن.«

ْ
ُهُم ال

َ
ه َو َنْجَعل ِئّمَ

َ
ُهْم أ

َ
ْرِض َو َنْجَعل

َ ْ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي ال

َّ
ي ال

َ
ْن َنُمّنَ َعل

َ
یُد أ »َو ُنِر

یم. که بر مستضعفان روی زمین مّنت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان ساز و ما بر آن هستیم 
ــ سورۀ قصص، آیۀ 41

ُیْنَصُروَن.«
َ

ِقَیاَمِة ال
ْ
اِر َو َیْوَم ال ی الَنّ

َ
ًة َیْدُعوَن ِإل ِئّمَ

َ
َناُهْم أ

ْ
»َو َجَعل

که مردم را به آتش دعوت می کننــد و در روز قیامت  و آنــان را از آن گونه پیشــوایانی ســاختیم 
کسی یاری شان نکند.

ــ سورۀ سجده، آیۀ 24
َکاُنوا ِبآَیاِتَنا ُیوِقُنوَن.« ا َصَبُروا َو  َمّ

َ
ْمِرَنا ل

َ
ًة َیْهُدوَن ِبأ ِئَمّ

َ
َنا ِمْنُهْم أ

ْ
»َو َجَعل

کردند و به آیــات ما یقین  کــه چون صبوری پیشــه  از میــان آن قــوم پیشــوایانی پدید آوردیم 
داشتند، به فرمان ما به هدایت مردم پرداختند.

در نگاه اول به نظر می رســد دو وجه مشــخص را در نقش عمومی امامان می توان تشخیص 
کتاب  داد؛ راهنمایی و رهبری. راهنمایی جنبۀ نظری، و رهبری جنبۀ عملی دارد. بنابراین، یک 
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کند؛ در حالی  که رهبران هم راهنمایی و هم در  عمل رهبری می  کنند. نیز می تواند راهنمایی 
از نظر قرآن مجید، امامان به دو دستۀ کلی تقسیم می شوند؛ امامان هدایت و امامان ضالت.
امامان هدایت به آیات الهی یقین دارند و در راه خدا در برابر ســختی ها صبورند. به امر خدا 
پای می دارنــد و زکات می دهند و خدا  کارهــای نیک انجام می دهند. نماز بر هدایــت می کنند و 
یژگی اصلی رهبری آن هاســت.  را می پرســتند و مردم را به ســوی خدا رهبری می کنند و عدالت و
ولی امامان ضالت پیمان شکن اند و در دین خدا به مردم طعنه می زنند. مردم را به سوی آتش 

هدایت می کنند و ستْم ستون فرمانروایی آنان را تشکیل می دهد.
کــه روی به  که امت ها نیز به دو دســته تقســیم می شــوند؛ امتی  کرد  بنابرایــن، می تــوان تصور 
رهبــری امام هدایت آورده اســت و خدا را می پرســتد و به ســوی نور رحمت الهی می شــتابد، و 
که تن به رهبری امام ضالت ســپرده، دنیا را می پرســتد و به ســوی آتش غضب الهی در  امتی 
یر  گز یر از داشتن امام و رهبرند. آن ها که دل به امام هدایت نمی سپرند نا گز حرکت است. مردم نا

به رهبری امام ضالت تن می سپارند.

کالمپیامبر دوم:
یای پیامبر دربارۀ امامت آشــنا شدیم. پیامبر به قدری مسئلۀ  گو در خطبۀ غدیر، با کام رســا و 
ْم َیْعِرْف إماَم َزماِنِه، 

َ
که فرمود: »َمْن ماَت َو ل امامت را در اســام مهم و تعیین کننده می دانســت 

ــة.« هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناســد به مرگ جاهلیت مرده اســت.1  َمــاَت ِمیَتــًة َجاِهِلَیّ
کرده، دربارۀ زندگی و شــهادت و  پیامبــر حتی نــام دوازده امام معصوم پس از خــودش را اعام 

گفته است. یارت آن ها با مردم سخن  ز

کالمسایرمعصومین سوم:
ین پیامبر در عصــر نبوت و اولین امــام در عصر امامت  کــه آخر امــام علی دربارۀ پیامبر اســام ــ 

است ــ چنین گفت:

کافی ، ج1، 1407ق، 376. کلینی(، اصول  کلینی )شیخ  1. محمدبن یعقوب 
این حدیث در منابع متعّدد شیعه و سنی مثل تفسیر ابوالفتوح رازی، مسند احمدبن حنبل، مسند ابی داود الطیالسی 

و منابع دیگر آمده است.
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ْمُعُه، 
َ
َمَع َضْوُؤُه َو ِشَهاٌب َسَطَع ُنوُرُه َو َزْنٌد َبَرَق ل

َ
َقی َو َبِصیَرُة َمِن اْهَتَدى، ِسَراٌج ل »َفُهَو ِإَماُم َمِن اّتَ

ُسِل َو  ی ِحیِن َفْتَرٍة ِمَن الّرُ
َ
ُه َعل

َ
ْرَسل

َ
. أ

ُ
َعْدل

ْ
 َو ُحْکُمُه ال

ُ
َفْصل

ْ
ُمُه ال

َ
َکا ْشُد َو  ُتُه الّرُ َقْصُد َو ُسّنَ

ْ
ِسیَرُتُه ال

َمِم .«
ُ ْ
َعَمِل َو َغَباَوٍة ِمَن ال

ْ
َهْفَوٍة َعِن ال

ید.  که راهنمایی جو ید و چراغ آن اســت  که راه پرهیزکاری پو کســی اســت  »... او پیشــوای 
گردید و آتش زنه ای است  که روشنی آن بلند  که پرتو آن دمید و درخششی است  چراغی اســت 
یعت او راه حق را نمودار. ســخنش  کار اســت و شــر که نور آن درخشــید. رفتار او میانه روی در 
که پیامبران نبودند و  حق را از باطل جدا سازد و داوری او عدالت است. او را هنگامی فرستاد 

گولی و نادانی می غنودند.«1 مردمان به خطا،  کار می نمودند و اّمتان در 
امام علی دربارۀ امامت پیامبر به شش نکتۀ مهم و اساسی اشاره فرمود. نخست آنکه فرمود 
یت  او امــام متقین و پیشــوای پرهیــزکاران اســت. در حالی  که پیامبر پیــام خدا را برای تمام بشــر
کند.  آورده و پیام آور همگان است؛ ولی فقط می تواند متقین را امامت و پرهیزکاران را پیشوایی 
یت مطلــق آن را پرهیزکاران  کثر که ا در نظــام امامت بدون شــکل گیری »امت«، یعنی جامعه ای  
تشکیل می دهند، امام نمی تواند امامت کند. او هرگز نمی تواند پیشوای تبهکاران باشد. نخست 
باید »امت« به وجود آید تا امام امامت کند. امت به معنی خاص کلمه ــ جامعۀ پرهیزکاران ــ در 
اینجا مقصود ماست. پرهیزکاری به معنی نمادین آن منظور نظر نیست، بلکه به معنی بنیادین 
ین  که اعضای آن شــهوت گز آن منظــور نظر اســت. به عبــارت دیگر، »امــت« جامعه ای اســت 
کرده اند. در  ین اند و از لذت های حســی به ســوی لذت های قلبی مهاجــرت  نیســتند، فطرت گز
که شوق لقای خداوند در قلوب اعضای آن  یان است  ین شرایط، امت جامعۀ هدایت جو بهتر
کرد چنین بود: »... بصیرۀ  که امام علی بدان اشاره  موج می زند. به همین دلیل دومین نکته ای 

من اهتدی ...«
کســانی را روشــنی  یان اســت. او راه  کــه روشــنایی بخش راه هدایت جو پیامبــر امامــی اســت 
که بازگشت همه به سوی  ینش و وجود مطلق ــ  که در سیر وجودی به سوی مبدأ آفر می بخشد 
ین، و روی برگردان از راه  اوست ــ همراه او هستند. بدیهی است انسان های دنیاطلب، شهوت گز

که امام متقین است ــ چراغ راه و راهنمای خود بدانند. خدا نمی توانند او را ــ 
گفت چنین بــود: »... ســیرتُه القصد ...«؛  که امــام علی دربارۀ امامــت پیامبر  ســومین نکته 

1. نهج الباغه، ترجمۀ سیدجعفر شهیدی، چ5، تهران: شرکت انتشارات و آموزش انقاب اسامی، بی تا، 87. 
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 مرزی بیــن راه پیامبر و راه جاهان متنّســک و راه 
ً
ســیره و روش او میانــه روی بــود. علی دقیقــا

گاه اهل درس  کرد. افراط گرایی شــیوۀ جاهان متنسک اســت؛ هرچند  عالمان متهتک ترســیم 
گر باشند، خطرشان برای اسام و جامعه  که ا گفتن نیز هســتند ــ  و بحث و خواندن و نوشــتن و 
بیشتر می شود. مگر نگفتند که استفاده از وسیله ای نظیر بلندگو حرام است و مسلمین نباید عمر 
کنند1 و مگر روســیه با همان ساح سرزمین های  خود را صرف ســاختن دورانداز )توپ جنگی( 
اسامی را با تحمیل قراردادهای ترکمنچای و گلستان نگرفت و هفتاد سال در آسیای مرکزی تیغ 
یم  گلوی نرم ایمان اسامی توده های مردم نکشید؟ مگر در عربستان به تحر تیز مارکسیسم را بر 
یم تحصیل زنان فتوا ندادند؟ مگر نگفتند  رانندگی زنان فتوا ندادند؟ مگر در افغانســتان به تحر
یر شــد، بهتر اســت یک قلوه ســنگ در دهانش بگذارد تا  گز گفتن با نامحرم نا گر زن به ســخن  ا
کنــد؟ مگر به عنوان »غیرت ســتایی مرد دینــدار« نگفتند مــردی آن چنان غیرت  صدایــش تغییر 
یخته دید، زنش  یی آو  بر طناب رختشــو

ً
که وقتی نامحــرم لباس زنش را تصادفــا دینی داشــت 

یژۀ پوشــش خــود نکرده اند؟  را طــاق داد؟ و مگــر رنگ ســیاه را رنگ پرچــم داعش و رنگ و
کرده اند و نتیجه اش در نهایت ســلطۀ ســیاه اســتبداد بیدادگرانۀ غرب  گفته اند و  چــرا بوده اند و 
گونه مردم جدا می کند؛   راه پیامبر را از راه دو 

ً
کشــورهای اسامی بوده اســت. امام علی دقیقا بر 

کرباس اند.  کمی توفیر سر و ته یک  که هر دو با  راه ابوموســی اشعری ها و راه عمروبن  عاص ها، 
جاهان متنسک همیشه و همه  جا جلوداران عالمان متهتک و جاده صاف کن الحاد ــ به معنی 

کلمه ــ بوده اند و هستند. وسیع 
کرد »امکان پذیری رشد«  که امام علی در ســنت امامت پیامبر به آن اشاره  چهارمین نکته ای 
گفــت: »... و  که بــر آن نظــام امامت حاکم اســت. امام علی بــا صراحت  در جامعــه ای اســت 
یــی، راه راســت، و نیز از قــوه به فعل  ســنُتُه الرشــد ...« رشــد به معنی صحیح، درســت، نیکو
یست شناختی  درآمدن استعدادهای وجودی است. نوزاد انسان استعداد بالغ شدن را ــ از نظر ز
ــــ بالقــوه دارد و در طــول زمان به کمک تغذیه و بهداشــت رشــد می کنــد و این اســتعداد بالقوه 
کامل ــ از نظر سرشت شناختی ــ شدن را دارد؛  بالفعل می شود. یک انسان بالغ استعداد انسان 

یات پدر آنتونیوی پرتغالی بود که در زمان شاه سلطان حسین صفوی به  1. تقبیح ساختن توپ جنگی )دورانداز( از نظر
ایران آمد و جدید االسام علی قلی شد و شد از پرچمداران اخباری گری در ایران. رک:

یان،  یان، قــم: انصار کوشــش رســول جعفر علی قلــی جدید االســام، ترجمه، شــرح، و نقد ســفر پیدایش تورات، به 
.40 ،1375



وز 116 |امامتوجهانامر

یست شــناختی رشــد نمی کند  ولــی در طــول زمان این اســتعداد خود به خود و هم زمان با رشــد ز
و رشــد آن مشــروط به ایمان و عمل صالح اســت. نظام امامت امکان رشــد سرشــت  شناختی 
اعضای جامعۀ متناسب با خود ــ امت ــ را فراهم می کند و انسان ها را »خداخواه«، »خداجو«، 
»خدابــاور«، »خداتــرس«، و »خدامهر« بــار آورده، آن ها را برای ماقات بــا خدا در فراطبیعت 
آماده می گرداند. شگفت انگیز آنکه این رشد سرشتی سبب رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
و سیاسی جامعه ای که به صورت یک امت درآمده است نیز می  شود. امت به معنی اختصاصی 

کلمه در اینجا منظور نظر است.
کرد »والیت مطلق امام«  که امام علی دربارۀ سیرۀ امامت پیامبر به آن اشاره  پنجمین نکته ای 
کاُمــُه الفصــل ...« حکــم او فصل اســت؛ هم فصل حــق از باطل،  گفــت: »... و  بــود. علــی 
کــرد حکم او  هــم فصِل بایــد از نباید، و هــم فصل الخطاب همــۀ اقوال دیگــر. وقتی امام حکم 
فصل الخطــاب اســت و بــدون چــون و چــرا اجراشــدنی اســت. هرچنــد قبــل از صــدور حکــم 
جمع آوری اطاعات و مشاوره می  کند و در فرایند تصمیم گیری از آراء دیگران سود می گیرد، وقتی 

حکم او صادر شد، باید اجرا شود.
و باالخره ششمین نکته را علی چنین گفت: »... و حکُمُه العدل ...« حکم او عدل است و 
یان،  ینان، راهنمایی هدایت جو عدالت مبنای اصلی حکمرانی اوست. بنابراین، رهبری فطرت گز
یــان، حکمرانــی مقتدرانه بــر حق گرایان و  یــط و افراط گرایــان، رشــد جامعــۀ خداجو پرهیــز از تفر
یژگی های امامت پیامبر و همۀ امامان اسام است  حکمرانی دادگرانه و حمایت از دادورزان از و

کرد. و علی نیز خود این چنین امامت 
گفت: در جای دیگر امام علی دربارۀ رسالت و امامت پیامبر چنین 

ٍر، َو َجاَهَد  ُمَقّصِ
َ

ِه َغْیَر َواٍن َو ال ّبِ َغ ِرَســاالِت َر
َّ
ِق، َفَبل

ْ
َخل

ْ
ی ال

َ
 َعل

ً
َحّقِ َو َشاِهدا

ْ
ی ال

َ
 ِإل

ً
ُه َداِعیا

َ
ْرَســل

َ
»أ

َقی َو َبَصُر َمِن اْهَتَدى.« ٍر، ِإَماُم َمِن اّتَ ُمَعّذِ
َ

ْعَداَءُه َغْیَرَواِهٍن َو ال
َ
ِفي اهلِل أ

گواه باشــد. او پیام های  یدگان ]خلق[  »او را فرســتاد تا حق را دعوت کنندۀ راه باشــد و بر آفر
کرد. نه ناتوان  کرد و نه بازماند و در راه خدا با دشمنان او جهاد  پروردگارش را رساند. نه سستی 
که هدایت پذیرد ]بود.[«1 گیرد و دیدۀ هر  که پرهیزکاری پیش  شد و نه عذری آورد. پیشوای هر 
کرده اســت؛  یخی پیامبر، اشــاره  یت تار در این فراز امام علی به هر دو بعد، از ســه بعد مأمور

1. همان، 115 ــ 116. 
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رســالت و امامت. در مقام رســالت مخاطب پیامبر »خلق« اســت. تمام مردْم مخاطب رسالت 
پیامبرند؛ ولی در امامت او فقط می تواند پیشــوای پرهیزکاران و چشم و راهنمای هدایت پذیران 

باشد و چنین نیز بود.
یر می توان دید: سه نقش اصلی پیامبر )رسالت، امامت، و خاتمیت( را در جدول ز

جدول 1. سه نقش بزرگ پیامبر

ماحظاتبرای:نقش

گرایشات و خاستگاه اجتماعی آنانتوده های مردمرسالت صرف نظر از سطح تمایات و نوع 

گرفته اندهدایت پذیرانامامت که حرکت در راه خدا را تصمیم  ینان و کسانی  فطرت گز

یخخاتمیت ایجاد جامعۀ جهانی تراز قرآن در »وقت معلوم« در علم الهی و در زمان تار
یخی مطلوب از نظر جامعه شناسی تار

گــون نظام امامت در ســخنان امامان اســام مندرج اســت. امام باقر فرمــود: »کان  گونا ابعــاد 
کاَنت الِوالَیۀ آخر الَفراِئض فانــَزل اهلل تعالی عّزوجل: ‘الیوم  یضة االخری و  یضۀ َتَنــّزلُ َبعدالفر الَفر
ُکم دینُکم و اتَممُت علیُکم نعَمتی و رضیُت لُکم االســام دینــا ...’ یقول اهلل عّزوجل: 

َ
کَملُت ل ا

کَملُت لُکم الفرائض.‘«1 یَضه، قد ا نزل علیُکم َبعد هذه الفر
ُ
‘الا

که از جانب خداوند نازل شــد  یضه ای  ین فر یضۀ دیگر نازل شــد و آخر یضه بعــد از فر هــر فر
کامل ساختم  که: »امروز دین شــما را  کرد  یضۀ والیت بود و پس از این، خدا این آیه را نازل  فر
یضــۀ دیگری نازل  یضه، فر ید: »پــس از این فر کــردم.« خداونــد می گو و نعمتــم را بر شــما تمام 

کامل ساخته ام.« که به تحقیق فرائض را برای شما  نخواهد شد 
که از جانب  یضــه ای می داند  بنابرایــن، امام باقر امامــت و والیت و برقراری نظام امامت را فر
خداوند نازل شده است و با نزول آن دین اسام کامل شده است. امام رضا نیز به گونه ای دیگر 
ُکْم 

َ
ُت ل

ْ
ْکَمل

َ
َیْوَم أ

ْ
ل
َ
ید: »و انزل فی حجة الوداع و هی آخر عمره: ا بر این واقعیت اشاره کرده و می گو

ِدیَنُکْم ...’ و امر االمامۀ من تمام الّدین ...«2 در حجة الوداع و در پایان عمر پیامبر این آیه نازل شد: 
»امروز دین شما را کامل ساختم ...« و با امر امامت دین و نعمت هدایت الهی کامل و تمام شد.
َکاِة  ِة َو الّزَ

َ
ا ی الّصَ

َ
ْشَیاَء؛ َعل

َ
ی َخْمَسِة أ

َ
ُم َعل

َ
ْسا ِ

ْ
براساس روایت دیگر، امام باقر فرمود: »ُبِنَی ال

ــد االول، قــم: مکتب االعام االســامی، 1362، 159 )بــه نقل از 
ّ
1. محمــد محمــدی ری شــهری، میزانالحکمه، المجل

2. همان، 589.نورالثقلین، ج1، 581(.
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َیُة 
َ

َوال
ْ
: ‘ال

َ
؟’ َفَقــال

ُ
ْفَضل

َ
ّیُ َشــْیٍء ِمْن َذِلــَك أ

َ
ــُت: ‘َو أ

ْ
 ُزَراَرُة َفُقل

َ
َیــِة. َقــال

َ
َوال

ْ
ــْوِم َو ال َحــّجِ َو الّصَ

ْ
َو ال

ْیِهّنَ ...‘«1
َ
 َعل

ُ
ِلیل َواِلی ُهَو الّدَ

ْ
َها ِمْفَتاُحُهّنَ َو ال ّنَ

َ
؛ ِل

ُ
ْفَضل

َ
أ

امــام باقــر فرمود: »اســام بــر پنج چیز بنا نهاده شــده اســت؛ بر نمــاز و زکات و حــج و روزه و 
گفت: ‘والیت افضل اســت؛ چون  کدامیک افضل اســت؟’ امام  گفت: ‘پرســیدم  والیــت. زراره 
گفت: »... ِاّن االمامۀ  کلید آن هاست و والی بر آن ها راهنمایی و راهگشایی می کند.‘« امام رضا 

زمام الدین و نظام المسلمین و صاح الدنیا و عّزالمؤمنین ...«2
امامــت زمــام دیــن و نظــام مســلمین و صــاح دنیــا و عــزت مؤمنیــن اســت. امامــان راه اند، 
که بر آن  راهنماینــد، راهگشــایند، رهبرنــد، راهبردند، رهیافت اند و خــود نیز راهنوردند و ایــن راه 
گذشت همان صراط مستقیم الهی است.  یم و بدون هدایت آنان از آن نمی توانیم  پای می گذار
که همۀ آن هــا موجد آن بوده اند؛ ولــی هدایت عملی جز با  هدایــت نظری آنان رخدادی اســت 

کامل امکان پذیر نیست. یضۀ امامت و برقراری نظام سیاسی والیت و امامت به طور  اقامۀ فر
کامی در حوزۀ امامت بســیار وســیع تر از این است و خوشبختانه در این زمینه، منابع  بحث 

کم نیست. ولی این فرمایش پیامبر را به یاد داشته باشیم. دردسترس نیز 
 َبْیِتیَو 

َ
ْهل

َ
هلِل َو ِعْتَرِتي أ

َ
ِکَتــاَب ا وا َبْعِدي، 

ُّ
ْنَتِضل

َ
ــْکُتْم ِبِهَما ل ْیِن َما ِإْن َتَمّسَ

َ
َقل

َ
لّث

َ
ــي َتاِرٌك ِفیُکُم ا »ِإّنِ

َحْوَض.«
ْ
ل
َ
ّيَ ا

َ
ی َیِرَدا َعل ْنَیْفَتِرَقا َحّتَ

َ
ُهَما ل ِإّنَ

گمراه  ید، هرگــز  گر به آن دو متمســک شــو کــه ا مــن دو ثقــل را در میــان شــما باقی می گــذارم 
کتــاب خــدا و عترت و اهل بیتــم را. و ایــن دو از هم جدا نمی شــوند تا در حوض  ید.  نمی شــو

کثرت به عالم وحدت[ به من ملحق شوند. ]مقام اتصال از عالم 
یخ تداوم می بخشد. در اهل  قرآن ضامن امتداد رسالت پیامبر است و رسالت ایشان را در تار
کــه معصومین همه اهل بیت پیامبرنــد، امامت پیامبر تداوم یافته اســت و این دو  بیــت پیامبر، 
کثرت به روشنای حضور در مقام  که می توانند ما را از سیاهی های عرصۀ  رشــتۀ نورانی هستند 
کبر اســت؛  که این دو از هم جدانشــدنی اند. قرآن ثقل ا کرد  یح  کنند. پیامبر تصر وحدت منتقل 
یخ تحقق یابد و عترت ثقل اصغر  چون بدون رسالت محمد، امامت محمدی نمی تواند در تار

کامل رسالت تصورناشدنی است. هستند؛ چون بدون امامت نیز امکان تحقق 

کافی، ج2، 18(. 2. همان، 1.230. همان، 160 )به نقل از اصول 
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یخی بیاتتار 2ــ2ــتجر
کرد. اولین  یخی در زمینۀ نظام سیاســی امامــت را در هفت فصل می توان بررســی  تجربیــات تار
فصــل از ایــن تجربه ها، نظام سیاســی امامــت در دوران حکومــت پیامبر در مدینه اســت.1 این 
که از بازشناسی و  که بازشناســی آن و نتایجی  یادی دارد  یژه از آن رو اهمیت بســیار ز دوران به و
 مقبول همۀ الیه های اجتماعی در ســطح ملت 

ً
قرائــت مجدد آن می تواند به دســت بیایــد الزاما

محمد و امت اسام خواهد بود.
یژۀ معنوی فاطمه و اعتراض او  یخْی زندگی سیاســی و جایگاه و فصــل دوم این تجربیات تار
به تغییر نظام امامت به خافت اســت. این اعتراض در ســپیده دم دوران خافت ســه خلیفۀ 
که دوران امامت محمد را به  گرفت. برزخــی  که آن را برزخ صغیر نامیده ایم، صورت  نخســتین، 

دوران امامت علی پیوند می زند.
که از بیعت مردم در مدینه با  یخی دوران امامت علی اســت  ســومین فصل این تجربیات تار

کوفه پایان می یابد. او آغاز می شود و با شهادت او در مسجد 
کبیر  چهارمین فصل، غروب امت و خروج امام حســن از صحنۀ حکومت و آغاز دوران برزخ 
کوتاه امام حسن را به دوران امامت جهانی امام  که دورۀ امامت  کبیر دورانی است  اســت. برزخ 

مهدی متصل می  کند.
کوفه و  کاذب امــت در افــق  پنجمیــن فصــل از ایــن تجربیــات، عصــر طلوع مجــازی و فجــر 
کــه درس های تلخ ولی  کرباســت  ین امام حســین و یارانش در  شــهادت دردناک و حجت آفر

گذاشته است. بسیار آموزنده ای را بر جای 
یان در شــرق و آغاز شــب تیرۀ  کاذب و طلــوع مجــازی امــت در خراســان و ســقوط امو فجــر 
ســلطنت عباســی در شرق و ســلطنت اموی در غرب ششــمین فصل از این تجربیات به شمار 
می رود. شب هزارساله ای که تا عصر ما تداوم یافته است. هفتمین فصل این تجربیات آغاز فجر 
که شــامل بازگشت مجّدد به اســام و بیداری اسامی در  صادق طلوع امت در دوران ماســت 
ایران، لبنان، عراق، یمن، و چند کشور دیگر می شود و بدان دلیل آن را فجر صادق می نامیم که 

کمک امت اســت؛ و گرنه به معنی وســیع  1. در اینجــا منظــور مــا از »امامت« برقراری نظام سیاســی به رهبری امام و با 
کلمه، امامان چه در رأس قدرت باشند و چه نباشد، امام اند و مردم را به اشکال مختلف رهبری می کنند و به نحوی 

مردم از نتیجۀ امامت آن ها بهره مند می شوند.
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که انقابیون مسلمان در مقابل تمامی تهدیدات  براساس تجربیات چهل سال اخیر، می بینیم 
که میوۀ شــجرۀ ملعونۀ  یســتی اســتکبار جهانی ــ  و جنگ های نظامی، روانی، اقتصادی، و ترور
کرده، منتظر طلوع خورشــید قائم آل محمدند. ما این  یادشــده در قرآن مجید اســت ــ مقاومت 

کرده ایم. تجربیات ارزشمند را در جای خود مطرح 
یخی امامت جدول 2. فصول تجربۀ تار

ماحظاتبازۀ زمانی فصلشماره

یخاز هجرت تا رحلت پیامبراول ارائۀ نظری و عملی نظام سیاسی امامت به تار

اعتراض به انحال نظام سیاسی امامت و تأسیس از رحلت پیامبر تا شهادت فاطمهدوم
نظام سیاسی خافت

ارائۀ عملی نظام سیاسی امامت و مقاومت در مقابل دوران حکومت امام علیسوم
ارتجاع اموی

شهادت امام علی تا عقد قرارداد ترک چهارم
یه مخاصمه بین امام حسن و معاو

گرایش های ارتجاعی نظیر  غروب امت در اثر رواج 
قوم گرایی، ملی گرایی، نژادپرستی، و دنیاپرستی در 

کوفه یژه در  قلمرو امام علی به و

یه تا شهادت امام حسینپنجم کام از مرگ معاو کوفه و سقوط مجدد آن در  کاذب امت در  فجر 
گرایش های ارتجاعی و ظهور حقانیت و صداقت 

پیامبر و اهل بیتش با شهادت امام حسین و یارانش

کاذب امت در خراسان و خیانت عباسیان و از سقوط بنی امیه تا شهادت امام رضاششم فجر 
تأسیس امپراطوری عباسی

فجر صادق طلوع امت در ایران، لبنان، یمن، عراق، از پیروزی انقاب اسامی تا امروزهفتم
و کشورهای دیگر و مقاومت در برابر استکبار جهانی 

به منظور زمینه سازی برای ظهور قائم آل محمد

2ــ3ــابعادنظرینظامسیاسیامامت
که از دیربــاز توجه فیلســوفان، سیاســتمداران، مصلحــان، و به طور  سیاســت موضوعی اســت 
کتاب سیاســت نامه1 و  کرده اســت. خواجــه نظام الملک در  کلی اندیشــمندان را به خود جلب 
یاد در قابوس نامه 2 بدین موضوع پرداخته اند  عنصرالمعالی کیکاووس بن قابوس بن وشمگیر بن ز

کتابفروشــی  ینــی، چ2، تهران:  1. حســن بن علــی خواجــه نظام الملک، سیاســت نامه، با حواشــی و تصحیح محمد قزو
زوار، 1344.

کیــکاووس، قابوس نامه، به اهتمام و تصحیح غام حســن یوســفی، چ2، تهران: بنگاه ترجمه و نشــر  2. عنصرالمعالــی 
کتاب، 1342.
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و دادورزی، آسایش عمومی، امنیت، حفظ کشور، و فرمانروایی را از وظایف حکومت شمرده اند. 
احمد بــن عمر بن نظامی عروضی ســمرقندی در چهــار مقاله به این موضوع پرداخته اســت. اثر 
کتاب مشــهور احیاء العلوم الدین اثر ابوحامد غزالی  کرد  که نمی توان از آن چشم پوشــی  دیگری 
کتاب در حدود سال های 487 تا 495 ه .ق ــ حدود 950 سال پیش ــ نوشته شده  است. این 

یسد: است. ابوحامد غزالی چنین می نو
... مقاصــد خلق مجموع اســت در دیــن و دنیا و نظام دین منوط اســت به نظــام دنیا. چه 
کار  دنیــا مزرعۀ آخرت اســت1 و آلتی اســت رســاننده به حضرت باری ســبحانه و تعالــی ... 2 و 
دنیا منظم نشود، مگر به اعمال آدمیان ... سیاست در استصاح مردمان و نمودن به ایشان راه 

که نجات دهنده است در دنیا و آخرت ...«3 راست را 
یسد: دکتر عبدالحمید ابوالحمد در کتاب مبانی سیاست ضمن نقل آرای پیش گفته می نو

گســترده بوده و از دید او تنها دانشی  که غزالی از سیاســت به دســت می دهد بســیار  یفی  تعر
یانه را در این دنیا به مردمان می آموزد.4 که زندگی صلح جو است 

که دین و دنیا از یکدیگر تفکیک ناپذیرند؛ ازاین رو مسجد  غزالی بر این باور پافشاری می کند 
و بــازار، عبــادت و تجــارت، دین و دولــت نمی توانند از یکدیگر جدا باشــند. او بر این اندیشــۀ 
کشــید و  که باید در آن رنج  که دنیا همچون زراعتگاهی اســت  اصیل اســامی پای می فشــارد 
کرد تــا در آخرت نتیجــۀ رنج های خــود را دید. او  بــذر پاشــید و علف هــرز را واکشــید و آبیاری 
که مــا را به آن مقصود ازل و ابد می رســاند. غزالی وظیفۀ دولت  اصــواًل جهان را مرکبی می بیند 
کوشــش در راه رهایی و  را اســتصاح مــردم، راهنمایــی جامعه و خط مشــی گذاری عمومــی، و 
رســتگاری مردم در دنیا و آخرت می داند. در دوران معاصر، مفهوم سیاست تغییر بنیادین نکرده 

است. به قول دکتر ابوالفضل قاضی، استاد دانشگاه تهران،
کلمۀ  به هر تقدیر، امروزه با وجود اینکه علوم جدید معانی و مفاهیم جدیدی بر 
کــرده اســت، معذالک مفهوم ســنتی آن هنــوز هم مورد توجه اســت.  سیاســت بار 
کلمۀ سیاســت چنین آمده اســت: »شــناخت  کادمــی فرانســه، معنی  در فرهنــگ آ

2. اشاره به این آیه: »ِاّنا هلل و ِاّنا الیه راجعون.«1. اشاره به این حدیث: »الّدنیا مزرعة االخره.«
3. رک: عبدالحمید ابوالمحمد، مبانی سیاســت، ج1، چ3، تهران: توس، 1365، 15. به نقل از ابوحامد غزالی، احیاء 

یدالدین محمد خوارزمی، به کوشش حسین خدیوجم، تهران: بنیاد فرهنگ ایرانی، 1351. العلوم الدین، ترجمۀ مؤ
4. عبدالحمید ابوالمحمد، همان، 16. 
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که با فن حکومت در یک دولت و رهبری روابط خارجی آن مربوط  کلیۀ مســائلی 
کردن دولت و رهبری روابط آن با ســایر دول«. به همین  اســت.« یا »فن حکومت 
کــه اولین نتیجه گیری در باب سیاســْت ارتباط این مفهــوم با دولت ــ  جهت اســت 
کسانی نظیر مارسل  کشــور یا در آغاز با دولت ــ شهر بوده است و سیر تحول الفاْظ 
پرلو1 و ژرژ ژلینک2 را بر آن داشــته اســت تا با این برداشــت علم سیاســت را »علم 
شــناخت دولت« یا »علــم دولت«3 بدانند و نهادهای سیاســی را همــان نهادهای 
کشــوری« به شــمار آورنــد و حوزۀ عمــل سیاســت را محدود به  دولتــی یــا »دولت 
ین وجهی سازمان و تکامل پذیرفته و در  که به بهتر جامعه متشکل و متعالی سازند 

ین اشکال جوامع است. حال  حاضر متعالی تر
اما علما و دانشــمندان دیگر سیاســت را در قلمــرو پهناورتری ماحظه می کنند و 
که پدیدۀ سیاســت تنها منحصر به پدیده هــای محاط در دولت  چنین بــاور دارند 
کــه این پدیــده را در  گرایش بر آن اســت  کشــور نیســت، بلکه علــم سیاســت را  ــــ 
گرفتــه تــا پیچیده تــر و ســازمان یافته تر،  همــۀ جوامــع، از جــزء و خــاص و ابتدایــی 
یۀ لئــون دوگی4،  کننــد. بنابراین، مســئله را در چهارچــوب نظر مطالعــه و تفحــص 
یــۀ معــروف لئــون دوگــی تمایــز  دانشــمند و حقوقــدان فرانســوی، می گذارنــد. نظر
گروه بندی  کــه در میان هــر  میــان »فرمانروایــان و فرمانبــران« اســت؛ به ایــن  ترتیب 
گونــه جامعــۀ دیگــر( دو مقولــه افــراد وجــود دارند:  انســانی )اعــم از دولــت یــا هــر 
که دســتور می دهند و  که فرمــان می برند. آنانــی  کــه فرمــان می راننــد و آنانی  آنانــی 
ین  یردســتان و زبردســتان، و در آخر کــه اطاعــت می کنند، رؤســا و اعضــا، ز آنانــی 
گونه افراد حاصل  تحلیــل فرمانروایان و فرمانبران. سیاســت از رابطۀ میان ایــن دو 
کار فرمانروایــان و قدرت  که بــه  می شــود و نهادهای سیاســی نیــز آن هایی هســتند 
دارنــد می کوشــند  بــه دســت  را  قــدرت  زمــام  کــه  آن هــا  مربــوط می شــوند.  آن هــا 
کــه ندارنــد در پــی آن انــد تــا بــه دســتش آورنــد.5 کننــد و آنــان  کــه آن را حفــظ 
لذا، با این دید سیاست در قلمرو گسترده تری از حوزۀ عملکرد دولت مورد بررسی 

یس Marcel prelot .1، استاد افتخاری و رئیس دانشگاه پار
2. Georges Jellink 3. Statologie 4. Leon Doguit
یعت پناهی، حقوق اساســی و نهاد هــای سیاســی، ج1، چ6، تهران: دانشــگاه تهــران ، 1375،  5. ابوالفضــل قاضــی شــر

13 ــ 14.
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قرار می گیرد و از صورت »علم دولت« به درمی آید و کسوت »علم قدرت« به خود 
می پوشد.1

یف می کند و بدین ترتیب، دامنۀ علم  کنترل رفتار دیگران تعر کورنبلوم قدرت را توانایی  یلیام  و
ید: سیاست را توسعه می دهد.2 ابوالفضل قاضی می گو

یام9،  یمــون آرون5، ژرژ بــردو6، ژرژ ودل7، ژان مینو8، شــارل مر یــس دو رژه4، ر ژرژ ســل3، مور
کــه به این طــرز تفکر  کاتلــن11، از زمــرۀ اندیشــمندان و مؤلفانــی هســتند  هارولــد الســول10، و ژرژ 

یده، قدرت را در متن بینش موضوعی سیاست قرار داده اند.12 گرو
از دیدگاه ما سیاسْت علم تحصیل، حفظ، و بسط قدرت و قدرت نیز نتیجۀ همگرایی آحاد 
حقیقــی و حقوقی مردم اســت.13 هر شــخص حقیقــی مقداری قــدرت ذهنی و مقــداری قدرت 
که هر شخص حقوقی مقداری قدرت نرم و مقداری قدرت سخت دارد.  عینی دارد؛ همان طور 
کاهش آن ها می شــود. مســئلۀ مهم نوع  گرایی موجب  همگرایــی موجب افزایــش قدرت هــا و وا
کلی  که ســبب همگرایی در آحاد جامعه می شــود. در یک تقسیم بندی  و جنس عاملی اســت 
کرد. در نظام های سلطنتی،  می توان این عوامل را به دو دستۀ بزرگ اجباری و اختیاری تقسیم 
 شــدید اجتماعی را به وجود 

ً
گرایی نســبتا عوامل اجباری، همگرایی های عمومی و در ضمن وا

می آورد. در این جوامع ارادۀ توده های مردم اسیر خواست ها و آزهای طبقات فرادست و اشراف، 
و در نظام های سلطنتی، به شکل مطلق، اسیر آزهای شخص شاه است. جاه و مال شاه در این 
جوامع به وسعت فقر و نگون بختی توده های فقیر است. شاه می کشد هر کسی را که می خواهد و 
که شمشیرش می برد مؤثر  که می خواهد. حکمش قانون و اراده اش تا آنجا  می بخشد هر چه را 
است. شاه می تواند مردم یک شهر را آتش بزند؛ آن چنان که نرون زد. یا مردم یک شهر را کور کند؛ 
کشور را بدهد؛ آن چنان  کردن زنان یک  یان  کرد. یا دستور عر که آغامحمدخان قاجار  آن چنان 
که پســرش ســپرد. کشــور را به بیگانگان بســپرد؛ آن چنان  کــه رضاخــان داد، یا تمام نفت یک 

1. همان، 15.
2. William Kornblum, Sociology in a changing world, International Edition, USA,…: wadsworth, 2012, 491.
3. Georges Sell 4. Maurice Duverger 5. Reymond Aron 6. Georges Burdeau

7. Georges Vedel 8. Jean Maynaud 9. Charles Merriam

10. Harol Lasswel 11. Georges Catlin
12. ابوالفضل قاضی، همان، 13 ــ 16.

گاهی، ج3، همان. کتاب توضیح داده ام: محمد حسن زورق، ارتباطات و آ 13. در این باره به تفصیل در این 
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 یک 
ً
در نظام های ســلطنتی مشــروطه، اشــراف نیز در استبداد شاه شریک می شــوند و اساسا

گاه شاه نیمی از اعضای آن را  که  مجلس شورا به نام مجلس سنا برای خود تشکیل می دهند 
کوچه و بازار نیز می توانند  خود تعیین می کند. در شرایطی، در مجلس عوام نمایندگانی از مردم 
کامل آن  کشــورهای غربی وجــود دارد و مظهر  که در  کنند. در نظامات جمهوری،  حضــور پیدا 
یکاســت، کان سرمایه دارها سررشتۀ امور را در اختیار خود دارند و خود در دو  نظام حاکم بر   امر
ســازمان سّری جهانی متشکل شده اند و با در دست داشتن رسانه ها، رأی خود را در صندوق 
یزند. این چنین اســت  یزنــد تا مردم همــان رأی را در صنــدوق آراء انتخاباتی بر ذهــن مردم می ر
کــه یک روز اوبامــا، یک سیاســتمدار سیاهپوســت، روی پرده می آیــد و روز دیگــر ترامپ، یک 
ســرمایه دار سفیدپوســت؛ ولی هــر دو در برابــر ایران یــک راه را می روند و در عمل یک سیاســت 
را پیگیری می کنند. در تمام این نظامات ارادۀ مردم اســیر اســت؛ یا اســیر زور ظاهری و آشکار و 
گاه  گیج کننده و ســحرکنندۀ انواع رسانه ها، یا حتی  رســمی قدرتمندان، یا اسیر تحمیق تبلیغات 

کارآمد ولی ضد انسانی. اسیر تطمیع یک بوروکراسی 
کشور  که در آن  که هر  گونه ای  یکا جمع می شــود؛ به  گوشــۀ جهان در   امر وقتی ثروت از چهار 
یزه های ســفرۀ اقتصاد آن بهره ور اســت، این تطمیع ارادۀ مردم را اســیر خود می کند و  اســت از ر
دســت زمامــداران را بــاز می گــذارد تا برای غارت هر چه بیشــتر منابــع جهان، هر چه بیشــتر زور 
کننــد. آن ها می توانند ســیاهان را به زور بــه بردگی بگیرند  خــود را بر مســتضعفان جهان تحمیل 
یکا را بســازند و وقتــی از بازوی آن ها ــ به دلیل پیشــرفت صنعتی ــ  تــا بــا نیروی بازوی آن ها   امر
کنند. ولی آن ها همچنان انسان های درجه دوم باقی می مانند. آن ها  بی نیاز شدند، آن ها را رها 
می توانند برای آنکه زور خود را به رخ جهان بکشند، مردم دو شهر را در ژاپن به آتش بکشند و 
کنند؛ ولی  که با ارادۀ آن ها مخالف بود سر به نیست  کسی را  یکای التین هر  پا و آسیا و   امر در ارو
کشورشان همه تسلیم این استبداد بی مانند در مقیاس جهانی باشند و در بسیاری از مواقع  در 

خم به ابرو نیاورند. چرا؟! چون تطمیع شده اند.
ملــی در نظامــات ســلطه و  پایــۀ همگرایی هــای  و تطمیــع و تحمیــق ســه  تهدیــد  بنابرایــن، 
حکومت های استبدادی سنتی و مدرن است. ولی در نظام سیاسی امامت، ارادۀ عمومی رها از 
تهدید و تحمیق و تطمیع، دســت اندرکار ساختن یک تحرک آزاد و مترقی اجتماعی است و راه 
رســتگاری و رهایی را به روی توده های مردم می گشــاید. دشــمن این نظام، جهل و تنگ نظری 
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که به راحتی دشمنان  در سطح توده ها و آزهای سیاسی و فرصت طلبی در سطح نخبگانی است 
گر تهدید زمینۀ اســارت ارادۀ عمومی برای ایجاد  آزادی خلق ها آن ها را اغوا می کنند. بنابراین، ا
همگرایی اجتماعی را فراهم آورد، یک نظام سنتی و رسمی سلطنتی مطلقه شکل می گیرد؛ مثل 
گر تحمیق و تطمیع این همگرایی را به وجود آورد،  اردن و عربســتان ســعودی و نظایر آن. ولی ا
یا یک نظام سلطنتی مشروطه به وجود می آید )نظیر انگلستان( یا یک نظام جمهوری نمادین 
یربنــای پیدایش قدرت  یــکا(؛ در حالی  که در نظام سیاســی امامــت، ارادۀ آزاد مردم ز )نظیــر   امر
سیاسی است. برای پیدایش نظام سیاسی امامت نیازمند تعلیم توده های مردم و تزکیۀ نخبگان 

سیاسی هستیم.
جدول 3. انواع همگرایی ها در نظامات سیاسی

نمونه هانوع حکومتعامل همگرایینوع اراده

یم سعودی و ...سلطنتی مطلقهتهدیدبه وسیلۀاسیر یم پهلوی، رژ رژ

سلطنتی مشروطه یا تحمیق یا تطمیع
جمهوری نمادین

یکا و ترکیه و  انگلیس و   امر
مصر و اردن

تحمیق و تطمیع

حکومت پیامبر، حکومت علی و در امامتتعلیم و تزکیهبه دلیلآزاد
آینده حکومت جهانی امام مهدی

گرایی آحاد حقیقی و حقوقی جامعه برمی گردد.  به هرحــال، همه  چیز به عوامل همگرایــی و وا
که ارادۀ مردم پای در مرداب لذت های حسی فروکرده و چشم بر واقعیات  در جوامع سلطه پذیر، 
تلخ زمانه بســته و روی از رنج مســتضعفین برگردانده اســت، پیدایش نظامات ســلطۀ سنتی و 
یکا( امری  بی نقاب )نظیر نظام سعودی( یا سلطۀ مدرن و با نقاب )نظیر نظامات انگلیس و   امر
گاهی و میل به آزادی، حقیقت مقصد غایی و عدالت  گر در اثر آ اجتناب ناپذیر خواهد بود. ولی ا
مبنای حرکت و صاح جمعیت آرمان افراد جامعه شد، پیدایش نظام امامت امکان پذیر خواهد 
ییم که در فلسفۀ سیاسی اسام نماز امامت  گفته ایم و می گو بود. به همین دلیل است که بارها 

ــ به معنی آغاز حکومت اسامی ــ از امت آغاز می شود.

یضۀشرعیاست 2ــ4ــاقامۀنظامامامتیکفر
ین واحد  کوچک تر کــه  می دانیــم انســان موجودی اجتماعی اســت و در جامعــه زندگی می کند 
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یــن واحــد آن جامعــۀ جهانــی همچون یک خانوادۀ بســیار بزرگ اســت.  آن خانــواده و بزرگ تر
یســتی )اکســیژن، آب، غذا، اســتراحت، امنیت، و تولید  بافت هــای اجتماعــی در اثر نیازهای ز
یبایی، لطف و نوآوری( به وجود  مثل( و تمایات سرشــتی )میل به قدرت، دانایی، عدالت، ز
یی به این نیازها و تمایات متشکل می شوند،  می آید. مردم در این بافت ها در جهت پاسخگو
ین تردیــدی همه به خدمات یکدیگر  کوچک تر مهــارت می یابند و خدمت می کننــد؛ ولی بدون 
یی محدودیت منابع طبیعی )بودجه، زمان، و نظایــر آن( و از طرف دیگر میل  نیازمندند. از ســو
گسترده تر حرکت می کند، و از  انســان در مسیر تمایات سرشتی به ســوی تأمین هر چه بیشتر و 
یستی، تهدید برخوردهای منافع در سطح  دیگر سو با مداخات تمایات سرشتی در تمایات ز
گروه های  جامعه به صورت جدی وجود دارد. ازاین رو، برای تنظیم روابط اجتماعی و تعامات 
کنــد و ضامن  که روابط مــردم با یکدیگــر را تنظیم  گاه و عادل ــــ  انســانی، وجــود یــک قــدرت آ
حفــظ حقــوق همۀ آحاد اجتماع باشــد و منابــع عمومی را بــه تحقق منافــع عمومی تخصیص 
کند  دهــد و در زمینه های اجتماعــی، فرهنگی، اقتصادی و سیاســی خط مشــی گذاری عمومی 
کــه آن را دولت می نامیم ــ برقراری امنیت  ــ اجتناب ناپذیر اســت. از وظایف اصلی این قدرت ــ 
است. حتی وجود یک دولت بد بهتر از وجود هرج و مرج در جامعه است. بنابراین، در ضرورت 

حیاتِی وجوِد یک دولِت خوب هیچ تردیدی نیست.
از طــرف دیگــر، فرایند پرســتش خداوند و حرکــت وجودی در مســیر تقرب به خــدا در همین 
یژه تحقق عدالت اجتماعی و  تعامات اجتماعی شکل می گیرد، نه  فقط در عبادات فردی. به و
گروهی از  که  تأمین نیازهای عمومی از شــرایط الزم برای این ســیر وجودی اســت. در جامعه ای 
یف بر جان و مال و ناموس مردم حکومت می کنند و  تبهکاران همچون انســان های محترم و شر
یبند و به سوی تباهی سوق  با قوانین خود اموال مردم را می دزدند و با تبلیغاتشان آن ها را می فر
می دهند، سخن از خداپرستی گفتن آب در هاون کوبیدن و باد غربال کردن است. به همین دلیل 
تمام پیامبران با حکومت های فاسد و طاغوت ها مبارزه و در صورت توان و امکان آن ها را سرنگون 
کرده اند. این تصور که امر دنیا به دولت سکوالر و امر آخرت به فرد مؤمن مربوط است یک انگارۀ 
که دشمنان خدا و مردم آن را طرح  یب ضد انسانی است  یمنی و یک دام شیطانی و یک فر اهر
کار  کرده انــد. مردم موظف اند با طاغوت بجنگنــد و یک دولت صالح با اهداف یزدانی را بر ســر 
 بر سرنوشت آن ها در دنیا و آخرت مؤثر است.

ً
یرا خط  مشی گذاری های عمومی مستقیما بیاورند؛ ز
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گاهی  گاهی و خداآ تشکیل حکومتی که تعامات اجتماعی و روابط عمومی را در مسیر خودآ
تنظیم کند و راه رشد دنیوی و اخروی را ــ که یک راه است ــ بگشاید یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
که  گر در مــورد وجوب ایجاد نظام اســامی نص نداشــتیم ــ  عقلی و شــرعی اســت. بنابرایــن، ا
 
ً
که شــرعا که هســت ــ باز هم عقــًا می فهمیدیم  گــر به نفــع آن دالیل کامی نبــود ــ  یــم ــــ و ا دار

یضۀ شرعی است. موظف به برقراری نظام اسامی هستیم و این وظیفه یک فر
یضــۀ امامــت مانند ســایر فرایــض شــرایطی دارد. ایــن شــرایط در مورد تمــام فرایض  اقامــۀ فر
مشترک است و ازاین رو بین اقامۀ نماز و زکات و حج و روزه و اقامۀ امامت تفاوتی وجود ندارد. 

یر است: این شرایط به قرار ز

گاهی یکم:آ
گاهی صورت بگیرد. از باب مثال، خواندن نماز در حالت مستی  اقامۀ فرایض باید در شرایط آ
کردن حج  یضۀ نماز نیست. یا رفتن به حج در حالت بیهوشی به معنی برگزار  به معنی اقامۀ فر
گاهی صورت بگیرد، نه تحت تأثیر جبر تبلیغات  کمال آ یضۀ امامت نیز باید در  نیست. اقامۀ فر

گاهی و انگیزۀ سالم و پاک شخصی. سیاسی و به دور از آ

دوم:آزادی
دومیــن شــرط اقامۀ صحیــح فرایض شــرعی آزادی اســت. فرد باید بــا انگیزۀ شــخصی خود به 
گر با تهدید و ارعاب و ارهاب کسی را به خواندن نماز  کند. از باب مثال، ا یضه اقدام  برقراری فر
کردیم، او در حقیقت نه نماز خوانده، نه  گرفتن روزه وادار  و پرداخت صدقات و رفتن به حج یا 
یخته  گر که متوجه جان او بوده  گرفته ؛ بلکه از تهدیدی  صدقات داده، نه حج رفته، و نه روزه 
کودتای نظامی، جنگ های  یضه امامت را با  که نمی توان اقامۀ فر است. به همین ترتیب است 
یستی، حمات نظامی، و زد و بندهای پارلمانی بر مردم تحمیل کرد. این ها همه از  شهری و ترور

کرد؟ یضۀ امامت است. پس چه باید  مبطات اقامۀ فر
کــرد و آن ها را با فلســفۀ حیــات و ابتــدای وجود و انتهای مســیر  گاه  نخســت بایــد مــردم را آ
کرد و آن ها را با کمک خودشــان از هر  وجودی و حرکت جوهری شــان و با نبوت و امامت آشــنا 
که به  گاه و آزاد،  جبر سیاســی، اقتصادی، فرهنگــی، و اجتماعی رهایی بخشــید. آن گاه مــردم آ
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گاه درآمده اند، وظیفه دارند نظــام امامت را  گاه و خــداآ صــورت یک امت از انســان های خــودآ
نی را در 

ّ
با کرده است حکمرانی اهورایی و ر که اســام به دقت تعیین  پای دارند و به شــیوه ای  بر

یمنی و شیطانی بایستند. کنند و در برابر تمام نیروهای اهر جامعۀ خود برقرار 

سوم:نیتسالموقصدقربت
یضۀ اقامۀ  یضۀ عبادی قصد قربت داشتن است. شرکت در فر سومین شرط برای اقامۀ یک فر
که همراه با قصد قربت باشد. مگر  امامت، مانند شــرکت در ســایر فرایض، وقتی صحیح اســت 
کســب اعتماد عمومی و شــهرت، یعنی  که نماز خواندن، به قصد جلب توجه و  نه این اســت 
گرفتن  کردن وزن به معنی روزه  کم  که غذا نخوردن برای  نماز نخواندن؟ و مگر غیر از این است 
که رفتن به مکه در ایام حج به قصد سیاحت و از روی کنجکاوی و  نیست و مگر نه این است 
که پرداخت زکات  یژۀ آن به معنی برگزاری حج نیست و مگر غیر از این است  شرکت در مراسم و
کار تبلیغی برای به دســت آوردن موقعیت اجتماعی به معنــی پرداخت زکات با  بــه شــکل یک 
گر همراه با جاه طلبی های  یضۀ امامت، ا قصد قربت نیست؟ به همین ترتیب شرکت در اقامۀ فر
یی های اجتماعی و انحرافات فرهنگی باشد،  سیاسی و فرصت طلبی های اقتصادی و برتری جو
یضه مشارکت  که با قصد قربت در این فر یم   ارزش الزم را نخواهد داشــت. ما باید بیاموز

ً
قطعا

گرفتن های ما همراه با قصد قربت باشد. کنیم و رأی دادن ها و رأی 

یضه چهارم:انجامصحیحفر
ین شرط برای صحیح به جای آوردن فرایض شرعی توجه به تمام احکام اصلی و فرعی آن  آخر
یضۀ اقامۀ امامت نیز می توان به  کتب فقهی آمده اســت و در مورد فر که در هر مورد در  اســت، 

کرد.1 منابع مربوط مراجعه 

3ــمردمونظامامامت
رابطۀ مردم و حکومت از مســائل اساســی در جامعه شناسی سیاســی است. تا پیش از هجرت 

که در مورد حقوق خدا بر بندگان و حقوق مردم در برابر یکدیگر و  1. یکی از این منابع رسالۀ الحقوق امام سجاد است 
کرده است.  حقوق پیشوایان بر مردم و حقوق مردم بر آنان بحث 
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پیامبر از مکه به مدینه و تشــکیل حکومت اســامی به دست مردم و به رهبری و امامت پیامبر 
در مدینه، مردم در نظامات سیاسی در دنیای آن روز صاحب حق شمرده نمی شدند و حکومت 
که در جهان ســهم زورمندان می  شــد. نظام اجتماعی در مکه و نجد و حجاز نظام  غنیمتی بود 
قبیلگی بود که مدل ابتدایی تر نظام سلطنتی به شمار می رفت. البته این نظام در مکه به وسیله 
قصی بــن کاب، با اصاحاتی همراه شــده بــود و با تأســیس دارالندوه فراینــد تصمیم گیری های 

اجتماعی بهبود یافته بود.
که در دنیای قدیم رواج داشــت، ملت به معنی مدنی آن وجود نداشــت  در نظام ســلطنتی، 
و مــردم همه رعیت بودنــد و در خانواده مطیع پــدر، در خاندان مطیع پدربــزرگ، در قبیله مطیع 
که در هر  کشور مجموعه ای از روســتاهایی بود  بزرگ قبیله، و در قلمرو سیاســی مطیع ســلطان. 
گر می خواســت،  یانه به دســت بر ســر و دوش رعیت می کوفت و آن ها را ا  یــک از آن ها اربابی تاز
کشــت و زرع را می برد و می خورد و نان  گر می خواســت، می نواخت و ثمرۀ زمین و  می کشــت و ا
که امروز آن را این همه بزک  بخور و نمیری به رعیت می داد. همین بود داســتان ایران باســتان 
که  می کنند و رنگ و روغن می زنند. در ایران باســتان، به شــهادت فردوسی، جز اشراف و آن ها 
که  کسی حق خواندن و نوشــتن نیز نداشت تا نفهمد  خون پادشــاهی در عروق خود داشــتند، 
یانۀ مردان  چه بایی بر ســرش آمده اســت و سرش را همراه با تن ژنده پوشــش همواره برای تاز
که ســپاهیان آن امپراطوری بزرگ در برابر سربازان یک  شــاه آماده داشته باشد. بدین دلیل بود 
نهضت بســیار جوان شکســت خوردند و اســام قبــل از آنکــه وارد خاک ایران زمین شــود، به 

کرد. قلوب مردم این سرزمین رسوخ 
داســتان پادشاهان همیشه داستان داغ و درفش بوده است. هیچ پادشاهی با رغبت خود از 
گر در این  تخت فرود نیامده و هیچ سلطانی جز با تکیه بر شمشیرش بر تخت ننشسته است. و ا
کمال حماقت و  میانه اســتثنائاتی وجود داشته، اســتثنا بوده است. شاهان نخست خود را ــ با 
کردن مردم ــ خدا نامیدند و مثل فرعون با باهت از اطرافیاِن چاپلوس  کمال حماقت فرض  در 
که جز خودم برای  و پای بوس و دســت بوس خود پرسیدند: »مگر من خدای شما نیستم؟ من 
که با معجزۀ ابراهیمی و اعجاز موسوی از تخت سلطنت  شما خدایی نمی شناسم!« و هنگامی 
که  کشــیده شــدند، خود را ســایۀ خــدا نامیدنــد و سلطنتشــان را موهبتی الهی دانســتند  یر  به ز
یی تمامشان  نسل اندر نسل در میان فرزندان ذکور خاندانشان باقی خواهد ماند. و در دروغگو
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یخت  همین بس که در خاندان هیچ  یک به صورت ابدی باقی نماند؛ یکی به ژوهانسبورگ گر
 ولی عمًا ســلطانی بود و داغ و درفشــی داشت ــ 

ً
که نه رســما و دیگری به قاهره و آن دیگری ــ 

کند. یتنام جنوبی( به واشنگتن رفت تا همچون شهروندی ساده زندگی  از سایگون )پایتخت و
ولــی در مدینه اتفــاق دیگری رخ داد. در ابتدا، شــش جوان خزرجــی در بیابان منا با محمد 
یی نخبگان و  کردند و شیفتۀ او شدند. آن زمان به دلیل برتری جو به صورت تصادفی ماقات 
گرفتار جنگ داخلی شده بود. سال بعد، دوازده جوان از خزرج  فرصت طلبی یهودیان، شهرشان 
و اوس با محمد مخفیانه و با قرار قبلی ماقات کردند. سال دیگر 72 نفر، که دو نفرشان هم زن 
کند و از غل و زنجیر  گاه  کوشید آن ها را آ کردند. محمد  بودند، با پیامبر شبانه و مخفیانه بیعت 
که  مناســبات اجتماعی ناروا و پندارهای نادرســت رها سازد. یک ســال بعد، به دعوت آن ها، 
کرد. با شــکوه و اشتیاق تمام  یت مطلق جمعیت یثرب را تشــکیل می دادند، هجرت  کثر اینک ا
که با قصد قربت به او و نبوت و رســالتش  گاه و آزاد توده های مردم،  وارد شــهر شــد و با ارادۀ آ
گرفت؛ قدرتی  ایمان و به صداقت او یقین و به امامت او روی آورده بودند، قدرت را در اختیار 
گاه و آزاد الیه های اجتماعی در مدینةالنبی بود. این اولین جامعۀ مدنی در  که نتیجۀ همگرایی آ
یخ بود که در آن نه خون، نه نژاد، نه ثروت، نه طبقۀ اجتماعی، نه سن، بلکه شرف انسانی  تار
و پرهیزکاری مبنای حرکت عمومی بود و قدرت از آزادی مردم سرچشمه می گرفت، نه آنکه آزادی 
کند و مردم را صاحب  را از مــردم بگیــرد و اختیار مردم را توســعه می داد، نه اینکه آن را محــدود 
یخ منهدم سازد. این اولین جامعۀ مدنی در  یخ می کرد، نه اینکه نقش آن ها را در تار نقش در تار
یا و نفاق می کوشد افتخارات جامعۀ مدنی را به خودش نسبت دهد. یخ بود . امروز غرب به ر تار
ینند و آن را در راه ساختن رتبۀ وجودی خود  که قدرت را می آفر در نظام امامت، این مردم اند 
کار می گیرند و رهبری امام  و ساختمان فرهنگ و تمدن خود براساس الگوی صفات خداوند به 
که بهروزی در  را وسیلۀ رهنوردی خود در راه بلند سرنوشت قرار می دهند تا به مقصود بزرگشان، 
این دنیا و پیروزی در آخرت و در نهایت لقاءاهلل است، برسند. ثمرۀ نظام امامت تشکیل جامعۀ 
که فقرا و اســرا هســتند، نظام امامت  یر خواهد بود. آنجا  بی فقیر و جهان بی اســیر و زمین بی کو
وجود ندارد. مردم سرچشــمۀ قدرت اند و میزان، رأی مردم و هدف، عروج و شــکوه اجتماعی و 
تســاهل مادی و تکامل معنوی آن هاســت. این هدف جز در نظام امامت در هیچ نظام دیگری 

قابل تحقق نیست.
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4ــامامتوجمهوری
دنیایامروز 4ــ1ــتولدرسمینظامجمهوریدر

یکا و تأســیس  کشــف قارۀ   امر یخچۀ  ین با تار یخچۀ پیدایش نظام جمهوری به شــیوۀ امروز تار
که انگلوساکســون ها در نواحی شمالی قارۀ  یکا پیوند خورده اســت. هنگامی  ایاالت متحدۀ   امر
یکا مســلط شدند، این نواحی را بخشــی از امپراطوری خود نامیدند. قتل عام سرخپوستان،    امر
پا و  یقا، وجود منابع سرشار طبیعی، انتقال تکنولوژی از ارو انتقال سیاهپوستان جوان از قارۀ افر
انتقال خاندان های سرشــناس ــ از جمله خاندان های یهودی از انگلستان، اسپانیا، لهستان، و 
یکا به وجود آورد و انگلستان باید با  یج قدرت بزرگی را در   امر یکا به تدر چند کشور دیگر ــ به   امر

آینده نگری دربارۀ آن تصمیم  می گرفت.
کــه جرمــی بزرگ تــر از ســیاره ای داشــت و بایــد بــه دور  یــکا قمــری شــده بــود  یــج   امر به تدر
حرکت هــای  آغــاز  و  انگلیــس  امپراطــوری  از  یه طلبــی  تجز انگیزه هــای  رشــد  می چرخیــد.  آن 
که می توانست فرصت حیاتی و طایی  استقال طلبی در افق حوادث دیده می شد. دورنمایی 
کند. در چنین شــرایطی بود  یــکا را برای امپراطوری انگلیس بــه تهدیدی جدی تبدیل  قــارۀ   امر
یکای شــمالی به صــدا درآمدند و ارتش  کــه ناگهان طبل های جنگ های اســتقال طلبی در   امر
استقال طلبان با ارتش انگلیس وارد جنگ شد. در دو نوبت ارتش انگلیس به استقال طلبان 
گرد آمده بودند مرخص شدند و به خانه های  که در ارتش استقال طلبان  پیوست و داوطلبانی 
یکا  یکا ــ که یک ارتش حرفه ای قسم خورده است ــ ارتش   امر خود رفتند. ارتش انگلیس در   امر
کشــور جدید با  کشــور جدید به وجود آورد. مرزهای این  شــد و ســتون فقرات قدرت را در این 
 در امپراطوری انگلیس باقی بماند )کانادا( ــ تعیین شــد و 

ً
که قرار بود رســما ســرزمین شــمالی ــ 

کشور جدید در این جهان جدید انتخاب  که نظامی جدید برای این  حاال وقت آن رسیده بود 
کشور باشد. که نماد قدرت در این  شود؛ نظامی 

گمشده و فراموش شدۀ  بدین  ترتیب، نخستین نظام جمهوری با شیوه و آداب جدید در قارۀ 
که برای یک دورۀ چهارســاله منتخب مردم اســت،  کســی   

ً
که بر آن رســما یــکا بــه وجود آمد    امر

حکومت می کند و عمًا همان هایی حکومت می کنند که حکومت می کنند. و این کشور جدید، 
یک انگلستان باقی  گرفته ، به صورت متحد اســتراتژ که  ظاهرا با جنگ از انگلســتان اســتقال 
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کــرد و امروز نیز متحد  مانــد و در طی دوره های پرفراز و نشــیب، از امپراطوری انگلیس حمایت 
یکا تثبیــت امکان نظــری پایــان دادن به عصر  اصلــی آن اســت. ولی ثمــرۀ جنگ اســتقال   امر

سلطنت در دنیای جدید بوده است.

4ــ2ــچیستینظامجمهوریونظامامامت
یسد: دکتر ابوالفضل قاضی می نو

یم   رژ
ً
گرفته باشــند اصطاحا یۀ آن فرد یا افــراد انتخابی قرار  که در رأس قــوه مجر یمــی  بــه رژ

جمهوری اطاق می گردد.1
و اضافه می کند:

کشور  یت ارادۀ عام یا به شکل مستقیم متجلی می گردد؛ یعنی مردم یک  برای تحقق جمهور
 در اخذ تصمیمات سیاسی مشارکت می کنند و یا اینکه نمایندگان انتخابی همین 

ً
خود مستقیما

ینندگان اعمال می دارند ...2 گز مردم قدرت سیاسی را از سوی 
او مشخصات و پایه های مردم ساالری را چنین برمی شمارد:3

یــن شــمار ممکــن مــردم در امــور عمومــی یا در  1. همگانــی بــودن مشــارکت و اینکــه بزرگ تر
صورت بندی قدرت مشارکت داشته باشند
2. وجود آزادی های عمومی و خصوصی

گروه بندی ها، تجمعات و احزاب 3. چندگانگی سیاسی و وجود 
یت و احترام به اقلیت کثر 4. حکومت ا

5. برابری مردم
یق  ال. تی. ســرجنت4 بین دموکراســی و ناسیونالیســم نوعی ارتباط برقرار می کند و از این طر

کند.5 یکایی ها و حق آنان را در حکومت بر جهان اثبات  می کوشد برتری   امر
یسد: دکتر عبدالحمید ابوالحمد می نو

ین آن اســت: »حکومــت مردم بر مــردم«. این  یــف از دموکراســی ســاده تر ین تعر ... مشــهورتر

1. ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، چ6، تهران: دانشگاه تهران، 1375، 563.
L. T. Sargent .34. همان، 758 ــ 765. 2. همان، 564.

ـ 144.  5. رک: ال. تی. سرجنت، ایدئولوژی های سیاسی معاصر، ترجمۀ محمود کتابی، اصفهان: دانشگاه اصفهان، 142ـ 
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گروه  یف در سرشــت خود، حکومت و حاکمیت پاره یا جزئی از مردم را خواه از سوی فرد یا  تعر
گونه ای در  که همۀ مردم بایــد به  کل اجتماع نفی می کند. بر پایۀ این اندیشــه اســتوار اســت  بر 

کردن همباز باشند ...1 حکومت 
بــه آزادی، چندگانگــی  یــک منظــِر بســیار بلندتــر و مترقی تــری  از  در فقــه سیاســی اســام، 
یت، برابــری مردم و در یک اصطاح مشــخص و معین، مردم ســاالری  کثر سیاســی، حکومت ا

نگاه شده است.
آزادی از منظر اسام بدین معنی است که بین مردم و خدا ــ در سیر وجودی و حرکت جوهری 
فرد و جامعه ــ هیچ مانع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی نباید وجود داشته باشد و از 
ین دشمنان آزادی مردم  ـ از سرسخت تر ـ و در تعبیر قرآن: طاغوتـ  آنجا که حکومت های استبدادیـ 
یالیسم جهانی است. هستند، باید از میان برداشته شوند و امروز یکی از طاغوت های بزرگ امپر
نکتۀ دیگر اینکه مردم »حق تعیین سرنوشــت خود« را دارنــد.2 مردم را نمی توان با زور و جبر 
گر این راه را  که باید با اختیار خود آن را بپیمایند. ولی ا به ســوی بهشــت برد. این راهی اســت 
یدند، باید الزامات آن را نیز بشناسند و در چهارچوب قواعد و قوانینی که اسام تعیین کرده  برگز

کنند. یق  است طی طر
کــه ارکان آن بــا رأی مردم انتخاب  در جامعه شناســی سیاســی، نظام جمهوری نظامی اســت 
کید  کید می شــود، ولــی این تأ شــود. در فرهنگ سیاســی غرب، اگرچه بــر حق انتخاب مردم تأ
که فــرد و جامعه باید  کلــی جامعه و آینده ای  بــدون توجه به معیارهــای انتخاب و جهت گیری 
بــرای ســاختن آن بکوشــند و از آن باالتــر نقش دولت در ســاختن فــرد و جامعــه و وظیفۀ فرد و 
کند صورت می گیرد  یت  ین وجه مدیر که بتواند این ساختن را به بهتر جامعه در ساختن دولتی 

گفتن نداشته است. و غرب اصواًل در این زمینه حرفی برای 
کوشــش ها و  در حالــی  کــه در فرهنگ سیاســی اســام، همۀ ایــن معیارهــا و جهت گیری ها و 
یف شــده است و اصواًل اســام این »انتخاب« را به معنی   تعر

ً
ینی ها دقیقا کشــش ها و آینده آفر

کند و او را بشناسد و این  کشــف  »اکتشــاف« می داند. انســان مؤمن باید امام زمان خودش را 
که از پیش برای او تبیین شده است.  شــناخت باید براســاس معیارهای روشن و دقیقی باشــد 

1. عبدالحمید ابوالحمد، مبانی سیاست، ج1، چ3، تهران: توس، 1365، 173.
کراه فی الدین قد تبّین ا لّرشد من الغی. )بقره/ 256( 2. الا
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ین عنصر در این معیارها عنصر عدالت است. مهم تر
گنگ و ســرگردان نیســت؛ بلکه بینا،  کور و  بنابرایــن، دموکراســی در اســام وجود دارد؛ ولــی 
کامًا هشــیار، جهت مند، و اندیشــه ورز اســت و ســعادت فرد و جامعه را نه تنها در این  متفکر، 

که در دنیای دیگر هم هدف اصلی و مقصود غایی خود می داند. دنیا، 
گــر می خواهند این سرنوشــت همراه با  کنند؛ ولی ا مــردم آزادند تا سرنوشــت خــود را انتخــاب 
کلمه ــ براســاس  گاهــی و حرکــت در جهت قرب به خدا و ســاختن خود ــ به معنی وســیع  خداآ
الگوی صفات ربوبی باشد، باید امام زمان خود را بشناسند و با رهبری او چرخ های بوروکراسی 
کامل تر  یخ را هر لحظه  جامعۀ خود را به حرکت درآورند و با این حرکت، خود را و جامعه را و تار
یباتــر، لطیف تر، خاق تر، و  کامل تر یعنی قدرتمندتــر، داناتر، عادل تر، ز ینند.  از لحظــۀ قبــل بیافر
ین معیار در این ســیر وجودی اســت. دموکراسی در  کلمه، خدایی تر. عدالت محوری تر در یک 
گام  که دموکراسی نمادین غرب هرگز به آن افق نرسیده، به آن عرصه  گرفته  اسام در افقی قرار 

برنداشته، و در آن آسمان پرواز نکرده است.
یف دموکراســی، نظام امامت، جمهوری هســت یعنی متکی به ارادۀ  بنابراین، با توجه به تعر

عمومی مردم هست؛ ولی هر جمهوری، نظام امامت نیست.

5ــچیستیامت
کلیمسئله یکم:طرح

کشــف و به خدا  که فطرت الهی خود را به درســتی  گاه اســت  گاه و خداآ امت جامعه ای خودآ
کرده و دو اصل نبــوت و امامت را باور  علــم حضوری و حصولی و شــناخت قلبی و عقلی پیدا 

گرفته است. کار  داشته و این دو اصل را در مسیر سیر الی اهلل به 
امْت جامعه ای همگرا و هم جهت و مهاجر الی اهلل و قدرتمند است. همگرایی نیروهای ذهنی 
و عینــی در امــت بــا وجــود امامــت و در جهت تحقــق اهداف نبــوت صورت می گیــرد. هجرت 
کثرت به ســوی عالم وحدت و از صفات عدمی1 به ســوی صفــات وجودی و از  امــت از عالم 

1. منظــور از صفــت عدمی وجود نداشــتن یک صفت وجودی اســت. از باب مثال، عدالت صفت وجود اســت؛ ولی 
که ما آن را یک صفت عدمی می نامیم. از این قرار است قدرت و  بی عدالتی به معنی وجود نداشتن عدالت است 

بی قدرتی، مهر و بی مهری، و نظایر آن.
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که در آن انسان و جهان تراز قرآن ساخته  وضع موجود به سوی وضع موعودی صورت می گیرد 
خواهد شد.

که همان  یب انگیز حسی تعیین می کند  جهت حرکت امت را عقل آزاد و رها از جاذبه های فر
جهت تعیین شــده در دین خدا و مطلوب فطرت الهی و قلب ســلیم است و نیروی محرکۀ امت 
که حرکت در مسیر  در این مســیر مقدس، عشــق به خداوند اســت. این عشق مشترک اســت 
یســتی  مشــترک را امکان پذیر و لذت بخش می ســازد. امت بــه ارزش های اعتباری و نیازهای ز
توجــه دارد؛ ولــی آن را مقدمــه ای برای توجــه به ارزش های اصیل انســانی و نیازهای سرشــتی 
که به صورت امت درآمده ، هم آثار بزرگ به وجود می آید و  می شــمارد. بنابراین، در جامعه ای 

هم افراد بزرگ ساخته می شوند.1
در امت، تعارضات به حداقل ممکن می رسد. اعضای امت اصالت را به صاح و پیشرفت 
و حرکت و رفاه جمع می دهند. آن ها نه تنها نمازهای پنج گانه، که حتی نماز زندگی را به جماعت 
کــه صبحگاهان از خــواب برخیــزد و در فکر امور مســلمین ــ  کســی  می خواننــد. آن هــا می دانند 
که دست خدا با  گفته شــده اســت  در سراســر جهان ــ نباشــد اصواًل مســلمان نیســت. 2 و به او 

جماعت است.3
نتیجــۀ همگرایی آحاد حقیقــی و حقوقی در امت پیدایش قدرت ملــی به معنی قدرت ملت 
کیفیت جمعیت، وسعت سرزمین، منابع  کمیت و  که با مؤلفه های  که قدرتی است  اسام است 
طبیعی، تولید ناخالص ملی، ارتباطات اجتماعی، نفرات، تجهیزات و آموزش نیروهای مسلح، 
یخــی، و نهادهــای مناســب اجتماعی و  گاهــی تار روحیــه، منــش و شــخصیت اســامی، خودآ

یت می  شود. سیاسی تقو

کرده ام: یر بحث  1. دربارۀ سرشت انسان در آثار ز
گاهی، ج1، چ3 )چ2، سروش، فصل نهم(، 1395. ارتباطات و آ

یسم، همان، 45 ــ 62. اسام و سکوالر
یخ، تهران: فرهنگ اسامی، 1394، 17 ــ 34.  انتظار تار

یشه ها، تهران: سورۀ مهر، 1391، بخش اول، فصل اول. ر
یخ، تهران: سورۀ مهر، 1393، فصل اول. فاطمیت فاطمه و تار

یخ، تهران: فرهنگ اسامی، 1395، فصول دوم و سوم. فلسفۀ تار
یسم، همان. یی های اسام و سکوالر یارو نخستین رو

2. من اصبح ولم یهتم باالمور المسلمین فلیس بمسلم. )حدیث نبوی(
3. یداهلل مع الجماعه.
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یژگی های برجستۀ امْت تضمین عدالت در آن است. اصواًل اقامۀ عدالت فلسفۀ وجودی  از و
یشــاوندند. امت نمی تواند در مسیر عدالت حرکت  امامت اســت. امت و عدالت با یکدیگر خو
کردن عدالت به عنوان حمایت از توســعه، انحراف از مســیر  نکنــد؛ وگرنه امت نیســت. قربانی 
که عدالت یک اصل پذیرفته شــده در مقیاس جهانی اســت و  امامت اســت. بعضی ها از آنجا 
کنند،  یژه در جهان تشــیع عدالت از اصول دین شمرده شــده است و نمی توانند آن را انکار  به و
به ناچار معنی آن را به گونه ای تغییر می دهند که بتوانند هر گونه بی عدالتی و تبعیض و نابرابری 
یند: »عدالت یعنی اجرای قانون«؛ چون قانون را نیز خودشان تعیین  را توجیه کنند. مثًا می گو
می کنند. درنتیجه اجرای عدالت مساوی می شود با اطاعت بی چون و چرا از اوامر ظالمانۀ آن ها 
یم اشغالگر قدس است. که لباس قانون به آن ها پوشیده شده است. یکی از آن »بعضی ها« رژ
الزمــۀ برقــراری صلح، اقامۀ عدل اســت. فقط بــا برقراری عدالــت می توان پایه هــای صلح و 
کرد. امت با اقامۀ عدالت به رهبری امام می تواند صلح را به جامعه  آرامش را مســتقر و اســتوار 

کند. و جهان هدیه 
کارا و اثربخش است و تکیۀ اصلی  که بر بستر امت شکل می گیرد، سازمانی  سازمان امامت، 
کارا، اثربخش، و در جهت  یضۀ امامت بر اثربخشــی اســت. ازاین رو، نظام امت و امامت  در فر
گر به درســتی شــکل بگیــرد، به صــورت آینه ای  کارآمد اســت. امت ا برقــراری عدالــت و صلــح 
کــه می تــوان در آن صورت خــدا را دید. صورت خــدا همان صفات اوســت. خداوند  درمی آیــد 
یبایی، لطــف، و خاقیت مطلق اســت.1 امــت نیز جامعــۀ قدرتمند،  قــدرت، علــم، عدالــت، ز
یبا، و  کــه قدرتمنــد، ز یبــا، لطیــف، و خاق اســت. بســیارند جوامعی  دانشــمند، عدالتمنــد، ز
خاق هســتند و آنچه امت را از آن ها متمایز می سازد مسئله محوری بودن »ارزش عدالت« در 
گفت امت جامعه ای  مناســبات و تعامات داخلی و خارجی و بین المللی است. ازاین رو، باید 

گاهی است. جهت مند است و جهت اصلی حرکت آن سیر الی اهلل و خداآ
در اّمــت، خــدا ارزش مطلق اســت و همــۀ ارزش هــا در ارتباط بــا خداوند و در نســبت با او 
که به همۀ ارزش ها، ارزش می بخشد و جز خدا  ارزش پیدا می کنند. در اّمت خدا ارزشی است 
که بتوانــد به تمام حرکت ها و رفتارهــا و جهت گیری ها در جامعه ای  هیچ ارزش دیگری نیســت 
کارها به نام خدا و برای خدا  گرفته اســت معنی ببخشــد. همۀ  که به نام امت اســامی شــکل 

1. رک: محمدحسن زورق، هفت شهر، تهران: فرهنگ اسامی، 1378، مقدمه.
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که برای خــدا زندگی می کنند و  و به ســوی خــدا صورت می گیرد. همــۀ اعضای امت می داننــد 
بــان، نژاد، آداب و رســوم، نیاکان،  به ســوی او برمی گردنــد. بنابراین، ارزش هــای صوری نظیر ز
یی باشند، ارزش دارند؛ وگرنه  گر در راستای خداپرستی و خداجو باستان، فرهنگ، و نظایر آن ا
گمراهــی مردم اند. چنــان ارزش هایی  گوســالۀ ســامری موجــب  گاه مانند  هیــچ ارزشــی ندارند و 
یز تبلیغات شیاطین قرار می گیرند، در شمار  کردن امت اسامی دستاو که برای پاره پاره  هنگامی 
که برای رســیدن به بهشــت رضوان الهــی باید با آن ها  پرتگاه هــای هولناک جهنم قرار می گیرند 

کرد. اعضای اّمت آمران به معروف و ناهیان از منکرند. مبارزه 

دوم:امتوامامالزموملزومیکدیگرند
کرده در مســیر  که اراده  گاهی رســیده،  گاهی و خداآ که به حدی از خودآ امت جامعه ای اســت 
ین انســان عصر اســت. امــام عضو هیچ  گاه تر یــن و خداآ گاه تر کنــد و امــام، خودآ خــدا حرکت 
که خود را شهروند  جامعه ای نیســت جز امت. هیچ فردی جز اعضای امت ظرفیت آن را ندارد 
یایی، نه از نظر تعلق خاطر  که امام شــهروند آن اســت. امام نه عرب اســت، نه آر شــهری بداند 
از نژاد ســیاه، نه از نژاد ســفید و نه از نژاد زرد، و نه از نژاد ســرخ. او فراتر از نژاد و فراتر از ملیت 
یت به یک نسبت تعلق  که به همۀ فرزندان حقیقت طلب بشر کاملی است  اســت. امام انسان 
گاهی  دارد و به یک نسبت عشق می ورزد و می خواهد همۀ آن ها را همراه خود به قلۀ بلند خودآ

که پیامبر نیز ــ نخستین امام اسام ــ چنین بوده است. گاهی برساند؛ همان طور  و خداآ
کرۀ زمین منتشــر  که در سراســر  محمــد پــدر تمام مــا فرزنــدان قرآن اســت و ما فرزنــدان قــرآن، 
گاهی و به  گر بــه خودآ یخ هســتیم. ما ــــ ا گهوارۀ تار شــده ایم، همــه پســران و دختران محمــد در 
یــم و او به تمام ما عشــق می ورزد. آن انســان  گاهــی رســیده باشــیم ــ به او عشــق می ورز خداآ
که دوســتدار خداســت،  کنار آن انســان عرب زبان،  که به خدا عشــق می ورزد، در  ماالئی زبان، 
کنار  گنجی در دلش نگاه داشــته، در  که محبت خدا را چــون  کنــار آن انســان فارســی زبان،  در 
که  کنــار آن انســان التین زبان  کــه به خدا صمیمانــه مهر مــی ورزد، و در  بــان،  آن انســان چینی ز
خداپرســت اســت، و ... همه خواهران و برادران ما هســتند. و همۀ دشــمنان خدا، ولو به زبان 
که امت  یایی در رگ داشته باشند، دشمنان ما هستند. ما هنگامی  یند و خون آر ما سخن بگو
که به صورت یک امت در دامن مهربان مادر  هســتیم، مســتحق داشــتن امام هســتیم و زمانی 
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یم از خدا درخواست ظهور امام زمان را بکنیم. عدالت این  یخ اسام درنیامده ایم، حق ندار تار
یرا هنوز شایستگی انتظار ظهور امام را پیدا نکرده ایم. حق را به ما نداده است؛ ز

سوم:امامتنظامسیاسیویژۀامتاست
نظــام سیاســی امامت فقــط به امت تعلــق می گیرد و هیــچ جامعۀ دیگری ســزاوار داشــتن نظام 
که نمی خواهند  سیاســی امامت نیســت؛ چون امام مردم را به راه خدا هدایت می کند و مردمی 
راه خدا را بپیمایند شایستگی داشتن نظام سیاسی امامت را ندارند. پیامبر مدینه را ــ که خدا را 
که در راه  که اظهار آمادگی می کرد  کوفه را ــ البته تا هنگامی  کرد و علی  کرده بود ــ امامت  آهنگ 
کوفه آشکارا از حالت امت بودن  کوفه دست کشید؛ چون  گام برمی دارد.1 حسن از امامت  خدا 
یه ای وجود نمی داشــت و دسیسه های شــبانه روزی او نمی بود،  گر معاو خارج شــده بود. حتی ا
که به اشعث بن قیس  کوفه از لحظه ای  کند؛ چون  کوفه امامت  باز هم حسن نمی توانست در 
گفت، دیگــر امت نبود تا  یســم شــامی آری  و ملی گرایــی عربی و به عتبه بن ابوســفیان و سکوالر
ینی امت اسام بر عهدۀ تمام  بتواند نظام سیاســی امامت را داشته باشد. امروز نیز وظیفۀ بازآفر
یرا تا امت شــکل نگیرد، پرچم  روشــنفکران، مصلحــان، و آزادی خواهان جهان اســام اســت. ز

ین امام هم برافراشته نخواهد شد. امامت آخر

چهارم:قرآنوامت
گاهی امت به معنی  واژۀ امت، به صورت مفرد یا جمع، 65 بار در قرآن مجید تکرار شده است. 

گروهی از انسان ها در قرآن مجید آمده است. در آیۀ 213 سورۀ بقره می خوانیم:
َحّقِ ِلیْحکَم 

ْ
کَتاَب ِبال

ْ
 َمَعُهُم ال

َ
ْنَزل

َ
یَن َو أ یَن َو ُمْنِذِر ِر ِبییَن ُمَبّشِ ًة َواِحَدًة َفَبَعَث اهلُل الّنَ ّمَ

ُ
اُس أ »کاَن الّنَ

َبیَناُت َبْغیا َبیَنُهْم 
ْ
وُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُهُم ال

ُ
ِذیَن أ

َّ
 ال

َّ
َف ِفیِه ِإال

َ
ُفوا ِفیِه َوَمااْخَتل

َ
اِس ِفیَما اْخَتل َبیَن الّنَ

ی ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم.«
َ
َحّقِ ِبِإْذِنِه َواهلُل یْهِدی َمْن یَشاُء ِإل

ْ
ُفوا ِفیِه ِمَن ال

َ
ِذیَن آَمُنوا ِلَمااْخَتل

َّ
َفَهَدى اهلُل ال

مــردم یک امــت بودند. پــس خداونــد پیامبــران بشــارت دهنده و انذاردهنــده را فرســتاد و بر 

کوفــه و حتی مردم مدینه امام علی را امام خود انتخــاب نکردند؛ ولی باید بدانیم همۀ  که مردم  1. برخــی بــر این باورند 
 عده ای علی را امام خود می شناختند و از او پیروی می کردند و عده ای منافقانه 

ً
مردم همیشه مانند هم نیستند. قطعا

یخی باید دید وجه غالب در  دم از پیــروی از او می زدنــد و در عمل از او پیروی نمی کردند. بنابراین، در هر لحظۀ تار
گروها بوده است. کدام  جامعه با 
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کند؛  کتاب در آنچــه مردم اختــاف دارند میانشــان حکم  کرد تــا آن  کتــاب حق را نــازل  آن هــا 
که به هم  کتاب بر آن ها نازل و حجت ها آشــکار شده بود، از روی حسدی  که  کســانی  ولی جز 
که اختاف  یدنــد در آن اختاف نکردنــد و خدا مؤمنان را به ارادۀ خــود در آن حقیقتی  می ورز

که بخواهد به راه راست هدایت می کند. که خدا هر کس را  می کردند راه نمود، 
که به خدا و  گروهی عظیم از جامعۀ بشری آمده است  گاهی هم امت همچون  افزون بر این، 
نبوت ایمان آورده اند و مسئولیت انتشار پیام خدا در کرۀ زمین را بر عهده دارند. در قرآن می خوانیم: 
که امر به معروف و نهی از منکر می کنید  که از میان مردم پدید آمده  ین امتی هستید  شما بهتر
کتاب نیز ایمان بیاورند، برایشــان بهتر اســت. بعضی از ایشــان  گر اهل  ید. ا و به خدا ایمان دار

ین تبهکاران اند.1 مؤمن اند؛ ولی بیشتر
گواه باشــید  گردانیدیم تا بر مردمان  ین امت ها  که شــما را بهتر آری، چنین اســت 
که روبــه روی آن می ایســتادی دگرگون  گواه باشــد و آن قبلــه ای را  و پیامبــر بر شــما 
که مخالفت  که از پیامبر پیروی می کنند از آنان  که آنان را  نکردیم، جز بدان ســبب 
می ورزنــد بازشناســیم. و این امر جز بر هدایت یافتگان دشــوار می نمــود. خدا ایمان 

شما را تباه نمی کند. او بر مردم مهربان و بخشاینده است.2

گرفته اند،  که راه مشــترکی را در پیش  گروهی از انسان هاســت  گر چه معنای عمومی »امت«  ا
گروهی از انســان های همراه و هم عقیده است  معنی اختصاصی آن در فرهنگ سیاســی اســام 

کرده با رهبری امام به حرکت درآمده اند. که دین اسام برای سیر الی اهلل تعیین  که در مسیری 
که با رهبــری و روش معینی به  یندگان راه خدا هســتند  گروهی از پو بنابرایــن، اعضای امــت 

که در مقابل خدا و مردم جهان بر عهده دارند عمل می کنند. مسئولیتی 
یا  امــت و امام با هم تناســب، ارتباط، و تعامــل هدفمند دارند. در مجموع، یک سیســتم پو
و متحــرک و مترقی را به وجــود می آورند و هر یک بدون دیگــری نمی توانند این نقش حیاتی و 
کنند. نه امت بدون امام می تواند این راه سرنوشت را بپیماید و نه امام می تواند  اساسی را ایفا 

 
ً
خِرَجــْت للّناس تأمرون بالمعروف و تنهوَن عن المنکر و تؤمنون باهلل و لو اَمَن اهل الکتاب لکان خیرا

ُ
کنتــم خیَر امٍة ا  .1
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که راه خدا را با حضور امام و  کند. نظام سیاســی امامت قافله ای اســت  بر امت غائب امامت 
کند. امت حاضر در صحنه می تواند طی 

کیستیامام 6ــ
یکم:اماموپرستشخداوند

امام در فرهنگ واژگان سیاسی اسام )در قرائت شیعی( کسی است که در راه حرکت جوهری و 
مام و پیشتاز مردم است.

َ
ینش ــ خداوند ــ ا سیر وجودی به سوی مبدأ و مقصد آفر

کسره در حرف اول( در  مام )با فتحه در حرف اول( در لغت به معنی پیش است و ِامام )با 
َ
ا

ین  لغت به معنی پیشوا، پیشرو، مقتدا، و رهبر است1 و در ادبیات سیاسی اسام، امام پیشروتر
عضو امت در مسیر پرستش خداوند است.

یست شناختی خود مانند سایر مردم است؛ نفس می کشد، آب  امام در چیستی و ساختمان ز
گر مریض شــود، به پزشــک  کار می کند، ازدواج می کند و ا می نوشــد، غذا می خورد، می خوابد، 
کیستی  کیستی اوست، نه چیستی او. او  مراجعه می کند. آنچه امام را از دیگران متمایز می سازد 

برجسته تری در مقایسه با سایر انسان ها دارد.
یر از پرســتش هستند.  گز کیســتی خود را با عمل خود می ســازند. انســان ها نا همۀ انســان ها 
که تمام استعدادهای آن ها را به استخدام خود  در پرســتش، انســان ها غایت و نهایت و هدفی 
که انواع  درآورد انتخــاب می کنند و ســعی می کننــد به آن هدف غایی برســند. این چنین اســت 
کاپیتالیســم مذهب پرســتش پول و ســرمایه  پرســتش ها در زندگــی انســان ها بــه وجــود می آید. 
است. فمینیســم در شکل افراطی آن مذهب پرستش زن اســت. راسیسم مذهب پرستش نژاد 
یسم مذهب پرستش دنیا است. بعضی شکم پرست، بعضی شاه پرست، بعضی  است و سکوالر
وطن پرســت و ناسیونالیست، و حتی برخی فاشیست می شــوند. همه در حال پرستش هستند 
گر هیچ چیزی را نپرســتند، خودپرست می شوند و دیگران را فدای خود تخیلی خود می کنند.  و ا

کیستی خود را تعیین می کنند. یر از پرستش اند و با نوع پرستش خود،  گز انسان ها نا
کنند، باید خدا را بپرســتند و خود را براساس الگوی صفات  گر صادقانه زندگی  خداپرســتان ا

ین معیار در پرستش خداوند رعایت معیار عدالت است. خداوند بسازند و محوری تر

کبر دهخدا، لغت نامه، ج2، ذیل مادۀ 1، چ1 )از دورۀ جدید(، تهران: دانشگاه تهران، 1372. 1. علی ا
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کیســتی خود را براســاس  که از دیگران دقیق تــر، عمیق تر، پیگیرتر، و مؤثرتر  کســی اســت  امام 
ینش خود  کــه در آفر یده های خداوند هســتیم  الگوی صفات ربوبی ســاخته اســت. ما تنها آفر
کیســتی خود الگوی صفــات ربوبی را  ینش  که در آفر کســی اســت  یم و امام  حــق انتخاب دار

یده، از دیگران به خدا نزدیک تر شده است. برگز

گاهیوامام دوم:خودآ
کامل  گاهی  یــدۀ خداوند آ ین انســان اســت و امام معصــوم به خود در قالب آفر گاه تر امام خودآ
یخ، و در برابر خدا به درستی می شناسد و به سیر  ینش، جامعه، تار دارد و جایگاه خود را در آفر
ید،  گاهی کامل دارد. ازاین رو، هنگامی که با خدا سخن می گو ینش آ وجودی خود در مراتب آفر
سراســر نیاز، پرســش، خضوع، خشــوع، خواهش، و پرســتش می شــود. حتی یک ترک اولی را 
کامًا به دســت  بــرای خود جــرم بزرگی می شــمارد. اصــواًل در مقابل عظمــت خداوند، خــود را 
فراموشی می سپارد و گوش دل به ندای او می سپارد و فرمان او را با تمام وجود می پذیرد و در راه 

گذشت، می رود و می گذرد. که باید رفت و از هر چه باید  او، تا هر جا 
یــک نمونه از نیایش های امامان معصوم نیایش مشــهور امام حســین در عرفه اســت؛ وقتی 
آماده می شد تا در راه خدا دست به آن جانبازی شگفت انگیز بزند. آن چنان عاشقانه با خداوند 
یش  که هر سطرش دل را به تپش و جان را به کوشش و انسان را به جنبش و پو سخن گفت، 

وامی دارد. دعای عرفه آینۀ تمام نمای رابطۀ امام با خداوند است.

گاهیامام سوم:خداآ
ین انسان است و از خدا شناخت حسی، عقلی، و قلبی دارد. او با حواس خود  گاه تر امام خداآ
یده های خدا نشانه های او را می فهمد  یده های خدا را احساس می کند و با خردورزی در آفر آفر
یق  کاملــی از او دارد و از این طر کامل به خدا شــناخت قلبی  و بــا ایمان و عمل صالح و توجه 
ین شناخت هاست. تجلی این شناخت را می توانیم  کامل تر خدا را می بیند. شناخت او از خدا 
گاهی  گاهــی و خداآ کامــل ببینیم. در ایــن نیایش هــا خودآ در نیایش هــای معصومیــن به طــور 

موج می زند.
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چهارم:خودسازیانقالبی
خداپرســتی بــا تمام شــکوه و عظمتــش در شــخصیت امام متجلــی اســت. او با اتکا بــه ایمان 
یخ بشــر را  کــه می تواند تمــام تار کــه بــه خداونــد دارد آن چنــان قدرتــی پیــدا می کند  نیرومنــدی 
یخ ساز خود قرار دهد. امامانی همچون ابراهیم، موسی، عیسی، محمد،  تحت تأثیر شخصیت تار
یت معنا، به انسان جهت،  که به بشــر یخی هستند  علی، حســن، حســین، و ... سازندگان تار
ی آن جهاد 

ّ
که یک تجل ینش انسان افتخار بخشیده  است. آن ها یک روح انقابی را،  و به آفر

یخ دمیده اند. فی سبیل اهلل است، در تن تار

پنجم:تحرکانقالبی
که امام دارد، زندگی اش سراســر  با توجه به روح بزرگ و قلب پاک و ایمان نیرومند و ارادۀ قوی 
حرکت و شور و شعور انقابی و هوشیاری سیاسی و اجتماعی است. زندگی امامان سراسر جهد 
گیرند، جامعه در مســیر  گــر در رأس امــور قرار  و جنبــش و جهــاد در راه آزادی انسان هاســت و ا
گر مردم  یــرا ا یافــت نصرت الهی را پیــدا می کند؛ ز مشــّیت الهــی آن قرار می گیرد و شایســتگی در
ایمان آورند و پرهیزکاری را پیشــه ســازند، درهای رحمت و برکت الهی از زمین و آسمان بر آن ها 

گشوده می شود.1

ششم:عشقالهی
کاری ها ــ تا فراســوی تصور ــ دســت می زند؛  ین فدا امــام بــرای آزادی و بیداری مردم به بزرگ تر
کــه به خــدا دارد انجام می دهــد. او بــرای رهایی مردم  کاری را برای عشــق پاکی  ولــی این فــدا
کــه در رأس امور قرار می گیــرد، هم تولید  فــداکاری می کنــد؛ ولی اومانیســت2 نیســت و هنگامی 
کاپیتالیســت3 اســت نه سوسیالیســت4. او بــه ارادۀ  ثــروت می کنــد و هم تقســیم ثروت؛ ولی نه 
مــردم احتــرام می گذارد؛ ولی مشــی سیاســی او لیبرال دموکراســی نیســت. آیین اقتصــادی او نه 
کمونیسم و سوسیالیســم. در راه آزادی زنان می کوشد؛ ولی فمینیست5  ســرمایه داری است و نه 

کانوا یکســبون  کّذبوا فاخذناهم بما 1. و لَو اّنِ اهل القری آمنوا و اّتقوا لفتحنا علیهم برکات من الســماِء و االرض و لکن 
گر علی به زمامداری می رســید، برکات و نعمت های الهی به ســوی  گفت: »ا )اعــراف/ 96( و فاطمــه به مردم مدینه 

یر می  شد.« شما سراز
2. Humanist 3. Capitalist 4. socialist 5. Feminist
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نیست. او هر چه می کند و هر چه نمی کند نه برای فرد است، نه برای جامعه، نه برای توسعه، 
گیرد، هم فــرد به حقوق خود  گر در رأس امــور قرار  و نــه برای پیــروزی نظامی یا سیاســی؛ ولی ا
کامیاب می  شود، هم توسعه به دست می آید، هم پیروزی نظامی و سیاسی  می رسد، هم جامعه 

امکان پذیر می  شود. چرا و چگونه؟
امام انسان را در موقعیت و جایگاه واقعی اش در برابر طبیعت، فراطبیعت، و خدا قرار می دهد 
گونه می تواند تمام نیکی ها را به جامعه  و به انسان مفهوم واقعی خداپرستی را می آموزد. بدین 
کامیابی در قرار دادن عشق الهی در سینۀ  کند و راز بزرگ این  هدیه و همۀ بدی ها را از آن دور 
مردم و الگوی صفات الهی در زندگی مردم و قرب الهی در دورنمای حرکت وجودی مردم است.

کاهشجاذبۀارزشهایاعتباری هفتم:
امــام از نظــر رفاه زندگی شــخصی پایین تر از حد متوســط جامعــه زندگی می کنــد و بدین ترتیب 
کرامت طبقات فرودست، از رشد ارزش های ارتجاعی و دنیاپرستی در جامعه، هم  ضمن حفظ 
کردن را هنگام امامت  در ســطح نظر و هم در ســطح عمل، جلوگیری می کند. این شــیوۀ زندگی 

کوفه شاهد بوده ایم. پیامبر در مدینه و امامت امام علی در 

هشتم:تحققمنافععمومی
امام مانع دست درازی نخبگان و صاحبان قدرت به حقوق عمومی می شود. از اموال صاحبان 
یــرا این حق  ثــروت بــه انــدازۀ معلــوم می گیــرد و در میان طبقات مســتضعف تقســیم می کنــد؛ ز
یــت می کند. بدین  ترتیب  آن هاســت و روحیۀ همگرایی با جماعت و تودۀ مردم مســلمان را تقو
موجب تحقق منافع عمومی، عدالت اجتماعی، و رشد و نمو و شکوفایی استعدادهای مادی و 

معنوی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی می شود. 

نهم:تواناییوجودی
امام به دلیل پرستش خدا و هجرت از خلق به سوی حق و حرکت از حق به سوی خلق همۀ 
اســتعدادهای وجودی خود را شکوفا می کند و قدرت تعیین کننده ای برای هدایت مردم و تغییر 
یخ را   قدرت تغییر تار

ً
که به ظاهر در موضع ضعف اســت واقعــا یخ دارد. او حتی در شــرایطی  تار
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دارد. مثًا، امام حسین در عاشورا برحسب معیارهای ظاهری در موضع ضعف بود و خودش و 
گرفته شدند؛ ولی از آن روز تا امروز و تا هر  یارانش به شهادت رسیدند و اهل بیت او به اسارت 
روز، نام و حرکت او سرآغاز تمام حرکت ها و الهام بخش همۀ جنبش ها و مکتب همۀ انقاب ها 

یخ اسام شده است. و روح همۀ خروش های آزادی خواهانه در تار

دهم:اقامۀعدل
کرده، و می کوشد آن را در  یژۀ امام اقامۀ عدل است. او عدل را در وجود خود اقامه  کار بزرگ و و

کند. یخ اقامه  جامعه و جهان خود و در تمام تار

یازدهم:اثربخشی
که اســیر قدرت هــای حاکم اســت در جامعه  امــام اثربخــش اســت و حضورش حتــی هنگامی 
که بــه او معتقد  یژه در ســطح جامعه ای  احســاس می شــود. او حتی در شــرایط غیبت نیز، به و
ین نظام برای هدایت، بهروزی، و  که او برقرار می کند اثربخش تر اســت، اثرگذار اســت و نظامی 

کامیابی مادی و معنوی مردم به شمار می رود.

کارآمدی دوازدهم:
کارآمدی  کارآمدی بی مانندی نشــان می دهد؛ ولی این  امــام برای امامت و رهبری مردم از خود 
 کم شمارش از انصار و 

ً
مشروط به میزان کمی و کیفی پیروی از اوست. پیامبر با پیروی یاران نسبتا

یخ بشر به وجود آورد و امام علی با یارانی که روز  ین اولیه، این تغییر شگفت انگیز را در تار مهاجر
یخ اسام  کاهش می یافت توانست سرآغاز حرکت های بیداری بخشی در تار به روز تعداد آن ها 
شود که تا امروز ادامه یافته است. امام مهدی نیز با یاران خود جهان تراز قرآن را ایجاد خواهد کرد.
کیفیت باالیــی برخوردارنــد، می توانند با  کــه از نظر ایمــان و عمل صالــح از  کم تعــداد،  یــاران 
رهبری امام تغییرات شگفت آوری را به وجود آورند؛ همچون یاران کم شمار پیامبر در جنگ های 

کربا. بدر و احد و خندق و یاران معدود امام حسین در 
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سیزدهم:رنگخدایی
امــام به انســان و جامعه و جهان رنــگ خدایی می زند و انســان ها را به رنگ الهــی درمی آورد؛ 
یبا، لطیــف، و خاق تربیت می کنــد و خود در این  یعنــی آن هــا را قدرتمند، دانشــمند، دادگر، ز

صبغۀ الهی اسوۀ همه است.

کدامامام 7ــ
که تعداد و  بــارۀ امامان معصوم  یژه در گفته شــد دربارۀ امام هدایت بود؛ به و بدیهی اســت آنچه 
کامًا آشــکار اســت و حتی جزئیات زندگی آن ها را امــروز به دقت می دانیم. پس از  زندگی آن ها 
که اولین امام اســام است، علی و یازده فرزندش از نسل فاطمه امامان اسام بوده اند  پیامبر، 
کــه در متن زندگــی فردی و  گزارش هــای روایی،  کام و متــن  و مــا عصمــت آن هــا را نه تنهــا در 
یخی  اجتماعــی آن ها و در عینیت جامعه دیده ایــم1 و عصمت آن ها یک واقعیت انکارناپذیر تار
یخ فراوان  اند؛ از ســلمان  که رهبران هدایت هــم بوده اند، در تار اســت. ولی رهبران غیرمعصــوم، 

که رهبران و امامان ضالت هم بسیارند. فارسی در مدائن تا بعد. همان طور 
کرده اند  کرد. برخی دعوت به شرک  از طرف دیگر، امامان ضالت را نیز می توان دســته بندی 
کرده اند  و بت پرستی و آتش پرستی و تثلیث و ... را به وجود آورده اند و بعضی به الحاد دعوت 
یالیســم، مارکسیســم، اومانیســم و ... شــده اند. بعضی به التقاط  و پرچمداران دهری گری، ماتر
دعوت کرده اند و اسام کاپیتالیستی، اسام سکوالر، اسام مارکسیستی، و اسام ناسیونالیستی 

و یا اسام انگلیسی، اسام ایرانی، و ... را به وجود آورده اند.
یژگــی امامان هدایت و دعوت به شــرک یــا الحاد و  دعــوت بــه توحید و عدالــت و وحدت و
یخ را  یژگی امامان ضالت است. امامان هدایت حرکت طوعی تار التقاط و البته ظلم و جنگ و

یخ اند. کرهی تار رهبری می کنند و امامان ضالت پرچمداران حرکت 

1. عامه استاد محمدرضا حکیمی کتابی به نام امام در عینیت جامعه دارد که در آن به تفصیل به زندگی امامان اسام 
پرداخته شده است. رک:

محمدرضا حکیمی، امام در عینیت جامعه، تهران: فجر، تهران، 1396ه .ق.
همچنین رک:

سادات حسینی، شیوۀ امامان شیعه،تهران: بی نا، 1353.
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نمودار 1. امامان هدایت و ضالت

جدول 6. امامان هدایت و ضالت
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نوع امام

دعوت به

نتیجۀ ضالتهدایت
اجتماعی آن تحقق:

ین نمونه ها نتیجۀ نهایی از نظر بارزتر
حرکت جوهری

توحید
عدالت
وحدت

آری
آری
آری

نه
نه
نه

مدینه در عصر پیامبراسام ناب محمدی
کوفه در عصر علی

نور

شرک
الحاد

دنیاگرایی
التقاط

نه
نه
نه
نه

آری
آری
آری
آری

ادیان شرک آمیز در 
جوامع باستانی، 

مذاهب مدرنیته و انواع 
یان های انحرافی جر

بت پرستی در هند، مصر، 
روم باستان و ... بعضی 
از نحله های فلسفی در 

کشورهای غربی
گروه های ملی ــ مذهبی، 
احزاب مارکسیستی و 

کاپیتاالیستی و ناسیونالیستی 
در کشورهای اسامی

نار

8ــامامواستراتژیهایپیامبر
یخ و اســتراتژی  تأسیس  امام نســبت به دو اســتراتژی پیامبر، یعنی اســتراتژی تثبیت قرآن در تار
جامعۀ جهانی تراز قرآن، متعهد و مسئول است؛ بنابراین اقدامات امام نیز مانند اقدامات پیامبر 
که  به ســه دستۀ عمومی، تثبیتی، و تأسیسی تقسیم می شود. اقدامات عمومی اقداماتی است 
که برای تثبیت قرآن در  برای هر دو استراتژی الزم و مؤثر است. اقدامات تثبیتی اقداماتی است 
یخ الزم اســت. اقدامات تأسیســی برای پیشــبرد اســتراتژی تأســیس جامعۀ جهانی تراز قرآن  تار

ضروری است.
کتــاب اســام و  مــا اقدامــات پیامبــر را بــا ذکــر نمونه هایــی و براســاس ایــن دو اســتراتژی در 
کرده ایم و در اینجا اقدامات ســایر امامان را براســاس  یســم از آغــاز تا امروز دســته بندی  سکوالر
یر تقســیم  می کنیــم. بدیهی اســت در این جدول  همان دو اســتراتژی به ســه دســته در جدول ز
اقدامات امامان اســام از امام علی تا امام حســن عسکری ذکر شــده است و به نمونه هایی از 

اقدامات تثبیتی، تأسیسی، و عمومی آنان اشاره شده است.
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جدول 7. اقدامات تثبیتی، تأسیسی، و عمومی امامان

نوع اقدام
نام امام

عمومیتأسیسیتثبیتی

همکاری محدود و مشخص با امام علی
خلفای راشدین و تاش برای 

حفظ و نشر معارف قرآنی

ابراز امامت
جنگ و 
نبرد صفین

جنگ نهروان و جنگ جمل

افشای سیرۀ نبوی و انتشار امام حسن
معارف قرآنی

یهابراز امامت معاهدۀ ترک مخاصمه با معاو

افشای سیرۀ نبوی و انتشار امام حسین
معارف قرآنی

قیام عاشوراابراز امامت

افشای سیرۀ نبوی و انتشار امام سجاد
معارف قرآنی

یژه از ابراز امامت تربیت شاگردان خاص به و
میان بردگان

افشای سیرۀ نبوی و انتشار امام باقر
معارف قرآنی

تشکیل نخستین حوزۀ علمیه در ابراز امامت
یخ اسام و ایجاد شبکۀ نواب امام تار

افشای سیرۀ نبوی و انتشار امام صادق
معارف قرآنی

گسترش حوزۀ علمیه و تربیت تعداد ابراز امامت
کثیری از مبلغان و دانشمندان اسامی

یت شبکۀ نواب امام ایجاد و تقو

افشای سیرۀ نبوی و انتشار امام کاظم
معارف قرآنی

همکاری محدود و ابراز امامت
یف شده با مأمون تعر

یت شبکۀ نواب امام تقو

افشای سیرۀ نبوی و انتشار امام رضا
معارف قرآنی

یت شبکۀ نواب امامابراز امامت تقو

افشای سیرۀ نبوی و انتشار امام جواد
معارف قرآنی

حفظ ارتباطات مخفی با نیروهای ابراز امامت
یق شبکۀ  مترقی و پیشرو از طر

نواب امام

افشای سیرۀ نبوی و انتشار امام هادی
معارف قرآنی

حفظ ارتباطات مخفی با نیروهای ابراز امامت
یق شبکۀ  مترقی و پیشرو از طر

نواب امام

امام 
حسن عسکری

افشای سیرۀ نبوی و انتشار 
معارف قرآنی

معرفی امام دوازدهم به نیروهای مترقی ابراز امامت
و پیشرو و حفظ شبکۀ نواب
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برابرامام 9ــمسئولیتهایامتدر
کــه حرکت از »خود« به ســوی »خــدا« را تصمیم  گاه اســت  گاه و خداآ امــت جامعه ای خــودآ

گرفته است و در برابر امام مسئولیت هایی دارد.

یکم:شناختامام
که امام را بشناسند. شناخت امام به معنی کشف امام  اعضای امت ــ تک به تک ــ مســئول اند 
است، نه به معنی انتخاب امام. شناسایی امام در فرایندی اکتشافی صورت می گیرد، نه در یک 
کنیم، چه کار می کنیم؟  کوه های جهــان را تهیه  ین  فرایند انتخابی. اگر بخواهیم فهرســتی از بلندتر
آیا تعدادی از کوه ها را نامزد شرکت در این فهرست می کنیم و بعد انتخاباتی برگزار می کنیم تا مردم 
ین  که بیشتر کنند و آن گاه کوهی  کوه انتخاب  ین  هر کوهی را که دوســت داشــتند به عنوان بلندتر
یسیم تا  ین کوه جهان« می نامیم و سپس به ترتیب آرا نام بقیه کوه ها را می نو آرا را داشت »بلندتر
فهرستی از صد کوه بلند جهان را داشته باشیم؟ و افتخار هم می کنیم که با یک روش دموکراتیک 
یا را  ین کوه های جهان را تهیه کرده ایم؟ یا اینکه ارتفاع کوه های جهان از سطح در فهرستی از بلندتر
با وسایل مطمئن اندازه گیری می کنیم و به یک فهرست از صد قلۀ کوه بلند جهان می رسیم. آن گاه 
کی دو در  کوه  کوه اورست در سلسله جبال هیمالیا در جایگاه اول است و  در آن فهرست می بینیم 
سلسله جبال قره قروم در جایگاه دوم و کوه های کانگچنچونگا، لهوتسه، ماکالو، چوایو، دهاالگیری، 
که همه از سلســله جبال هیمالیا هســتند ــ در رتبه های سوم تا  ماناســلو، نانگاپاربات، و آناپورنا ــ 
که از سلسله جبال قره قروم هستند ــ در  کوه های کی پنج، کی سه، و کی چهار ــ  دهم قرار می گیرند و 
رتبه های یازدهم تا سیزدهم قرار می گیرند و از رتبۀ اول تا سی ودوم هر چه هست از دو سلسله جبال 
یچ میر از سلسله جبال هندوکش در رتبۀ سی وسوم قرار دارد و  کوه تیر هیمالیا و قره قروم است. تنها 
پس از آن از رتبۀ ســی وچهارم تا چهلم هر چه هســت از دو سلســله جبال هیمالیا و قره قروم است 
پا و  کــوه بلند جهان هیــچ نامی از هیــچ کوهی از هیچ سلســله جبــال در ارو و در فهرســت چهــل 
که چرا نامی از سلسله  جبال  کرد  یکا و اقیانوسیه وجود ندارد و اعتراضی هم نمی توان  یقا و   امر افر
کوه ها و قله های جهان را  ین  آلــپ، البرز، پیرنه، زاگرس، و نظایر آن در میان نیســت. چون بلندتر
کرد که قلۀ کوه سونگان شــان ــ که در  کرد و قرارداد  کرد. نمی توان انتخاب  باید شــناخت و کشــف 
کوه  ین  کوه بلند جهان اســت ــ براســاس انتخابات برای چهار سال بلندتر یکمین  واقعیت چهل و
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کوه های جهان است ــ براساس  ین  که در رتبۀ هشتاد و نهم بلندتر کوه کی شش ــ  جهان باشد. یا 
ین کوه جهان را  انتخابات یا رأی مجلس یا میل صاحبان قدرت به مدت چهار سال عنوان بلندتر
به خود اختصاص دهد و قلۀ کوه اورست پس از قلۀ کوه آنارچورنا ــ که در رتبۀ صد و یکم فهرست 

کوه های بلند جهان است ــ قرار گیرد.
یا  کنیم نیز باید ارتفاع آن ها را از سطح در ین کوه های ایران تهیه  گر بخواهیم فهرستی از بلندتر ا
 دماوند در 

ً
کوه های ایران برســیم. در این صورت حتما ین  یم تا به فهرســتی از بلندتر اندازه  بگیر

کوه بلند از  یم، پانزده  کوه بلند را نام ببر گر بیســت  صدر فهرســت قرار می گیرد. در این فهرســت ا
کوه بلند به  کوه های مرکزی ایران خواهد بود و فقط یک  کوه بلند از  سلســله جبال البرز و چهار 
نام قاش مستان متعلق به سلسله جبال زاگرس است و قلۀ توچال در رتبۀ یکصد و چهل و هفتم 
کوه نزدیک  گفت براســاس نظر مردم یا نخبــگان یا مجلس چون ایــن  قــرار می گیــرد و نمی توان 
گفت عنوان  کوه ایران باشــد؛ چون نیست و نمی توان  ین  کشــور است مدتی بلندتر به پایتخت 
کوه ایران نباشــد؛ چون  ین  کافی اســت و از ایــن به بعــد آن بلندتر کوه بــرای دماوند  یــن  بلندتر

هست. امام نیز شناختنی است و انتخاب کردنی نیست.
کرد.  کــه امام را بایــد انتخاب  کرده اند  برخــی از صاحب نظــران اهل جماعت و ســنت تصــور 
کار نیامدند و ارادۀ  یخ اســام، خلفا براســاس یک روند انتخابی بــه روی  اگرچه هیچ گاه در تار
توده های بی نام و نشــان آن ها را به قدرت نرســانیده اســت؛ به جز در مورد پیامبر اســام هنگام 

ورود به مدینه و نیز امام علی.
اما در مورد پیامبر و امام علی نیز انتخابی در میان نبود. بلکه اکتشاف، شناسایی، و شناخت 
مطرح بود. مردم مدینه پیامبر را پیامبر خدا و امام خود  دانستند و به دور کعبۀ رهبری او به طواف 
درآمدنــد و نظام امامــت را در عصر پیامبر به وجود آوردند. در مــورد امام علی نیز مردم مدینه با 

کردند. گاهی و آزادی به امامت علی روی آوردند و او را امام خود شناختند و از او تبعیت  آ
که امام انتصابی است و انتصاب او از سوی  کرده اند  برخی از صاحب نظران شیعه نیز تصور 
کســانی  که  کنیم  گونه تصور  خدا انجام شــده اســت و در این معنی باید دقت شــود. نباید این 
کســی را به مقام امامت  شایســته تر از امام بوده اند، ولی خدا آن شایســتگان را منصوب نکرد و 

ید و او حاال امام است.1 برگز

ید: »اهلل اعلم حیث یجعل رســالته« )انعام/ 124(. بی تردید خداوند داناتر از همه اســت. او بهتر  1. قــرآن مجیــد می گو
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که  امام، امام اســت؛ چون به دلیل رتبۀ وجودی خود امام اســت و خدا دســتور داده اســت 
ین قلۀ جهان اســت؛ چون هســت. و قلۀ  که قلۀ اورســت بلندتر کنیم. همان طور  از امام پیروی 
ین قلۀ جهان را فتح  کسی می خواهد بلندتر گر  ین قلۀ ایران است؛ چون هست. ا دماوند بلندتر
کند، باید  ین قلۀ ایران را فتح  کسی می خواهد بلندتر گر  کند و ا کند، باید به قلۀ اورســت صعود 
یــن قلۀ ایران  کند. نمی توان با صعــود به قلۀ توچال خــود را فاتح بلندتر بــه قلــۀ دماوند صعــود 

ین قلۀ جهان شد. نامید یا با صعود بر قلۀ آناپورنا مدعی فتح بلندتر
کوه نوردید و می خواهید  گــر  یید و ا که هســتید با فرازهــا و فرودهایی روبرو در هــر زمان و مکان 
که بمیرد و  کســی  کنید.  ین قله را بشناســید و بر آن صعود  ین قله برســید، باید بلندتر بــه بلندتر
ین قله در عصر خود نبوده  ین قله را نشناخته باشد و بر آن صعود نکرده باشد فاتح بلندتر بلندتر

گروه قرار می گیرد و همانند آنان مرده است. است و با ناآشنایان با آن قله در یک 
ین  گاه تر اولیــن وظیفۀ اعضــای امت ــ این رهنــوردان راه خدا ــ شــناخت امام همچــون خداآ
انســان عصر خود اســت و ایــن وظیفه هم یک حکم عقلی و هم یک تکلیف شــرعی اســت و 

برای برقراری نظام امامت راهی جز این نیست.

امام دوم:پیرویاز
ین انســان یافتیم و دانســتیم او در پیمایش راه خدا از  گاه تر وقتی امام را شــناختیم و او را خداآ
همــه تواناتــر و در شــناخت راه او از همه داناتر و بــه خود و دیگران از همه عادل تــر و به مردم از 
یباتر و در راه خداپرستی از  همه لطیف تر و با ساختن خود براساس الگوی صفات الهی از همه ز
کنیم. این پیروی هم حکم شرع است و هم حکم عقل.  همه خاق تر اســت، باید از او پیروی 
ین پزشک را بیابیم و از دستورات  یم، می کوشیم بهتر که وقتی مریض می شو مگر نه این است 
یم؟ آیا بهبودی شــرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاســی  کنیم تا درمان شــو او پیروی 
کمتر از آن اهمیت دارد؟ امام،  که سازندۀ روح و روحیه و منش و شخصیت ماست،  جامعۀ ما، 
گر  گذشــته از رهبری ما، معلم نیز هست و روش درســت فهمیدن قرآن مجید را به ما می آموزد. ا
قرآن به تنهایی برای هدایت ما کافی بود، صدور حدیث ثقلین از زبان پیامبر ضرورتی نمی یافت.

کجا مقــرر دارد. به عبارت دیگــر، او از همه به رتبــۀ وجودی بندگانــش در درگاه ربوبی  می دانــد رســالت خــود را در 
گاه تر است. خودآ
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که امام زمان  که عده ای از مردم  یج پیش آمد آن بود  که در عصر پیامبر و علی به تدر مشکلی 
پیچی  خود را می شــناختند، به دلیل آنکه دستورات او را مطابق میل خود نمی یافتند، از او سر
کردند؛ شبیه بیماری که پزشک به او گفته است نمک و قند و چربی و سیگار و الکل برای تو بد 
است؛ ولی او نمک می خورد، قند می خورد، چربی می خورد، سیگار می کشد و الکل می نوشد 
کسی جز خود او نیست و مسئولیت بی پناهی همسر  و ســکته می کند و می میرد. مرگ او تقصیر 
کتــاب اهلل« در چنین  و دربه دری دختر و آوارگی پســرش بر عهدۀ خود اوســت. شــعار »حســبنا 
شــرایطی بــه وجود آمد. یک معنی مشــخص این شــعار چنین اســت: نبــوت آری؛ ولی امامت 
نه. نه به امامت، به عبارت دیگر نه به تمام امامان اســام، از آن جمله نخســتین امام اســام 

شخص رسول اهلل بود.
پیچی شــد و  یــن روزهــای عمر پیامبــر از دســتورات پیامبر در غدیر )و پس از آن( ســر در آخر
نتیجۀ آن مرگ نظام امامت در جامعۀ اســامی بود و مسئولیت همۀ بی پناهی ها و دربه دری ها 
که برای تأمین امیال  یبان گیر امت اسام شده ، بر عهدۀ کسانی است  گر که تا امروز  و آوارگی ها، 

یر پای نهادند. خود دستورات او را ز

سوم:معرفیامام
ســومین وظیفــۀ اعضای امــت در مقابل امــام، معرفی امــام به یکدیگر اســت. در ایــن وظیفه ــ 
که  کند. وظیفه ای  آن چنان  که خواهیم دید ــ امام نیز شریک است و او باید امامت خود را ابراز 
که در شــناخت امام و پیروی از  اعضــای امت در برابر معرفی امام دارند همان وظیفه ای اســت 
یضه بســیار  پا داشــتن نظام امامت و اقامۀ این فر او دارند. شــناخت امام و پیروی از او برای بر
مهم و حیاتی اســت و یکی از شــرایط اصلی تحقق این وظیفۀ حیاتی شناســایی امام به وسیلۀ 
سایر اعضای امت و پیروی آنان از امام است. در غیر این صورت، نظام امامت چگونه می تواند 

تحقق پیدا کند؟

امام چهارم:دفاعاز
کنیم و او را به مردم بشناسانیم، بی تردید پایه های حکومت  وقتی امام را بشناسیم، از او پیروی 
 حکومتی ناروا و بیدادگرانه است  ــ به لرزه درمی آید و نخبگان حاکم از وجود 

ً
که قاعدتا موجود ــ 
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یج او را بشناســند و وظیفۀ خــود را در برابر  امام، احســاس خطــر می کنند و از اینکه مردم به تدر
ینش خود را به یاد آورند و در جهت مســیر الهِی سرنوشت خود  او بدانند و فلســفۀ وجودی آفر
پا داشــتن نظام امامت را وظیفۀ خود بشــمارند، احســاس خطر می کنند.  بــه حرکــت درآیند و بر
گرایش به او به خطــر می افتد. ازایــن رو، وظیفۀ تمام  در چنیــن شــرایطی جــان امام و پیشــتازان 
که به وجود آورندگان امت هستند، دفاع از جان امام و بسیج  گاهان جامعه،  گاهان و خداآ خودآ
یخ اسام بارها فراموش شده است. در راه تحقق آرمان های اوست. این وظیفه ای ست که در تار
کوفه، که دل به امام حسین و تن به لشکر ابن  سعد  یند در روز عاشورا، عده ای از اهل  می گو
ســپرده بودنــد، روی به درگاه خــدا آورده بودنــد و با التماس از خدا می  خواســتند امام حســین 
کــه خودشــان در میان آن هــا بودند ــ امام حســین  کنــد و نگــذارد ســپاهیان ابن ســعد ــ  را یــاری 
کــودکان آن ها را به اســارت ببرنــد. در آن جمــع تعداد  کم شــمارش را بکشــند و زنــان و  و یــاران 
کوتاهی های  کشیدند و روی به حرم امام آوردند و از  که از خدا خجالت  انگشت شماری بودند 
که خود نیز تا لحظاتــی پیش از امیرانش  خــود در راه دفاع از امام عذر خواســتند و با لشــکری 
ین شــان حّر بود. وظیفۀ  که مشهورتر بودند جنگیدند و برای دفاع از امام به شــهادت رســیدند، 

دفاع از امام بر عهدۀ امت است.

دادنامام پنجم:الگوقرار
امامت فقط به معنی رهبری عادالنه در امور سیاســی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی نیســت 
که این هســت ــ بلکه معنــی عمیق تر آن رهبری عادالنــۀ امت در پیچ و خم زندگی سیاســی،  ــــ 
که  گونه ای  اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی به ســوی سرمنزل ترقی و تکامل وجودی است؛ به 
هــر یــک از اعضای امت به نســبت ظرفیــت وجودی خود جلــوه ای از تجلیات الهی شــده، به 
رنگ خدا درآمده باشند. و »خود بودن« خود را جمال و جال الهی بخشیده و از خود انسانی 
یبا، مهرورز، و نوآور به وجود آورده باشند. از چنین افرادی جامعۀ قدرتمند،  توانا، دانا، دادگر، ز
دانشمند، عادل، جمیل، لطیف، و خاق به وجود می آید؛ چون برای رسیدن به چنین هدفی 

امام را الگوی خود قرار داده اند.
گاهی  گاهی و خداآ یســتی ترجیح داده، بــا خودآ امــام تمایات سرشــتی خود را بر تمایات ز
یســتی جلوگیری  آن ها را شــکوفا می کنــد. امام از مداخلۀ تمایات سرشــتی در تأمین نیازهای ز
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کار راه را بر هر بیــداد می بندد. او توســعۀ وجودی را بر توســعۀ موجــودی ترجیح  کــرده، بــا ایــن 
می دهد و برای انباشــت ســرمایه در راه توســعه، عدالت را قربانی نمی کند و بهشــت شداد را بر 
یبایی عمارت ترجیح نمی دهد.  یبایی عدالت را بر ز یه را بر کوخ علی و ز مدینۀ محمد و کاخ معاو
یســند. هرگز  کتاب سرگذشــت خود را با سرمشــق او بنو امت او نیز باید از او سرمشــق بگیرند و 
یــن علی دم بزنیم و  یکم هر مــاه مبارک رمضان از نان جو که شــب های نوزدهم و بیســت و مباد 
کنیم  یه سفرۀ رنگین پهن  یم و آن گاه چون معاو کفش پاره اش را به یاد آور لباس وصله خورده و 

که هرگز چنان مباد. یم  و چون عمرو بن عاص اسام دروغین را به نمایش بگذار
کــه هنگام ختم قرآن به یــاد او خدا را »علی عظیــم« بنامیم و در  پیــروی از علی این نیســت 
که این ها همه خوب اســت. پیروی  یم ــ  یارت مزارش برو اذان به والیتش شــهادت دهیم و به ز
گر شــهروندی ســاده هســتیم، بکوشیم  که او را سرمشــق خود قرار دهیم و ا از علی به آن اســت 
گــر به حکومت  یم. و ا کنیــم و آن را صمیمانــه در اختیار بینوایــان بگذار و عادالنــه ثــروت تولید 
کنیم و در عمل مروج  ین  کامشــان شــیر کنیم تا زندگی را در  رســیدیم، مثل همان بینوایان زندگی 
کسی را  که  یه وار ــ نباشــیم. علی در بلندای قله ای ست  دنیاپرســتی در قالب خداپرســتی ــ معاو
که رو به قلۀ خداخواهی او حرکت می کنیم  یارای رســیدن به آن نیست؛ ولی پرسش این است 

کدام یک؟ یه؟  یغ معاو یا به سوی دّرۀ دنیاطلبی بی در

ششم:اقامۀنظامامامتوتحکیموتقویتآن
ششــمین وظیفۀ امت در مقابل امام اهتمام به اقامۀ نظام امامــت به رهبری امام و تاش برای 
تنفیذ حکم او در تمام عروق جامعه و تحکیم پایه های آن در بستر سرزمین اسام است. عضو 
کنــد. او خود از  امــت منتظر نیســت تا نظام امامت برقــرار شــود و آن گاه او حکم نظام را تمکین 
کردند اقامۀ نظام امامت بود.  که مهاجران اولیه و انصار  کاری  پادارندگان نظام امامت است.  بر
کردنــد و بعضی از  کاری  عمارها، یاســرها، ســمیه ها، بال هــا، صهیب هــا و امثالهم در مکه فــدا
که زنده ماندند به مدینه  آن ها همچون یاسر و سمیه شکنجه و حتی شهادت را پذیرفتند. آن ها 
گرفتند و دست در دست  کنار ابوایوب انصاری ها، سعد بن معاذها و ... قرار  کردند و در  هجرت 
کجا  کی و  گر امت نبود ــ پیامبر  گر آن ها نبودنــد ــ و ا کردند و ا هــم نظــام امامت محمدی را برقرار 
می توانست نظام امامت را برقرار کند؟ نظام امامت پس از رحلت پیامبر به این دلیل سقوط کرد 
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گروهــی از آن روی برتافتند و نظام امامت را برنتافتند و دســتور خدا و پیامبر  که  و اســتوار نمانــد 
یر پا نهادند و اشــراف مکه را بر مســتضعفان مدینه ترجیح دادند و برای اســتبداد اموی و  را به ز
کلمه ارتجاع عرب پل پیروزی و مصداق غم انگیز  یشی و ملی گرایی عربی و در یک  اشرافیت قر

یی قرآن مجید شدند. پیشگو
شــرکت در ارکان حکومــت امام باید با قصد قربت صــورت پذیرد، نه با انگیــزۀ دولت داری و 
ید من ســهم خودم را از انقاب  کســی نباید بگو یی.  ثروت خواهی و فرصت طلبی و غنیمت جو
گر بنا باشد به ازای پول به این  گرفته ام. خود پیامبر هم چنین سهم خواهی نکرده است. ا محمد 
که  کسانی  کم اند  یضۀ امامت را اقامه نکرده ایم. مگر  کنیم، در حقیقت هیچ گاه فر نظام خدمت 

کاری بکنند؟ به ازای پول حاضرند هر 

چرخههایتصمیمگیریمشورتیوشورایی هفتم:شرکتدر
ینه.  گز ینــه از میــان چندیــن  گز تصمیم گیــری یعنــی انتخــاب یــک راه از میــان چنــد راه و یــک 
گر اختیار نباشد،  بنابراین، تصمیم گیری و اختیار دو روی یک سکه اند و دو نیم رخ یک چهره. ا
گر تصمیم گیری نباشد، اختیار بی فایده خواهد بود. دربارۀ فرایند  تصمیم گیری ناممکن است و ا

تصمیم گیری امروزه ادبیات فشرده و گسترده ای به وجود آمده است.
ین  ین ســطح نیازها و تأمین بیشتر ین و بلندتر یی به وســیع تر هدف در تصمیم گیری پاســخ گو
منافع است و از همین مرز است که تصمیم گیری با سرشت انسان و جهان بینی و جنس فرهنگ 
و نظام ارزش های اجتماعی ارتباط برقرار می کند. آنچه هابیل را از قابیل و چمران را از چرچیل 
ید:  جــدا و متمایز می کنــد نظام ارزش هــا و نوع رجحان های آن هاســت. هابیل بــه قابیل می گو
گــر تو بخواهی مرا بکشــی، من دســت به روی تــو دراز نمی کنم و تو را نمی کشــم.« و چرچیل  »ا
کنار  در نبرد با دشــمنانش برای برقراری حکمرانی غرب در سراســر جهان ارابۀ قدرت خود را از 
جســد بیش از هفتاد میلیون نفر قربانــی به حرکت درمی آورد و چمران بــرای دفاع از محرومان، 
یک روز به جنوب لبنان می رود و روز دیگر به غرب و جنوب ایران و در همین راه به شــهادت 
می رسد. جهان بینی بر نظام ارزش ها و نظام ارزش ها بر سلسله مراتب رجحان ها و سلسله مراتب 

رجحان ها بر ارزش گذاری راهکارها و ارزش گذاری راهکارها در نوع تصمیمات تأثیرگذار است.
گذشته از هنجارها و هیجانات و خواست های شدید، افق دید محدود و عوامل انگیزشی بر 
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گر از منظر عقل  گرایی به  فرایند تصمیم گیری تأثیر می گذارند و آن را از خردگرایی دور می ســازند. ا
یم که در یک سر آن انسان عقل گرای  فرایند تصمیم گیری نگاه کنیم، با یک طیف روبه رو می شو
یــش. بــه همین  اصاح پذیــر قــرار دارد و در ســر دیگــر آن انســان مقهــور هیجانــات درونــی خو
یۀ عقایی محدود یا  یۀ عقایی محض1بــا انتقادات جدی روبه رو شــده و نظر دلیــل امروز نظر

کرده است. تصمیم گیری رضایت بخش2 توجه بسیاری را به خود جلب 
تصمیم گیــری در نظــام امامت از دو جهت توســعه  و ارتقا یافته اســت؛ نخســت از جهت افق 
دیــد. در نظام امامت افق دید در تصمیم گیری های سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی، و اقتصادی 
هر دو عرصۀ حیات دنیوی و حیات اخروی را در بر می گیرد؛ چون در آن هم توســعۀ موجودی 
کیستی  مّدنظر است و هم توسعۀ وجودی. توسعۀ وجودی به معنی ارتقای رتبۀ وجودی و ترقی 
انســان و تأمیــن صحیح تمایات سرشــتی اوســت و توســعۀ موجــودی به معنی ارتقای ســطح 
یستی او. جهان بینی مادی و سکوالر فقط در  زندگی و بهبود چیســتی انسان و تأمین نیازهای ز
پی توســعۀ موجودی اســت، در حالی  که در جهان بینی الهی هم توسعۀ موجودی منظور است 

و هم توسعۀ وجودی.
یت، فرایند تصمیم گیری ثابت است. فرایند تصمیم گیری  با همۀ این ها، با توجه به دانش مدیر
عبــارت اســت از شــناخت مســئله، شــناخت محیــط مســئله، شــناخت راهکارهــای ممکــن، 
 فرایندی 

ً
یــن راهــکار. بنابرایــن، فراینــد تصمیم گیری ذاتــا کشــف بهتر ارزش گــذاری راهکارهــا، و 

کشــف  اکتشــافی اســت، نه یک تصادف یــا فرایندی انتخابــی. در تصمیم گیری علمی تصمیم 
کرد.  می شــود، نه اینکه انتخاب شود. در فرایند کشف تصمیم، می توان از خرد جمعی استفاده 

یر می توان نشان داد. این فرایند را در نمودار ز

1 .Pure rationality 2. Bounded Rationality or satisfactory Decision Making



نظامسیاجامامت  |  157 فصلپنجم:اسالموساختار

نمودار 2. فرایند تصمیم گیری

شناخت راهکارهای ممکن شناخت محیط مسئله شناخت مسئلۀ جدید

ین راهکار ارزش گذاری راهکارهاشناخت بهتر اجرا

گرفته اند؛ ولی  یه هر دو در تصمیم گیری هــای خود این فرایند را در نظــر  بی تردیــد علــی و معاو
یه  می شــد  آنچه ســبب تفــاوت جنس تصمیم گیری هــای علی از جنــس تصمیم گیری های معاو
جهان بینــی و افــق دید بوده اســت. علی به دنیا و آخــرت در یک نگاه فرایندی می اندیشــید و 

یه فقط به دنیای خود می اندیشید. معاو
***

که  گرفته اســت. پارســونز1 معتقد اســت  تصمیم گیــری از نظر ســطوح آن نیــز مورد مطالعه قرار 
هر ســازمان از ســه ســطح نهادی، اداری، و عملیاتی تشکیل شده اســت.2 این سه سطح را در 

یر مشاهده می کنید: جدول ز
جدول 8. سطح تصمیم گیری

بنیادهای تصمیم گیری
زمینه تصمیم گیریمبنای تصمیم گیریهدف تصمیم گیریسطح

هدایت موفقیت آمیز از حال به نهادی
آینده و تطابق با تحوالت محیط

یی و فلسفی ــ آرمانی مسئله جو
فرصت یابی

کردن زمینۀ اداری ارتباط با محیط، فراهم 
تصمیم گیری های نهادی و زمینۀ 

اجرای آن ها

تلفیق سیاست ها، خط مشی  گذاری 
گرفتن  یت ها با در نظر  و تعیین اولو

آرمان ها و واقعیت ها

یزی و  برنامه ر
سازماندهی

رعایت الزاماتواقعیات عینیاجرای تصمیمات سطح اداریعملیاتی

1. Parsons
یت دولتی، بی تا، 51. کبر مهدیان، تصمیم گیری، تهران: مرکز آموزش مدیر 2. ا
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کوتاه مدت تقســیم  از نظــر افــق دید، تصمیم  گیری را به ســه دســتۀ بلندمــدت، میان مدت، و 
کرده انــد.1 تصمیم گیری در بلندمدت در شــرایط عدم اطمینان صورت می گیــرد و معمواًل الگوی 
یزی نشــده،  تصمیم گیــری بینــش اضافی، الهامــی، و عقایــی محــدود و تصمیم گیری ها برنامه ر

دوربرد، و جامع و راهبردی است.
گاهی مطمئن صورت می پذیرد و الگوی   مبهم و 

ً
در میان مدت، تصمیم گیری در شرایط نسبتا

یزی شــده )به  تصمیم گیــری عقایی محــدود یا فزاینــدۀ عقایی اســت و تصمیم گیری ها برنامه ر
کوتاه مــدت، تصمیم گیری در شــرایط  یزی نشــده اســت. ولــی در  گاهــی برنامه ر کلــی( و  صــورت 
مطمئن و پیش بینی  شــدنی صــورت می پذیرد و الگــوی تصمیم گیری عقایــی و تصمیم گیری ها 

یزی شده است.2  برنامه ر
ً
دقیقا

گرفتن افق دید نشان می دهد. یر انواع تصمیم گیری ها را با در نظر  جدول ز
جدول 9. افق دید در تصمیم گیری

انواع تصمیم گیریالگوی تصمیم گیریشرایط تصمیم گیریافق دید

بینش اضافی یا الهامی و نبود اطمینان ــ ابهامبلندمدت
عقایی محدود

یزی نشده برنامه ر
دوربرد ــ جامع راهبردی

عقایی محدود و ابهام و گاهی مطمئنمیان مدت
فزایندۀ عقایی

یزی شده و گاهی  برنامه ر
یزی نشده برنامه ر

 پیش بینی شدنیکوتاه مدت
ً
یزی شدهعقاییمطمئن و دقیقا  برنامه ر

ً
دقیقا

کامل دردســترس و نظــام رجحان منطقی براســاس  در الگــوی عقایــی، اطاعــاِت جامــع و 
کامــًا روشــن اســت. در حالــی  کــه در الگــوی فزاینــدۀ عقایــی، تصمیم گیــری  نظــام ارزش هــا 
یه می شود  مرحله بندی شده صورت می پذیرد و غیرجامع است و هدف به اهداف کوچک تر تجز

گرفته می شود. گانه تصمیم  و برای هر یک به صورت جدا
کثر مطلوبیت باشــد،  در الگــوی عقایی محــدود، تصمیم گیرنده به جای آنکه به دنبال حدا
گرفته  در پی اخذ تصمیم رضایت بخش اســت. در الگوی بینش اضافی یا الهامی، تصمیماتی 
کــه از نظر علمی ممکن اســت تبیین نشــوند. »تحقیقــات در مورد رهبری نشــان داده  می شــود 
یژگی ها و صفات  که دست کم بخشــی از آنچه در فرایند رهبری دیده می شود مربوط به و اســت 

گاهی، همان، 377. 1. رک: محمدحسن زورق، ارتباطات و آ
2. دربارۀ الگوهای تصمیم گیری، رک: منبع پیشین، فصل یازدهم.
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ممیزۀ رهبری اســت.«1 ایــن تصمیمات متکی بر دانش، شــهامت، و بینش ممتــاز رهبران بزرگ 
کامًا جنبۀ شهودی دارد و متکی بر ترکیبی از شناخت عقلی و شناخت قلبی است؛  گاه  است و 
مانند برخی از تصمیمات بنیانگذار جمهوری اسامی ایران در دوران انقاب و دفاع مقدس که 

با الگوی بینش اضافی و الهامی تبیین پذیر است.
***

تصمیم گیری را از نظر مسئولیت آن به دو دستۀ مشورتی و شورایی تقسیم می کنند. در روش 
ی با دیگران 

ّ
کل تصمیم گیری مشــورتی، تصمیم گیرنده با مشاور یا جمعی از مشــاوران ــ و به طور 

گــروه مشــورتی مشــورت می کند؛ ولــی خود تصمیــم می گیرد و مســئولیت  گانــه یــا با یک  ــــ جدا
تصمیم گیــری نیز بــر عهدۀ اوســت. امــا در روش تصمیم گیری شــورایی، جمعی با هــم )با روش 
اجماع یا نصف به عاوۀ یک یا دوسوم آرا، و ...( تصمیم می گیرند و مسئولیت تصمیم گیری بر 

عهدۀ همۀ آن هاست.
یر انواع تصمیم گیری ها را براساس مسئولیت تصمیم گیری نشان می دهد: جدول ز

جدول 10. انواع تصمیم گیری براساس مسئولیت تصمیم گیری

مسئول تصمیم گیریروش تصمیم گیرینوع تصمیم گیری

تصمیم گیرنده با مشاوران مشورت می کند و سپس مشورتی
تصمیم می گیرد

تصمیم گیرنده

جمع شورایک عده با هم شورا می کنند و تصمیم می گیرندشورایی

با توجه به آنچه گفته شد، به این نتیجه می رسیم که در سطح نهادی، که افق دید بلندمدت 
که افق دید  اســت، جایگاه رهبری و روش تصمیم گیری مشــورتی است. ولی در ســطح اداری، 
میان مدت اســت، جایگاه تصمیم گیری ســتاد امور اجرایی و روش تصمیم گیری شورایی است. 
یزی اجرایی  کوتاه مدت است، برای تصمیمات اباغی برنامه ر که افق دید  در ســطح عملیاتی، 

یر این یافته ها را نشان می دهد. می شود و جایگاه آن صف امور اجرایی است. جدول ز

کبر مهدیان، همان، 39. 1. ا
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جدول 11. سطوح و افق دید در تصمیم گیری

ماحظاتجایگاهروش تصمیم گیریافق دیدسطح

تعیین راهبردها در این سطح صورت می گیردرهبریمشورتیبلندمدتنهادی

ستاد شوراییمیان مدتاداری
امور اجرایی

خط مشی گذاری در این سطح صورت می گیرد

یزی اجرایی برای کوتاه مدتعملیاتی برنامه ر
تصمیمات اباغی

صف 
امور اجرایی

آیین نامه های اجرایی هر بخش در این سطح 
یب سطح اداری می رسد تهیه می شود و به تصو

در نظام امامت، امام در ســطح نهادی از روش تصمیم گیری مشورتی استفاده می کند1 و حتی 
براساس بینش اضافی یا الهامی تصمیماتی را می گیرد که می تواند بسیار خطیر و سرنوشت ساز باشد. 
اعضای امت هم در سطح نهادی می توانند در روش تصمیم گیری مشورتی حضور داشته باشند و 
هم در سطح اداری در روش تصمیم گیری شورایی در ادارۀ امور عمومی مشارکت کنند. در هر حال، 
گرفته می شود باشند. که در ســطوح مختلف نهادی، اداری، و عملیاتی  باید پذیرای تصمیماتی 
گاه به  که افق دید در ســطح نهادی نظام امامت بسیار بلند و  یادآوری این نکته الزم اســت 
که امام در مقابل پروردگار عالم بر عهده دارد. در چنین  یخی اســت  بلندای یک مســئولیت تار
یخی قرار می گیــرد. خود امام نیز تصمیمات  شــرایطی امت معمواًل در مقابــل یک آزمون مهم تار
گرفته شده در سطوح مختلف نظام را همچون یک عضو امت می پذیرد و به اجرا درمی آورد و به 

آن ها احترام می گذارد.

نظامامامت هشتم:مشارکتجوییدر
امــام رهبر ما به ســوی آیندۀ ســعادت بخش در )این جهان و( جهان پــس از مرگ و فراطبیعت 
اســت؛ ولی رهبری او به ســوی آن جهان اســت و نه رهبــری در آن جهان. رهبری به ســوی آن 
جهــان از ایــن جهان آغــاز می شــود. دنیا مزرعۀ آخرت اســت. ولــی »دنیا مزرعه اســت« و باید 
ینش در آخرت چیدنی باشــد. به همین  همچون یک مزرعه اداره و آباد شــود تا میوه های شــیر
دلیل ما در جایگاه یک امت به امام و امامت نیازمندیم و نیز به همین دلیل امام نظام سیاسی 
امامت را تشکیل می دهد و امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی را با نگاه راهبردی و 

که تصمیم گیری می کند و   امام اســت 
ً
1. ولی تصمیم گیرندۀ نهایی امام و شــیوۀ تصمیم گیری ، مشــورتی اســت. اما الزاما

تصمیمات او الزم االجرا است.
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که در آن زندگی در طبیعت و فراطبیعت به دقت لحاظ شــده است، رهبری  افق دید بلندمدتی 
یرا »خود فراطبیعی« و »کیســتی« ما در همین فرایند باید ســاخته شــود. امام در این  می کند. ز
که در  یژه، و مسئولیت مطلق دارد. ولی بسیاری از امور هستند  زمینه والیت مطلق، اختیارات و
حوزۀ رهبری قرار نمی گیرند و تصمیم گیری در چرخه های تصمیم گیری عمومی بر عهدۀ خود مردم 
کنیم یا  کنیم یا از چپ؟ در اوزان از پوند اســتفاده  اســت.1 هنگام رانندگی آیا از راســت رانندگی 
کنیم یا از میل یا مقیاسات دیگر؟ در کشاورزی از آبیاری  کیلو؟ در مقیاســات از متر اســتفاده  از 
کنیم؟ زمین های دشت های خشک و  کنیم یا شیوۀ دیگری را ابداع و اختراع  قطره ای اســتفاده 
کار را بکنیم؟ در صنایع ســنگین  گیاه اختصاص دهیم و چگونه این  کدام  کشــت  یری را به  کو

کنیم یا در صنایع سبک؟ و هزاران مسئلۀ دیگر. بیشتر سرمایه گذاری 
که ضرورت هدایت و رهبری مردم در سطح امامت  کار می افتد  والیت مطلق امام هنگامی به 
ایجاب می کند. گاه الزم می شود برای تشکیل جامعۀ مدنی محمدی، امام یک بردۀ سیاه پوست 
یباروی ثروتمند آزاد بفرســتد تا دیوارهای  مســلمان را به خواســتگاری یک دختر سفیدپوســت ز
یزد و گاه هنگامی که جنگ عظیمی ــ جنگ احزاب ــ  ساخته شده بین طبقات اجتماعی را فروبر
یی یک اتحادیۀ عرب علیه اسام صف آرایی کرده و رزمندگان قریش و غطفان  درمی گیرد که گو
کره با غطفان جواب داده و غطفان حاضر می شــود ثلث  کرده اند و مذا و یهود مدینه را محاصره 
محصول خرمای سالیانۀ مدینه را بگیرد و برود و این اتحادیه را به هم بزند، امام این مسئله را 
در حوزۀ امور عمومی می بیند و در آن اعمال والیت نمی کند و قرارداد را به دست سعدبن معاذ 

و سعدبن عباده می دهد و آن دو قرارداد را می گیرند و پاره می کنند و نمی پذیرند.
کوچکی و بزرگی مســئله ارتباطی ندارد، بلکه به رابطۀ مسئله  بنابراین، حوزۀ دخالت امام به 
با امر هدایت مردم مربوط است.2 تشکیل نظام امامت نیز به همین منظور است. ازاین رو، امور 
کنند. امام نیز  که مردم خودشان باید تصمیم گیری  گســترده ای در زندگی مردم وجود دارد  بســیار 
که پیامبر به تصمیمات انصار  به آن تصمیمات احترام می گذارد و آن ها را اجرا می کند؛ آن چنان  

کرد. گذاشت و آن را اجرا  دربارۀ قرارداد با غطفان احترام 

که بر عهدۀ خود مردم گذاشته شده است و مردم می توانند در این عرصه  1. عرصۀ مباحات عرصۀ بسیار وسیعی است 
کنند. یزی و تصمیم گیری  با استفاده از روش شورایی برنامه ر
2. تشخیص این ارتباط در صاحیت امام است و نه دیگران.
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کارآمد داشته  عضو امت باید در تمامی چرخه های تصمیم گیری عمومی حضور فعال و مؤثر و 
یــد و هم در چرخــش امور  کار هــم در ســاختن جامعۀ تــراز قرآن مشــارکت جو باشــد و بــا ایــن 

ین باشد. مسلمین همکاری کند و نقش آفر

برابرامت 10ــمسئولیتهایامامدر
که به آن ها اشاره می کنیم: امام نیز در برابر امت مسئولیت هایی دارد 

واعالم یکم:ابراز
کمال  کتمان یا انکار یا حتی در مورد آن ســکوت نمی کند، بلکــه آن را با  امــام امامت خــود را 
گرفتن همۀ جوانب سیاســی و اجتماعی عصر خــود ــ ابراز  شــجاعت و صراحــت ــ و بــا در نظر 
 به شهادت نمی رسیدند 

ً
گر در مورد امامت خود سکوت می کردند، قطعا می کند. امامان اسام ا

کم قرار می گرفتند.  کتمان یا خدای نکرده انکار می کردند، در حمایت قدرت های حا گر آن را  و ا
که امام  که فاجعۀ عاشوراســت ــ بدان دلیــل رخ داد  یخ اســام ــ  ین فاجعۀ تار اصــواًل بزرگ تر
کار در آن شرایط به معنی انکار امامت خود  کند؛ چون این  ید بیعت  حسین حاضر نشد با یز
ید از امام حســین انــکار امامتش را می خواســت و به همین دلیل به بیعت ایشــان  او بــود. یز
کاری و ازخودگذشتگی حرکت  گذشــت و فدا اصرار داشــت و امام حسین تا فراســوی مرزهای 
کــرد و دل به شــهادت ســپرد و حاضــر به بیعــت و انکار امامت خود نشــد و بــا صراحت تمام 
گفــت: »مثلــی الیبایع مثلــه«؛ همچون منی بــا چون او بیعــت نمی کند. همۀ امامان اســام به 
اشــکال مختلف )کامی، فلســفی، علمی، و حتی در صورت لزوم با ارائۀ شــواهد غیرطبیعی( 
امامــت خــود را ابراز و اصل امامت را نیز تبیین و امام یا امامــان بعد از خود را نیز به دقت و با 

کرده اند. صراحت تمام مشخص 
ین همایش روزگار خود، امام  پیامبر اسام با اعام نبّوتش امامتش را نیز اعام و در بزرگ تر
کرد. همچنین از امامان بعد از  بعــد از خود را نیز برای جامعه مشــخص و امامت علی را اعــام 
او نام برد. پس از او، امامان دیگر ــ از علی تا بعد ــ ضمن اعام و تبیین امامتشان، امام بعد از 

کرده اند. خود را نیز مشخص و اعام 
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گاهیبخشی وآ دوم:انذار
گاهی بخشی است. امام می کوشد امت  دومین مسئولیت خطیر و وظیفۀ بزرگ امام در برابر امت آ

یر به انجام می رساند. کوشش را از طرق ز کند و این  گاه  را آ

الف(تقویتقدرتتعقلمردم
با توجه به اینکه قدرت های حاکم با استفاده از همۀ ظرفیت هایی که در اختیار دارند می کوشند 
کنند تا بتوانند به حکومت بیدادگرانۀ خود ادامه دهند و در این راه از  مــردم را تحمیــق و تخدیر 
که به اســتخدام خــود درمی آورند بهره می گیرنــد و از تمامی روش های  نخبگان و اســتعدادهایی 
القایی و اغوایی و شرطی و شبه استداللی1 سود می گیرند، راه نجات تودۀ مردم از زنجیر تبلیغات 
که  یت قدرت تعقل و اندیشــه ورزی آنان اســت. امامان از همۀ فرصت هایی  ســحرآمیز آنان تقو
می توانند در اختیار خود داشــته باشند اســتفاده می کنند تا تبلیغات آنان را افشا و قدرت تعقل 
کنند و به مردم بیاموزند چگونه راستی را از ناراستی، حق را از باطل، و درست  یت  مردم را تقو
را از غلط تشخیص دهند. بخش عظیمی از ادبیات کامی و فلسفی ــ که قدرت های حاکم در 
کرده اند ــ جهت گیری ضد عقل، ضد اختیار،  یخ اسام ســاخته و پرداخته و در جامعه منتشر  تار
کوشــش های طاقت فرســا و  و ضد آزادی داشــته اســت. امامان اســام بخــش درخور توجهی از 

کرده اند. شبانه روزی خود را صرف افشای چنین ادبیاتی 

ب(تبیینمکتب
یت قدرت تعقل مردم و افشای تبلیغات سحرانگیز قدرت های حاکم و مبارزه  کوشش برای تقو
بــا جمود و ســکوت و ســکون توده های مــردم و طرد ادبیــات جبرگرایانــه و انقیــاد در برابر وضع 
که مردم با مفهوم اســام به عنــوان یک مکتب  موجــود، همه، بــه این دلیل صــورت می گرفت 
آزادی بخش آشــنا شــوند و فلســفۀ وجودی خود و جهان و مســئولیت الهی شــان را بشناسند و 
کنند و برای پرســتش خدا آماده شوند و در این مسیر معنای تعقل و  معنی ســیر الی اهلل را درک 
کنند. خود را به عنوان موجود ممکن محتاج مطلق  عشق و آزادی و »خود« و »خدا« را درک 
و خــدا را بــه عنوان وجــود واجب بی نیاز مطلق و عقــل را به عنوان قدرت تشــخیص نیازهای 

گاهی توضیح داده ایم. کتاب ارتباطات و آ 1. دربارۀ این روش ها در 
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خود و بی نیازی های او و عشق را به عنوان تمایل ذاتی به صفات او، و آزادی را به عنوان رفع 
تمام موانعی که می تواند بین ما و او وجود داشته باشد بشناسند. تبیین اسام از مسئولیت ها و 

وظایف بزرگ و دوران ساز امامان اسام است.

ج(پایشپیوستۀمسائلوجغرافیایاندیشۀجامعه
امام پیوســته مســائل و جغرافیای اندیشــۀ جامعــه را رصد می کنــد و از تحــوالت آن اطاعاِت 
گاهی توده های  گاهی و خداآ بهنگام و به اندازه دارد. او می کوشــد این تحوالت را در مسیر خودآ
که دنیایش را ذکر و نماز  ین بی دغدغه نیست  گوشه نشــین خلوت گز کند. امام آن  مردم هدایت 
یــش و ردایــش تشــکیل می دهــد و فــارغ از درد و داغ و رســم و راه و رنــج و روزگار مــردم به  و ر
کــه در عصــر تاخت وتاز روس ها از شــمال و بگیــر و ببند  گوشه نشــین،  ســر می بــرد. به آن عابد 
انگلیسی ها از جنوب به سرزمین اسامی ما در خانه می نشستند و بی خبر از همۀ مسلمانان و 
مسائلشان بودند، خواهند گفت: »شمایان از امت اسام نیستید. مگر نمی دانید پیامبر گفت هر 

کند و به امور مسلمانان اهتمام نورزد مسلمان نیست؟!« که صبح  آن کس 

د(ظرفیتسازیاجتماعی
گاهی بخشــی  گاه ظرفیت تــازه ای برای آ گاه و خــداآ امــام می کوشــد از مجموعــه نیروهای خــودآ
کاهــش داده، از نقاط قوت جامعه بــرای رفع نقاط  کنــد و تهدیدات جامعــه را  بــه مــردم ایجاد 
گاهی بخشــی به جامعه صورت  ضعــف آن بهره ببرد. البته ظرفیت ســازی اجتماعــی امام برای آ
می گیرد، نه برای کسب قدرت شخصی و تحصیل قدرت به شیوه هایی که معمواًل سیاستمداران 
دنیاطلب و پادشــاهان از آن روش ها سود می گیرند. یعنی امام با زدوبندهای پارلمانی و حزبی، 
یکی و پارتیزانی و منظم و ســایر روش های معمول و معمواًل ناروا، سلطۀ سیاسی  جنگ های چر
گاه خود برای  گاه سازد تا جامعۀ آ خود را به جامعه تحمیل نمی کند؛ بلکه می کوشد جامعه را آ

کند. یضۀ امامت اقدام  اقامۀ فر

ه(افشایدشمنانآزادی
کــه در راه حرکت وجــودی و جوهری انســان هیــچ مانعی  گفتــه شــد آزادی بدیــن معنی اســت 
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بین انســان و خدا وجود نداشــته باشــد؛ بنابراین حکومت هــای خودکامه و فاســد و نظام های 
یسم و  اقتصادی مبتنی بر ربا و تکاثر و اســتثمار و نظام ارزش های اجتماعی نابسامان، سکوالر
دنیاطلبی، شرایط فرهنگی ناسالم و فاسد، جهل، خرافات، جبرگرایی، عقل ستیزی، افراط گرایی، 
که نوعی دیــن داری شــناخته شــده اند و از موانــع این حرکت  تعصب هــای نــاروای اجتماعــی، 
گرانه است  هستند، دشمنان آزادی امت محسوب می شوند و موضع امام در برابر تمام آن ها افشا

کند. و می کوشد این دشمنان  آزادی را به مردم معرفی 
***

کند.  یت  انذار شــامل تمام موارد پیش گفته می شــود و امام می کوشد قدرت تعقل مردم را تقو
کند و از نیروهای مترقی  کاست معرفی و مسائل جامعه را رصد  اسام ناب محمدی را بی کم  و 
گاهی بخشی در جامعه به وجود آورد و دشمنان آزادی و  گاه ظرفیت های جدیدی برای آ و خودآ

کند و بدین ترتیب جامعه را انذار نماید. دشمنی های آن ها با آزادی را افشا 

سوم:انتظار
کســب قدرت و تحمیل ســلطۀ  امــام امامت خــود را ابراز و مردم را انذار می کند؛ ولی خود برای 
خود بر جامعه هیچ  کاری انجام نمی دهد. گفتیم امام با جنگ، کودتا، و زد و بندهای سیاسی به 
قدرت نمی رسد. او با ارادۀ مردمی که به صورت امت اسام درآمده و حرکت در راه خدا را اراده 

کرده اند به قدرت می رسد.

چهارم:اقدام
کعبۀ رهبــری و امامت امام  گاهــی و آزادی رســیدند و به ســوی  یت مطلــق مردم به آ کثر وقتــی ا
حرکت کردند و با طواف به گرد آن نظام امامت را به وجود آوردند، امام امامت می کند. بنابراین، 
که با  ارکان حکومــت در نظــام امامت مبتنی بر ارادۀ عمومی اســت و در این نظام مردم هســتند 

گاهی سرنوشت خود را تعیین می کنند. گاهی و خداآ خودآ
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نظامامامت 11ــفرایندتصمیمگیریدر
نظامامامت گیریدر 11ــ1ــفرایندتصمیم

کردیم و  پیش از این، ســطوح تصمیم گیری را به ســه ســطح نهادی، اداری، و عملیاتی تقســیم 
گفتیم تصمیم گیری و افق دید در سطح نهادی بلندمدت و در سطح اداری میان مدت و در سطح 
گفتیم روش تصمیم گیری در ســطح نهادی مشــورتی، در سطح  کوتاه مدت اســت و نیز  عملیاتی 
یزی اجرایی است. ســطح نهادی جایگاه رهبری،  اداری شــورایی، و در ســطح عملیاتی برنامه ر

سطح اداری جایگاه ستاد امور اجرایی، و سطح عملیاتی جایگاه صف امور اجرایی است.
که امروز در  ییم افق دید در نظام امامت بسیار بلندتر از سطح و عرصه  ای است  اینک می گو
یخ« را در مقایســه با  یت مطرح می شــود. از باب مثال، ما راهبرد »تثبیت قرآن در تار علم مدیر
کوتاه مدت می یابیم. ولی همین راهبرد در  راهبرد »تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن« یک راهبرد 
کشید تا تمدن  یرا ده ها سال طول  یت یک راهبرد بلندمدت محســوب می شــود؛ ز ادبیات مدیر
کرد. به  یخ را ایفــا  گرفت و رســالت تثبیت قــرآن در تار اســامی در ظــرف جغرافیایــی آن شــکل 
کرد. مثًا امام  همین نســبت می توان به افق دید در حوزۀ تصمیم گیری در ســطح امامت توجه 
یخ بود. هدف نهایی  علی در دوران امامتش هر تصمیمی که می گرفت افق دیدش به درازای تار
کامًا دردســترس  گر بود، این هدف  کــه ا یه و تثبیت قــدرت خود نبود ــ  او فقــط شکســت معاو
یخ اســام  یان عدالت خواهی و آزادی خواهی در تار بــود. هدف نهایی او ایجاد و تثبیت دو جر
که شمشــیر ارتجاع عرب بر سرش  و انســان بود و او به تحقق این هدف موفق شــد و هنگامی 

که پیروز شدم.« کعبه سوگند  گفت: »به خدای  یادش بلند شد و با صدای بلند  خورد، فر
***

یخی اسام و  ســطح امامت، در نظام سیاسی امامت، ســطح راهبردی با توجه به رسالت تار
راهبرد تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن است. تصمیم گیری در این سطْح مشورتی است و مشورتی 
بــودِن فراینــد تصمیم گیری در این ســطح دســتور قرآن مجید اســت. این ســطح » االمر« اســت.
یت صحیح و ســالم حرکت انســان )و جامعۀ  که به هدایت و مدیر یژه اســت  »االمر« امری و
انســانی( از طبیعــت به ســوی فراطبیعت مربوط می شــود. این حرکت در طبیعــت و از طبیعت 
یان این حرکت جوهری قــرار دارد و در طول این  اســت. انســان از لحظۀ تکلیف تا مرگ در جر
کیســتی خود را می ســازد و برای زندگی در فراطبیعت آماده می شــود. سایر امور،  مســیر جوهره و 
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ینی انسان ندارند، بر  کیستی آفر که در حوزۀ امور عمومی زندگی انســان قرار می گیرد و تأثیری در 
که قرآن دربارۀ روش تصمیم گیری در این حوزه مطرح  گذاشته شده و شیوه ای  عهدۀ خود مردم 

می کند روش تصمیم گیری شورایی است.
بنابراین، امور در نظام امامت در دو سطح قرار می گیرند: الف( سطح امامت که سطح »االمر« 
که مربوط به سایر امور است و ما می توانیم آن ها را به همین نام یا »امور  اســت و ب( ســطحی 

یر این دو سطح را نشان می دهد.: عمومی« بخوانیم. جدول ز
جدول 12. سطوح   االمر و امر

نشانی در ماحظات قرآنینوع تصمیم گیریسطح تصمیم گیری
قرآن مجید

سطح 
امامت یا االمر

 غلیظ القلب مشورتی
ً
کنت فضا 1. فبما رحمٍة من اهلل لنت لهم و لو 

الننفّضو من حولک فاعف عنهم و استغفرهم و شاورهم 
فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی اهلل ان اهلل یحب المتوکلین.
2. یا ایها الذین آمنوا اطیعواهلل و اطیعوالرسول و اولی االمر 

منکم فان تنازعتم فی شیٍئ فردوه الی اهلل و الی الرسول ان 
یًا کنم تؤمنون باهلل والیوم آخر ذالک خیٌر واحسن تأو

آل عمران ــ 159

نساء ــ 59

سطح سایر امور یا 
امور عمومی

1. والذین استجابوا لرّبهم و اقاموالّصلوه وامرهم شورا بینهم شورایی
و مّما رزقناهم ینفقون1

شورا ــ 38

در ســطح امامت، روش تصمیم گیری مشــورتی اســت. یعنی امام با دیگران مشورت می کند؛ 
ولی خود تصمیم می گیرد و مسئولیت تصمیم گیری با اوست و دیگران ملزم به پیروی از دستورات 
یژه و والیت مطلق است و هر جا  او هستند. او در این سطح از تصمیم گیری دارای اختیارات و
که تشخیص دهد امر هدایت عمومی به دخالت و تصمیم گیری او بستگی دارد، مداخله می کند 

و تصمیم می گیرد.

سطحامت 11ــ2ــفرایندتصمیمگیریدر
در ســطح ســایر امور، تصمیم گیری شــورایی اســت و مســئولیت آن بر عهدۀ همــۀ اعضای امت 

ی احکام اسام به سه دستۀ واجبات و محرّمات و مباحات تقسیم می شود. منطقۀ مباحات 
ّ
کل 1. در یک تقسیم بندی 

یت ایــن منطقه با اســتفاده از روش تصمیم گیری شــورایی صــورت می پذیرد. در  وســیع و بــر عهدۀ مردم اســت. مدیر
قانون اساسی جمهوری اسامی ایران تصمیم گیری در این منطقه بر عهدۀ مجلس شورای اسامی است؛ مشروط بر 

گرفته شده )قوانین( با شرع و قانون اساسی تعارضی نداشته باشد. آنکه تصمیمات 
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است. این سطح وسیع شامل تمام مباحث می شود و خدا و رسول او و امامان و اولی ا المر در آن 
اعمال والیت نمی کنند.

12ــفرایندامامت
کــه می توان امامان  کردیم  گفتیــم از نظر لغوی، امام به معنی پیشــرو و پیشواســت و نیز یادآوری 
که فرایند حرکت جوهری انســان به ســوی خداوند  کرد؛ امامان هدایت  را به دو دســته تقســیم 
گرایی و دنیاپرســتی و  که معمواًل مــردم را به دنیا را رهبــری و هدایــت می  کننــد و امامان ضالــت 
یســم دعوت می کنند. ســه اصل ابوســفیان )اصالت طبیعت، اصالت لــذت، و اصالت  سکوالر
قدرت( جانمایۀ اصلی دعوت همۀ امامان ضالت است. امامان هدایت، دنیا را وسیلۀ حرکت 
که  جوهــری انســان به ســوی خدا می دانند و انســان ها را به ســوی زندگی ســالم در ایــن دنیا، 

نتیجۀ آن زندگی فرهمند در فراطبیعت است، دعوت می کنند.
یر و اغوا و زر و سرمایه ساالری به قدرت می رسند؛  امامان ضالت معمواًل با زور و سلطه یا تزو
گاه به قــدرت و تصدی امــور راهبردی  گاه و خــداآ در حالــی  کــه امامــان هدایت را مــردم خــودآ
گر  می رسانند. نوع حکومت امامان ضالت از نوع ارعابی و استبدادی و سلطنتی است. حتی ا
یب و نیرنگ و دروغ آمیخته  ســلطنت مشــروطه یا جمهوری باشد، از نوع اغوایی اســت و با فر
است. در حالی  که نوع حکومت امامان هدایت مردمی ؛ آن هم به معنی منطقی و واقعی است 
کثر خود را مســئول  و ارادۀ عمومــی در پیدایش آن نقش تعیین کننده دارد. امامان ضالت حدا
یستی را در نظر  یستی مردم می دانند؛ در حالی  که امامان هدایت هم نیازهای ز تأمین نیازهای ز
ین شکل آن  می گیرند و هم نیازهای سرشتی را. افق دید در حکومت امامان ضالت در وسیع تر
باز هم دنیوی است؛ حال آنکه افق دید در حکومت امامان هدایت دنیوی ــ اخروی است و از 

یق رهبری خردورزانۀ امور دنیوی، بهروزی اخروی تحصیل می  شود. طر
ین شــرایط توســعۀ  کــه حکومت امامــان ضالت بــه وجــود می آورند در بهتر نــوع توســعه ای 
موجودی است. سدسازی، راه سازی، توسعۀ صنایع سنگین و سبک، تأمین بهداشت و درمان 
کافی نیست. در  عمومی دســتاوردهای چنین حکومتی است. این نوع توسعه الزم هست؛ ولی 
حکومت امامان هدایت هم توســعۀ موجودی به دســت می آید و هم توسعۀ وجودی. یعنی هم  
یخ  آثــار بزرگ بــه وجود می آید و هم انســان های بزرگ. نمونــۀ حکومت  امامان ضالــت در تار
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پای مرکزی و از خاقان ها در  پای شــرقی و ارو یقا تا قیصرها در ارو فراوان اســت؛ از فراعنه در افر
کامًا قابل شــمارش اند: ابراهیم،  یخ  کســراها در پارس. نمونۀ امامان هدایت هم در تار چین تا 

موسی، داوود، سلیمان، عیسی، محمد، علی، و ... .
یر این واقعیت ها را نشان می دهد: جدول ز

یژگی های امامان هدایت و ضالت جدول 13. و

نوع امام
یژگی ها و

ماحظاتهدایتضالت

نحوۀ 
رسیدن به قدرت

قدرت نظامی و زور و 
انحصارات مالی و زر، 
یر تبلیغات اغوایی و تزو

گاه گاه و خداآ یضه در نظام امامت مشروط مردم خودآ اقامۀ فر
به وجود امت است

استبدادی در شکل نوع حکومت
حکومت های سلطنتی و 

مشروطه یا جمهوری هایی که 
در آن ها طبقات فرادست بر 

مردم حکومت می کنند

که  گونه ای  مردمی به 
ارکان قدرت را ارادۀ 

عمومی به وجود آورده، از 
آن حمایت می کند

که مردم  جامعۀ امت جامعه ای ست 
در شکل گیری نظام امامت حضور 
گاهانه و  دارند و این حضور خودآ

گاهانه است خداآ

یستیدامنۀ مسئولیت یستی و سرشتینیازهای ز منظور از نیازهای سرشتی نیاز و نیازهای ز
تمایل سرشتی انسان به صفات 
یژه صفت عدالت است ربوبی به و

الدنیا مزرعۀ االخره )حدیث نبوی(دنیوی ــ اخرویدنیویافق دید

توسعۀ موجودی و توسعۀ موجودینوع توسعه
توسعۀ وجودی

پیدایش آثار بزرگ و افراد بزرگ نتیجۀ 
حکومت امامان هدایت است

فراعنۀ مصر و نمونه ها
یالیسم غرب امپر

حکومت های داوود، 
سلیمان، پیامبر 

و امام علی

معمواًل جان مایۀ حکومت های 
ضالت افق دید فقط دنیوی و 
یسم است. گرایی و سکوالر دنیا

گاه به قدرت  گاه و خداآ که امامان هدایت با ارادۀ عمومی جامعه ای از افراد خودآ از آنجــا 
می رسند، فرایند امامت قبل از تشکیل چنین جامعه  و با تاش برای پیدایش چنین جامعه ای 
یر به  یضۀ امامت منتهی می  شود. در حالی  که امامان ضالت با زور و زر و تزو آغاز و به اقامۀ فر
قدرت می رسند و با ارعاب و اغوا بر مردم حکومت می کنند و حکومت همراه با تخدیر و ترس را 
بر جامعه مستولی می نمایند ولی حکومت امامان هدایت حکومت بدون ترس و ارعاب است.
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یر این واقعیت ها را نشان می دهد. نمودار ز

امامان

ضالت

هدایت

یر اعمال قدرت با ارعاب و اغواکسب قدرت با زور و زر و تزو
ین نتیجه: توسعۀ موجودی بهتر

معصوم
و

غیرمعصوم

گاه و آزاد شده  اند ــ اعمال  که آ کمک مردم  کسب قدرت با 
حکومت مردم بر مردم با کمک مردم و به رهبری امام

نتیجه: توسعۀ وجودی و توسعۀ موجودی

نمودار 3. فرایند حکومت امامان هدایت و ضالت

منظور از امامان معصوم پیامبر، امام علی و یازده فرزند شناخته شدۀ او از نسل فاطمه هستند و 
که در زمان و مکان خاص و در دوران غیبت امام  کســانی هســتند  منظور از امامان غیرمعصوم 
گاه به رهبری و امامت می رسند و با  گاه و خداآ معصوم به کمک جامعه ای از انسان های خودآ

الهام از سیرۀ امامت حکومتی را تشکیل می دهند.

یخاسالم تار 13ــامامتوسلطنتدر
یخ تار 13ــ1ــسلطنتدر

یخ به خاطر دارد. از دیدگاه  ین نظام سیاسی است که تار ین نوع و رایج تر نظام سلطنتی قدیمی تر
یخ به  یل دورانت، پدرســاالری و نظامات عشــیرگی و قبیلگی و ارباب رعیتی و سلطنت در تار و
یکدیگــر پیوند دارنــد و به ترتیب هر یــک از درون دیگری بــه وجود آمده انــد.1 در دنیای قدیم، 
پدر شــاه خانواده و مالک و ارباب و صاحب اختیار مطلق العنان خانواده محســوب می شد. او 

کشــور بود، مالک الرقاب کشور  که تا آن زمان فقط رئیس عشــیرۀ اصلی  یســد: »... امپراطور،  1. مثًا دربارۀ ژاپن می نو
یافت می کرد و همۀ کشور  ید، همۀ خراج ها را در شد و اقتدارات فوق العاده یافت. او بود که همۀ حکمرانان را برمی گز
را از آن خود می دانســت. بدین  ترتیب، ژاپن به شــتاب از مرتبۀ اجتماع سســت چندعشیره و چنددستۀ نیمه  فئودال 

بیرون آمد و به دولت سلطنتی منسجمی مبدل شد ...«
یخ تمدن، مشرق زمین گهوارۀ تمدن، ترجمۀ احمد آرام و دیگران، چ5، تهران: علمی و فرهنگی،  یل دورانت، تار رک: و

.897 ،1376
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هیچ گاه به احدی پاسخگو نبود و می توانست همسر یا همسران خود را بزند، بکشد، به فحشا 
که  که می تواند دربارۀ آن ها بگیرد. همچنین می توانســت به تعدادی  کنــد، و هــر تصمیمی  وادار 
می تواند و تمکن مالی او اجازه می دهد یا شأن اجتماعی او ایجاب می کند، زنانی را در اختیار و 
که پادشاهان هر یک در دنیای قدیم صدها زن را در حرمسرای  گونه ای  تصرف خود بگیرد؛ به 
گرانبها  یبا و  یادی ظروف ز که امروز بعضی در اتاق پذیرایی خود تعداد ز خود داشتند؛ آن چنان 
را فقــط بــرای تزئین و تفاخر قــرار می دهند، بــدون آنکه برای صــرف غذا به آن هــا احتیاج پیدا 
کنند. حرمســراهای پادشــاهان متناسب با شــأن اجتماعی آنان بوده اســت. یکی از پادشاهانی 
کــه ســه هزار زن را در  یز، پادشــاه ساســانی، اســت  یخ مشــهور اســت پرو کــه از این بابت در تار

حرمسرای شخصی خود نگه می داشت.
که در جهان رواج داشت  که پیامبر اســام به رسالت مبعوث شد، نظام سیاســی  در عصری 
فقط نظام ســلطنتی بود. سلســله های پادشــاهی در پارس و پادشــاهی روم و پادشاهی چین از 

امپراطوری های مشهور آن دوران بودند.
در نظام پادشــاهی مســئولیت تصمیم گیری با شــخص پادشاه است. پادشــاه هم قانونگذار و 
کشــورش اســت. او قدرت را به زور  هم مجری قوانین خودش و هم قاضی عالی در میان مردم 
به دست آورده و معمواًل هم به  زوِر یک قدرتمند دیگر قدرت را از دست می دهد. البته پادشاه 
کند؛ ولی تصمیم گیرندۀ نهایی خود اوســت؛  با جمعی از اطرافیانش هم ممکن اســت مشــورت 
که پادشــاهان روم و یمن و حتی مصر در عصر رامســس ها با جمعــی از اطرافیان خود  آن چنــان  
یز،  مشورت می نمودند، ولی براساس رأی و نظر خود تصمیم گیری می کردند. از دالیل شکست پرو
کانۀ او بود که حاضر نبود نظر سردار بزرگی نظیر  شاه ساسانی، از روم خیره سری و خودپرستی بی با
افشین را بشنود. او را به خیانت متهم کرد. او هم، که ارتش روم را شکست داده بود، از ترس خشم 
یج فرارسید. شاه خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد. پس از او، مرگ نظام ساسانی نیز به تدر
که در آن شــیوخ قریش به شــیوۀ  از زمــان قصی بــن کاب در مکــه دارالندوه تأســیس شــد، 
شورایی تصمیم  می گرفتند. ولی این شیوۀ تصمیم گیری به صورت یک نهاد اساسی در نظامات 

سیاسی آن روزگار درنیامد.
که ارکان  ین دستاورد سیاسی رسالت پیامبر بود؛ نظامی  تشکیل نظام سیاسی امامت بزرگ تر

گاهی و آزادی توده های مردم استوار شده بود و استوار شده است. آن بر آ
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پیامبر در ســال 622م با هجرت خود به مدینه نظام امامــت را پایه گذاری و مردم را مرحله به 
کرد. با استقرار نظام امامت  مرحله با مبانی فلســفی آن ــ هر مرحله بیش از مرحلۀ پیش ــ آشــنا 
گرفت. 996 ســال پیش از پیمان  در مدینــه، جامعــۀ مدنی و حکومت مردمی در مدینه شــکل 
وســتفالی و 1066 سال پیش از انقاب پارلمانی انگلیس و 1141 سال پیش از اعام جمهوری 
گردید و محتوای  یکا، در مدینه مردم همه با هم برابر اعام شدند و تبعیض نژادی مردود  در   امر
 تعیین و عمًا به رسمیت شناخته شد 

ً
کرد و حقوق انســانی برده ها رسما کامًا تغییر  برده داری 

گرفــت و زنان صاحب حق  و زندگــی زن و مرد براســاس ارادۀ آن هــا در چهارچوبی حقوقی قرار 
مالکیت، حق ارث، حق انتخاب شوهر، و سایر حقوق اساسی شدند. این سرآغاز یک انقاب 

گرفت. که جامعۀ مدنی شکل  یخ بشر بود. در مدینه بود  بزرگ در تار

یشوغدیر 13ــ2ــقر
یژه از سوی  کرد و این مقاومت به و می دانیم قریش در مقابل رســالت پیامبر به ســختی مقاومت 
گرفــت. حــال آنکــه الیه هــای اجتماعــی  یــش صــورت  ین« قر الیه هــای اجتماعــی »شــهوت گز
یدند،  ین روبه رو شدند و پس از آنکه به اسام گرو ین قریش عاقانه تر با این پدیدۀ نو فطرت گز

کردند و حرمت آن را صمیمانه تر نگه داشتند. از آن عاشقانه تر دفاع 
کــه اواًل از نظر نظامــی در برابر آن به بن بســت  کــرد  گروش  یش به اســام اعــام  هنگامــی قر
کســب قدرت سیاســی در جامعۀ   نبــوت پیامبر را ابــزار جلب توجه ملت ها و 

ً
رســیده بــود، ثانیا

جهانی در آن عصر و روزگار یافت.
از طرف دیگر، میزان پذیرش قریش در برابر دســتورات و احکام اســام نیز تابعی از تمایات 
و آداب و عــادات آن هــا بــود. از بــاب مثــال، در مقابل حکم حرمت شــراب، قریش به ســختی 
یج نازل شــد. در مرحلۀ نخســت، از  یم شــراب نیز به تدر که آیات تحر گونه ای  کرد؛ به  مقاومت 
یم قطعی شراب  مسلمانان خواسته شد در حال مستی نماز نخوانند و در مراحل بعد آیات تحر
کنند. همچنین مقاومت  نازل و از مســلمانان خواســته شــد از آلودگی به این عادت ناروا پرهیــز 
یارتی به مکه و درنتیجه  کاهش سفرهای ز که باعث  قریش در مقابل ادغام حج عمره و تمتع، 
یج  کاهش درآمد آنان می شد، بسیار سرسختانه بود و پس از رحلت پیامبر نیز باز هم ــ و به تدر

ــ اوضاع به شرایط قبلی برگشت.
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کرد نبوت پیامبر می تواند ابزار قدرت  که کشف  یش از لحظه ای  گفت قر کلی می توان  به  طور 
کــه از قریش بودند ــ بشــود از آن حمایت  گســترش قلمرو حکومــت حاکمان عرب ــ  سیاســی و 
یژه پس از  کرد و نظــام امامــت را به و کــرد. ولــی عمًا در مقابــل والیت و امامت پیامبر سرکشــی 

رحلت پیامبر تاب نیاورد.
یش از  پیچی قریش در مقابل امامــت در رخداد غدیر ظاهر شــد. در غدیر، قر نقطــۀ اوج ســر
یک سو به صورت غافلگیرانه ــ ولی کامًا آشکار و رسمی ــ در یک همایش بزرگ و بی سابقه با 
اعام استمرار نظام امامت و والیت علی بن  ابی طالب روبه رو شد و از سوی دیگر، این استمرار 
که می خواســت با دو شــعار ال اله اال اهلل  و پایندگــی را مخالــف آرزوهــا و آمال دور و درازی یافت 
و محمــد رســول اهلل و با تکیه بر شمشــیر و اســتقبال ملت هــا از آموزه هــای قرآن به دســت آورد. 
یژه پس از رحلت پیامبر ــ   در غدیر والیت علی را پذیرفت و در مدینه آن را ــ به و

ً
ازاین رو، رســما
یر پا گذاشت. ز

میزان تمکین قریش در مقابل دو استراتژی پیامبر نیز متفاوت بود. قریش در عمل به استراتژی 
گســترش می یافــت و این  کــه قلمرو اســامی  یــرا هر قــدر  کــرد؛ ز کمــک  یــخ  تثبیــت قــرآن در تار
یش نیز افزایش می یافت. ولی نه تنها  استراتژی به توفیق نهایی خود نزدیک تر می  شد، قدرت قر
یرا تشــکیل  کرد؛ ز که با آن مخالفت  کمکی نکرد  به اســتراتژی تشــکیل جامعۀ جهانی تراز قرآن 
یی های سیاســی، اقتصــادی، قومی، و حتی  چنیــن جامعــه ای را مخالف اشــرافیت و برتری جو

یر این واقعیت ها را نشان می دهد. نژادی خود می یافت. جدول ز

یضۀ امامت یش با فر یی قر یارو جدول 14. چگونگی رو

در مقابل

قریش

استراتژی تثبیت نبوت پیامبر
یخ قرآن در تار

امامت پیامبر و 
استمرار آن

استراتژی تأسیس جامعۀ 
جهانی تراز قرآن

مخالفتمخالفتمخالفتمخالفتاز بعثت تا فتح مّکه

سکوتسکوتسکوتپذیرشاز فتح مکه تا غدیر

مخالفتمخالفتمماشاتپذیرشاز غدیر تا بعد
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13ــ3ــحزبامویوامامت
از زمان فتح مکه به بعد، ابوسفیان و یارانش به یک حزب مخفی سکوالر تبدیل شدند. حزب 
کســب قدرت بودنــد. مخفی بودند؛ چون مکنونــات قلبی خود را  سیاســی بودند؛ چون در پی 
کنند. ســکوالر بودند؛ چون با شکســت بت پرستی از  برای ســایر مســلمانان نمی توانســتند ابراز 
شــرک خارج شــده بودند. ولی به شــهادت بیش از بیســت سال ســتیزش با پیامبر به توحید و 
اعتقاد به فراطبیعت نیز نرسیدند و در سبد ذهنی آنان سه اصل اصالت طبیعت، اصالت لذت، 

و اصالت قدرت )سه اصل ابوسفیان( باقی ماند.1
کردند،  گرفتند و جنگ های بزرگی را بر پیامبر تحمیل  یان در مقابل پیامبر به سختی موضع  امو
یان اولیــن اتحادیۀ عرب را  ین آن ها جنــگ خندق یا احزاب بــود. در این جنگ امو کــه مهم تر
که ماهیتی عربی ــ عبری داشت و در آن قبایل یهود نیز مشارکت  علیه  اسام به وجود آوردند، 
یان به این نتیجه رسیدند که قدرت نظامی الزم برای نابودی  داشتند. پس از جنگ خندق، امو
اســام را ندارنــد. از طرف دیگــر، حضور در جامعۀ اســامی و تســخیر آن از درون، دروازه های 
گشــود و شکســت نظامــی آنان را به پیروزی سیاســی  قــدرت و ثــروت را در مقابــل آنان خواهد 
یخی در  مبــدل خواهد ســاخت. ازاین رو، بــازۀ زمانی جنگ خندق تا فتح مکــه نقطه عطفی تار

یان و اسام محسوب می شود. یخ امو تار
یان نبــوت پیامبر را انــکار می کردند و با امامــت او وارد  از زمــان بعثــت پیامبر تا فتــح مکه امو
ستیزشــی مرزناپذیر شــده بودند و اهل بیت او را نیز آشکارا مورد ســتیزش قرار می دادند و به طور 
گروش به   اعام 

ً
طبیعی با استمرار امامت پیامبر نیز مخالف بودند. ولی پس از فتح مکه، رسما

کردنــد و در مقابل امامت پیامبر موضــع مخالفت نگرفتند. هرچند عمــًا با آن مخالفت  اســام 
یدند و ســتیزش آن ها با اهل بیت پیامبر نیز به صورت آشــکار نبود، ولی موضع آن ها در  می ورز
یر این واقعیت ها را تا پایان دوران  مقابل اســتمرار نظام سیاسی امت انکار رســمی بود. جدول ز

یه نشان می دهد. معاو

1. تحــوالت سیاســی و اجتماعی صدر اســام، از مکۀ پیــش از بعثت تا مدینۀ پــس از رحلت پیامبــر، را به تفصیل در 
یسم توضیح داده  ام. یی های اسام و سکوالر یارو کتاب نخستین رو
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یه جدول 15. مواضع حزب مخفی و سکوالر اموی تا پایان دوران معاو

در مقابل
حزب اموی

استمرار امامتاهل بیت پیامبرامامت پیامبرنبوت پیامبر

انکار عملیمخالفت آشکارستیزشانکاراز بعث تا فتح مکه

از فتح مکه تا پایان 
یه دوران معاو

اعام 
گروش و اقرار

پذیرش رسمی و 
انکار عملی

انکار رسمی و عملیمخالفت پنهان

13ــ4ــدورانخالفتخلفایراشدین
پس از رحلت پیامبر سلسلۀ پادشاهی اموی بی درنگ و بی واسطه تأسیس نشد؛ چون در عمل 
امــکان پیدایــش آن وجود نداشــت. بین دوران پیامبر و آغاز پادشــاهی امــوی دّره ای مخوف و 
یان در طول 23 ســال دوران نبوت و امامت پیامبر، 21 ســال  خندقی وســیع وجود داشــت. امو
یانه وارد  بــا پیامبر جنگیدند و فقط در دو ســال پایانــی این دوران، فرصت طلبانــه و غنیمت جو
جامعۀ اسامی شدند و به نبوت پیامبر اقرار کردند. ولی عمًا امامت او را نپذیرفتند و با استمرار 

امامت سرسختانه مقابله و مبارزه کردند.
که از زمان رحلت پیامبر آغاز و به آغاز دوران پادشــاهی اموی پایان می یابد،  بــه بازۀ زمانــی، 
که   به قدرت می رسند 

ً
گفته می شــود. در این دوران چهار خلیفه رســما دوران خافت راشــدین 

عبارت انــد از: ابابکــر، عمر، عثمــان، و علی. ابابکر حدود ســال 573م در مکه بــه دنیا آمد. در 
کار پرداخت و سرمایه ای در حدود چهل هزار درهم داشت. پس از رحلت  بازار مکه به کسب و 
کرد. او به طرز مشکوکی از دنیا رفت. عثمان حدود  پیامبر در حدود دو سال و سه ماه حکومت 
سال 576م در مکه به دنیا آمد و یکی از تجار موفق و ثروتمند بازار مکه محسوب می شد. او از 
که  کرد. عثمان در مدینه به دنبال دسیسه ای  حدود سال 645م تا حدود سال 657م حکومت 

یان هم نقش داشتند ترور شد. در آن امو
عمر حدود ســال 581م در مکه به دنیا آمد و جزء تجار مکه محســوب نمی شد. او از حدود 
کرد و عصر فتوحات اســامی در دوران او شــکل  ســال 635م تــا حدود ســال 645م حکومــت 
که بیشتِر قلمرو ساسانی و دوسوم قلمرو روم شرقی به قلمرو اسام پیوست. عمر  گونه  گرفت؛ آن 

به دست غام مغیره  بن شعبه ترور شد.
کعبه به دنیــا آمد و حدود ســال 656م به حکومت  علی بــن ابی طالــب حدود ســال 600م در 
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کوفه به تحریک دشمنانش و به دست ابن ملجم مرادی  رســید و حدود سال 662م در مسجد 
کوفه ترور شد. به شهادت رسید. علی در محراب مسجد 

یان  نظام سیاســی پس از رحلــت پیامبر از امامت به خافت تبدیل شــد. در این تحول، امو
یابی می کردند و ابابکر را در برابر خود مایم می یافتند.  یرا آن را به نفع خود ارز تأثیرگذار بودند؛ ز
یت قدرت اسامی نزدیک تر شدند و در زمان عثمان همۀ مواهب  یان به مرکز در دوران عمر، امو
گرفتنــد. ولی در زمــان علی در  سیاســی در قلمــرو به دســت آمده از روم شــرقی را در اختیــار خود 
مقابل امامت او ایستادگی کردند و پس از شهادت او توانستند زمینۀ الزم را برای تأسیس رسمی 

یر این واقعیت ها را به نمایش می گذارد. سلسلۀ پادشاهی اموی به وجود آورند. جدول ز
جدول 16. آغاز و پایان حکومت خلفای راشدین

سال نام
تولد در حدود

سال آغاز محل تولد
حکومت در حدود

سال 
وفات در حدود

علت 
وفات

محل 
وفات

نوع حکومت

خافتمدینهنامعلوم632635مکه573ابابکر

خافتمدینهترور635645مکه581عمر

خافتمدینهترور645657طائف576عثمان

مسجد ترور657662مسجد الحرام ]کعبه[600علی
جامع کوفه

امامت

13ــ5ــتأسیسامپراطوریاموی
چهار نفر از اصحاب نامدار پیامبر از میان رفتند تا امکان پیدایش پادشــاهی اموی فراهم شــد. 

ین بودند. یشی پیامبر، پذیرندگان اولیه، و مهاجر این چهار نفر همه از اصحاب قر
کمک نخبگان قریش به قدرت رسیدند و حزب اموی نیز   با 

ً
از این چهار نفر، ســه نفر رســما

کرد )ابابکر، عمر و عثمان(. خافت این سه نفر  از به قدرت رسیدن آن ها به طور مؤثر حمایت 
گران مکه  کــرد. دو نفر از این چهار نفر از ســودا در عمــل نظام امامــت را به نظام خافت تبدیل 
بودند و در بازار مکۀ قبل از بعثت پیامبر فعالیت می کردند )ابابکر و عثمان(. دو نفر از این چهار 
نفر پدرزن پیامبر بودند؛ هرچند پیامبر زنان دیگری غیر از دختران آن ها داشت )ابابکر و عمر(. دو 
نفر از آن ها داماد پیامبر بودند )عثمان و علی(. دو نفر آشــکارا ترور شــدند )عمر و علی(. دو نفر 
از آن ها با هم عقد برادری داشتند )ابابکر و عمر(. یک نفر از آن ها عقد برادری و نسبت نسبی 
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کرد )علی(. یک نفر در بســتر از دنیا رفت؛  بــا پیامبر داشــت )علی(. یک نفر امام بــود و امامت 
ولی مرگ مشکوکی داشت )ابابکر(. یک نفر از قبیلۀ بنی امیه بود؛ هرچند از حزب مخفی اموی 
که طی یک دسیسۀ درباری از جانب  یش بود  نبود )عثمان(. او از بازرگانان ثروتمند و موفق قر

حزب مخفی اموی، به دنبال یک شورش اجتماعی، به قتل رسید.1
بدین ترتیــب، چهار نفر از اصحاب پیامبر از پــای درآمدند و ذی نفع اصلی در مرگ تمام آن ها 

یة بن ابوسفیان، مؤسس پادشاهی اموی، بود. یژه شخص معاو حزب اموی، به و
دوران خافت سه خلیفۀ نخست را )24 سال( دوران برزخ صغیر می نامیم. برزخ صغیر دوران 
کناره گیری امام  که از لحظۀ  امامــت پیامبر را به دوران امامت علی متصل می کند. دورانی را هم 
کبیــر می نامیم. با  حســن از قــدرت آغــاز و به حکومت امــام مهدی منتهی می شــود دوران برزخ 
یی قرآن مجید دربارۀ خطر بازگشــت ارتجاع پــس از رحلت  تأســیس پادشــاهی اموی، پیشــگو

کرد. قرآن مجید از پیش در این باره هشدار داده بود. کامل تحقق پیدا  پیامبر به  طور 
ْعَقاِبُکْم 

َ
ــی أ

َ
ْبُتْم َعل

َ
 اْنَقل

َ
ْو ُقِتل

َ
َفِإْن َمــاَت أ

َ
 أ

ُ
ُســل ــْت ِمْن َقْبِلِه الّرُ

َ
 َقْدَخل

ٌ
 َرُســول

َّ
ٌد ِإال »َو َمــا ُمَحّمَ

که  یَن.«2 »جز این نیســت  ِکِر ــا
َ

اهلَل َشــْیًئا َو َســَیْجِزي اهلُل الّش ْن َیُضّرَ
َ
ی َعِقَبْیِه َفل

َ
َو َمــْن َیْنَقِلــْب َعل

کشته شود، شما به  گر بمیرد یا  که پیش از او پیامبرانی دیگر بوده اند. آیا ا محمد پیامبری است 
یانی به خدا نخواهد رســانید و خدا  که بازگردد هیچ ز آیین پیشــین خود بازمی گردیــد؟ هر کس 

سپاسگزاران را پاداش خواهد داد.«3
شکی نیست که این  آیه از قرآن مجید جنبۀ اخطاری دارد و به مسلمانان هشدار می دهد. ولی 
ید که سه فرزند دارد  آیا نمی تواند جنبۀ اخباری داشته باشد؟ از باب مثال، پدری را در نظر بگیر
و دو فرزند او پیش از این درس نخوانده و از زندگی عقب مانده اند. فرزند ســوم نیز در خواندن 
ید: »آیا تو  درس کوتاهی می کند و به درس و کتاب و مدرسه چندان توجهی ندارد. پدر به او می گو
هم می خواهی از زندگی عقب بمانی؟« این جملۀ استفهامی هم جنبۀ اخطاری دارد و هم جنبۀ 
ید: »تو از زندگی عقب خواهی ماند.« در مثل مناقشه نیست. قرآن  اخباری. یعنی پدر به او می گو
کرده و انبیا گذشته را برای ما مطرح و  مجید نیز به تفصیل سرنوشت اقوام سلف را به ما یادآوری 
انقاب انبیا و ارتجاع نیروهای فروگرا را یادآوری کرده است و داستان سامری، زندگی بلعم باعورا، 

کنید به منبع پیشین. 2. آل عمران/ 1.144. برای اطاعات بیشتر، نگاه 
3. قرآن مجید، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، تهران: سروش، 1368.
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ارتجاع یهود، و سرگذشت قارون را لحظه به لحظه به ما یادآور شده است و به صورت پرسش، 
ید: »محمد نیست  حقیقت تلخی را از آنچه در پیش روی ماســت به ما یادآور می شود و می گو
گر بمیرد یا به شــهادت برســد، شــما به آنچه  که پیش از او پیامبرانی بوده اند. آیا ا مگــر پیامبری 
کرده  ییم قرآن در مورد خطر ارتجاع هم اخطار  گر بگو پدرانتان بر آن بوده اند برخواهید گشت؟« ا
کرد. کامًا تحقق پیدا  که  یی بود  یم. این یک پیشگو و هم خبر داده اســت، نباید ســرزنش شو
نکتۀ دیگر آنکه قرآن مجید احتمال شهادت پیامبر را به طور جدی مطرح کرده که این مطلب 
یی قرآن مجید دربارۀ ارتجاع عرب، که پس از  موضوع بحث ما نیست. اینک ما در باب پیشگو
انقاب محمد رخ داد، بحث می کنیم. می خواهیم ببینیم این ارتجاع چیست و چگونه رخ داده است.
که از آن ها به نام اصول دین یاد می کنیم.  انقاب محمد مبتنی بر پنج اصل بود ــ و هست ــ 
این پنج اصل عبارت اند از: توحید، نبوت، معاد، عدالت، و امامت. در زمان پیامبر، با استقرار 
کعبه از بت ها پیراســته شدند  نظام سیاســی امامت، هر پنج اصل دین اســام مورد احترم بود: 
کــه آدم و ابراهیــم و محمد چنین  و خانــۀ خــدا و مردم دوبــاره خانۀ خدا و مردم شــد؛ آن چنان  
 
ً
یرۀ عربستان اعتراف شد و شعار الاله اال اهلل و محمدا خواسته بودند. به نبوت پیامبر در شبه جز
یۀ مساجد و منازل شنیده می شد. همه به  رسول اهلل از مناره ها و گلدسته ها برمی خاست و در زاو
کردند. عدالت محور اصلی حرکت جامعه بود و پیامبر،  معاد و زندگی پس از مرگ اعام ایمان 
ین  مام و پیشــتاز راه خدا بود، ِامام و مقتــدا و رهبر و حاکم جامعه نیز بــود و این عادالنه تر

َ
کــه ا

که مردم مدینه به رهبری پیامبر آن را به وجود آورده بودند. بنابراین، خطوط  نظام سیاســی بود 
اصلی پنج اصل دین اسام در سیمای مدینة النبی دیده می شد: توحید، نبوت، معاد، عدالت، 
و امامت. این پنج اصل پنج رکن زندگی مردم را در مدینة النبی به وجود آورده بود. حال ببینیم 

با رحلت پیامبر و تبدیل نظام سیاسی امامت به نظام سیاسی خافت چه اتفاقی افتاد.
پــس از رحلت پیامبــر، با تبدیل نظــام امامت به نظام خافــت، دو اصل از پنــج اصل دین 
ین فــرد در راه خدا رهبر  که پیشــروتر قربانی شــد؛ نخســت اصل عدالت. عدالــت حکم می کرد 
گر این اصل رعایت می شــد، نظام امامت اســتمرار می یافت. ولی با  مــردم در راه خــدا باشــد و ا
قربانی شــدن این اصل، اصل امامت نیز قربانی شــد. بنابراین، اصول دین از پنج اصل به سه 

کرد و اصول عدالت و امامت حذف شد. اصل تقلیل پیدا 
پس از رحلت پیامبر اعتراف و اعتقاد به اصول توحید و نبوت و معاد حفظ شد؛ ولی دربارۀ 
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عدالــت بحث های جدی درگرفت. برخی حتی مفهــوم عدالت را در مــورد خداوند تغییر دادند 
گفتند چون خداوند مالک همۀ هســتی اســت، پس هر چه از او دربارۀ هستی رخ دهد عین  و 

عدالت است. در حالی  که مالکیت موجب نفی عدالت نمی شود.
از نظر اسام، مالک حتی در مورد شخص خودش حق ظلم ندارد، چه برسد به مایملکش. 
ظلــم یا ناشــی از ضعف قدرت اســت یا ضعف دانــش. خداوند قدرت و دانش مطلق اســت. 
یده هایش  بنابراین، او عادل است و عدالت او مطلق است. از او هیچ ستمی به هیچ یک از آفر
کنند؛ چون بــا توجیه صدور ظلم از  نمی رســد. چرا می خواســتند عدل خدا را این  چنین توجیه 
جانب خداوند راه برای توجیه ستمکاری حکام هموار می  شد. با حذف عدالت راه برای تبدیل 
نظام امامت به خافت و سپس تبدیل نظام خافت به سلطنت هموار شد1 و این استدراجی 
گونه ستم  یخ اسام بود و از این لحظه به بعد، راه به روی هر  کامل در تار غم انگیز و ارتجاعی 
حــکام در حــق مردم باز شــد و حاکمان در برابر جان و مال و ناموس مردم مبســوط الید شــدند 
کاخ های حکام عــرب یکی پس از  و آواری از ارزش هــای انســانی بــر جــای ماند. در حالی  کــه 
دیگری سر به آسمان می  سودند2، دل از دنیاپرستان می ربودند و اشک از چشم بینوایان جاری 
 خلیفۀ 

ً
یه، هنگامی که هنوز علی رسما می ساختند. مثًا، بسر بن ارطاة، از فرماندهان سپاه معاو

یه به قلمرو اسامی امام علی حمله کرد و طرفداران امامت را قتل عام  مسلمین بود، به فرمان معاو
که در این سفر به فرمان بسر سر  کســانی را  ید.3 تعداد  نمود و هزاران نفر از مردم بی پناه را ســر بر

یسد: 1. دکتر آذرتاش آذرنوش در باب شیوۀ سلطنت اموی در شام می نو
یان سرزمین های بسیاری را به قلمرو اسام منضم کردند، اما در عهد ایشان تفکر و روحیۀ دینی و زندگانی  »اگرچه امو
که بر  کرده بود، رو به ضعف نهاد. خافت اسامی،  که حضرت پیامبر پایه گذاری  ساده و سالم اجتماعی، آن چنان 
»شورا« استوار بود، به سلطنت دنیوی، موروثی، و متکی به شمشیر و حیله گری های سیاسی تغییر یافت. مرکز خافت 
یستن و دادگســتری و تقّید به آیین های اسامی از  به دربار ســلطنت تبدیل شــد و شیوۀ خلفای راشدین در ساده ز
آن رخت بربســت. امیران و والیان تظاهر به محرمات شــرعی را دیگر منافی شــأن امارت مسلمین نمی دانستند ...«
یخی اســام، ترجمۀ آذرتاش آذرنوش، تهران: ســازمان جغرافیایی نیروهای مســلح،  رک: حســین مونس، اطلس تار

1375، 176)پاورقی(.
کاخ  کاخ الزهرا،  ین آن هــا می تــوان  یــان در شــرق و غرب جهــان زبانزد خــاص و عام بود. از مشــهورتر کاخ هــای امو  .2

یبایی های قرطبه رک: کرد. دربارۀ آثار باستانی و ز کاخ الحمرا را در قرطبه یاد  الظاهره، و 
Ediciones Noria, The Beauty of Cordoba, translation Joe perez, Spain: De posito Legal co, 1995.
یست  یستی، که هر گروه بالغ بر چندین هزار نفر ترور 3. گذشته از بسربن ارطاة، فرماندهان دیگری در رأس گروه های ترور

یه به قلمرو امام علی اعزام شدند. رک: بودند، از سوی معاو
یخ الرســل و الملوک(، ترجمۀ ابوالقاســم پاینده، ج6، چ7، تهران: اســاطیر،  یخ طبری )تار یر طبری، تار محمد بن جر

1358، 2670 ــ 2681.
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یســتی، از دمشــق تا مدینه و از  کرده اند. او در این ســفر ترور باختند ســی هزار نفر یا بیشــتر نقل 
مدینه تا صنعا و از صنعا تا مکه و از مکه تا دمشق را از خون بی گناهان و بی پناهان رنگین کرد.
که به امامت محمدی و عدالت علوی دل ســپرده بود ســر می گرفتند و  یه از هر  در زمان معاو
کنار علی با  که در زمان علــی زنده بودند در  یت مطلق اصحاب پیامبر،  کثر که ا ایــن چنیــن بود 
که پس از شــهادت علی زنده بودند، مانند  یه مبارزه  کردند و به شــهادت رســیدند و آن ها  معاو
که  گردن زده شــدند. حکومت حتی ســکوت در مورد علی را ــ  یه  حجر بن عدی، به فرمان معاو
یر می کرد او را  گز پس از پیامبر مظهر عدالت و امامت شناخته می شد ــ تاب نمی آورد و همه را نا
یده شد، چه  که در که بر زمین افتاد، چه ســینه ها  یند. چه ســرها  کنند و از او برائت بجو ین  نفر
یر بیرون آمد  زبان ها که از پشت سر از حلقوم بیرون کشیده شد و چه شمشیرها که از غاف تزو
که اندام قربانیان  که مزار بی گناهان شــد و ســتون ها بود  و بر حلقوم مردم فرود آمد. دیوارها بود 

کرد. گلو خفه  گرفت و صدای آن ها را برای همیشه در  آزادی خواه را در خود 
یه برای پســرش،   به نظام ســلطنت تبدیل شــد و معاو

ً
یه، نظام سیاســی رســما در زمان معاو

گرفت. سلطنت اموی تا سال 132ه .ق در شرق ادامه  ید، از مردم  ــ به عنوان ولیعهد ــ بیعت  یز
یافت و به دنبال قیام عباسیان و تأسیس سلسلۀ پادشاهی عباسی در شرق به غرب منتقل شد 

و در غرب ادامه یافت.
کامل و مثال زدنی از پادشاهان اموی بود. او در سال اول  یة بن ابی سفیان نمونۀ  ید   بن معاو یز
کربا و در ســال دوم بقایای انصار و فرزندانشــان  حکومتش اهل بیت پیامبر و یارانشــان را در 
که اجل  کند  یب  کعبه را تخر کرد و در ســال ســوم حکومتش می خواســت  را در مدینه قتل عام 

مهلتش نداد و از دنیا رفت. پس از او حکومت به آل مروان از بنی امیه رسید.
یان، در شــرق ده هــا هزار نفــر از آزادیخواهــان و طرفداران اســام ناب  در طــول حکومــت امو
کهن در  که تقلیدی از نظامات ســلطنتی  محمــدی به خــاک و خون غلتیدند و نظام سیاســی، 
یات خود  ین تخلفی از منو کوچک تر که  شرق و غرب عالم شده بود، ترحم ناشناس تر از آن بود 
یز تافتۀ جدابافته ای بود. او به  کند. در میان پادشاهان اموی در شرق، عمر بن عبدالعز را تحمل 

کوتاه بود. که عمر حکومتش بسیار  کرد؛ ولی افسوس  گونه ای دیگر حکومت 
یسد: یه می نو یان بر سر مهر است، دربارۀ معاو که آشکارا با امو یل دورانت،  و

وی نیــز ماننــد غالــب غاصبان قدرت می کوشــید تــا ابهت و شــکوهی در اطــراف تخت خود 
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که آن ها نیز مقلدان شاهنشــاهان ایران بودند،  کار از امپراطوران روم شــرقی،  پدید آورد و در این 
 این روش برای 

ً
کوروش تا روزگار ما دوام یافته و ظاهرا تقلید می کرد. حکومت سلطنتی از زمان 

فرمانروایی بر اقوام نادان و استثمار آن ها مناسب است ...1
یه از امپراطوران روم شــرقی الگو می گرفت و آن ها از شــاهان  یل دورانــت، معاو گزارش و بنابــر 

کرده است: یل دورانت پادشاهان ایران را چنین توصیف  ایران )پارس(. و
آنچه مایۀ شگفتی می شود این است که مردم ماد و پارس ]ایران[ با وجود آن دینی که داشتند 
ید:  یوش اول، در کتیبۀ بیستون چنین می گو ین شاه ایران، دار تا چه حد بی رحم بودند. بزرگ تر
یدم و چشــم های  گوش ها و بینی و زبان او را بر »فرورتیش دســتگیر شــد و او را نزد من آوردند. 
کردند تا همۀ مــردم او را ببینند. بعــد او را به  بــار مــن بــه غــل و زنجیــر  او را درآوردم. او را در در
کرد. بــه ارادۀ اهورامزدا،  یختــم ... و اهورامزدا یاری خود را به من عطا  کباتــان بــردم و به دار آو ا
گرفتــه، نزد مــن آوردند.  کــه از من برگشــته بود پیــروز شــد و چیترتخم را  قشــون من بر قشــونی 
یــدم و چشــم های او را برکنــدم. او را در دربار من در غــل و زنجیر  گوش هــا و بینــی او را بر مــن 
که  کردند.«2 داستان هایی  داشتند و تمام مردم او را دیدند. بعد به امر من در اربل او را مصلوب 
گرفته نقل می کند  که به فرمان وی صورت  پلوتارک در سرگذشت اردشیر دوم و حوادث اعدامی 
که با  کسانی  نمونه های خونینی از اخاق شاهان پارس را در دورۀ اخیر آنان نشان می دهد. بر 
آن ها مخالفت می کردند هیچ گونه رحم و شفقتی روا نمی داشتند. این  گونه اشخاص و پیشوایان 
یختنــد. پیروانشــان را چــون بنده می فروختنــد و شهرهایشــان را چپاول  ایشــان را »بــه دار می آو
می کردند و پسرانشان را اخته می ساختند و دخترانشان را به اسیری می بردند و می فروختند ...«3
ینی در جنگل کاری  که شیوۀ نو ین پادشــاه ایران باستان انوشــیروان عادل بود  به ظاهر عادل تر
که مأموران شــاه مزدکیان را از طرف ســر در زمین ــ مثل درخت  به وجود آورده بود. بدین ترتیب 
که به اشــرافیت و تبعیض  ــ می کاشــتند و جنگل های انبوهی از اندام انســان های نگون بخت، 

معترض بودند، به وجود می آوردند.
ید  یزی شاهنشــاهان ایران باســتان می گو یل دورانت از قســاوت و خونر بــا این همــه، آنچه و

یخ تمدن، مشرق زمین گهوارۀ تمدن، ترجمۀ ابوطالب صارمی و ابوالقاسم پاینده و ابوالقاسم طاهری،  یل دورانت، تار 1. و
2. همان، 431.تهران: علمی و فرهنگی، 1373، 249.

یان پور، چ5، تهران: علمی و فرهنگی، 1376، 431. 3. همان، مترجمان: احمد آرام و ع پاشایی و امیرحسین آر
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گر هم  یزی پادشاهان اموی و عباسی است. خلفا ا کامل خشونت و خون ر یر  بی کم وکاست تصو
کمی از آنان  کرده اند و دست  د پادشاهان پارس بودند، به دقت از آنان تقلید 

ّ
با یک واسطه مقل

گاهی نوآوری هایی در شیوۀ کشورداری پادشاهان پارس هم داشته اند. نداشتند. شاید 

13ــ6ــتأسیسامپراطوریعباسی
گاهی و آزادی دعوت می کردند؛1 ولی پادشاهان  قرآن و سیرۀ پیامبر و شیوۀ سایر امامان مردم را به آ
یرۀ ایبری،  پای جنوب غربی )شبه جز یقا تا ارو گســتره ای از آســیای غربی و شــمال افر اموی در 
یر به ســرکوب توده های مردم روی آورده بودند.  که به آن توجه خاص داشــتند( با شمشیر و تزو
گفت:  که عثمان بر مســند قدرت نشست، ابوســفیان به هم فکران و هم پیمانانش چنین  روزی 
»بنی  امیه! خافت را بربایید؛ آن چنان  که اطفال گوی را ــ در بازی های خود ــ می ربایند. سوگند 
به آنکه ابوسفیان به او سوگند می خورد، نه حسابی ]و قیامتی[ است و نه عذابی، نه بهشتی و نه 
یان به دقت به گوش جان شنیدند و قدرت را چون توپ بازی به  دوزخی، ...«2 این راهبرد را امو
هم پاس دادند؛ ولی آن را از دست ندادند. این شیوۀ سیاست ورزی هنوز هم در غرب ادامه دارد.
گرفته بود. از یک ســو نســیم  کشــاکش دو نیروی متضاد قرار  در آن هنگام، جهان اســام در 
آزادی خواهی و عدالت طلبی از پنجرۀ سیرۀ نبوی و شیوۀ علوی به دهلیز زندگی انسان مسلمان 
یی پادشاهان اموی تاب و طاقت  ید، و از سوی دیگر آتِش  سوزان قدرت طلبی و لذت جو می وز
گروهی  کــه البته  گر هم به فکر آخرت نیســتند ــ  که ا را از مــردم می گرفــت و آن هــا را وامی داشــت 
گر رعیت سر  بودند ــ به فکر نجات خود در همین دنیا باشند. سلطان رعیت را غارت می کرد و ا

تکان می داد، او را سیاست3 می کرد.

یســد: »... برخی از امامان شیعه ــ همچون رسول  کتاب موجز و مؤثر شــیوۀ امامان شیعه می نو 1. ســادات حســینی در 
گرفته و با طاغیان به مبارزه برخاســته اند و فلسفۀ قیام خود را نیز  اســام، علی، حســن، و حسین ــ شمشــیر بر کف 
که حرام خدا را حال، پیمان خدا را شکسته،  کرده اند. پیغمبر فرمود: ‘هر آن  کس ستمکاره ای نیرومند را ببیند  بیان 
و با راه و روش پیغمبر ــ عدالت ــ به مخالفت برخاسته است، با بندگان خدا براساس استثمار عمل می کند ... و با 
که او را همنشین ستمگر نموده و به مغاک او  گناهش بازندارد، بر خداوند است  سخن و عمل او را رسوا نسازد و از 

دراندازد ...‘« رک: سادات حسینی، همان، 56.
کنون که گوی خافت به  یان گفت: ‘ا یسد: »پس از رسیدن عثمان به خافت، ابوسفیان در جمع امو 2. باذری می نو

ید از دستتان بیرون افتد.‘« دست شما افتاده، آن را در میان خود بگردانید و نگذار
کوشش احسان عباس، بیروت: 1400ه . ق، 13. رک: احمد  بن یحیی باذری، انساباالشراف، ج4، به 

3. تنبیه
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از ســوی دیگر، بنی عباس در آتش حســادت و انتقام می ســوخت. پیامبر چهار عمو داشــت 
که یک طیف اجتماعی را می ســاختند؛ حمزه، ابوطالب، عباس، و ابولهب. حمزه در راه پیامبر 
جان باخت و ابولهب بر بت پرســتی پای فشرد و در ســپیده دم طلوع خورشید امامت محمد در 
کرده بود ــ  کوه نور طلــوع  مدینــه ــ در حالی  کــه آفتاب زندگی بخش نبوتش پیــش از آن از افق 
جــان داد. از نســل این دو اطاع چندانی در دســت نیســت. ابوطالب از لحظــۀ آغاز پیامبری 
کنار او بود و از او دفاع می کرد و پسرش، علی، نیز در خانۀ پیامبر با تربیت و هدایت  محمد در 
که نیای  یند. ولی عباس ــ  کرد و آب و رنگ  گرفت و طالبیین از نســل او پیامبر نشــو و نما پیدا 
بزرگ بنی عباس اســت ــ هم دل به پیامبر داد و هم ســر به ســوداگری مکه ســپرد و مهر تجارت 
یش بود و هم جلیس محفل مخفی یاران  یــش را از دل نراند. او هم انیس مجلس ســران قر قر
که مکه مثــل یک میوۀ  انقابــی پیامبــر و ایمــان خود را به اســام آشــکار نکــرد، مگر هنگامــی 
که ابوسفیان را  که به دامن اسام بیفتد. اصواًل او بود  رســیده آمادۀ چیده شــدن بود و می رفت 
که بیش از بیســت  در آســتانۀ فتح مکــه، برخاف میل عمر، به حضــور پیامبر آورد و برای او، 
یش بود، کسی  که شیخ قر گرفت و از ابوسفیان،  سال با پیامبر جنگیده و ناکام مانده بود، امان 
که در دو ســال پایانی عمر پیامبر به مســجد می رفت و در جماعت مســلمین حاضر  را ســاخت 
می شد و ابراز اسام می کرد و از خود می پرسید: »من چرا و چگونه مغلوب محمد شدم و محمد 

یی بر من پیروز شد؟!« با چه نیرو
بنی عبــاس فرزندان عباس اند و نمونۀ ناقصی از بنی هاشــم. در بنی هاشــم همه بر حمایت از 
پیامبــر متفق القــول بودند؛ برخی به دالیل اعتقــادی و برخی به دالیل قومی. آل ابوطالب بیشــتر 
براســاس دالیــل اعتقــادی حامــی پیامبــر شــدند و بنی عبــاس را اغلــب دالیل قومی بــه حرکت 
در آورد. به عبارت دیگر، »خود« و »خدا« بین بنی هاشم تقسیم شده بود. »خدا« بیشتر سهم 

آل ابوطالب شد و »خود« سهم بنی عباس.
هر چه زمان جلوتر رفت، انگیزه های سیاسی و اقتصادی در فضای خودخواهی های قومی در 

میان بنی عباس شدیدتر و نیرومندتر شد.
یم ... پیامبر در مکــه در پناه نیای ما، عباس، بــه دعوت بزرگ خود  »مــا عمــوزادگان پیغمبر
کــه از او دفاع می کردنــد و بنی امیه آن  پرداخــت و نیــای ما و برادرانــش ابوطالب و حمزه بودند 
کار  که  روزهــا بــا او می جنگیدنــد. اصًا ابوســفیان جانــش را مدیون امان نیای ماســت. حــاال 
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گرفته و پرتو قرآن افق ها را از سند تا نیل و از نیل تا پیرنه روشن نموده، چرا همۀ این  اسام باال 
ین سهم بنی امیه شد؟ پس سهم ما کجاست؟« خان  بزرگ و سفرۀ رنگین و لقمۀ چرب و شیر

بنی عباس سهم خود را از انقاب محمد می خواستند.
یان به حرکت درآورند و خود پشت سر آن ها حرکت  بنی عباس می کوشیدند امامان را علیه امو
کننــد و از  کربا ــــ برخیزنــد و برآشــوبند و قیام  کننــد و بــا پرچــم خونخواهی شــهدا ــــ از احد تــا 
کام. ولی امامــان را دعوت بــه قدرت به  بنی امیــه انتقــام بگیرنــد و از حکومت بــر قلمرو اســام 
کوشــش وامی داشــت و در این راه  کار و  که آنان را شــوق هدایــت مردم به  حرکــت درنمــی آورد، 
کــه بر مردم تحمیل شــود  یکــی پــس از دیگری به شــهادت رســیدند. آن ها اصــواًل به حکومتی 
گاهی و آزادی می رسید و غل و زنجیر استبداد و استحمار  گر امت به آ اعتقادی نداشــتند؛ ولی ا
ین تردیــدی نمی کرد.  کوچک تر را می شکســت و روی بــه امامت مــی آورد، امام در رهبری آنــان 
یان و سادات جدا شده بود. ازاین رو، راه بنی عباس ــ که از بنی هاشم بودند ــ از راه امامان و علو
که عوامل امــوی روز و  هرچنــد مــردم هنوز به فلســفۀ امامــت پی نبرده بودنــد، به دســتبردی 
یــن قانونی بــه منابــع و امکانــات آن ها می زدنــد، پی بــرده بودند. فضا ســنگین و  شــب با عناو
زنجیر بر دســت و پای مردم خونین بود. زحمتکشــان بار زندگی اشــرافی امرای عرب را بر دوش 
می کشــیدند. انقابیــون مســلمان از نجــد و حجاز تا مــرو و طوس و سیســتان از یک ســو و از 
یقیــه تــا قرطبه از دیگر ســو در تب و تاب احیای اســام ناب محمدی می ســوختند. زمان و  افر
یان بود. در چنین شــرایطی شــعار »الرضا من آل الرســول«  زمیــن منتظــر حرکت و قیام علیه امو
کرد تا ابومســلم  کوفه به ســوی شــرق حرکت  از حلقوم داعیان عباســی بلند شــد و ابومســلم از 
کرد، صدها هزار نفر را به قربانگاه فرستاد  یان  که با ســپاهیان امو خراســانی شــود و در نبردهایی 
یختند. حتی در  گر یخــت و بقایای آن ها به غــرب  یان در شــرق فرور و باالخــره دیــوار قدرت امو
یخ اسام  دمشــق مردم سیاه پوشیدند و پرچم های سیاه برافراشتند تا فصل سیاه دیگری در تار
کام برسند و مردم به هیچ  یک از آرزوهای خود نرسند. امپراطوران  آغاز شود و عباسیان به نام و 
که دو قطب شرق و  عباســی در شــرق یکی پس از دیگری به قدرت رســیدند. در این زمان بود 

غرب به رهبری بغداد و قرطبه در جهان اسام پدیدار شد.
کردند بســیار ســنگین بود. قبرها را می شــکافتند و اجساد  که بنی عباس از بنی امیه  کشــتاری 
یر خاک بیرون می کشیدند و آتش می زدند. اولین خلیفۀ عباسی آن قدر  قربانیان بنی امیه را از ز
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یان، رو به سوی غرب  ین خلیفۀ امو یز( نامیدند. مروان، آخر که او را سفاح )خونر یخت  خون ر
که در  یق مصر خود را به تنگۀ طارق برســاند و از آب بگذرد و حکومتی را  کوشــید از طر نهاد و 
که  کاروانی   در جسری در مصر با 

ً
شــرق از دست داده بود در غرب به دســت آورد؛ ولی تصادفا

کوتاهش بر آن جسر باعث شد سربازان  کرد. توقف  بار عسل داشت و از روبه رو می آمد برخورد 
که او را تعقیب می کردند، به او برسند و او را بر فراز جسر بگیرند و بکشند. عباسی، 

 من عسل.« خدا لشکری 
ً
وقتی فرمانده عباسی خبر قتل مروان را شنید، گفت: »ِاّن هلل جندا

که مالک اشتر را با عسل زهرآلود در  یه هنگامی  که معاو از عسل دارد. این همان جمله ای بود 
کردند  گردنش را جدا  گوشــت های  یدند و ســپس زبان و  کشــت، گفت. ســر مروان را بر راه مصر 
گــردن پاره پاره به  یده و آن  و در مقابــل ســگان انداختند. وقتی ســر خون آلود مــروان را با زبان بر
ید از شــدت وحشــت بیهوش شــد و بر زمین  که از ترس می لرز دامــن دخترش انداختند، دختر 
یدند، گوش می کندند،  یوش وار، چشم بیرون می آوردند، شکم می در افتاد. به دستور سفاح، دار
یان را  یان را قتل عام کردند. هشتاد نفر از امو یدند و بدین  صورت جمع وسیعی از امو بینی می بر
گستراندند و غذا خوردند و در  گســتردند و سفره  کشــتند و بر اجسادشان فرش  در یک مجلس 

ستمگری دست هر تبهکاری را از پشت بستند.
یختند و پدران پرتقال و اســپانیا و ... شدند، هرگز  گر یرۀ ایبری  که به شــبه جز یان،  بقایای امو

خاطرۀ این جنایات را فراموش نکردند.1
یان و امامان اســام نیز با همان  که آن ها با علو یان نبود  ولی دشــمنی بنی عباس فقط بــا امو
کردند  که بنی عباس از امامان اسام  کشتاری  که با رقبای اموی خود.  کردند  ســنگدلی برخورد 
یان و شش نفر  کشتار بنی امیه نبود. از یازده نفر امام شهید اسام، پنج نفر به دست امو کمتر از 

به دست عباسیان به شهادت رسیده اند.2

یان در غرب، رک: یخ حکومت امو 1. در مورد تار
یخ دولت اسامی در اندلس، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، دورۀ پنج جلدی، تهران: کیهان، 1370. ــ محمد عبداهلل عنان، تار
کبری و دیگران، مشهد: بنیاد  ــ سلمی خضرا جیوسی، میراث اسپانیای مسلمان، دورۀ سه جلدی، ترجمۀ محمدتقی ا

پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی، 1380.
ــ حسین مونس، سپیده دم اندلس، ترجمۀ حمیدرضا شیخی، چ2، مشهد: بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس 

رضوی، 1377.
ــ عبدالمجید نعمعی، االسام فی طلیطله، بیروت: دارالنهضۀ العربیۀ للطباعۀ و النشر، بی تا.

یخ شرح داده ام. کتاب انتظار تار 2. سیاست های عباسیان را دربارۀ امامان اسام در 
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یخ تار 13ــ7ــامامتدر
یخ اســام آغاز شــد و هم اکنون 1397 سال شمسی و  با هجرت پیامبر به مدینه، امامت در تار
یخ در جهان  1439 سال قمری از آغاز امامت پیامبر در مدینه گذشته است. اصواًل مبدأ آغاز تار

اسام هجرت پیامبر از مکه به مدینه و آغاز امامت او در مدینه است.
***

یخ اســام تــا آن روزگار به یاد  که تار ین همایشــی  امامــت علی به دســتور خداوند در بزرگ تر
یه و  داشت در غدیرخم اعام شد؛ ولی پس از رحلت پیامبر به دلیل حجم باالی پذیرندگان ثانو
گروه های فشار،  پیدایش شکاف سیاسی در میان اصحاب و فعالیت های سیاسی مخفی و مؤثر 
گروه های ذی نفوذ و احســاس  یــژه حزب مخفی و ســکوالر امــوی، و قدرت طلبی بعضــی از  به و
که از عام الوفود به بعد آغاز شده بود، و آمادگی نداشتن آنان  ترس انصار از تحوالت اجتماعی، 
یه برخوردار  که از حمایت نسبی پذیرندگان ثانو برای برخورد با حزب مخفی اموی  و ســران آن، 
بودنــد، نظــام سیاســی امامت به نظام خافــت تبدیل شــد و حضور امت در صحنۀ سیاســت 
یج انگیزه های اقتصادی جانشــین انگیزه های اعتقادی شد و اخوت  عمًا پایان یافت و به تدر
اســامی جــای خود را به ســیادت اقتصــادی و حمیت قومی و عربــی داد و اژدهای اشــرافیت 

گرفت. قریش دومرتبه جان 
کمک  کشــید و در ایــن دوران به انــذار مردم پرداخــت و با  علــی نزدیــک به 25 ســال انتظار 
کنــد و برای تبیین  کوشــید از میراث نبــوت پیامبر دفاع  حلقــه ای از یــاران صمیمــی و فداکارش 
امامت محمدی بکوشــد. ســرانجام بعد از فراز و فرودهای بســیار و پس از توطئۀ سیاســی قتل 
یــان یــک اعتراض اجتماعــی، مدینه یکپارچه در صحنۀ سیاســت حاضر شــد و  عثمــان در جر
کرد. درنتیجه علی دومین امام معصوم  نظام امامت محمدی را تمکین و به اصرار با علی بیعت 
کرده اســت. مدت حکومــت او بیش از چهار ســال طول  کــه حکومت  یخ اســام اســت  در تار
گران سنگی از معارف  گنجینۀ  که در خطبه های او آمده است،  کشید. مجموعه آموزه های علی، 

که امروز دردسترس است. از امام علی 911 روایت نقل شده است.1 اسامی است 
***

کیان نظام امامت را  کوفه، امام حسن آمادگی رهبری و حفظ  به دنبال شهادت امام علی در 

یخ تشیع 2، چ3، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، سمت، 1384. 1. حسین حسینیان مقدم و دیگران، تار
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که مردم در قلمرو او به صورت امتی واحد به پیروی از او و حرکت در  داشت ــ البته در صورتی 
گرایی  مسیر خدا تصمیم می گرفتند؛ اما متأسفانه اغلب مردم تحت تأثیر وسوسه های دمشق و دنیا
یه، و  امــوی، آلودگی بعضی از نخبگان سیاســی به پاداش ها و وعده های مالی و سیاســی معاو
کردند دنیا را بر خــدا، طا را بر تقوا، و طبیعــت را بر فراطبیعت  عوامــل دیگــر با صراحت اعــام 
کوفه امام هســت؛ ولی امت نیست و هیچ امامی  که در  یخ می دید  ترجیح داده اند. درنتیجه تار
نمی تواند امت غایب را امامت کند. به ناچار امام حسن قرارداد ترک مخاصمه را ــ پس از شش 
کرد و ده سال در مدینه مردم را انذار نمود؛ ولی  گذشته بود ــ امضا  که از شهادت امام علی  ماه 
هرگز امِت او در صحنۀ مسئولیت حاضر نشد؛ تا اینکه او به شهادت رسید. امامت امام حسن 
کــرده بودند. از امام حســن فقــط 48 روایت نقل  را از پیــش پیامبــر و علــی و نیز خــودش ابراز 

شده است.1
***

ین  امام حســین حدود ســال 50 ه .ق شــاهد شــهادت برادرش بود؛ آن هم بــا ناجوانمردانه تر
که نشان می داد تا چه اندازه »امام فروشی« و خیانت به امام در جامعۀ  شــیوۀ ممکن؛ شیوه ای 
آن روز آســان شمرده شــده است. امام حسن به دست همســرش )دختر اشعث بن قیس( و به 
که یک ملی گــرای عرب بــود، در تــرور امام علی  یه به شــهادت رســید. اشــعث،  یــک معاو تحر
کناره گیری امام حسن از قدرت همۀ آرزوهای خود را بربادرفته  که با  دست داشت و دخترش ــ 
که برای  گر با ســمی  که ا یه مخفیانه به او پیغام داده بود  یه را خورد. معاو یب معاو می دیــد ــــ فر
او فرســتاده همسرش را بکشد، او را به عقد پســرش، ولیعهد امپراطوری اموی، درخواهد آورد. 
یه به دست خواهد آورد. این  ید بن معاو درنتیجه او آرزوهای بربادرفتۀ خود را در همسری با یز
گرفت و  یه را جــدی  کامل بــه واقعیت نپیوســت. زن پیغام معاو که هرگــز به طور  وعــده ای بــود 

کند. که به چنین وعده ای عمل  یه مردی نبود  همسرش را مسموم ساخت؛ ولی معاو
یه به او پیغام داد: »تو شــوهرت  یز از مدینه روی به دمشــق آورد، معاو گر که زن در  هنگامی 
کنــم و تو را همخوابۀ  کشــته ای. من چگونه می توانم به تو اعتماد  کــه پســر پیغمبر خدا بود،  را، 
کنم؟« و زن آواره و سرگردان، در حالی  که دنیا و آخرتش را به یک وعده فروخته بود، در  پسرم 
که جامعۀ اســامی در آن عصر به چه ســطحی  گم شــد. این حادثۀ تلخ نشــان می دهد  یخ  تار

1. همان.



وز 188 |امامتوجهانامر

یسم اموی را در خود دمیده  از انهدام ارزش های اخاقی رســیده بود. مدینة العرب روح سکوالر
بود؛ در حالی  که می کوشــید نقابی از اسام را بر چهرۀ خود به صورت نمادها و مراسم اسامی 

داشته باشد.
یب و تنها  یســت. یاران مدینة النبی غر بعد از حســن، حسین ده ســال در چنین جامعه ای ز
ید به قدرت رسید. خلیفه با حلقۀ سّری یارانش،  یه مرد و یز شده بودند. در سال 60 ه .ق معاو
کــه همــه از حزب مخفی و ســکوالر اموی بودند، مشــورت می کرد؛ ولــی در نهایت خود تصمیم 
که پدرش به دست آورده بود به این نتیجه رسیده بود  ید با توجه به شوکت و قدرتی  گرفت. یز
که این بیعت به معنی   می دانست 

ً
که باید از حســین به نفع سلطنت خود بیعت بگیرد و دقیقا

که تنها فرزند  انکار امامت او خواهد بود. او برای اینکه مقام یگانه و استثنایی امام حسین را ــ 
که به طور بالقوه در موقعیت رهبری جامعه قرار داشت ــ ندیده بگیرد،  به جا مانده از پیامبر بود 
کرد. عبداهلل بن عمر تســلیم شــد و بیعت  یر از بیعت  گز عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن زبیر را نیز نا
گرفت به هر شــیوۀ ممکن نیرو و تجهیزات جمع آوری  کرد و تصمیم  کرد. عبداهلل بن زبیر شــورش 
ید بجنگد و الاقل بتواند بخشــی از قلمرو اســامی را تحت تســلط خود بگیرد. ولی  کند و با یز
حســین نــه راه عبداهلل  بن عمــر را رفت و نه راه عبداهلل بن زبیر را. او تســلیم نشــد و با بیعت با 
یــد امامت خــود را انکار نکرد. انکار امامت به معنی انکار راهبرد تأســیس جامعۀ جهانی تراز  یز
یرا  قرآن و انکار اســتراتژی تأســیس جامعۀ جهانی تراز قرآن به معنی انکار خاتمیت پیامبر بود؛ ز
که جامعۀ جهانی تراز قرآن تأســیس شــود و  نتیجــۀ خاتمیــت هنگامی ظهور عملی پیدا می کند 

کامل به نتیجۀ جهانی خود برسد. رسالت پیامبر به طور 
امام حسین هیچ گاه نمی توانست برای تشکیل یک حکومت و تصرف یک قلمرو به هر شیوۀ 
یرا تشــکیل نظام  ممکن، دســت به جمع آوری نیرو و تدارک تجهیزات و امکانات نظامی بزند؛ ز
گاهی بخشی  سیاســی امامت تکلیف امت است. البته ایشان استنصار می کرد و این بخشی از آ
گــر او و یارانــش را به  یــد بیعت نکنــد؛ حتی ا گرفت با یز و انــذار جامعــه بود. حســین تصمیــم 
کوفه درگیر یک التهاب  شــهادت برســانند و اهل بیت او را به اسارت ببرند. در چنین شــرایطی 

اجتماعی شده بود.
که پایتخت جهــان اســام را دوباره از  کوفــه در این اندیشــه بودند  یــه نخبگان  بــا مرگ معاو
یــت قدرت سیاســی این قلمــرو قرار بگیرنــد. تودۀ  کنند و خــود در مرکز کوفه منتقــل  دمشــق بــه 
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یر بار اســتبداد و اســتثمار اموی نجــات یابند و بار  که از ز کوفه نیز در این اندیشــه بودند  مــردم 
یژۀ  کوفه به موقعیت اجتماعی و کنند. ازاین رو، نخبگان  دیگــر زندگی با عدالت علوی را تجربه 
کوفه به وجود آورد و تودۀ  شــخص حســین احتیاج داشــتند تا این وارث علی قدرتی جدید در 
کمک او تجربۀ حکومت عادالنۀ علی  کوفه نیز به شخصیت حسین احتیاج داشتند تا با  مردم 
کنند. ولی همه حسین را برای دنیایشان می  خواستند و هیچ  کس آمادگی آن را نداشت  را تکرار 
یاد  که می خواست فر که در راه خدای حســین به شــهادت برســد، مگر تعداد اندکی. حســین، 
کند، نخســت به ســوی مکه  یخ طنین انداز  یر طــاق تار اعتــراض خــود به ارتجاع عــرب را در ز
کوفه ــ  که مکه برای برگزاری مراسم حج آماده می شد به سوی  کرد و سپس در شرایطی  حرکت 
کرده بودند  کوفه دعوت  که هزاران نامه از سوی نخبگان و شهروندان آن آمده بود و همه او را به 
کرد، در حالــی  که به  طور منظم و پیوســته از شــهادت خود و یارانش و اســارت اهل  ــــ حرکــت 
که ادعا  کوفه این حق را داشت  کوفه حرکت نمی کرد،  گر حســین به سوی  بیتش خبر می داد. ا
کند آمادگی اقامۀ نظام امامت را داشته و این امام بوده که از ادای وظیفۀ عبادی ــ سیاسی خود 

کرده است. در آن  صورت، نهاد امامت در مقابل عامت سؤال قرار می گرفت. اعراض 
کوفه بــا اعام آمادگــی برای  گرفتن بیعــت از حســین و  یــد بــا اصــرار و اجبار بــر  بنابرایــن، یز
یخ  که به نام حماســه یــا فاجعۀ عاشــورا در تار یــخ خونباری را رقــم زدند  بیعــت با حســین تار
یرا از آن روز تا امروز درس آزادی خواهی، حق طلبی،  ثبت شــده اســت. عاشــورا حماســه بود؛ ز
یرا با قتل عام حســین و  یت داده و می دهــد و عاشــورا فاجعه بــود؛ ز و عدالت خواهــی بــه بشــر
که هنوز فرانرســیده است به  یارانش امکان پیدایش نظام جهانی تراز قرآن را از آن روز تا روزی 
کید بر ابراز امامت و  ین تأ یح تر عقب انداخته اســت. بنابراین، رخداد شــگفت انگیز عاشــورا صر
ین اقدام در تعامل با نهاد امامت بوده است.  ین شیوۀ انذار توده های مردم و غم انگیزتر وسیع تر
کرد و آمادگی امام را  کید  یخ تأ حســین در عاشورا بر ضرورت احیا و اســتمرار نظام امامت در تار
که در ادعای  کوفه نشان داد  در این راه تا بذل همۀ هستی خود و یاران کم شمارش نشان داد. 
کافی را داشــته و نه شــهامت الزم را.  خود مبنی بر آمادگی برای احیای نظام امامت نه صداقت 

از امام حسین فقط 28 روایت نقل شده است.1
***
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کربا به شــهادت رســید. در حالی  که امامت علی ابن الحســین پیشاپیش  امام حســین در 
از ســوی پیامبــر و نیز امامــان پیش از او اعــام و ابراز شــده بود. علی بن الحســین به صورت 
معجزه آسایی از قتل عام عاشورا کنار ماند و در حالی  که به شدت بیمار بود به اسارت گرفته شد 
گونه  کوشــید هر  یم اموی  گرفت. رژ یژه ای قرار  و پس از بازگشــت به مدینه در وضعیت امنیتی و
که  کند و با قتل عام مردم مدینه نشــان داد  ارتبــاط و تماس مردم را با اهل بیت پیغمبر محدود 
هر گونه تاش برای احیای اسام ناب محمدی را ــ که با حرکت به سوی احیای نظام سیاسی 
کوشید ضمن ابراز  کرد. در چنین شرایطی امام سجاد  امامت امکان پذیر می شد ــ تحمل نخواهد 
کنند، و با  که به سختی می توانستند با او ارتباط برقرار  کم شمارش،  امامت خود بر یاران اندک و 
یبایی ادبیــات و بلندی مضامینش در میان خواص  که به دلیل ز گدازی  نیایش های پرســوز و 
مخفیانه دســت به دســت می  گشــت و با برقراری ارتباط با بــردگان و تعلیم و تزکیه و آزادســازی 

آن ها وظیفۀ انذاری خود را به انجام برساند. از امام سجاد سیصد روایت نقل شده است.1
***

دوران امامــت امام باقر مصــادف بود با آغاز دعوت داعیان عباســی. بنی عباس در رقابت با 
یشی و ملی گرایی عربی  که اســتبداد اموی و اشرافیت قر بنی امیه به این واقعیت پی برده بودند 
اقوام مسلمان را از بنی امیه خشمگین، از اشراف قریش متنفر، و از اعراب ناامید ساخته است. 
برخی از مسلمانان حقیقت اسام را در دو جا جست وجو می کردند؛ قرآن و اهل  بیت پیغمبر و 
آمادگی قیام در راه اســام ناب محمدی را داشــتند؛ اما نه با پرچم بنی امیه یا قریش و به طور 
ین حرکتی برای  کوچک تر کلــی اعراب، بلکه با پرچم اهل بیت پیغمبر. در حالــی  که اهل بیت 

کسب قدرت از خود نشان نمی دادند.
یک اهل  بیت و امیدوار به امکان جذب نیرو از میان اقشار  یب و تحر بنی عباس ناامید از فر
یژه ای   در میان مســلمانان غیرعرب یافت می شــدند، شــعار و

ً
کــه عموما ناراضی و خشــمگین، 

کــه در آن هم دعــوت به اهل بیت وجود داشــت و هــم از فرد خاصــی از اهل  کردنــد  انتخــاب 
یــژه امام باقــر در مورد آن  پیامبــر نام برده نشــده بــود تا در صــورت موضع گیری اهــل بیت و به و
شعار یا آن فرد، قیام عباسی با چالشی سرنوشت ساز در افکار عمومی روبه رو نشود. این شعار 
که شــعارش قیام علیه  گرفت  چنیــن بود: »الرضا مــن آل الرســول«. بدین ترتیب، قیامی شــکل 
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که مورد رضایــت و توافق نیروهای درگیر  کســی از آل پیغمبر بود  بنی امیه و بازســپاری قدرت به 
که دعوت  در ایــن اعتــراض عمومی و جنبش اجتماعی و قیام انقابی باشــد. این چنیــن بود 
کم شمارتر و فاصله از  که حضور اعراب  یژه در نقاطی  عباســیان مخاطبان بی شماری یافت؛ به و
 در قلمرو سابق 

ً
مرکز قدرت بیشــتر و شور و شــوق و شعور انقابی شدیدتر بود. این نقاط دقیقا

ین نقاط آن یعنی خراسان بزرگ. ساسانی قرار داشت؛ یعنی پارس، آن هم در شرقی تر
کامًا امنیتــی در مدینه حضور داشــت ولی  در چنیــن شــرایطی، اگرچه امــام باقر در فضایــی 
کربا را  یاب اســتفاده می کرد و می کوشــید تا انتقام خون شهدای   باید از این فرصت دیر

ً
قاعدتا

کار برای  ین حمایتی از داعیان عباسی نکرد و این  کوچک تر از دشمنان خدا بگیرد، ولی نه، او 
یان و  که نمی توانســت آن را نادیده بگیــرد. درگیری امو امپراطــوری اموی فرصتی بــه وجود آورد 
که در جســت وجوی قدرت،  عباســیان از یک ســو و همکاری نکــردن امام باقر بــا بنی عباس ــ 
بی قــراری و بی تابی می کردند ــ از ســوی دیگر، فرصتــی را به وجود آورد تا امــام باقر بتواند از آن 
که محضر درس و  کند. این چنین بود  به نفع تبیین هر چه بیشتر اسام ناب محمدی استفاده 
ین حوزۀ درس جهان اسام  کامی و فلسفی امام باقر تبدیل به بزرگ تر بحث علمی و فقهی و 
کثیری از جســت وجوگران دانش و شــیفتگان حقیقت اســام ناب محمدی  شــد و در آن جمع 

کردند و این یک تجدید حیات برای اسام ناب محمدی بود. شرکت 
امام باقر در عمل نشان داد که امامان اسام از خاتم االنبیا تا خاتم االوصیا و از پیغمبر خاتم تا 
امام قائم همه بر سیرۀ امامت وفادارند و جز بر آن سیره، عمل نمی کنند: ابراز، انذار، انتظار، و در 

صورت ظهور امت، اقدام.
گذشته از آنکه از سوی خودش برای پیروانش ابراز شده بود، از قبل پیامبر  امامت امام باقر، 

کرده بودند. از امام باقر 7969 روایت نقل شده است.1 و امامان پیشین هم آن را اعام 
***

یســت؛  امام جعفر صادق در زمان پنج پادشــاه آخر اموی و دو پادشــاه نخســت عباســی می ز
یان در شــرق و ظهــور و صعود عباســیان. در هنگامۀ جنگ و  یعنــی در دوران افــول و نــزول امو
درگیری های دامن گستر این دو گروه استیاگر و سلطنت طلب، امام صادق فرصت بیشتری یافت 
یان و عباســیان  کند. او هرگــز در درگیری امو یــخ معرفی  تــا بتواند اســام نــاب محمدی را به تار
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دخالت نکرد و خود جبهۀ ســومی را برای کسب قدرت نگشــود؛ چون امام برای کسب قدرت 
که با  گاه و آزاد هستند  گاه و آزاد سازد و این مردم آ به نفع خود نمی کوشد. او می کوشد مردم را آ

پا می کنند. گاهی نظام امامت را بر گاهی و خداآ خودآ
که شیعیان را به پرهیز  امام صادق نه تنها خود در این منازعه های سلطنت طلبانه شرکت نکرد 
از شــرکت در چنیــن منازعاتی دعوت و امر می  کــرد. امام صادق در ســال 83 ه .ق در مدینه به 
که در مکتب او  گردانی را  دنیا آمد و ســال 148 ه .ق در همان شــهر به شهادت رسید. تعداد شا
یان احادیث  کرده اند. از راو کمر همت بستند چهارهزار نفر ذکر  به آموختن اسام ناب محمدی 

او ابوحنیفه و مالک بن انس هستند.
در عصر امام صادق امواج اندیشه ورزی های فلسفی به حرکت درآمده بود و پاره ای حتی در 
وجود خدا ایجاد شک و تردید می کردند و بخش درخور توجهی از مناظرات امام صادق دربارۀ 
توحید و اثبات وجود خداوند بود. در این مناظرات، امام صادق با دالیل روشــن و خردپذیر به 

اثبات توحید می پرداخت. از ایشان 31325 روایت نقل شده است.1
***

امــام موســی بن جعفر در ســال 128 یا 129 هــ .ق در ابواء به دنیا آمد و در ســال 183 ه .ق در 
کاظم شرایط پیچیده ای برای  سن 55ســالگی در بغداد به شهادت رسید. در زمان امام موسی 
یخته بودند و در آنجا  گر یرۀ ایبری  دنیای اســام به وجود آمده بود. بقایای بنی امیه به شــبه جز
که دشــمنی سرســختانه ای نیز  پا بودند  ین قدرت های ارو دســت اندرکار ایجــاد یکی از نیرومندتر
کاظم در عصر  یژه مســلمانان مشرق زمین داشــتند. امام موســی  با عباســیان، مســلمانان، و به و
که به ترتیــب عبارت انــد از: مروان بن محمد  یســت  یک پادشــاه اموی و پنج پادشــاه عباســی ز
)اموی(، ابوالعباس ســفاح )عباسی(، منصور )عباســی(، مهدی )عباسی(، هادی )عباسی(، و 

هارون الرشید )عباسی(.
که به غرب  یان  یکات احتمالی امو کاظم به دلیل شرایط سیاسی و تحر در عصر امام موســی 
یختــه بودند در شــرق اســامی، شــرایط بغرنــج و پیچیــده ای به وجــود آمد، ماننــد پیدایش  گر
انشعاباتی در میان پیروان اسام امامت و ظهور فرقه های جدیدی نظیر اسماعیلیه. امام موسی 
کاظم ســال ها در زندان های متعّددی در بغداد و بصره در شرایط بسیار سخت در اسارت بود. 
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تا سرانجام در سال 183 ه .ق به دست سندی بن شاهک و به دستور هارون الرشید به شهادت 
کاظم ــ مانند ســایر امامان ــــ ابراز امامت، انــکار خافت به  رســید. علت شــهادت امام موســی 
یج اســام ناب محمدی  که بتواند مورد تأیید اســام ناب محمدی باشــد، و ترو عنوان نظامی 

کاظم 2958 روایت به جا مانده است.1 بود. از امام موسی 
***

امــام علی بن موســی )الرضا( در ســال 148 هــ .ق در مدینه به دنیــا آمد و در ســال 203 ه .ق 
در طوس به شــهادت رســید. مدت امامت2 ایشــان از ســال 183 ه .ق تا ســال 203 ه .ق بود. 
یان به  کردنــد و مردم را علیــه امو عباســیان بــا شــعار »الرضا من آل الرســول« قیام خــود را آغاز 
کردند و بر  یــن  یان در شــرق، اســب قــدرت را به نفع خود ز حرکت درآوردند؛ ولی با ســقوط امو
که آن را از دست داده  یرۀ ایبری  آن نشســتند و در چهار ســوی قلمرو اســامی )منهای شــبه جز
یحه دار بود  بودند( تاختند. وجدان عمومی از خیانت عباســیان به مردم و قدرت  طلبی آنان جر
و شعار »الرضا من آل  الرسول« به صورت یک مطالبۀ اجتماعی در وجدان عمومی باقی مانده 
گرفت امام رضا را به صورتی نمادین در دستگاه  بود. مأمون برای تسکین افکار عمومی تصمیم 
گمان  کار بگیرد تا هم به مطالبۀ عمومی پاســخ داده باشــد، هم به  ســلطنت )خافت( خود به 
کند و به وجهۀ اهل  خود بتواند نقطه ضعفی از نظر علمی یا رفتاری از ایشان بیابد و آن را بزرگ 
کامًا تحت  نظر داشــته باشــد و شبکۀ  بیت پیامبر لطمه وارد آورد، هم امام را در دســتگاه خود 
کــه الزم دانســت او را مخفیانه به  کند، و هــم در صورتی  یــاران او را بیــش از پیــش شناســایی 
شهادت برساند و پیکر او را با تجلیل فراوان به خاک بسپارد و به گمان خود مسئلۀ امامت اهل 

کند. بیت را به نفع سلطنت عباسی حل و فصل 
کرد و پذیرش ســمت والیتعهدی را ــــ با وجود  ازایــن رو، امــام را از مدینــه به خراســان احضار 
پا داشــتن جلســات فراوان  کــرد و با بر آنکــه ســن امام از ســن مأمون بیشــتر بود ــ بــر او تکلیف 
مناظرات کامی و بین االدیانی، کوشید مقام علمی امام را به چالش بکشد. در نهایت ایشان را 
کنار قبر پدر خودش )هارون الرشید( به  به شــهادت رسانید و پیکر پاکش را با تجلیل فراوان در 

1. همان.
گاهی بخشی به  کم شمار خود و آ 2. در اینجا منظور از امامت تشــکیل نظام سیاســی امامت نیست، بلکه رهبری یاران 
وسایل گوناگون به جامعه است. در مورد سایر امامان، که نظام سیاسی امامت را تشکیل نداده اند، مقصود از به کار 

بردن اصطاح امامت همین است.
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یر مأمون نتوانست به  کرد. ولی به دالیل ز خاک ســپرد و خود را عزادار درگذشــت ایشان اعام 
تمام اهداف خود برسد.

که برای مناظره آمده بودند پیروز و مقام علمی ایشان  الف( در تمام مناظرات، امام بر رقبایی 
بیش از پیش آشکار شد.

یست؛ یعنی  که پیامبر می ز یســت  ب( امام با ورود به دســتگاه ســلطنت به همان شــیوه ای ز
گونه آرایۀ اشــرافی و این شــیوۀ زندگی مــردم را بیش از پیش  کمــال ســادگی و بــه دور از هــر  در 

کرد. شیفتۀ او 
کوشــش  گاهی داده بود. بنابراین،  ج( امــام از پیش در مورد شــهادت خــود به اطرافیانــش آ

مأمون برای طبیعی جلوه دادن مرگ ایشان به نتیجه ای نرسید.
د( پس از امام رضا دیگر هیچ انشعابی در پیروان امامت پدید نیامد و آن ها که به امامت ایشان 
اعتقاد داشتند این مسیر را به سامت پیمودند و تا امروز به دوازده امام ــ پس از امامت پیامبر ــ و 
غیبت امام دوازدهم و ظهور ایشان و تشکیل جامعۀ جهانی تراز قرآن به دست او معتقد هستند. 
ین آن ها حدیث سلسلة الذهب است. حدیث  از امام رضا 2312 روایت باقی مانده1 و مشهورتر
سلسلة الذهب بر این عقیده اصرار می ورزد که امامت شرط تأثیر ایمان به توحید و نبوت است. 2

***
امام جواد در سال 195 ه .ق در مدینه به دنیا آمد و در سال 220 ه .ق، در حالی  که هنوز 25 
ســال بیشتر زندگی نکرده بود، به شــهادت رســید. مدت امامت امام جواد از سال 203 ه .ق تا 
ســال 220 ه .ق به مدت هفده سال است. علت شهادت ایشان ابراز امامت، انکار خافت، و 
تبیین اســام ناب محمدی برای مردم بود. مأمون دختر خود، ام فضل، را به ازدواج امام جواد 
گونه هم او را بیش از پیش تحت  نظر داشته باشد و هم در افکار عمومی خود را  درآورد تا این 

1. همان.
2. حدیث قدسی سلسلةالذهب چنین است:

»الالــه االاهلل حصنــی فمن دخل فی حصنــی امن من عذابی« امــام در ادامۀ نقل این حدیث فرمود: »به شــرط ها و 
شروط ها و انا من شروط ها.«

شــرْط پذیرش نبوت پیامبران و نبوت پیامبر خاتم و شــروط امامت امامان اسام از خاتم االنبیا تا قائم آل محمد)عج( 
است. در مورد امامت امام رضا رک:

یزاهلل عطاردی، مسنداالمامالرضا، الجزء االول، مشهد: المؤتمر العالمی االمام الرضا، 1406ه .ق، 18. عز
کتاب هــای توحید، االمالی،معانیاالخبار، و عیوناخبارالرضا از  بــاب امامته و فرض طاعته روایت سلسلة الذهب در 

شیخ صدوق آمده است.
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یخی، سرانجام  گزارشات تار بیش از پیش به اهل بیت پیغمبر نزدیک کرده باشد. بنابر برخی از 
امام توسط همین زن مسموم شد و به شهادت رسید. از امام جواد 421 روایت نقل شده است.1 
امام جواد همسر دیگری به نام سمانه مغربیه نیز داشت. او مادر علی بن محمد )النقی( است.

***
که به امام هادی نیز مشهور است، در سال 212 ه .ق در مدینه به  امام علی بن محمدالنقی، 
دنیا آمد و در سال 254 ه .ق در سامرا به شهادت رسید. مدت امامت امام هادی از سال 220 

ه .ق تا سال 254 ه .ق به مدت 34 سال بوده است. ایشان در 42 سالگی به شهادت رسید.
امام هادی هم زمان با سلطنت شش پادشاه عباسی به اسامی معتصم، واثق، متوکل، منتصر، 

یست و به دستور پادشاه اخیر مسموم شد و به شهادت رسید. مستعین، و معتز می ز
که به دستور متوکل مرقد  دشــمنی پادشاهان عباسی با امامان اســام به اندازه ای شدید بود 
گرفته شــد.  یب شــد و برای زائران مزار امام حســین مجازات هولناکی در نظر  امام حســین تخر
علت شهادت امام هادی ابراز امامت، انکار خافت، و تبیین اسام ناب محمدی بود. از امام 

نقی 473 روایت نقل شده است.2
***

که در یک اردوگاه  امام حسن بن علی  بن محمد از آن رو به امام حسن عسکری شهرت یافت 
نظامــی در ســامرا اقامت اجباری داشــت. امام حســن عســکری در ســال 232 هــ .ق در مدینه 
متولــد شــد و در ســال 260 ه .ق در ســامرا به شــهادت رســید. امام حســن عســکری در دوران 
یست. دوران امامت او از سال 254 ه .ق تا 260 ه .ق به  پادشاهی معتز، مهتدی، و معتمد می ز
مدت شش سال بود. امام حسن عسکری در هنگام شهادت فقط 29 سال سن داشت. علت 
شهادت ایشان نیز ابراز امامت، انکار خافت، و تبیین اسام ناب محمدی بود. از امام حسن 

عسکری 204 روایت نقل شده است.
***

امام حجت بن الحسن المهدی )امام زمان( در نیمۀ شعبان سال 255 یا 256 ه .ق به دنیا آمد. 
دوران امامت او از سال 260 ه .ق آغاز شد و تا امروز امتداد یافته است.

بــه دلیــل شــرایط امنیتی، تولــد و زندگــی امام زمان بــه صورت مخفــی رخ داد ولــی بعضی از 

2. همان.1. حسین حسینیان مقدم، همان.



وز 196 |امامتوجهانامر

کردند؛ از جمله محمد بن اسماعیل بن  معتمدان امام حسن عسکری او را پس از تولد ماقات 
یف. موسی بن جعفر، حکیمه )دختر امام جواد(، ابوعلی بن مطهر، عمرو اهوازی، و ابونصر طر

زندگی امام زمان به چهار دوره تقسیم می شود.
الف( از تولد تا شــهادت امام حســن عسکری، نزدیک به چهار یا پنج سال )255 یا 256 تا 

260 ه .ق(.
ب( از 260 هــ .ق تــا 329 ه .ق )پایــان دوران غیبت صغرا( به مدت 69 ســال. در این دوران 

امام با کمک نایبان خاص )چهار نایب( با شیعیان خود در ارتباط بود.
کســی مشــخص نیســت )دوران غیبت  که زمان آن برای  ج( از ســال 329 ه .ق تا روز ظهور، 
گاهی امام خود برای  کسی میسر نیست؛ هرچند  کبرا(. در این دوران امکان تماس با امام برای 

کرده  است. برخی از افراد تجلی 
د( دوران ظهور و به پیروزی رســانیدن دومین استراتژی پیامبر یعنی استراتژی تأسیس جامعۀ 

جهانی تراز قرآن.

یخ تار 14ــخطسیرامامتدر
14ــ1ــدوبرزخ

کرد.  می دانیم پیامبر پیش از هجرت نیز امام بود و با اعام نبوتش در عمل امامتش را نیز اعام 
یخ اســام با هجرت پیامبر از مکه به مدینه متولد شــده اســت. با  نظام سیاســی امامت در تار
رحلت پیامبر و تبدیل نظام سیاسی امامت به خافت تا دوران آغاز مجدد نظام سیاسی امامت 
کوفه نزدیک به 25 سال دوران برزخ صغیر است. پس  در زمان امام علی در مدینه و سپس در 
کبیر آغاز شد و تا ظهور  کناره گیری امام حسن دوران برزخ  از شهادت امام علی و غروب امت و 

امام مهدی امتداد خواهد یافت.
دوران برزخ کبیر خود به سه دورۀ بزرگ تقسیم می شود. نخستین دوره شامل سال هایی است 
کمابیش  کــه امامــان در میــان مردم حضــور دارند و مردم امــکان دسترســی رخ در رخ با آنــان را 
یت مطلق مسلمانان جهان با فلسفۀ سیاسی اسام و نظام امامت آشنایی  کثر دارند؛ ولی چون ا
ندارنــد، عمًا دســت به یک انقاب سیاســی در جهان اســام نزده و نظام سیاســی امامت را 
پا نمی دارند. در این دوران امامان با ابراز امامت، انکار خافت و ســلطنت، و تبیین مبانی و  بر
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اصول و معارف اسام ناب محمدی به مسلمانان سرمشق امامت داده و ارکان نظام امامت را 
برای آنان آشکار می کنند و نشان می دهند که مردم صاحب حق هستند و تشکیل نظام سیاسی 
که تکلیف مردم است. امام در زمان نبود مردم در صحنه، فقط به ابراز  امامت نه تنها حق مردم 
امامــت خــود و انــذار مردم می پــردازد و در صورت حضــور صادقانۀ آنان در صحنــه، به امامت 
گونه اقــدام زودرس و نابهنگام موجــب نابودی امکانــات و ظرفیت های  یرا هــر  اقــدام می کند؛ ز

گاه جامعه خواهد شد. گاه و خداآ موجود انسان های خودآ
که از سال 260 آغاز شده  ین امام، امام مهدی، است  دومین دوره، دوران غیبت صغرای آخر
که نزدیک به هفتاد ســال بود، پیروان  و تا ســال 329 ه .ق امتداد یافته اســت. در ایــن دوران، 

یق نواب خاص امام مهدی با او در تماس بودند. اسام ناب محمدی از طر
نّواب خاص امام مهدی عبارت اند از:

1. ابوعمرو عثمان بن سعید عمری
2. اباجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری

3. ابوالقاسم حسین بن نوح نوبختی
4. ابوالحسن علی بن محمد سمری

ســومین دوره با مرگ ابوالحســن علی بن محمد سمری در حدود ســال 329 ه .ق آغاز شده، 
تا امروز امتداد یافته اســت. در این دوران امکان هیچ گونه تماس رســمی بین مسلمانان با امام 
یخی و تحلیل ســیرۀ امامان اسام و  یی با تجربیات تلخ تار یارو وجود ندارد؛ تا مســلمانان با رو
کامل بر نظام سیاسی امامت آمادگی ظهور امام را پیدا  گاهی  شناخت فلسفۀ سیاسی اسام و آ
کننــد و با اقامۀ نظام سیاســی امامت بــه رهبری امام زمــان جامعۀ جهانی تراز قــرآن را به وجود 
که مســلمانان جهان پس از رحلت پیامبــر از دو جهت دچار  آورند. بنابراین، مشــاهده می کنیم 
استدراج شدند؛ نخست از جهت دسترسی به نظام سیاسی امامت و دوم از جهت دسترسی به 
امام. از جهت اول، در مرحلۀ نخســت نظام سیاســی امامت به نظام سیاســی خافت، سپس 

با تأسیس امپراطوری اموی، نظام سیاسی خافت به نظام سلطنتی تبدیل شد و ادامه یافت.
از جهت دوم، در مرحلۀ نخست، پس از رحلت پیامبر در سال دهم ه .ق، تا سال 260 ه .ق 
امام در میان مردم حضور عینی داشــت و مردم امکان دسترســی به او را داشــتند و می توانستند 
کننــد، از او  گفت وگو  ینــد و حتــی با او مناظــره و بحــث و  کمابیــش رخ در رخ بــا او ســخن بگو



وز 198 |امامتوجهانامر

حدیــث بشــنوند و اســام نــاب محمــدی را از او بیاموزند. در مرحلــۀ دوم امکان دسترســی به 
گونه  کبرا( امکان هر  یق نواب اربعه امکان پذیر بود. ولی در مرحلۀ سوم )غیبت  امام فقط از طر

 منتفی شد.
ً
دسترسی به امام عمًا و رسما

دوران اول )از جهت دسترسی به امام( دوران ابراز و انذار مستقیم امت جهانی اسام است. 
کمی محدودیت به صورت غیرمســتقیم به واســطۀ نواب  دوران دوم ایــن ابــراز و انــذار همراه با 
گرفت. ولی دورۀ سوم دوران انتظار است. در این دوران مهدی منتظر ظهور امت  اربعه صورت 

یش برای تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن است. خو
در ضمن، باید بدانیم در دورۀ اول دسترسی مردم به امام با فرازها و فرودهایی همراه بود و مردم 
که از امامان نقل  همیشــه و در همۀ شــرایط امکان دسترسی به امام را نداشــتند. تعداد روایاتی 
شده است کمابیش این فرازها و فرودها و میزان اختناق و آزادی را در این دوران نشان می دهد.
یم، از ده  که بگذر که هنوز ظهور نکرده  است ــ  کرد ــ و امام مهدی ــ  که امامت  از امام علی ــ 

یر روایاتی موجود است. امام دیگر به تعداد ز
48 امام حسن مجتبی  
28 امام حسین  
300 امام سجاد   

7969 امام باقر   
31325 امام صادق   
2958 امام کاظم   
2312 امام رضا  

421 امام جواد  
473 امام هادی  
2041 امام حسن عسکری 

یخ تشــیع )جلد دوم( با اســتفاده از برنامۀ رایانــه ای در آیة النور  ایــن ارقام را مؤلفان محترم تار
گر حدیثی در هر چهار  کرده اند. براساس یادآوری آنان، این ارقام تکراری است؛ یعنی ا استخراج 
کتب اربعه عبارت اند از: الکافی  کتب اربعه آمده است چهار بار حساب شده است.  کتاب از 

1. همان.
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یۀ قمی  گردآورنده محمد بن یعقوب کلینی، من الیحضره الفقیه اثر ابوجعفر محمد بن علی بن بابو
ملقب به شــیخ صدوق، تهذیب االحکام اثر ابوجعفر محمد بن الحســن طوسی مشهور به شیخ 

طوسی، و باالخره االستبصار فیمااختلف من اال اخبار اثر شیخ طوسی.
حدیــث،   5963 شــامل  الفقیــه  الیحضــره  مــن  اســت.  حدیــث   16199 دربرگیرنــدۀ  الکافــی 

تهذیب االحکام دارای 13590 حدیث، و باالخره االستبصار شامل 6531 حدیث است.

کرده اند سبب می شود با توجه به فراوانی بیشتر احادیث  که مؤلفان محترم انتخاب  شــیوه ای 
امام صادق، در صورت تکرار این احادیث در بیش از یک منبع، نســبت احادیث امام صادق 
به احادیث امامان دیگر بســیار بیشــتر از یک بار شمارش هر حدیث باشد. با این حال، تعداد 
احادیث نقل شــده از امام صادق به طور معنی داری بســیار بیشــتر از احادیث نقل شده از سایر 

امامان است.
در محاســبۀ پیش گفتــه، احادیث نقل شــده از امــام صادق بیــش از 652 برابــر احادیث امام 
حســن، بیــش از 1118 برابر احادیــث به جای مانده از امام حســین، بیــش از 104 برابر احادیث 
روایت شــده از امــام ســجاد، بیــش از 3 برابــر احادیــث نقل شــده از امام باقــر، بیــش از 10 برابر 
کاظم، بیش از 13 برابر احادیــث به جای مانده از امام رضا، بیش  احادیــث روایت شــده از امام 
از 74 برابر احادیث نقل شده از امام جواد، بیش از 66 برابر احادیث نقل شده از امام هادی، و 

بیش از 153 برابر احادیث منقول از امام حسن عسکری است.
یم، به عــدد 10441  گــر حتی یک ســوم احادیث امام صــادق را در این محاســبه در نظر بگیر ا

که باز هم از احادیث نقل شده از هر یک از امامان دیگر بیشتر است. حدیث خواهیم رسید، 
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نمودار 4. فراوانی احادیث امامان

14ــ2ــفراوانیاحادیثامامان
گر ســایر امامان اســام آزادی نســبی امــام صادق را  داشــتند،  که ا نمــودار فوق نشــان می دهــد 

شناخت ما مسلمانان جهان از اسام ناب محمدی دقیق تر و وسیع تر می شد.
گفته می شود همین تبیین امام جعفر صادق از  علت آنکه به مذهب پیامبر تشیع جعفری نیز 

مذهب پیامبر است.

کبرا عصرغیبت 14ــ3ــامامتدر
یق نایبان خاص او وجود داشت.  در عصر غیبت صغرا، امکان دسترسی به امام معصوم از طر
کبرا نه امکان  پیــش از غیبت صغرا شــخص امام معصوم دردســترس بود؛ ولی در عصر غیبــت 
گر در  دسترســی به امام وجود دارد و نه امکان دسترســی به نایبان خاص او. در چنین شــرایط ا
که  کوچکی از امت اســام ــ مثل ملت ایران  کوچک جغرافیایی، نظیر ایران، بخش  یک حوزۀ 
گاهی برسند و بخواهند نظام  گاهی و خداآ کمتر از یک بیستم مسلمانان جهان هستند ــ به خودآ
کنند،  امامــت را در حوزۀ جغرافیایی خود )مثًا قلمرو ایــران( و در میان خود )ملت ایران( برقرار 

چه باید بکنند؟
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که عبارت اند از: شناخت  کنیم  در این صورت باید به مسئولیت های امت در برابر امام توجه 
امــام، پیــروی از امام، معرفی امام، دفاع از امــام، الگو قرار دادن امــام، اقامۀ امامت و تحکیم و 
یت آن، و شــرکت در چرخه های تصمیم گیری مشــورتی و شــورایی به رهبری او. ولی مسئله  تقو
یضۀ اقامۀ  کبرا، که امکان دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، فر این است که در زمان غیبت 
کرد و او را  گرفته شــود یا باید رهبر غیرمعصوم را شناخت و از او پیروی  نظام امامت باید نادیده 
ینی را به رهبری  کرد و او را الگوی عملی خود قرار داد و نظام نو به مردم شناســاند و از او دفاع 
کوشید و با رهبری او در چرخه های تصمیم گیری مشورتی  یت آن  کرد و در تحکیم و تقو او اقامه 

و شورایی آن مشارکت جست؟
فلســفۀ ضــرورت شــناخت امــام و پیــروی از او و بنــای نظــام سیاســی امامــت بــه رهبــری او 
که تصمیم  که بــرای جامعه ای  »شایسته ســاالری« در جهان بینی توحیدی اســت. بدین معنی 
کند و براســاس معیارهای قرآن مجید روابط اجتماعی و مناســبات  گرفته به ســوی خدا حرکت 
اقتصادی و جهت گیری های سیاســی و ســاختارهای فرهنگی خود را بنیاد نهد، شایسته نیست 
کــه امــام زمان خــود را نشناســد و با محــور رهبری او نظام سیاســی امامــت را به وجــود نیاورد. 
گر مردم  کبرا، ا که در یک حوزۀ جغرافیایی محدود در عصر غیبت  براساس همین فلسفه است 
کوچک را به وجود آوردند و توانایی تأســیس  گاهی رســیدند و یک امت  گاهی و خداآ به خودآ
یــک نظام سیاســی را نیز برای خود داشــتند، بایــد رهبر غیرمعصــوم جامعۀ خود را بشناســند و 
کــه الهام گرفته از امامت اســت،  بــه رهبــری او در حــوزۀ جغرافیایــی خود نظــام والیت فقیــه را، 
کسی است  کیست؟ او  که امام غیرمعصوم  که وجود دارد این اســت  کنند. پرسشــی  پایه گذاری 
کــه بیشــتر از دیگران ســیمای خــدا را در آینۀ صفــات خود متجلی ســاخته اســت و درنتیجه از 

یننده تر شده است. یباتر، لطیف تر، و آفر دیگران قدرتمندتر، دانشمندتر، عادل تر، ز

14ــ4ــتداومامامت
که مردم به صورت امت اســام باشــند  که نظــام امامت تا هنگامــی تداوم می یابد  بایــد بدانیم 
کســب رضایــت الهی هدف غایــی آن ها باشــد و چیــز دیگری را  و حرکــت بــه ســوی خداوند و 
در پرســتش شــریک خــدا نســازند. در آن صــورت نعمت هــای معنــوی و مــادی و شــکوفایی 
کــرد؛ ولی در صورت  وجودی و توســعۀ اقتصــادی و عدالت اجتماعی را بــا هم تجربه خواهند 
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یْخ بت دنیا و  یرا بت بــزرگ تار برگشــت عملی از راه خدا و پرســتش دنیا همه چیــز برمی گردد. ز
گر نخبگان فاسد شدند و  یســم است و بت پرســتی با خداپرستی نمی تواند جمع شــود. ا سکوالر
گر انگیزۀ اقتصادی جانشین انگیزۀ  کردند؛ ا از هر فرصت برای کسب سود و منافع خود استفاده 
گر  گرفت؛ ا گر اموال عمومی به نورچشــمی ها و باندبازها و فرصت طلب ها تعلق  اعتقادی شــد؛ ا
جوانان فاســد، اختاف طبقاتی شــدید، محرومان ناامید، بی عدالتی توجیه، زنان متبّرج، نظام 
گر در یک جمله امت  اجتماعی متدّرج، مستضعفین تحقیر، منکر آشکار، و معروف زایل شد؛ و ا
که  کرد، نظــام امامت نمی تواند بــه معنی واقعی تــداوم یابد. این همان رخدادی اســت  غــروب 
یه ای نیز وجود  گر معاو که حتی ا گرفت  کوفه در شــرایطی قرار  در عصر امام حســن اتفاق افتاد و 
نمی داشــت، امکان اســتمرار حکومت امام حسن وجود نداشــت. با غروب امت، پایان امامت 
فرامی رسد. در آن صورت، مجلس که مرکز تصمیم گیری های شورایی است و باید مجمع فضایل 
کشــور خواهد شــد و فرصت طلبان برای حضور در آن ســر و دست  کشــور باشــد، مجمع رذایل 
کرد. مرزهای قومی برجسته و شکاف های قومی تشدید  خواهند شکســت و پول خرج خواهند 
و توسیع و قومیت گرایی جانشین امت گرایی می شود و »خود« جای خدا را می گیرد. آن گاه تفرقه 
جانشین توحید، دنیاپرستی جانشین خداپرستی، توسعۀ موجودی جانشین توسعۀ وجودی، و 
سیاهی جانشین روشنایی می  شود. در چنان شرایطی امکان استمرار نظام امامت و پیشتازی و 
یج آشکار شود،  گر عایم آغاز چنان شــرایطی به تدر پیروی در راه خدا وجود نخواهد داشــت. ا
در حقیقت زنگ های خطر به صدا درآمده است و همه در مقابل خدا، مردم، نسل های آینده، 

که به این راه چشم امید دوخته اند مسئولیت خواهند داشت. و آن ها 
کوفه و  یه به  کوفه و ورود ملوکانۀ معاو یبانۀ امام حســن از  در چنین شــرایطی برای خروج غر
کوفه به جنگ احتیاجی نیست؛ چون مردم هنگامی  که در جهاد  جلوس شاهانۀ او در مسجد 
که با  کســانی   کبر شکســت می خورند، بی جهاد اصغر تســلیم دشــمنان خدا و خود می شــوند.  ا
یق می کنند بایــد بدانند هرگاه »خود«  ین تئوری های توســعه، خودپرســتی را به جامعه تزر عناو
کار را جاهانه انجــام دهند، خدمت  گر ایــن  جانشــین خدا می شــود، مردم قربانی می شــوند. ا

گر عالمانه انجام  دهند، خیانت است. نیست و ا
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یخ 15ــامامتوحرکتتار
یخ 15ــ1ــجهتداریتار

کرده اســت. فرایند نخســت فرایند انتخــاب و انهدام  یــخ مطرح  قــرآن مجیــد دو فراینــد را در تار
یت  کثر یــخ اتفاق افتــاده و براســاس آن ا یی نوعی غربالگــری1 در تار گو کــه  گونه ای  اســت؛ بــه 
که صالح  کژراهه و انحراف از مســیر حق شــده اند نابود شــده، اقلیتی  گرفتار  که  یه هایی  افراد قر
که بر  و شایســته اند نجات یافته اند. این انتخاب صالحان و انهدام فاســدان براســاس اراده ای 
گرفته است. این چنین است داستان هاکت  که ارادۀ الهی است ــ صورت  یخ حاکم است ــ  تار

قوم نوح و قوم لوط و قوم ثمود و ... و نجات پیروان نوح و لوط و صالح و ...
یخ و هدفمندی آن اســت. قــرآن با صراحت تمام از پیروزی نهایی  فرایند دوم جهت داری تار
یر: مستضعفان و صالحان و متقین و پیغمبران، در هر دو دنیا، سخن گفته است. از جمله در آیات ز

ــ سورۀ قصص/ 83
ِقیَن. ُمَتّ

ْ
َعاِقَبُة ِلل

ْ
َفَساًدا َوال

َ
ْرِض وَ ال

َ ْ
ا ِفي ال ًوّ

ُ
یُدوَن ُعل ُیِر

َ
ِذیَن ال

َّ
َها ِلل

ُ
ِخَرُة َنْجَعل

ْ
اُرال َك الَدّ

ْ
ِتل

یی هستند  این سرای آخرت را از آن کسانی ساخته ایم که در این جهان نه خواهان برتری جو
و نه خواهان فساد، و سرانجاِم نیک از آِن پرهیزکاران است.

ــ سورۀ المجادله/ 21
یٌز. َنا َوُرُسِلي ِإَنّ اهلَل َقِوٌيّ َعِز

َ
ْغِلَبَنّ أ

َ َ
َکَتَب اهلُل ل

یرا خدا توانا و پیروزمند است. یم؛ ز خدا مقرر داشته است که البته من و پیامبرانم پیروز می شو
ــ سورۀ اعراف/ 128

قیَن.« رَض هلِلَِّ یوِرُثها َمن َیشاُء ِمن ِعباِدِه َوالعاِقَبُة ِللُمّتَ
َ
 موسی ِلَقوِمِه: »اسَتعینوا ِباهلِل َواصِبروا ِإّنَ ال

َ
قال

که ایــن زمیــن از آِن  ید  ییــد و صبر پیشــه ســاز گفــت: »از خــدا مــدد جو موســی بــه قومــش 
که بخواهد آن را به میراث می دهد و ســرانجام نیک از آن  کس از بندگانش  خداســت و به هر 

پرهیزکاران است.«
ــ سورۀ انبیا/ 105

اِلُحوَن. ْرَض َیِرُثَها ِعَباِدَي الَصّ
َ ْ
َنّ ال

َ
ْکِر أ ُبوِر ِمْن َبْعِد الِذّ َکَتْبَنا ِفي الَزّ َقْد 

َ
َول

ـ نوشته ایم که این زمین را بندگان صالح من به میراث خواهند برد. ـ پس از توراتـ  ـ  و ما در زبور

1. selection



وز 204 |امامتوجهانامر

ــ سورۀ قصص/ 5
واِرِثیَن.

ْ
ُهُم ال

َ
ه َو َنْجَعل ِئّمَ

َ
ُهْم أ

َ
ْرِض َو َنْجَعل

َ ْ
ِذیَن اْسُتْضِعُفوا ِفي ال

َّ
ي ال

َ
ْن َنُمّنَ َعل

َ
یُد أ َو ُنِر

یم. که بر مستضعفان روی زمین مّنت  نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان ساز و ما بر آن هستیم 
یی نمی کنند و در زمین فساد  از پنج آیۀ فوق، نخستین  آیه در مورد کسانی است که برتری جو
راه نمی اندازند و ســرای آخرت برای آن ها قرار داده شده است و عاقبت برای پرهیزکاران است. 
یر این آیات  ولــی در چهار آیۀ دیگر وعدۀ پیروزی در همین دنیا داده شــده اســت. در جــدول ز

موشکافی بیشتری شده اند.
جدول 19. وعده های قرآن مجید در مورد پیروزی صالحان و مستضعفان

پیروزی نهایی و سرانجام آیهسورهشماره
نیک در دنیا برای آن هاست

ماحظات

خدا و پیامبرانش پیروز می شوندخدا و پیامبران21مجادله1

که بخواهد پرهیزکاران128اعراف2 خداوند زمین را به هر یک از بندگانش 
می دهد ولی عاقبت از آن متقین است

زمین را صالحان به ارث می برندشایستگان105انبیا3

پیشوایان و وارثان زمین می شوندمستضعفین5قصص4

پیروزی نهایی در زمین از آن خدا، جمع بندی
پیامبرانش، پرهیزگاران، شایستگان، و 

مستضعفان است

پیامبران، پرهیزگاران، شایستگان، و مستضعفان 
پیروزمندانه پیشوایان و وارثان زمین خواهند شد و 

پیروزی نهایی و سرانجام نیک از آن آنان است.

یخ حاکم  که بــر تار یخ را نشــان می دهند. مشــیت الهی  آیــات فوق به روشــنی جهت داری تار
است موجب پیروزی راهبرد دوم پیامبر و تأسیس جامعۀ جهانی تراز اول قرآن خواهد شد.

یخ 15ــ2ــمحرکهاوپیشرانهایتار
یخ تمایات سرشتی انسان است.  یخ را به پیش می برند. نخستین پیش ران تار سه محرک تار
یبایی، لطــف، و خاقیت(  سرشــت انســان نســبت به صفات ربوبی )قدرت، علم، عدالت، ز
یــن پیش ران های  علــم حضــوری و تمایل ذاتی دارد و همین تمایل و عشــق سرشــتی از مهم تر

یخی است. یخ و عامل اصلی پیدایش تمدن ها و تحوالت و روندهای تار تار
پیش ران دوم، نبوت، به عنوان یک مجموعه  مرتبط، متناســب، متعامل، و هدفمند اســت. 
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یه از دســت می رود و باید آن را  که به محض تجز یخی اســت  یه ناپذیر تار نبوت یک ســازۀ تجز
یه و پذیرش یک پیامبر و انکار پیامبران دیگر، نهاد پیامبری  یرا در صورت تجز کامل پذیرفت؛ ز
که در قرآن مجید از  یزد. بدیهی است منظور ما از پیامبران، پیامبران الهی است  و نبوت فرومی ر

یخ است. آن ها یاد شده است. نبوت و به دنبال آن امامت دومین پیش ران تار
یک است. بدیهی است جهان قبل از اختراع  یخ، تحوالت فنی و تکنولوژ سومین پیش ران تار
کاغذ با جهان بعد از اختراع کاغذ تفاوت می کند یا جهان قبل از انقاب صنعتی با جهان بعد از 
انقاب صنعتی متفاوت است و همچنین است جهان قبل از اینترنت و جهان بعد از اینترنت.1

یخ 15ــ3ــنبوت،امامت،وجهتحرکتتار
نهاد نبوت استعدادهای سرشتی انسان را شکوفا می کند و نهاد امامت می کوشد نظم اجتماعی 
یخ به پیش ببرد  گاهی جامعه و تار یخی را براساس این تمایات به سوی خداآ و روندهای تار
گاهی و آزادی رسیده است  که به آ یبا، مهرورز، و نوآور را ــ  و انسان قدرتمند، دانشمند، دادگر، ز
کند ــ به وجود آورد2 و او را هر لحظه از پیش شکوفاتر و فرهمندتر  و می تواند از آزادی خود دفاع 
یخی  یب روندهای تار یک و فن شناسی و صنعت می تواند ضر سازد. بی تردید، تحوالت تکنولوژ
یخ را می توان  گرفته، آن ها را با سرعت بیشتر به پیش براند. بر این اساس پیش ران های تار قرار 
به ســه دســتۀ درون انســانی )سرشــت انســان(، میان انســانی )نبوت و امامت(، و برون انســانی 
کــه توانایی متحول  کرد. تحوالت صنعتی منشــأ انســانی دارند؛ ولــی از آنجا  )صنعــت( تقســیم 
ســاختن محیــط انســانی را دارنــد، می تواننــد بــا کمک ایــن تحــوالت محیطی همچــون عامل 

برون انسانی بر انسان اثرگذار باشند.
که نیاز سرشتی خود را به درستی شناخته، مفهوم تشنگی  ین ــ  می دانیم انســان های فطرت گز
کرده ، به ندای نبوت پاسخ مثبت داده، در ساختار نظام  فطری انســان نســبت به خدا را درک 
گاه را به وجــود می آورند. در  گاه و خــداآ کرده انــد ــ جامعۀ خودآ سیاســی امامت فعاالنه شــرکت 
چنین جوامعی هم انســان های بزرگ و هم آثار تمدنی بزرگ به وجود می آیند. ولی انســان های 

کرده ام. یخ بحث  کتاب فلسفۀ تار یخ در  1. دربارۀ پیش ران های تار
2. آزادی راه عبودیــت و خداپرســتی را همــوار و عبودیت تحقق آزادی را امکان پذیر می ســازد و این دو با هم در ارتباط 

متقابل قرار گرفته اند.



وز 206 |امامتوجهانامر

که نیاز سرشــتی خود را به درستی نشناخته اند و معنی تشنگی سرشتی انسان را  ین،  شــهوت گز
نســبت بــه خدا نمی دانند و به ندای نبوت پاســخ مثبــت نداده اند معمواًل جذب ســاختارهای 
گاه را ایجاد می کنند.  گاه و ناخداآ ســلطنتی و شبه ســلطنتی می شــوند و جامعه و تمدنی ناخودآ
در چنین جوامعی ممکن اســت آثار بزرگ به وجود آید؛ ولی امکان پیدایش انســان های بزرگ 
یر این دو نوع جامعه و فرهنگ و  در چنین جوامعی بسیار اندک و محدود است. نمودارهای ز
تمدن را نشان می دهد. منظور از نظامات شبه سلطنتی نظاماتی است که نماد مردم ساالر و نهاد 

یستوکراتیک و استبدادی دارند و با تحمیق مردم بر مردم حکومت می کنند. آر

ین با فرهنگ، تمدن، و سیاست نمودار 5. تعامل انسان های فطرت گز
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ینی، جهان بینی ها به سوی توحید،  یخ، انســان ها به ســوی فطرت گز بنابر اصل هدفداری تار
گاهی و  ســاختارهای سیاســی به ســوی امامت، و جوامع و فرهنگ ها و تمدن ها به سوی خودآ

گاهی در حرکت اند. خداآ
گاهی اســت و  دو نیــرو انســان ها را در این مســیر بــه حرکت درمی آورد. نخســتین نیرو نیروی آ
دومیــن نیرو، نیروی تکنولوژی.1 اولی راه نشــان می دهد و دومی وســایل حرکــت در راه را هر روز 
فراهم تر از روز پیشــین می  ســازد و نســبت این دو به یکدیگر مثل نســبت پیام اســت به وسایل 

انتشار پیام.

15ــ4ــامامتوعدالتجهانی
یشه داشته است. زرساالران از دیرباز زورمندان عصر خود  ستمگری از دیرباز در جوامع بشری ر
گاهی عکس قضیه  که  که را زر در ترازوســت، زور در بازوست«،  بوده اند. به قول ســعدی: »هر 
کــه را زور در بازوســت، زر در ترازوســت«. مانند زور تســلیحات اتمی  هم درســت اســت: »هــر 
کشــور. در قدیم مرد خانه زور در بازو داشــت و مالِک زن یا زنان و  یکا در بازوی ارتش این    امر
که به عمر بــرده داری در مقیاس جهانی  فرزندان خود شــمرده می شــد. قبل از انقاب صنعتی، 
که بخشــی از مــردم را به بردگی  پایــان داد، حــس مالکیت در برابــر هم نوع آن چنان نیرومند بود 
ید و فروش می کردند. میدان های برده گیری و بازارهای برده فروشــی هر دو شــلوغ  می گرفتند و خر
بود. برده ها صاحب هیچ حقی نبودند. ورشکســتگان، شکســت خوردگان در جنگ، اسیران، و 
که قمار زندگی را باخته بودند در میان برده ها جا داشــتند. روستاییان همه رعیت  کســانی  تمام 
بودنــد و بــردگان ارباب به شــمار می آمدند. در مملکت همه رعیت شــاه بودند. شــاه فرمانروای 

مطلق بود.
مردساالری و برده داری و نظام ارباب رعیتی و ساختار پادشاهی ارکان بیداد را در جهان قدیم 
که در دنیای قدیم وجود داشــت  تشــکیل می دادند. با ایــن حال، میزان قســاوت و بی عدالتی 
گــر در دنیای  کــه امروز بر مــردم جهان مــی رود حقیر و انــدک می نماید. ا در مقایســه بــا بیدادی 

گفتار  یســته، و بحث الیناســیون به وسیلۀ ماشین را در  یعتی به تکنولوژی از منظر »تحوالت مادر« نگر 1. دکتر علی شــر
یسته، تأثیرات آن را در رانش  کرده است. ولی ما به تکنولوژی از منظر تحوالت مازم آن نگر »انسان بی خود« مطرح 

کرده ایم. در مورد تحوالت مادر و مازم رک: یخ مطرح  کتاب فلسفۀ تار یخ در  و حرکت تار
گاهی، ج1، چ2 )فصل چهارم(، همان. محمد حسن زورق، ارتباطات و آ
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کشــتار با امکانات آن روز و روزگار متناسب بود.  قدیم می زدند و می کشــتند، به هر تقدیر حجم 
امروز با یک فرمان یک شهر را با بمب اتم شعله ور می کنند و ده ها هزار نفر را در یک لحظه به 
گرفتار انواع  که از نســل باقیماندگان به دنیا می آیند  آتش می کشــند و تا ده ها ســال فرزندانی را 

مشکات جسمی می کنند.
کار آمده و با زور از صفحۀ روزگار محو  یم های ســلطنتی در دنیای قدیم بیشتر با زور روی  رژ
کهن را با چالش روبه رو ســاخته اند. نخســتین  شــده اند. دو انقاب جهانی نظامات ســلطنتی 
کمتر از ســه دهه از  که بــا بعثت پیامبر آغاز شــد و ظــرف  انقــاب، انقــاب جهانی اســام بود 
اقیانــوس اطلــس تــا اقیانوس هنــد را دگرگــون ســاخت1 و ظــرف جغرافیایــی تمدن اســامی را 
کــه در ظرف  بــه وجــود آورد و موجبــات پیدایش ملــت محمد را فراهم ســاخت. ملت محمد ــ 
یت  که امروز هم هست و دیر یا زود به هو جغرافیایی تمدن اسامی زندگی می کند ــ ملتی است 

خود پی خواهد برد و دولت واحد خود را به وجود خواهد آورد.
کلمه از روابط  کوشــید زور را به معنی وســیع  که  اولین انقاب جهانی اســام آتشفشــانی بود 
کند. نظام سیاســی در عصر پیامبــر و علی، امامت بــود. در دوران بــرزخ صغیر،  انســانی حــذف 
گرچــه خلفــا بــا مردم ســاالری اســامی به قدرت نرســیدند ولــی حکومت نیــز در یــک خانواده  ا
 نظام سلطنتی احیا شد و ارتجاع 

ً
موروثی نشد. از زمان تأسیس امپراطوری اموی بود که مجددا

ینی زور در روابط  گذاشــت و تداوم نقش  آفر با نقاب اســام به عرصۀ حیات انسان مسلمان پا 
انسان را امکان پذیر ساخت.

کــه از تحوالت مازم پیدایــش تمدن غرب به  دومیــن انقاب جهانــی، انقاب صنعتی بود 
یشه دارد.2 انقاب  یخ اسام ر کرهی تار شمار می رود و خود این تمدن نیز در تحوالت مازم و 
یت تعقل، ارتقاء نظری حقوق بشــر، لغو  صنعتــی موجب تعمیــم آموزش، تعمیم سیاســت، تقو

برده داری، و تحدید حکومت های مطلقۀ سلطنتی شد.

1. اســام تحــول بنیادیــن در ابعاد سیاســی و اقتصادی و فرهنگــی و اجتماعی در جهــان آن روز را به وجــود آورد. ولی 
که به تازگی برادر مهدی امین فروغی در  کاری  کار جدی و اساســی صورت نگرفته اســت.  دربارۀ این تحول بنیادین 
که اسام چه تحول بنیادینی در جهت گیری های سیاسی و اجتماعی  حوزۀ ادبیات انجام داده است نشان می دهد 

در ادبیات عرب به وجود آورد. رک:
مهدی امین فروغی، فیض  روح القدس، تهران: فرهنگ اسامی، 1396.

یسم از آغاز تا امروز، همان. 2. رک: محمدحسن زورق، اسام و سکوالر
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کهن پایان دادند؛ ولی نظامات سلطنتی به   به تداوم نظامات سلطنتی 
ً
این دو انقاب منطقا

یر داده  اشــکال جدید به حیات خود تا امروز ادامه دادند و زور شمشــیر جای خود را به زور تزو
کز اندیشــه پروری و سیستم های تبلیغاتی، با  اســت و کان ســرمایه داران با در اختیار داشــتن مرا

استحمار ملت ها تداوم استثمار آن ها را امکان پذیر ساخته اند.
که وقتی  کشــورهای غربی به اندازه ای  است  دموکراســی در غرب و میزان ارزش رأی مردم در 
کاتولیک، در سال 2000 توانست با رأی مردم اتریش در دولت حضور  آقای یورگ هایدر1، رومن 
کناره گیری و خانه نشینی مجبور، و سپس در یک تصادف  پا به  کند، با تهدید اتحادیۀ ارو پیدا 
ین  رانندگی کشته و برای همیشه از صفحۀ سیاست حذف شد. او دکترای حقوق از دانشگاه و

کتبر سال 2008م در 58سالگی جان باخت. داشت و در یازدهم ا
یرۀ ایبری دو ســاحت  ید، امپراطــور اموی، در شــبه جز حکومــت در غــرب از زمان هشــام المؤ
که مردم آن را می دیدند و با آن ســروکار مســتقیم داشــتند و در زمان  کرد. ســاحت نمادین  پیدا 
که در  ید ایــن نماد در اختیــار خاندان عامری بود. ســاحت دوم، ســاحت نهادیــن،  هشــام المؤ
اختیار امپراطور اموی بود. امپراطور قدرت نظامی، امنیتی، و تبلیغاتی داشــت؛ ولی نماد قدرت 

یان قرار داشت، که حاجب شناخته می شدند. به روشنی در اختیار عامر
کرد؛ به گونه ای که امروز »نهاد« قدرت  یج تکامل پیدا  دوساحتی بودن قدرت در غرب به تدر
در اختیار نخبگان مالی اســت و »نماد« قدرت برای مدت محدود به وســیلۀ انتخابات تعیین 
یت می شــود. این  می شــود ولــی انتخابات نیــز در چهارچــوب منافع نهاد قــدرت هدایت و مدیر
کلمه و در  که در آن ها زور ــ به معنی مطلق  گونۀ جدید هستند  نظامات نیز نظامات سلطنتی از 
ابعاد نظامی، امنیتی، تبلیغاتی، و اقتصادی ــ حرف اول و آخر را می زند. دوساحتی بودن قدرت 

کرد. را در ساختارهای جهانی نیز می توان مشاهده 
نماد سازمان ملل به ظاهر متکثر و دموکراتیک است و نهاد آن متمرکز و اتوکراتیک. همین طور است 
حال و روزگار اغلب سازمان های بین المللی که در مجموع یک دولت جهانی را تشکیل داده اند.
کهن در جهــان رنــگ و رو باخته اند؛ در عــوض نظام های  امــروز نظامات ســلطنتی ســنتی و 
یستوکراتیک و اتوکراتیک و غیردموکراتیک ساختارهای  شبه سلطنتی با نماد دموکراتیک و نهاد آر

جهانی را اداره می کنند.

1. Jorg Haider
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اساس نظامات سلطنتی و شبه سلطنتی بر زور است. زور چه به صورت قدرت نظامی و چه 
به صورت قدرت سحرانگیز تبلیغاتی و چه به صورت قدرت اقتصادی، سلسله مراتب مناسبات 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و نظامی را در جهان امروز به وجود آورده است. در حالی  که نظام 
گاهانــۀ ارادۀ عمومی در عرصۀ  که مبتنی بر ظهور آزادانه و آ  مبتنی بر زور نیســت 

ً
امامت اساســا

مسئولیت است.1
ســتون فقرات نظام سیاســی امامــت، عدالت اســت. حکومت امــام تعمیم عدالــت در تمام 
سطوح دیوان ساالری در مقیاسات ملی، منطقه ای، و بین المللی است. بنابراین، تنها راه تحقق 
عدالت جهانی تعمیم امامت در تمام نظامات بوروکراتیک، به معنی شایسته ساالری توحیدی، 
کارانه پای به عرصۀ مسئولیت  که فدا گاهان هستند  گاهان و خداآ است. در این صورت، خودآ
می گذارند و بدون چشم داشــت مادی و با انگیزۀ الهی، جهان را برای رشــد و پیشرفت مادی و 

معنوی آماده می  سازند.

15ــ5ــامامتوصلحجهانی
یستی نظیر میل و نیاز به آب، غذا، و امنیت  جنگ دو سرچشــمۀ مشخص دارد: یا تمایات ز
موجــب پیدایــش جنگ می شــود یا تمایــات سرشــتی، و در میــان تمایات سرشــتی، به طور 

مشخص میل به قدرت مطلق.
یســتی و سرشــتی خارج نیســت.  یخ بشــر از دو حوزۀ تمایات ز علل پیدایش جنگ در تار
یخ تمایات سرشتی انسان بوده و در میان  متأسفانه سرمنشأ اصلی بســیاری از جنگ های تار
یخ بشــر به وجود آورده  ین جنگ ها را در تار که بیشــتر  میل به قدرت مطلق اســت 

ً
آن ها دقیقا

که انســان ها در  یزی ها در سرگذشــت انســان ها شــده اســت؛ آن قدر  ین خونر و موجــب فراوان تر
کشته اند  راه تأمین و ارضای نیازها و تمایات سرشــتی خود دســت به ساح برده ، جنگیده ، و 
یســتی خود دســت به اسلحه نبرده،  کشــته شــده اند در راه تأمین و ارضاء نیازها و تمایات ز و 

نجنگیده، نکشته و کشته نشده اند.

یرا تــا جامعۀ جهانی برای آن  1. بــه تعبیر دکتر ســیدمحمد مرتضوی، »ظهور حضرت مهدی)عج( در انتخاب ماســت.« ز
کار مقدمات آن را ایجاد نکنند، آن تحول اتفاق نخواهد افتاد. رک: تحول آماده نشود و انسان های فدا

یت، ج2، قم: مؤسسۀ آیندۀ روشن، 1388، 267. ین مهدو مجموعه آثار پنجمین همایش بین المللی دکتر
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گاهی انسان ها بوده است.  گاهی و ناخداآ دلیل جنگ برای ارضای تمایات سرشتی، ناخودآ
که به قــدرت مطلق برســد و چون قدرت  انســان قدرت مطلــق را دوســت دارد و دوســت دارد 
که خداســت ــ نمی شناســد، می خواهــد آن نامحدود را برای خــود در ظرف امکانات  مطلق را ــ 
محدود و موجود بســازد. ازاین رو، از حدود خود خارج شده، به حقوق دیگران تجاوز می کند و 
چون با مقاومت آن ها روبه رو می شود، می کوشد آن ها را از سر راه خود بردارد. این است عامل 

یخ. اصلی جنگ های تار
یز به روم شــرقی  پرو گر خســرو گر اســکندر از مقدونیه تا بامیان را از جنازۀ آدمیان پر می کند؛ ا ا
یــرۀ انگلیــس در جنگ های صلیبی به شــرق  یشــارد از جز گر ر حملــه می کنــد و آن را مــی درد؛ ا
گرگ ها از آراگون،  گر  گر چنگیز از مغولستان تا خوزستان را به خاک و خون می کشد؛ ا می تازد؛ ا
بلژیک، و انگلیس و ... به آهوی انقاب فرانســه حمله می کنند و ســرانجام آن را در ســواحل 
گر چرچیل در جنگ جهانی دوم خاطرات چنگیز را زنده می کند؛  یای ســیاه از هم می درند؛ ا در
گر نــادر به هند  کازاکی را صــادر می کند؛ و ا گــر آیزنهــاور فرمان بمبــاران شــهرهای هیروشــیما و نا ا
و صــدام بــه ایــران حملــه می کند، همــه و همه بــرای ارضــای میل به قــدرت مطلق در شــرایط 
گاه نه فلسفۀ وجودی میل خود  گاه و ناخداآ گاهی اســت. انسان ناخودآ گاهی و ناخداآ ناخودآ

به قدرت مطلق را به درستی می شناسد و نه راه ارضای آن را می داند.
 تمایات سرشتی در مسیر 

ً
یســتی عادالنه تأمین می شــود. ثانیا در نظام امامت اواًل نیازهای ز

یســتی را عادالنــه تأمین،  گاهــی هدایــت می شــود. امــام معصــوم نیازهای ز گاهــی و خداآ خودآ
امکانــات عمومی را به تســاوی در میان مردم تقســیم، و تمایات سرشــتی را عادالنه در مســیر 
ینش های هنری، و  صحیح خود هدایت می کند. در عصــر امام معصوم پژوهش های علمی، آفر
کنار نیایش و پرســتش صادقانه و عاشــقانۀ خداوند دنیای  یک در  نوآوری های فنی و تکنولوژ
کرۀ زمین را  که در آن جنگ بی معنی خواهد بود و صلح سراســر  جدیــدی را به وجــود می آورند 
گرفت و تنفس در صلح مثل تنفس در هوا امری طبیعی و بدیهی شمرده خواهد شد؛  فراخواهد 
چون علل جنگ از میان خواهد رفت. نظام جهانی اسام به رهبری امام معصوم چنین شرایط 

شوق انگیزی را به وجود خواهد آورد.
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15ــ6ــارکاننظامجهانیاسالم
یر استوار است: بنابراین، نظام جهانی اسام بر ارکان ز

گاهیتودههایمردم گاهیوخداآ ــخودآ
ــعدالت

ــعشقبهخداوندوصفاتاو
ــآزادی

15ــ7ــنهضتهایپیشرووحرکتهایارتجاعی
کلی حرکت های اجتماعی به دو دســته تقســیم می شــوند: یک دســته از  در یک تقســیم بندی 
ینی گذشتۀ طایی هستند. آن ها یک گذشتۀ اساطیری را در  حرکت های اجتماعی در پی بازآفر
گذشــته  گذشــته را از نو به وجود آورند. در حقیقت، رجوع به  نظر می گیرند و تاش می کنند آن 
ییم. البته عامل  مبنای حرکت آن هاســت و به همین دلیل به آن هــا حرکت های ارتجاعی می گو
گاه تعصب اجتماعی و مصلحت سیاسی  گذشتۀ طایی نیست.  فرایند های ارتجاعی همیشــه 

به حیات حرکت ارتجاعی دامن می زند.
که یک آینــدۀ درخشــان و شــکوهمند را در نظر می گیرنــد و حرکت  حرکت هایــی هــم هســتند 
از حــال بــه ســوی آینــده را مبنــای حرکــت خود قــرار می دهنــد. از ایــن رو، بــه آن هــا حرکت ها و 
یر  ییم. در مورد این دو دسته نهضت ها و حرکت ها نکات ز نهضت های آینده گرا و پیشــرو می گو

درخور توجه است:
گاه ایــن حرکت هــا خاســتگاه مذهبــی و دینــی دارند. حرکت هــای ارتجاعی یک »گذشــتۀ   .1
مطلــوب« را تصدیــق می کننــد؛ در حالــی  کــه نهضت های پیشــرو یــک آینــدۀ موعــود را در نظر 

گذشته و هم این آینده رنگ و روی مذهبی دارند. می گیرند و معمواًل، هم آن 
یژه ادیان ابراهیمی اســت. در  یژگی های ادیــان به و بــارۀ »آیندۀ موعــود« از و یی در 2. پیشــگو
گزارش های بســیار مفصــل و خواندنی  این میان، ادیان موســوی )کلیمی(، عیســوی، و اســام 
یی پیامبران بنی اســرائیل در مورد ظهور  دارنــد. مهاجــرت قبایل یهود به یثرب براســاس پیشــگو
یی های عیســی  گرفت و پیشــگو یــن پیامبــر خدا از این شــهر و در این شــهر صورت  دولــت آخر
ین، شام، فلسطین، و  مســیح دربارۀ پیامبر اسام اساس تعامل مسیحیان حبشه، نجران، بحر
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یی های پیامبر اسام دربارۀ مهدی مبنای  مصر را با اسام به وجود آورد و در اسام نیز پیشگو
حرکت  های پیشرو و مترقی را به وجود آورده است.

یی دربارۀ آینــدۀ خدایــی در ادیان ابراهیمــی، حرکت هایــی ارتجاعی در  3. بــا وجود پیشــگو
گذشتۀ طایی است. که مبنای آن ها بازگشت به  اسام و یهود به وجود آمده 

که هــر دو از پیامبران  گذشــتۀ طایــی تصور می کنند،  4. در یهــود، دوران ســلیمان و داوود را 
خدا بوده اند. در حالی  که در میان مسلمانان حرکت های ارتجاعی بازگشت به عصر بنی امیه و 
گروه های ارتجاعی  گذشــتۀ طایی قلمداد می شــود ــ منظور اســت. اصواًل  که یک  بنی عباس ــ 

یده شده اند. نظیر القاعده و داعش براساس چنین نگرشی آفر
کــه بــا حمایــت  5. حرکــت ارتجاعــی در یهــود موجــب پیدایــش نهضــت صهیونیســم شــد، 
یــژه فلســطین اشغال شــده بــه وجود  یالیســم غــرب وحشــت ســنگینی در خاورمیانــه و به و امپر

آورده است.
6. حرکت ارتجاعی در جهان اسام موجب پیدایش سازمان هایی از قبیل طالبان، القاعده، 
داعــش، و جبهــۀ النصره شــده و آتــش وحشــت و تــرور بی ســابقه ای را در خاورمیانه شــعله ور 

ساخته است.
گاهی با هم داشــته اند، تعامات  که  7. حرکت هــای ارتجاعی اســامی، در عیــن تصادماتی 
وســیعی بــا صهیونیســم داشــته اند؛ از آن جملــه می تــوان بــه همــکاری اســرائیل و جبهة النصره 

کرد. اشاره 
گرفته اند و به شکلی  یالیســم غرب قرار  8. تمام حرکت های ارتجاعی تا امروز در حمایت امپر

گسترده از آن ها برای مبارزه با نهضت های پیشرو و مترقی استفاده شده است.
9. نهضت های پیشرو معمواًل آینده گرا، مردمی، صلح طلب، دموکراتیک، و ضداستبداد و ترور 
و ارتجاع هستند؛ در حالی  که حرکت های ارتجاعی متکی به ترور، استبداد، ارعاب، وحشت، و 

یالیستی هستند. مورد حمایت نیروهای امپر
گاه ارزش آن را  گاه با تمدن رابطۀ روشــن و دقیقی ندارند و حتــی  10. حرکت هــای ارتجاعــی 
انکار می کنند؛ در حالی  که نهضت های مترقی، ضمن مخالفت با فساد و فحشا، طرفدار تمدن 

کید می ورزند. هستند و بر ارزش آن تأ
یر این واقعیت ها را با ذکر نمونه نشان می دهد. جدول ز
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یژگی های حرکت های ارتجاعی و پیشرو جدول 20. و

موضع در رابطه با مردمنوع حرکت
برابر استبداد

رابطه با 
یالیسم امپر

نمونه هارابطه با تمدنآرمان

ینی وابستگیحمایتسرکوبارتجاعی بازآفر
گذشتۀ طایی

گاه انکار صهیونیسم، طالبان، القاعده، مبهم و 
داعش، جبهۀ النصره و ...

آفرینش مبارزهمخالفتدموکراتیکپیشرو
آیندۀ خدایی

روشن و اقرار به 
ارزش تمدن

انقاب اسامی ایران، حزب اهلل 
لبنان، جهاد اسامی فلسطین، 

انصاراهلل یمن، نهضت شیخ 
یه و ... زکزاکی در نیجر

یخ برابرتار 15ــ8ــمسئولیتنهضتهایپیشرودر
که مســئولیت حرکت در جهت دومین  در جهان اســام، نهضت های پیشــرو و مترقی هســتند 
گرفته اند. اینکه این  اســتراتژی پیامبر ، استراتژی تأســیس جامعۀ جهانی تراز قرآن، را بر عهده 
مســئولیت با ظرفیت ذهنی و عینی این نهضت ها چقدر تناســب دارد یک مسئله است؛ ولی 
یخ ساز این نهضت هاست. این نهضت ها  یخی و تار آنچه اینک منظور ماســت جهت گیری تار
که  وضــع موجــود را نقد و با ناراســتی های آن مخالفت می کنند و برای ســاختن وضع موعود ــ 
یخی آن ها را نشــان  یْش جهت گیــری تار کوشــش و پو وضــع مطلوب اســت ــ می کوشــند. این 
یخ ســاز خــود توفیق الزم را به دســت  می دهــد. ولــی بــرای آنکه ایــن نهضت هــا در حرکت تار
آورند، باید ظرفیت های ذهنی و عینی خود را افزایش داده، با دو شعار عدالت و  آزادی برای 

کنند. کوشش  ساختن زمینه های الزم برای پیدایش جهان تراز قرآن 
یر موجبــات افزایش ظرفیت های ذهنــی و عینی حرکت های  به نظر می رســد رعایت نــکات ز

مترقی و پیشرو را فراهم می آورد.

یکم:جمعآوریمنابعالزمبرایاندیشهورزیهایانقالبی
 اسام ناب محمدی نیز دین انقاب است. قرآن 

ً
کتاب انقاب است و اساسا بی تردید قرآن 

مردم را به پرســتش خدا، شکســتن همــۀ بت ها، مبارزه با اســتکبار، حمایت از مســتضعفان، 
اقامۀ عدل، جمع آوری تجهیزات و نفرات برای دفاع از مردم در برابر دشمنان آزادی و عدالت 
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گر دعوت به  کلمه دعوت می کند و این همه ا و خداپرستی، و مبارزه با فساد به معنای وسیع 
انقاب نیست، پس چیست؟1

کتــاب  کمــک ایــن دیــن رهایی بخــش و بــا راهنمایــی ایــن  کنــون انقاب هــای بزرگــی بــا  تا
یخ صورت گرفته است؛ به گونه ای که گذشته از آنکه اسام در نیمۀ اول قرن  آزادی بخش در تار
یرۀ جهانی یک انقاب جهانی را به وجود آورد و ثمرۀ آن پیدایش  اول هجری قمری در مرکز جز
گونۀ تمدن اسامی در جغرافیا بود، ده ها حرکت منطقه ای در  یخ و انسان   تمدن اسامی در تار
که از اســام و قرآن و آموزه های انقابی امامان  گرفت  ظرف جغرافیایی تمدن اســامی صورت 
که الهام بخش حرکت های  ین آن ها انقاب اســامی ایران است  گرفته بودند. آخر اســام الهام 
ین و  کشــورهای دیگر بوده اســت. بنابرایــن، مهم تر یــن، یمن، و  پیشــرو و مترقــی در لبنان، بحر
یــن منبع برای اندیشــه ورزی های انقابی برای نهضت های پیشــرو قرآن مجید اســت. در  مؤثرتر
گرفته تا  راســتای آن، و در ســطح بعــد، آموزه هــا و تعالیم امامان اســام، از شــخص رســول اهلل 
که باید به آن ها مراجعه و آن ها را  ین امام معصوم، منبع فیاض و درخشــان دیگری هستند  آخر

کرد. کرد و ضمن پاالیش از نظرگاه های مختلف، دسته بندی و تحلیل  جمع آوری 
یخ اســام قــرار می گیرد.  در ســطح ســوم آثــار متفکران اســام و انقاب اســامی در طول تار
گوشه ای  فارابی ها، ابن سیناها، ابن عربی ها، مولوی ها، ماصدراها، و دانشمندان دیگر هر یک 
یژه آن ها که در دوران  از ابعاد گوناگون اندیشه و معارف اسام را آشکار کرده اند. در این جمع به و
که انقاب  معاصر به اندیشــه ورزی پرداخته اند جایگاه بســیار تعیین کننده ای دارنــد. متفکرانی 
یکم به تاش آن ها مدیون است؛ مردانی که هر  اسامی در قرن بیستم و سپیده دم قرن بیست و
کرده و مسیر آینده را نشان  یخ را روشن  یک به اندازۀ ظرفیت وجودی خود، گستره ای از افق تار
داده اند. البته همۀ این مردان در یک سطح و با یک وزن نیستند. برخی از منظر اسام شناسی 
کرده اند؛ برخی بیش از آنکه اسام شناس باشند جامعه شناس بوده اند؛ برخی  به افق دور نگاه 
تخصص اصلی آن ها فیزیک، ترمودینامیک، و علوم هســته ای بوده اســت؛ و برخی اهل ادب 
و فلســفه و داســتان بوده انــد. ولــی همه دغدغــۀ آزادی و عدالــت و رهایی مردم را داشــته اند و 

1. از جهت تبیین نقش قرآن در انقاب های اجتماعی و سیاسی، راه بلندی در پیش رو هست. به تازگی در این زمینه 
کارها در این  ین  گروگان، گزارش قرآن از دشمنان، از جدیدتر قدم های جالبی نیز برداشته شده است. اثر برادر حمید 

زمینه است. رک:
گروگان، گزارش قرآن از دشمنان، تهران: فرهنگ اسامی، 1396. حمید 
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آنچــه همۀ آن هــا را به هم پیوند داده اســت نقد وضع موجــود و نفی ناراســتی های آن و تاش 
ینش وضع مطلوب بــا الهام از رهنمودها و تعالیم مترقی و آزادی بخش اســام اســت. بــرای آفر

مقابلتبلیغاتاغواییغرب دوم:تبلیغاتافشاییدر
یســم و الحاد بر غرب، قدرت ها از برداشــت  های هدفمند از دین برای  تا قبل از پیروزی سکوالر
یسم و الحاد در غرب، این نقش  توجیه شرعی سلطۀ خود استفاده می کردند؛ ولی با پیروزی سکوالر
یه پردازی در علوم انسانی سپرده شد. هدف اصلی از  یژه به فلسفه و تئوری های سیاسی و نظر و
یخ بشری و نیز اثبات حقانیت غرب در رهبری  کار اواًل اثبات پیشتازی غرب در تمدن و تار این 
یخ، فلسفه، سیاست،  یه پردازان غربی در حوزه های تار جهان و ســروری بر جهانیان اســت. نظر
یت برآمده و وظیفۀ خود را با شایستگی انجام  جامعه شناسی، و هنر به خوبی از عهدۀ این مأمور
داده اند و با استفاده از روش های القایی، اغوایی، شبه استداللی، و شرطی نقش خود را ایفا کرده اند.
افشای تبلیغات القایی غرب در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و به طور کلی علوم 
که بر دوش نیروهای پیشرو و مترقی است و نیازمند درک درست  انسانی وظیفۀ سنگینی است 

از روش هایی نظیر القا و فهم صحیح روش افشاست.1

16ــامامتوجهانامروز
که از جنبۀ نظری عصر نظامات و حکومت های مطلقه و سلطنتی سپری شده  تردیدی نیســت 
است و شک نیست اولین گلوله به سمت قلب نظامات سلطنتی از جبهۀ اسام ناب محمدی 
کمــان امامت نهاد و آن را بــه قلب نظامات  شــلیک شــد. پیامبر عقانیت را همچــون تیری در 
یش وسیع اجتماعی و سیاسی را به وجود  که پیامبر یک پو کرد. شکی نیســت  ســلطنتی پرتاب 
یرۀ عربستان به وجود آورد. در  یش در استمرار خود تحوالت عظیمی را در شبه جز آورد. این پو
که از جلگۀ سند تا دلتای  کرد  کمتر از دو دهه، قدرت ناشــی از ظهور اسام دولتی بزرگ ایجاد 
نیل را در عصر خلیفۀ دوم در اختیار خود داشــت. ولی این نظام یک نظام ســلطنتی نبود. این 
که  نظــام در عصــر پیامبــر، نظام امامــت بود. پــس از پیامبر نیز نظام ســلطنت نبود. نظامــی بود 

اعراب آن را نظام خافت نامیدند.

کرده ام. گاهی مطرح  کتاب ارتباطات و آ 1. من این روش ها را در 
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یخ اسام به وجود آوردند که حرکتی کامًا ارتجاعی بود.  بنی امیه اولین نظام سلطنتی را در تار
آن ها اگرچه محتوای نظام سلطنتی را سرمشق خود قرار دادند، ولی به دلیل تحولی که اسام ایجاد 
گاهی و آزادی توده  های   آن را نظام سلطنتی بنامند. نظام امامت بر پایۀ آ

ً
کرده بود نتوانستند رسما

گاه بنا می شود و اساس نظام سلطنت را تحمیق و اسارت توده های مردم  گاه و خداآ مردم خودآ
گاه بوده اند. گاه و ناخداآ یخ افراد ناخودآ کارگزاران این نظام در طول تار  

ً
تشکیل می دهد و قطعا

یخ به وجود آورد،  که ماشین در تار کشــید تا جوامع بشــری، با توجه به تحوالتی  قرن ها طول 
که امروز نظام لیبرال دموکراســی غربی نامیده  کراه و اجبار به ســوی پرتگاهی هدایت شــوند  با ا
یخ سیاســت  ین حد تحــول و تغییر و تکامل در تار یاما، این نظــام آخر می شــود و بــه قــول فوکو
یبایی آن به این  یبا و بی نهایت خطرناک است. ز جوامع بشــری است. این پرتگاه فوق العاده ز
 به حق انتخاب سرنوشــت مردم احترام می گذارد و خطرناک است چون 

ً
که رســما دلیل اســت 

در تعییــن سرنوشــت بــه هیچ  نــوع ضابطــه و معیار و جهــت و هــدف و نهایــت و غایت معتقد 
نیست. غایت در این تفکر خود دموکراسی است؛ در حالی  که دموکراسی وسیله است. پرسش 
کارنامۀ نظام لیبرال دموکراسی غربی در  کافی اســت به  اساســی چنین اســت: هدف چیســت؟ 
که به  یم تا ببینیم انتخاب هر کس  طول قرن بیستم و سپیده دم قرن بیست و یکم نگاهی بینداز
کنند« و به عقیدۀ بسیاری از  که انتخاب  ادعای لیبرال دموکراسی غربی »مردم دوست داشتند 
که صاحبان قدرت دوســت داشتند بر روی پرده بازی  صاحب نظران مســتقل و منتقد »هر کس 

سیاست و صحنۀ قدرت بیاورند« چه فجایعی را به بار آورده است.
یرانگــر و  در طلیعــۀ ســرخ ســپیده دم قــرن بیســتم، جنــگ جهانــی اول آغــاز شــد؛ جنگــی و
یت گرفته است. تعداد قربانیان جنگ جهانی  خانمانسوز. جنگی که میلیون ها نفر قربانی از بشر
اول را تــا هفده میلیــون نفــر نوشــته اند. ایــن جنگ از ســال 1914 آغاز شــد تا ســال 1918 ادامه 
کرد و با بمباران های  یافت.1 در این جنگ غرب برای نخستین  بار از ساح شیمیایی استفاده 
کوبید و تمام آمال و آرزوهای مردم  پای مرکزی را درهم  پای شرقی و ارو هوایی گسترده سراسر ارو

کرد. این مناطق را به خاکستر تبدیل 

یۀ بخش آســیایی  یۀ امپراطــوری عثمانی بــود. در مــارس 1916م نقشــۀ تجز 1. یکــی از نتایــج جنــگ جهانــی اول تجز
امپراطوری عثمانی را انگلیس و فرانسه کشیدند. رک: پیر رنوون، بحران های قرن بیستم، ترجمۀ احمد میرفندرسکی، 

ج1، تهران: دانشگاه ملی ایران، 1357، 71.
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موّرخان غربی طبق معمول گناه اصلی آغاز جنگ را بر گردن مغلوبان جنگ، یعنی امپراطوری های 
یخ را آن  طور که  آلمان و عثمانی، می اندازند. از نظر خود حق هم دارند؛ چون پیروز شده اند و تار
یسند. کسی هم نیست که قدرت و جرئت اعتراض به آن ها را داشته باشد.  دوست دارند می نو
کند. پای غربی زندگی  کشــورهای ارو گر آن فرد آلمانی یا ترک باشــد یا در یکی از  به خصوص ا
کــه منجر به آغاز جنگ شــد، ارائه  یــس هینگ فهرســتی از جرائــم آلمان را،  خانــم روت بئاتر
کتاب او داده ایم؛ وگرنه او خود نام  که ما به این بخش از  کرده اســت. البته این عنوانی اســت 
که مربوط به  کتابش را »جنگ طلبی آلمان« نهاده اســت. او فهرســت مسائلی را  این بخش از 
کــرد: »افزایش قدرت آلمان پس از وحدت در ســال  گونه اعام  جنگ طلبــی آلمان اســت این 
1871 و افزایــش جمعیــت آلمان از 41 میلیون نفر در ســال 1870 به بیــش از 66 میلیون نفر در 
ســال 1914 و افزایش هشــتصددرصدی تولید زغال ســنگ در آلمان. در این مدت مقدار آن در 
کشور به بیش  سال 1914 به حجم محصول زغال سنگ انگلستان رسیده بود و تولید برق این 
کوره هــای ذوب آهن این  از مجموع تولید برق انگلســتان، ایتالیا، و فرانســه رســیده بود و تعداد 

پا بالغ می شد و ...«1 کل تأسیسات ارو کشور به دوسوم مجموع 
ولــی وقتــی شــعله های ســوزان و خشــمگین جنــگ سراســر آلمــان و امپراطــوری عثمانــی را 
فراگرفت، سهم مردمی که با دلبستگی به زندگی و کشورشان فعالیت می کردند جز بمباران شهرها 
که پایان یافــت، از این دو امپراطوری جز  گلوله بــاران خانه هایشــان چیز دیگری نبود و جنگ  و 

خاکستر چیزی بر جای نماند.
کنیم صنعتی شــدن آلمان بدون اجازۀ غرب ســبب آغاز جنگ جهانی اول بوده  نباید تصور 
کوچکی نیز نبوده است؛ به خصوص اینکه ما ایرانی ها  که این عامل در جای خود جرم  است ــ 
کنیم  یر انبوهی از بتون مدفون  یم نتایج کوشش علمی دانشمندانمان را در ز یر می شو گز وقتی نا
یم، می توانیم به خوبی  و حتی برای ســاخت موشــک ماهواره بر از ســوی غرب مجازات می شــو
کنیم. وقتی جنگ جهانی اول پایان یافت، به عمر دو قدرت  ســنگینی جرم آلمان را احســاس 
پا پایان داده شــده بود و این دو قدرت مزاحم تشکیل دولت جهانی  اســامی و مسیحی در ارو
یکا با مشــارکت روســیه و فرانســه بودند و به ظاهر باید از میان  غرب به رهبری انگلســتان و   امر

می رفتند تا امکان پیدایش جامعۀ ملل وجود داشته باشد.

یبرز فرشیم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1376، 15. یشه های جنگ جهانی اول، ترجمۀ فر 1. روت بئاتریس هنیگ، ر
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یسد: اف. پی. والترز1 می نو
کرد: دورۀ اول شــامل ســه قرن  یــِخ قبل از جامعۀ ملل را می توان به ســه دوره تقســیم  ... تار
که در امپراطوری  پا اشکال وحدتی را  که ارو یا بیشــتر می شود. این دوره از زمانی آغاز می شــود 
کرد و به صورت تعدادی دولت مســتقل ملی  کاتولیک متجلی بود رها  کلیســای  مقــدس روم و 
کشــورهای متفق به فرانســه و  گرفت. ایــن دوره تا پایــان جنگ هــای ناپلئون ]حمات  شــکل 
کامل را دربر می گیرد.  مجازات ملت فرانسه به دلیل انقاب[ ادامه می یابد. دورۀ دوم یک قرن 
کمتر از  ین و پایانش جنگ جهانی اول محسوب می شود. دورۀ سوم شامل  کنگرۀ و ابتدای آن 

یس ]ورسای[ انجام آن است ...2 کنفرانس پار که اوت سال 1914 آغاز و  پنج سال می شود، 
دورۀ سوم همان دوره ای است که به جنگ جهانی اول مشهور شده و بیش از هفده میلیون نفر 
یکا و انگلیس آسیب جدی نرسید. یت گرفته است. البته در این جنگ به دو کشور   امر قربانی از بشر
کــه مدنظر امرای ســکوالر غــرب بود، شــکل نگرفت و جنــگ جهانی  جامعــۀ ملــل، آن طــور 
کارکرد یک دولت جهانی را داشــته باشــد  که  گونه ای  دیگری الزم بود تا ســازمان ملل متحد به 
یت  که بیش از 72 میلیون نفر قربانی از بشــر شــکل بگیرد. جنگ دوم، جنگ جهانی دوم بود 
گرفــت. ایــن جنــگ از ســپتامبر 1939 آغاز شــد و تا ســپتامبر 1945 ادامــه یافــت. در ادامۀ این 
یت کشید. با یک بمب  کرد و ساح مرگبار خود را به رخ بشر یکا از فرصت استفاده  جنگ،   امر
کرد. مردان بزرگی این جنگ  کازاکی را نابود و به خاکستر تبدیل  هیروشیما و با بمب دوم شهر نا
که بی تردید یکی از آن ها چرچیل بود. روایت  کردند  یت  مرگبار را به نفع غرب فرماندهی و مدیر
یر درآمده  کتابی به قلم او در بیش از هزار صفحه به رشتۀ تحر چرچیل از جنگ جهانی دوم در 
کند یــک ملت مغلوب در جنگ هــای مدرن چه  که درک  اســت. او آلمــان را محکــوم می داند 

بهایی را باید بپردازد.3
که غرب در قرن بیستم به راه انداخت در حدود  بنابراین، فقط در دو جنگ از ده ها جنگی 

نود میلیون نفر از مردم جهان قربانی شدند.4

1. F. P. Walters
یدون زندفرد. تهران: شــرکت ســهامی انتشــارات و آمــوزش انقاب  یــخ جامعۀ ملــل، ترجمۀ فر 2. اف. پــی. والتــرز، تار

اسامی، 1372، 8.
3. Winston S. Churchill, The Second world war, London: Bloomsbury, 2013, 5.

یخته شد. رک: 4. در طول جنگ جهانی دوم، فقط دو میلیون و هفتصد هزار تن بمب بر روی آلمان ر
Hamlyn, The Hamlyn Pictorial history of the 20th century, London: consumer books limited, 1993, 247.
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در جنگ جهانی اول برای اولین بار از ساح شیمیایی استفاده شد 

یتنام یکا در جنگ و یتنام شمالی به وسیله نیروی هوایی آمر بمباران و
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یک رزمنده اسام در دفاع مقدس یکایی در طبس  بقایای تجهیزات منهدم شدۀ آمر

جنگ نفتکش ها 1366 یم بعث عراق به خرمشهر 1359  حمله نظامی رژ
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که منجر به شهادت شهید بهشتی و یارانش شد 1360 انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسامی 

یر[ شد 1360 که منجر به شهادت شهید رجائی ]رئیس جمهور[ و شهید باهنر ]نخست وز یاست جمهوری  انفجار دفتر ر

یری از قربانیان بمباران شیمیایی سردشتمزار قربانیان بمباران شیمیایی حلبچه  تصو
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یه  یسم در سور جنگ و ترور

یه زنی را به اسارت می گیرند یست در سور کودک را از دو ترور در حمله داعش به مجلس شورای اسامی یک 

صحنه خطر دور می کنند

بمباران خانه های مسکونی در یمن



وز 224 |امامتوجهانامر

یتنام بــود. این  که غرب در قرن بیســتم بــه راه انداخــت جنگ و یکــی دیگــر از جنگ هایــی 
ینــه و  جنــگ در چهارچــوب نظــام جهانــی دوقطبــی رخ داد و بیــش از 788 میلیــارد دالر هز
یتنــام مجروح،  بیــش از چهارمیلیون نفــر قربانی داشــت. در این جنگ میلیون هــا نفر از مردم و
معلــول، بی خانمــان، و آواره شــدند. دلیل اصلــی آن تمایل زمامداران غــرب به حفظ حکومت 
یتنام برای  یتنام بود. در حقیقت پذیرش استقال مردم و دست نشاندۀ خود در قسمت جنوبی و

زمامداران غرب مشکل بود.
یکا از سال 1955 تا سال 1960 صدها میلیون دالر تجهیزات نظامی و صدها مستشار نظامی    امر
یکا شانزده هزار  کرد. در اواخر سال 1963   امر یتنام جنوبی ارســال  یتنام به و برای ســرکوب مردم و
یتنام و پنجاه هزار سرباز مسلح در کره مستقر کرده بود. ولی هنوز یک جنگ تمام عیار  سرباز در و
کنــدی و روی  کار  یتنام به صورت مســتقیم فرماندهی نمی کرد. بــا ترور جان اف  را علیــه مــردم و
یکایی  یتنام خشن تر و سیل سربازان مسلح   امر یکا در و آمدن جانسون، معاون او، سیاست   امر
یر شد. از سایر کشورهای در حمایت غرب نظیر استرالیا و کره جنوبی سیل  یتنام سراز به سوی و
یتنام بــه حرکت درآمد و جنگنده های برخاســته از  ســربازان بــه صورت امواج مرگبار به ســوی و
گلوله های خود قرار  یتنام شــمالی را هدف  عرشــۀ ناوهای هواپیمابر مردم شــهرها و روســتاهای و
کــرد و با فرمان  یتنام را صادر  یکا مجوز رســمی حمله بــه و کنگــرۀ   امر دادنــد.1 هفتــم اوت 1963 
یۀ سال 1965، یکصد و هشتاد و پنج هزار نفر سرباز مسلح تازه نفس  یکا در ژانو رئیس جمهور   امر
یر بمباران  یتنام را ز یکایی و یتنام اعزام شــد و نزدیک به هزار هواپیما و بالگرد   امر یکایی به و   امر
یتنام به وجود آوردند؛ به گونه ای که تعداد  بی امان خود گرفتند و جهنمی از آتش بر فراز آسمان و
کــرد. با این حال، مقاومت آن ها  کاهش پیدا  یت کنگ به صورت محسوســی  نفرات نیروهای و
یکایی از خطوط مقدم نبرد شد. ادامه یافت و موجب عقب نشینی و فرار بسیاری از سربازان   امر
کل بمباران های  یختند بیشــتر از  یتنام ر یکایی ها بر ســر و روی مردم و که   امر تعداد بمب هایی 
یکایی  که بعدها منتشــر شــد، بمب افکن های   امر گزارش هایی  جنگ جهانی دوم بود. براســاس 
فقط از سال 1964 تا 1969 با بیش از یکصدهزار سورتی پرواز نزدیک به هفت میلیون تن بمب 

یتنام شــمالی به  یکا بــه محض اینکــه بداند قطع بمبــاران و گفــت: »  امر یتنــام  1. جانســون در مــورد بمبــاران بی امــان و
کرد، دســت از بمبــاران برخواهد  کشــور از این امر سوءاســتفاده نخواهد  شــروع مذاکرات صلح خواهد انجامید و آن 

داشت.« رک:
یتنام، 1379، تهران، 30. عبداهلل جاسبی، و
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که بر روی مردم هیروشــیما انداخته شــد  کــه معادل یک بمب اتمی  یختند  یتنام ر بــر ســر مردم و
یبی داشت.1 قدرت تخر

یتنام به این کشور  یکا نیم میلیون نفر سرباز مسلح برای جنگیدن با مردم و در سال 1968،   امر
کامبوج و الئوس توسعه داد. با  یکا دامنۀ حمات خود را به  کرده بود. در ســال 1970   امر اعزام 
یتنام را درهم بشــکند. در حالی  که قربانیان بســیاری از مردم  این حال، نتوانســت ارادۀ مردم و
گرفتــه و خــود نیز به تنهایــی چهل هزار نفر از ســربازانش را از دســت داده بود. نیکســون  یتنــام  و
یتنام را از  کشــور امید به پیــروزی نظامی بر مــردم و که این  کار آمد  یــکا بــه روی  هنگامــی در   امر
که شــامل ســیصد فرونــد بمب افکن غول پیکر  دســت داده بــود و بیش از دوهزار بمب افکن را، 
یر شــد. در  گز یتنام نا یکا به خــروج از و یۀ ســال 1973   امر گرفتــه بود. ژانو کار  52B می شــد، بــه 
حالی  که نزدیک به چهارمیلیون نفر از مردم این کشور را کشته بود و خود حدود شصت هزار نفر 

کشته و سیصد هزار نفر معلول و مجروح داده بود.
که لیبرال دموکراســی غرب در قرن بیســتم بــه راه انداخت  یکــی دیگــر از جنگ هــای خونین 
یتنام در چهارچوب نظام جهانی دوقطبی صورت  کره بود. این جنگ نیز مانند جنگ و جنــگ 
کشــور ژاپــن قرار داشــت. پس از  کــره تا پایــان جنگ جهانــی دوم در قلمرو  یرۀ  گرفــت. شــبه جز
کازاکی، روس ها  شکست ژاپن و تسخیر پایتخت این کشور و بمباران اتمی دو شهر هیروشیما و نا
کره شــدند و مدار 38 درجه به عنوان مرز دو  یرۀ  یکایی ها از جنوب وارد شبه جز از شــمال و   امر
کره تعیین شد. یک حکومت مارکسیستی با حمایت روسیۀ شوروی  قسمت شمالی و جنوبی 
یکا در جنوب تأســیس شد. آنگاه جنگ  در شــمال و یک حکومت غرب گرا تحت حمایت   امر
گرفت و صدها  یســت هزار نفــر قربانی  که بیش از یک میلیون و دو یم آغاز شــد  میــان این دو رژ

یره وارد آورد. میلیارد دالر خسارت به هر دو قسمت شمالی و جنوبی شبه جز
یم عراق علیه جمهوری اسامی ایران  یکی دیگر از جنگ های خونبار در قرن بیستم جنگ رژ
یم شاهنشاهی و فرار شاه از ایران،  بود. با پیروزی انقاب اسامی در ایران و متاشی شدن رژ
غرب کوشش های فراوانی برای بازگشت استبداد و دیکتاتوری به ایران کرد؛ از آن جمله می توان 
یستی، نظامی، اقتصادی، و روانی اشاره کرد. به هفت رشته اقدامات در پنج حوزۀ سیاسی، ترور
یکات قومی: یکی از اقدامات ضد انقابی و سیاســی غرب علیه انقاب اســامی  الف( تحر

1. http://www.uJc.ir
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ین  یــک قومیت ها بود. بدین  منظور واحدهای سیاســی ــ فرهنگی ــــ قومی با عناو در ایــران تحر
کانون فرهنگی خلق ترکمــن، و امثالهم  کــرد،  کانون فرهنگی خلق  کانــون فرهنگی خلق عــرب، 
که به صورت بالقوه پایگاهی برای جذب نیرو و آموزش و  در مناطق مرزی ایران تأســیس شــد 

یک و تسلیح آن ها علیه دولت مرکزی بود. تحر
یســتی از دیگر اقدامات غرب برای  گروه های ترور یســتی: تأسیس  گروه های ترور ب( تشــکیل 
یستی  تضعیف دولت جوان و انقابی در ایران بود. در چنین فضا و بستری بود که گروه های ترور
کومله، فرقان، و منافقین شکل گرفتند یا بسیار توسعه یافتند و توانستند هزاران نفر از مردم کوچه 
که  که منافقین به تنهایی توانســتند هفده هزار نفــر از مردم را،  گونه ای  کنند؛ به  و خیابــان را تــرور 

کنند. تعداد درخور توجهی از مسئوالن انقاب نیز در میان آن ها بودند، ترور 
ج( کودتا: از دیگر اقدامات غرب علیه انقاب اسامی کودتا بود. کودتای نوژه در نطفه خفه 

کرده بودند مجازات شدند. کودتا شرکت  که در این  شد و نظامیانی 
کوشــید با نیــروی هوایی  یکا  یســتی،   امر د( حملــۀ نظامــی: با شکســت اقدامات قومی و ترور
یکا وارد منطقه ای در  پترهای نظامی   امر کند. بدین  منظور هلی کو  به تهران حمله 

ً
خود مســتقیما

گرفتار  که هنــوز برای پرواز به ســوی تهران آماده نشــده بودند  نزدیکــی طبس شــدند؛ ولی وقتی 
کردند. پس از  گرفته و نابود شدند و تعدادی هم فرار  طوفان شن شدند. تعدادی از آن ها آتش 
گروگان  کرد هدف این عملیات فراری دادن دیپلمات های  یکا اعام  شکست این عملیات،   امر
کرد؛ چون  که در ایران بازداشــت بودنــد. ولی نمی تــوان این ادعا را بــاور  یکایــی بوده اســت    امر
یکا بتواند با نیروی هوایی آن ها را از ایران خارج کند. گروگان ها در جای مشخصی نبودند که   امر
ه ( محاصرۀ اقتصادی: با پیروزی انقاب اسامی یک محاصرۀ اقتصادی همه جانبه توسط 
کاالهای اساسی به ایران می شد. در  که مانع از رسیدن  غرب به ایران تحمیل شد. محاصره ای 

کردند. این محاصره تمام دولت های لیبرال دموکرات غربی شرکت 
ین جنگ  و( جنگ روانی: رسانه های غربی از لحظۀ پیروزی انقاب اسامی تا امروز عظیم تر
یخ بشــر به خود دیده اســت علیه جمهوری اســامی به راه انداخته اند. در این  که تار روانی را 
جنگ از انواع روش های القایی، اغوایی، شــرطی، و شبه اســتداللی و انواع ســوژه های واقعی، 

اعتباری، و مجازی استفاده شده و تاکنون شامل صدها رشته عملیات روانی بوده است.1

گاهی، ج2، توضیح داده ا م. کتاب ارتباطات و آ 1. یک رشته از این عملیات را در 
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گروه های  یــکات قومی و حمایــت از  گذشــته از تحر گروه هــای معارض: غرب،  ز( حمایــت از 
گروه هــای معــارض جمهــوری اســامی ایران اعــم از ســکوالر، مذهبی، و  یســتی، از تمامــی  ترور

مارکسیست حمایت کرده است.
بــا همۀ این تمهیــدات، غرب موفق به شکســت نظام جمهوری اســامی در ایران نشــد. در 
یکا نقش هماهنگ کننده  یور سال 1359 شمسی در پی یک توافق بین المللی که در آن   امر شهر
کشورهای منطقه ای  کرد و قدرت هایی نظیر انگلیس، شــوروی، فرانسه، و  و رهبری کننده را ایفا 
یا به ایران حمله ور شد. نظیر عربستان در آن حضور داشتند، ارتش عراق از زمین و آسمان و در
ین جنگ  این جنگ در سال 1980 میادی آغاز شد و تا سال 1988 ادامه یافت و طوالنی تر
متعارف در قرن بیستم نام گرفت. در این جنگ، بیش از سی کشور از نظر نظامی و تسلیحاتی 

و حتی نفرات مستقیما به عراق کمک می کردند.
یس رفت  یز، معاون صدام، به پار در آستانۀ آغاز حمله به جمهوری اسامی ایران، طارق عز
کرد. هدف حملۀ نظامی عراق به جمهوری اســامی  ینســکی ماقات  یت با برژ کو و صدام در 
یۀ ایران و تبدیل خوزســتان به عربســتان جدید. بدین دلیل  ایران چنین تعیین شــده بود: تجز
در تبلیغــات صدام، نام سوســنگرد »خفاجیه«، نام خرمشــهر »محّمره«، نام آبــادان »عبادان«، 
گفت: »تا  یر دفاع عــراق  و نام خوزســتان »عربســتان« تعیین شــد. در روز حمله، صــدام به وز
یکا  که   امر کمر ایران خواهد شکســت.« در صدر فهرســت تجهیزات نظامــی،  نیم ســاعت دیگــر 
یدمن: »این  در اختیــار صدام قرار داده بود، انواع بمب های خوشــه ای هم بود. بــه قول آلن فر
یعنــی یک قدرت تصاعدی علیه نیروهای ایرانی؛ چراکه این بمب ها عمًا چرخ گوشــت هوایی 
یل  هســتند.«1 ایتالیــا یک میلیون مین ضد نفر و فرانســه ده هــا فروند هواپیمای میــراژ اف1 تحو
گزوســت هــم به این  پراتاندارد و مجهز به موشــک های ا ارتــش صــدام دادند. هواپیماهای ســو
 هر روز ادامه داشت.«2 

ً
یبا یل ساح تقر یسد: »تحو یدمن می نو هواپیماها اضافه شدند. آلن فر

کــه روی دماغــۀ خمپاره هــا نصب و  گذاشــت  فرانســه همچنیــن فیوزهایــی را در اختیــار صدام 
درنتیجه قبل از رسیدن به زمین منفجر می  شدند.

ید: »با یــک بار آتــش، ایرانی ها را تــا فاصلــۀ دوکیلومتری درو  یــک افســر بعثی عراقــی می گو

1. همان.
2. http:/ / article. tebyan. net
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می کردیم.« بلژیک هشــتصد پناهــگاه در عمق پنجاه متــری زمین برای ارتش صدام ســاخت و 
 آلمان شش خّطِ تولید ساح شیمیایی در عراق تأسیس کرد که انواع بمب های شیمیایی چون 
گفت: »هیچ  ین، و تابون تولید می  کردند. رادیو بی بی ســی به نقل از اشــپیگل  گاز خردل، ســار
یم صدام  کشور غربی به اندازۀ آلمان در تولید ساح شیمیایی و انواع ساح کشندۀ دیگر به رژ
گفت: »اســتفادۀ عراق از  یکایی،  یچارد مورفی، دیپلمات برجســتۀ   امر کمک نکرده اســت.« و ر

ساح شیمیایی برای دفاع از خودش قابل درک است.«1
کشــورهایی نظیر سودان به عراق انتقال  گذشــته از تسلیحات، نفرات نیز به صورت مزدور از 
یافتند تا با پوشیدن لباس رزمی ارتش عراق به داخل خاک ایران بروند و با مردم ایران بجنگند. 
یت، امارات  ینۀ تمام این اقدامات از خزانۀ کشورهای نفت خیز عرب )عربستان سعودی، کو هز

متحدۀ عربی، و ...( پرداخت می  شد.
یتنام نبود. شاید بسیار فاجعه بارتر از آن بود. با پایان  نتیجۀ این جنگ برای غرب بهتر از جنگ و
یم صدام به پایان رسید و از این جنگ برای غرب چیزی جز ننگ باقی نماند؛  جنگ، عمر رژ
یکۀ قدرت  ولی این جنگ بیش از یک میلیون نفر قربانی بر جای گذاشت. در حالی صدام از ار
یر کشیده شد که عدۀ بی شماری از مردم کشور خودش را اعدام کرده بود. در حقیقت غرب  به ز
که تخت سلطۀ صدام روی جمجمۀ میلیون ها  یز صدام حمایت می کرد  یم خون ر در حالی از رژ
گرفته بود. صدام نــام جنگ را »قادســیۀ صدام« نهاده بود. ســرانجام  انســان قربانی شــده قــرار 
یم خودکامه را با حمله به عراق به خود اختصاص  غرب افتخار برچیدن بساط حکومت این رژ
کتاب پیروزی در جنگ و شکست در صلح2 است. که موضوع بحث علوی در  داد؛ حمله ای 
یتنام، و قادســیۀ صــدام، بیش از 95  کره، و بدین ترتیــب، در جنگ هــای جهانــی اول، دوم، 
که در قرن بیستم با مباشرت  گر قربانیان سایر جنگ هایی را  میلیون نفر انسان قربانی شدند و ا
کنیم، تعداد قربانیان غرب در قرن  گرفت به ایــن رقم اضافه  غــرب یا به تحریک غرب صورت 

بیستم به بیش از صد میلیون نفر می رسد.

که علی علوی  گســترده بــود  یژه در حلبچه به  قدری  1. اســتفادۀ عراق از ســاح های شــیمیایی در جنگ تحمیلی به و
بمباران شیمیایی حلبچه را پایان جنگ تحمیلی نامیده است. رک:

Ali A. Alluwi, The Occupation of IRAQ winning war, losing peace, New Hawen and London: Yale University 
press, 2003, 32.

2. همان.



نظامسیاجامامت  |  229 فصلپنجم:اسالموساختار

جدول 4. جنگ های بزرگ در قرن بیستم

تعداد قربانیان سال پایانسال آغازنام جنگردیف
)میلیون نفر(

ینه میزان هز
)به صورت تخمین(

357 میلیارد دالر1914191817جهانی اول1

یلیون دالر1939194573جهانی دوم2 4/1 تر

364 میلیارد دالر195019531/2کره3

یتنام4 788 میلیارد دالر195519754و

بیش از 159 میلیارد دالر198019881قادسیۀ صدام5

ــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــسایر جنگ ها ...6

بدین ترتیــب، لیبــرال دموکراســی غرب در طول قرن بیســتم به طور متوســط هر ســال بیش از 
گرفته است. یت  یک میلیون نفر قربانی از بشر

بــارۀ جنگ هــای جهانــی در قرن بیســتم یا ســایر جنگ های  مــا اینــک در مقــام قضــاوت در
که  کــه در این قرن اتفاق افتاده اند، نیســتیم. نقد و بررســی جنگ های قرن بیســتم،  خونبــاری 
کــه بر عهدۀ مورخــان و جامعه شناســان و  یخ بشــر اســت، وظیفه ای اســت  بخــش مهمی از تار
که این جنگ ها را بررســی، دسته بندی، و  سیاســت پژوهان مســتقل، بی طرف، و دلسوز اســت 
گیرد. از  یخ بشــر قرار  کنند و به یک نتیجه گیری منطقی برســند تا بتواند راهنمای راه تار مطالعه 
کرد. دســتۀ اول  که نام برده ایم می توان به ســه دســته تقســیم  بــاب مثــال، همین پنج جنگی را 
گرفته اند؛ یعنی  که برای تأســیس نظام جهانی دوقطبی با مشــارکت روسیه صورت  جنگ هایی 
جنگ جهانی اول و دوم. نتیجۀ این دو جنگ پیدایش نظام جهانی دوقطبی به رهبری جامعۀ 
ملل و سپس سازمان ملل متحد است که در قالب یک نماد متکثر، یک نهاد متمرکز بین المللی 
کرد و این شورا را به صورت یک دولت  را با عنوان »شورای امنیت سازمان ملل متحد« ایجاد 
یکا، قرار  کشــور انگلیــس و   امر یژه دو  جهانــی در اختیــار انگلوساکســون ها و متحدان آن ها، به و

داد. نتیجۀ نهایی این دو جنگ برد غرب و باخت مغلوبین جنگ بود.
که در دوران نظام دوقطبی در قالب رقابت محدود و ســازندۀ  دســتۀ دوم، جنگ هایی اســت 
گرفت و نتیجــۀ آن تثبیت حکومت جهانــی این نظام بر تمــام ملت های  شــرق و غرب صــورت 
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یتنام  یتنام. البته جنگ هایی از این دســت به دو جنگ و کره و و جهــان بود؛ یعنی جنگ های 
کره محدود نمی شــود و جنگ های دامن گســتر دیگــری را نظیر جنگ های اعراب و اســرائیل،  و 
کنار اعراب  یژه جنگ شــش روزه، دربر می گیرد. در جنگ شش روزه اردوگاه سوسیالیسم در  به و
کنار اســرائیل قرار داشــت. نتیجۀ  یه، ســازمان فتــح، و ...( و اردوگاه لیبرالیســم در  )مصر، ســور

نهایی این جنگ ها برد غرب و باخت ملت های درگیر جنگ بود.
دســتۀ سوم، جنگ نظام جهانی دوقطبی با انقاب اسامی ایران است؛ یعنی آنچه قادسیۀ 
گســترش حرکت های آزادی بخش  صدام نامیده شــده بود. نتیجۀ آن تا امروز شکســت غرب و 
اســامی در فلســطین )جهاد اســامی(، لبنان )حزب اهلل لبنــان(، عراق )حشدالشــعبی و ...(، 
یقا بوده اســت.  کوچک دیگری در خاورمیانه و شــمال افر یمن )انصاراهلل(، و حتی حرکت های 
پاشــی نظام جهانی دوقطبی را نیز باید با توجه به پدیدۀ انقاب اسامی و سرایت انگیزه ها  فرو
کرد.  یک مارکسیسم تحلیل و تبیین  و حرکت های اســامی به آسیای مرکزی و بن بست استراتژ
کنار جمهوری  یه، در  یم های عرب، نظیر جمهوری ســور در جنگ قادســیۀ صدام، برخــی از رژ
یم های ســعودی و  یم هــای مرتجــع و نژادپرســت، به خصــوص رژ اســامی ایــران ایســتادند و رژ
گرفتند. نتیجۀ نهایــی این جنگ پیروزی  صهیونیســتی، در مقابل جمهوری اســامی ایران قرار 

محور مقاومت اسامی و شکست غرب بود.
جدول 5. دسته بندی جنگ های بزرگ در قرن بیستم

نام دسته بندی
جنگ های هر دسته

نتیجۀ جنگنوع جنگ

جنگ جهانی دسته اول
اول و دوم

پیدایش جامعۀ ملل و سازمان ملل متحد و نظام برد و باخت
جهانی دوقطبی

یتنامدستۀ دوم برد ــ برد به نفع نظام کره و و
جهانی و باخت ــ باخت به 

ضرر ملت ها

تثبیت نظام جهانی دوقطبی و تداوم رقابت محدود و 
یف شدۀ شرق و غرب تعر

گسترش انقاب اسامی در عراق، یمن، و ... )این برد و باختقادسیۀ صدامدستۀ سوم
جنگ هنوز پایان نیافته و به اشکال دیگر ادامه دارد(

ولی مسئلۀ ما اینک تحلیل جنگ های دامن گستر قرن بیستم نیست؛ بلکه نگاهی به کارنامۀ 
کــه حق حیات و تعیین  یت ــ  ین حق بشــر نظــام لیبرال دموکراســی غرب از نظر توجه به مهم تر
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یکا، به  کشــور انگلیس و   امر سرنوشــت اســت ــ موردنظر ماســت. در میان کشورهای غربی، دو 
یژه ای دارند: یر موقعیت و دالیل ز

یکا نامیده  کشــور بوده اند و در قالب آنچه جنگ های اســتقال   امر اواًل، هــر دو در ابتدا یک 
کشور انگلوساکسون ها حکومت  یکا به وجود آمد. ولی بر این دو  کشور ایاالت متحده   امر شد، 
می کنند و از ابتدای پیدایش ایاالت متحده تا امروز هر دو متحد هم بوده و در جنگ های قرن 

کنار هم قرار داشته اند. بیستم معمواًل در 
کمک  گرفتــه، در عمل با  کشــور بخش اعظم قدرت جهانــی را در اختیار خود  ، این دو 

ً
ثانیــا

متحدانشان یک دولت جهانی را تشکیل داده اند. بدین ترتیب مسئولیت اصلی آنچه در اغلب 
گرفته اند. نقاط جهان رخ داده است را بر عهده 

کشــور هســتند. نظام پارلمانی   همین دو 
ً
، پرچمداران اصلی نظام لیبرال دموکراســی دقیقا

ً
ثالثا

گســترش یافت و نظام جمهوری  که در انگلســتان به وجود آمد و ســپس به ســایر نقاط جهان 
کرد. اینک در مقام  گرفته شــد و ســپس به ســایر نقاط دنیا ســرایت  کار  یکا به  نیز اصواًل در   امر
که هر یک وجهــی از نظام لیبرال  کارنامــۀ این دو نظام،  نقــد این دو نظام هم نیســتیم؛ بلکه به 

دموکراسی غربی هستند، توجه می کنیم.
ممکن است ادعا شود که این دو کشور در پیدایش این جنگ های خونبار نقشی نداشته اند 
که    همیــن ادعــا را دارند. از بــاب مثال، در مــورد جنگ جهانــی دوم، 

ً
 هــر دو دقیقا

ً
کــه اتفاقا ــــ 

کرده ایم ــ و در حقیقت  که ما مطرح  بیش از هفتاد و پنج درصد از قربانیان پنج جنگ بزرگی را 
یند یک جانی نژادپرســت  کشــته  شــده اند، می گو پنج جنگ بزرگ قرن بیســتم هســتند ــ در آن 
گوبلــز، با تبلیغات  کار آمــد و با کمک مســئول تبلیغاتش،  بــه نــام آدولف هیتلــر در آلمــان روی 
پا حمله نمود  کرد و ســپس به نقاط مختلف ارو ســحرکننده افکار عمومی مردم آلمان را تســخیر 
یکا طبق معمــول برای دفــاع از آزادی  و جنــگ جهانــی دوم را بــه وجــود آورد و انگلیــس و   امر
گفته می شود یک قلم شش میلیون یهودی و  که  ملت ها و حقوق بشر به این جانی نژادپرست، 
که از قبرش هم نشــانی  کردند؛ آن چنان  کشــته بود،1 حمله  کولی را  یادی هم جنس باز و  تعداد ز

باقی نماند.

1. Neil Wen (Chief contributer) and contributers, Pictorial history of 20th contury, London: Reed International 
Books Limited, 249.
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که این جانــی بالفطره و  یم؛ ولی ســؤال این اســت   همین توجیــه و تبیین را می پذیر
ً
مــا دقیقــا

کند، چگونه به قدرت رسید؟! با  کشــورش را عاشــق خودش  که توانســته بود مردم  خطرناک، 
انتخابات در قالب دموکراســی غربی، یعنی در چهارچوب لیبرال دموکراسی غرب، جنایتکارانی 
کنند و خــم به ابرو نیاورند و  کــه می توانند ده ها میلیون نفر را قربانی  می توانند به قدرت برســند 

یت عذرخواهی هم نکنند. هیچ گاه از بشر
که عاشــقان خــودش را قربانی خــودش می کند و حتی  لیبرال دموکراســی غرب نظامی اســت 
که نظام  یامــا،  که آقای فوکو گونــه ای  کند؛ به  قربانیــان خودش را نیز می تواند عاشــق خــودش 
کازاکی  لیبــرال دموکراســی غرب ده ها هــزار نفــر از هموطنانش را در بمبــاران اتمی هیروشــیما و نا
یت و  ین حد تکامل سیاســی بشر یســد و آن را آخر کتاب می نو کشــته اســت، به نفع این نظام 
ییــم نظام لیبرال دموکراســی غرب پرتگاهی  که می گو یــخ می نامد.1 به این دلیل اســت  پایــان تار
که مدعی انتخــاب رهبران نظامات  یبا و خطرناک اســت و خطر آن در این اســت  فوق العــاده ز
سیاســی  اســت، نه اکتشــاف آن ها و برای این انتخاب نیز هیچ گونه معیار جز خواســت و ارادۀ 
که نظام امت  که آن را از امامت اســامی جدا می کند. از آنجا  عمومی ندارد. این مرزی اســت 
گاه و آزاد توده های مردم متکی اســت، نوعی جمهوری به شمار می رود؛ ولی  و امامت به ارادۀ آ

 با نظام لیبرال دموکراسی غربی متفاوت است.
ً
ذاتا

یت است؛ چون بی عدالتی  امروز نظام امامت خواست اصلی انسان مسلمان و نیاز اصلی بشر
کرده  یت بسته شده و زندگی او را دردناک و طاقت فرسا  که بر دست و پای بشر زنجیری اســت 
است. عدالت نقطۀ کانونی و محور اصلی نظام امامت است. در نظام امامت با تعمیم عدالت و 
جهت گیری توحیدی، و گسترش فلسفۀ امامت به تمام سطوح بوروکراسی، خون تازه ای در تمام 
گسترش عدالت  که نتیجۀ وجود آن  یان پیدا می کند. هر نظامی  یان های جامعۀ انسانی جر شــر
که شعار »اول توســعه، دوم عدالت« را می دهند متأسفانه  کسانی  نباشــد نظام امامت نیست. 
گر نظامی بر پایۀ ارادۀ آن ها سیاستگذاری کند، از خط مشی گذاری اسامی  گرفتار کژراهه شده اند و ا
 دین برای اقامۀ عدل در محراب زندگی قامت بســته اســت.

ً
گرفته اســت؛ چون اساســا فاصله 

گفتیم طرح موارد  کشــتار و ســتمگری نظام لیبرال دموکراسی غربی در قرن بیستم  آنچه دربارۀ 
یخ لیبرال دموکراســی غربی همین   تار

ً
یــخ لیبرال دموکراســی غربی نبود. اساســا اســتثنایی در تار

1. Francis Fokuyama, The end of History and the last man, USA: penguin books, 1992.
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گــر در چهاردهمین  یکم میــادی نیز بــر همین منــوال آغاز شــده اســت. ا اســت و قــرن بیســت و
ســال قرن بیستم، جنگ خونبار و از پیش طراحی شــدۀ اول جهانی رخ داد و ثمرۀ آن تحوالت 
چشــمگیر در مقیــاس جهانی بود، در یکمین ســال قرن بیســتم و یکم پروژۀ جنــگ تمدن ها وارد 

مرحلۀ اجرایی شد.
یازدهم سپتامبر سال 2001م برج دوقلوی ساختمان تجارت جهانی به صورت وحشت انگیزی 
که هزاران نفر از مردم بی گناه قتل عام شــدند، در حالــی  که از مابهتران و  گونــه ای  یخــت؛ به  فرور
کار  یهودیــان پیش از ایــن فاجعه خبردار بودند و وارد ســاختمان برج دوقلو نشــدند و در محل 
گلدســته های مساجد بلند شده بود، اعام شد  خود حضور نیافتند. ظهر وقتی صدای اذان از 
کرده اند،  یران  که این برج را با بی رحمی بر سر مردم بی خبر از همه جا و بی گناه و یست هایی  ترور
که پیامبر اسام مبعوث  همه مســلمان و عرب و از اهالی عربستان بودند؛ یعنی از همان مکان 
یسم و طالبان و القاعده، به افغانستان و عراق حمله ور  شــده است. بعد به بهانۀ مبارزه با ترور
کشورهای اسامی دیگر  یه و  یج دامنۀ حمات خود را به سومالی و یمن و سور شدند و به  تدر
یست را از نقاط مختلف  یستی به وجود آوردند و ده ها هزار ترور گروه ترور گسترش دادند و ده ها 
گرد آوردند و1 میلیون ها انسان را  یه و عراق و یمن و افغانستان و پاکســتان و ...  جهان در ســور
کنیزی فروختند  کردند و هــزاران زن و دختر بی گناه را برای  کشــتند و زخمــی و آواره و بی خانمان 
پرست را در بازارهای فروش اندام های انسانی به  کودک بی سر کردند و هزاران  و به آن ها تجاوز 
یــد و فروش اندام های  کبد و خون و قلب آن ها در بازار ســیاه خر کلیه و  فــروش رســانیدند تا از 
کردند.  یران و اســام را بدنام  کشــور اســامی را و انســانی اســتفاده شــود. بدین ترتیب چندین 
یســت های مســلمان یا تازه مســلمان انجام دادند و وحشت  همۀ این جنایات را به دســت ترور
کردند2 تــا بتوانند حاشــیۀ امنی برای  یــق  از اســام را در عــروق مــردم غــرب و سراســر جهان تزر

ید: »اشغال بستر اصلی ]پیدایش[  یستی می داند و می گو گروه های ترور 1. ســعد اهلل زارعی اشغال گری را زمینۀ پیدایش 
یژه نامۀ ش2، محرم الحرام 1436، آبان 1393، نوامبر 2014، 22. این هاست.« رک: »مکر تفکیر«، ش2، و

یســند: »... از دیدگاه آنان جهان به دو جبهه تقسیم می شود:  ین برگ در این زمینه می نو گر یل  گابر گاتشــاک و  2. پیتر 
که در وسط قرار دارند یا هم دست شیطان اند  یکا و متحدانش( و جبهۀ ضدفرشتگان. آن هایی  جبهۀ فرشــتگان )  امر
کرده اند. طرفداران این دیدگاه ناخواســته ادعایی بر میراثی الهی می چسبانند؛ مبنی بر اینکه از  یا با شــیطان ســازش 

همان روزهای اولیۀ ]ظهور[ اسام مسلمانان خطرناک ذاتی تلقی می شوند...«
ین برگ، اسام هراســی؛ نگاه به مســلمانان به مثابۀ دشمن، ترجمۀ حسین علیزاده،  گر یل  گابر گاتشــاک و  رک: پیتر 

تهران: سروش، 1392، 35.
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یم های اســرائیل و عربســتان ســعودی به وجود آورنــد و به غارت  یم هایی نظیر رژ کشــورها و رژ
کنیم: امروز  یقا ادامه دهند. به عنوان یک نمونۀ دیگر به یمن نگاه  نفت خاورمیانه و شــمال افر
گرفته و  یکا و انگلیس صورت  مداخلۀ نظامی عربستان در یمن، با حمایت رسمی و آشکار   امر

یک فاجعۀ بزرگ بشری را در یمن به وجود آورده است.
کشــورهای غرب گرا  که حملۀ هوایی ائتافی از  از 25 مــارس 2015م )ششــم فروردین 1394( 
با پرچمداری عربستان سعودی به یمن با  عنوان »طوفان قاطعیت« )عاصفة الحزم( آغاز شد و 
کودک و مرد  سپس با  عنوان »عملیات احیای امید« )اعادة االمل( ادامه یافت، میلیون ها زن و 

یمنی به اشکال مختلف قربانی شده اند.
یت،  کو کشــورهای عربســتان، امــارات متحدۀ عربــی، اســرائیل،  ده هــا فرونــد بمب افکــن از 
کــش، مصــر، اردن، و حتی ســودان در بمباران بی امــان مردم یمن مشــارکت دارند.  یــن، مرا بحر
کارخانجات مواد غذایی و لبنیات، مســاجد، انبارها، تأسیســات  اردوگاه هــای آوارگان جنگــی، 
یربنایــی و آب رســانی، نیروگاه هــای تولیــد بــرق، منابــع ســوخت، درمانگاه هــا، بیمارســتان ها،  ز

گرفته اند. کشتزارها، بازارها، و اماکن مسکونی هدف بمباران های پی در پی قرار 
کشــته شــدند. در  کودک یک جا  در بمبــاران یــک اردوگاه آوارگان در صعــده، چهل نفر زن و 
کارکنان آن قتل عام  کارخانۀ تولید لبنیات حدیده بمباران شد و 35 نفر از  31 ماه مارس 2017م 
کشــته و 172 نفر زخمی شدند.  کودک  یل همین ســال فقط 115  شــدند. از 26 مارس تا 24 آور
که  از ماه مارس 2015 تا سپتامبر همان سال، سیزده هزار و 552 نفر از مردم یمن قربانی شدند، 
کودک و یک هزار و 38 نفر آن ها زن  گزارش پایگاه خبری الوسط یک هزار و 698 نفر آن ها  بنابر 
که در بمباران جنگنده های ســعودی، 59 نفر در  گزارش داده شــد  بودند. در ســی ام ژوئن 2015 
یل 2015، ســازمان  کودک و 14 نفر زن بودند. در 24 آور که 35 نفر از آن ها  صعده جان باختند 
که مناطق پرجمعیت شــهرهای صعــده، صنعا، حدیده، حجه، و اب  کرد  عفو بین الملل اعام 

گرفته است. یر بمباران سنگین بمب افکن های ائتاف غربی ــ عربی ــ عبری قرار  ز
کودک قتل عام شدند. مهرماه سال 1395، هلند پیشنهاد بررسی  در این بمباران ها ده ها زن و 
کشتار غیرنظامیان یمن را در شورای حقوق بشر سازمان ملل داد؛ ولی این پیشنهاد با مخالفت 
که طی  انگلســتان روبه رو شــد. در 17 مهرماه 1395 یک مجلس عروسی در صنعا بمباران شد 
کــه در 20 مارس 2015  کردند  کشــتاری را زنده  آن ده هــا نفر بــه خاک و خون غلتیدند و خاطرۀ 



نظامسیاجامامت  |  235 فصلپنجم:اسالموساختار

گرفت و در آن بیش از یکصد نفر در صنعا قتل عام شدند. )29 اسفند 1393( صورت 
کودک  نهــم مــرداد 1396 روزنامۀ آلمانی تاگس اشــپیگل نوشــت: »... میلیون هــا زن و مرد و 
گرسنه اند. بیماری وبا  یمنی قربانی این جنگ بی رحمانه هســتند. بخش اعظمی از مردم یمن 
کشــور بیداد می کند. هزاران نفر در بمباران ها جان خود را از دست داده اند. بیماری وبا  در این 
کنترل خارج شــده اســت. بیش از  به دلیل نابودی امکانات بهداشــتی و درمانی و نبود دارو از 
ششــصد هزار مورد ابتا به وبا تا پایان ســال شناســایی خواهد شد. انســان ها در یمن در ترس 
کمیاب اســت و بیمارســتان ها  و فقــر زندگی می کننــد. میلیون ها نفر در یمن آواره شــده اند. دارو 
یــران شــده اند. هفتاد درصد از جمعیــت 27میلیون نفری یمــن نیازمندند و 10 میلیــون نفر برای  و
زنده ماندن احتیاج جدی و فوری به کمک دارند. نقض حقوق بشر برای یمنی ها به روزمره ای 
وحشــتناک تبدیل شده است. مدارس، بیمارســتان ها، بازارها، و مساجد را بی رحمانه بمباران 

می کنند. با بالگرد به قایق حامل پناهندگان یمنی حمله می کنند ...«1
یــکا و انگلیــس به صــورت روزآمــد از این  کــه حمایت نظامــی   امر و ایــن در شــرایطی اســت 
یکا حتی در پوشــش شــرکت »بلک واتر«2 نیروی نظامی هم به  حمات ادامه یافته اســت.   امر
یکایی، انگلیسی، و اسرائیلی در اتاق های فرماندهی جنگ  جنگ مردم یمن فرستاد. افسران   امر
در عربســتان و امارات حضور دارند. یک فروند جنگندۀ اف16 اســرائیل در یمن ســرنگون شد 
کــه حکایــت از حضور فعــال نیروی هوایــی اســرائیل در بمباران مــردم بی دفاع یمن داشــت. بر 
اثر حملۀ موشــکی یمن به پایگاه هوایی خالد بن ولید در عربســتان، بیســت نفر افســر اسرائیلی 
کشته شــدند و از سفارت عربستان در صنعا، پس از خروج دیپلمات های عربستانی، مقداری 
کوبیدن  تسلیحات اسرائیلی به دست آمد. همچنین بمب های سنگرشکن اسرائیلی برای درهم 
که مــاپ3 نامیده می شــود. روزنامۀ تاگس اشــپیگل  گرفته شــد  کار  مقاومــت مدافعــان یمنی به 
کشــورهایی مانند  نوشــت: »عربســتان ســعودی نقش مرکزی را در ایــن درگیری ها ایفا می کند و 
یل داده و به این درگیری ها  یکا و انگلیس تســهیات و تسلیحات نظامی به عربســتان تحو   امر

دامن می زنند ...«4

1. خبرگزاری تسنیم، 2018/1/8.
2. Black Water 3. Mop

4. همان.
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گرفته اند؟  که این طــور بی رحمانه هدف حمــات نظامی قــرار  جــرم مــردم فقیر یمن چیســت 
جواب بسیار ساده است: آزادی می خواهند! و به همین دلیل ساده، هم خودشان و هم فرزندان 
بی گناهشــان به ســختی مجازات می شــوند. در ســال تحصیلی آینده، چهار میلیون و پانصد هزار 
گوســت ســال 2016 تاکنون )1396/5/10(  نفر دانش آموز یمنی به مدرســه نخواهند رفت و از آ
یرانگــر ادامه دارد و عربســتان،  حقــوق معلمــان یمنی پرداخت نشــده اســت. در یمن جنگــی و
یکا، انگلیس، اسرائیل، داعش، و القاعده1 با مردم یمن می جنگند و  امارات متحدۀ عربی،   امر

آن ها را قتل عام می کنند.
کمابیش همین طور  گرفتار خشم لیبرال دموکراسی غرب شده اند  که  کشورهایی  وضع در سایر 
یۀ 2011( جمهوری  یه است. از ششم بهمن ماه 1389 )26 ژانو کشورها سور اســت. یکی از این 
گرفت بشــار اســد را به دلیل مخالفت با  گرفت و غرب تصمیم  یه هدف خشــم غرب قرار  ســور
یه  یســت در ســور گروه های مســلح و ترور کند. به همین دلیل طیفی از انواع  اســرائیل مجازات 
یستی  گرفت به  زوِر انواع تسلیحات و روش های ترور ایجاد شد. لیبرال دموکراسی غربی تصمیم 
کردن میلیون ها انســان بی گناه، به اصطاح از حقوق بشــر و آزادی و دموکراســی در  و با قربانی 
یه(، داعش، جیش الحّر، و  گروه های جبهة النصره )شاخۀ القاعده در سور کند.  یه حمایت  سور
چند گروه دیگر با انواع تجهیزات پیشرفتۀ نظامی و ساح شیمیایی تاکنون میلیون ها نفر از مردم 
یای  یه در در یان سور کرده اند. تعداد درخور توجهی از پناهجو کشــته،  زخمی یا آواره  یه را  ســور
کشور  یه در  مدیترانه غرق شده و هرگز به ساحل نرسیده اند. بیش از ده میلیون نفر از مردم سور
کشــورهای  کمــک فوری دارنــد. میلیون هــا آواره در اردوگاه هایی در  خــود آواره انــد و احتیاج به 
 
ً
یه رســما یــن امکانات الزم اســتفاده می کننــد. ولی با اینکه رئیس جمهور ســور کمتر همســایه از 
یه است، لیبرال دموکراسی غرب خواهان عزل او شد و این در شرایطی است  منتخب ملت سور
که حکومت مطلقۀ ســلطنتی  یاض می رود و با پادشــاه عربســتان،  یکا به ر که رئیس جمهور   امر

که در میان  یژه در جهان عــرب، زمینۀ اجتماعی مبــارزه بــرای آزادی را،  یســتی، به و گروه های ترور 1. غــرب بــا تأســیس 
کرد و این  یسم فعال  کشــورهای عربی و شــبه قارۀ هند و آســیای مرکزی و غربی وجود داشت، در بســتر ترور جوانان 
یران  کرد و دوم، چهرۀ جهانی اســام را و یب  گونــه دو هــدف را هم زمــان زد؛ اول، آن زمینۀ اجتماعی را خنثــی و تخر

ساخت. در مورد القاعده، رک:
یــل، القاعــده و خواهرانش، ترجمــۀ محمدعلی پوشــی و محمدرضا بلــوردی، تهران: مؤسســۀ مطالعات  کمیــل الطو

اندیشه سازان نور، 1391.
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ین حق رأی برای مردم خود قائل نیســت، رقص شمشــیر می کند و از او جایزه  دارد و کوچک تر
کارانه با او اعام ائتاف ضد داعش می کنند. یا می گیرد و به او اسلحه می دهد و ر

وضع در سایر کشورها )لیبی، عراق، افغانستان، و چند کشور دیگر( از این  بهتر نیست. لیبرال 
ین مرکز تولید مــواد افیونی در  دموکراســی غرب افغانســتان را اشــغال نظامی و آنجا را بــه بزرگ تر
که  یکم سپری شده است  کمتر از دو دهه از قرن بیست و کرده است. هنوز  سراسر جهان تبدیل 
کشیده شده اند و تو خود  یقا به خاک و خون  کشور اسامی در خاورمیانه و شمال افر چندین 

حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
پیش بینی می شــود دیر یا زود لیبرال دموکراســی غرب با دســتکش انتخابات دست خود را از 
که در این  کســانی  آســتین نظامیان بیــرون خواهــد آورد1 و داغ و درفش خود را بی پرده به تمام 
کشور خود هستند نشان خواهد داد. تصادفی نیست پس از  منطقه خواهان آزادی و استقال 
یه و عراق در مقابل محور مقاومت اسامی، جمهوری اسامی  شکست نظامی داعش در سور
ایران ــ به دلیل شکست داعش از محور مقاومت ــ بیش از گذشته هدف بی مهری و حتی باید 
گرفته است. امروز این حقیقت  یکا، اسرائیل، و متحدانش قرار  گفت ستیِزِش ارتجاع عرب،   امر
که لیبرال دموکراســی در امل چیزی اســت ولی در  عمل چیز دیگــری. نظام لیبرال  آشــکار شــده 
گاه می تواند ضمن نمایش  گاه و ناخداآ یب آمیزی است که در جوامع ناخودآ دموکراسی سراب فر
کند؛ در حالی  که نظام امامت، که فقط  نمودی از آزادی، ارادۀ نخبگان حاکم را بر مردم تحمیل 
کند. ما به  گاه امکان وجود پیدا می کند، می توانــد آزادی را نهادینه  گاه و خداآ در جامعــۀ خودآ

ییم. گاه اّمت اسامی می گو گاه و خداآ جامعۀ خودآ

1. یــک نمونۀ این سیاســت در مصر به نمایش درآمد و رئیس جمهور منتخب مردم مصر دســتگیر و زندانی شــد و یک 
افسر ارتش از جعبۀ آرا بیرون آورده شد و به قدرت رسید. در مورد تحوالت مصر، رک:

علیرضــا عــرب و احمدرضــا روح اهلل زاد، نگاهی به مصــر و تحوالت آن، مرکز اســناد و مطالعات راهبردی فلســطین و 
خاورمیانه، تهران: نشر جمعیت دفاع از ملت فلسطین، بی تا.
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1ــراهبرددوموبیداریاسالمی
کلیبحث 1ــ1ــطرح

ین اجتماعی در قرون اخیر  رنســانس و ســپس انقاب صنعتی از عوامل بسترســاز تحوالت نو
یرا  گرفته اند. ز که این تحوالت توجیهات دینی نظامات ســلطنتی را از آن ها  بوده انــد؛ به گونه ای 
گســترده  یت الحــاد ایجاب می کرد در یک میدان بزرگ و  تضعیــف دیــن و حتی نفی خدا و تقو
به مبانی باورهای موروثی در زمینۀ ســلطنت حمله شــود؛ هرچند در عمــل به عمر این نظامات 
کند. امروز نظامات سلطنتی  پایان داده نشود. فلسفه هم نتوانست وجود این نظامات را توجیه 
می کوشــند از سنت برای توجیه وجود خود سود بگیرند. در رأس چنین نظاماتی نظام سلطنتی 
 می کوشد خود را با تحوالت جدید هماهنگ ساخته، نمادی 

ً
انگلستان قرار دارد که آن هم اتفاقا

یســمان اســتبداد بر  جدیــد و توجیه پذیر و دموکراتیک برای خود به وجود آورد. از طرف دیگر، ر
که راه تنفس را بر آنان بسته است. گلوی ملت های تحت ستم آن چنان سخت و تنگ افتاده 

 پادشاهی هستند؛ مانند عربســتان سعودی. در 
ً
کشــورهای اســامی رسما بعضی از نظامات 

که حتی ملت و حقوق شــهروندی نیز بی معنی اســت.  کشــورها نه تنها امــت معنایی ندارد  این 
که بخواهند  که هر حکمی  یان مباشران ارباب اند  مردم رعیت هستند، شاه ارباب است و دربار
 جمهوری و عمًا 

ً
کشــورها اسما بر رعیت روا می دارند. بعضی دیگر از نظامات سیاســی در این 

یکا دستور می گیرد.  که به طور مســتقیم از   امر کشور ارتش اســت  پادشــاهی اند و پادشــاه اصلی 
کمابیش در چنین شرایطی قرار دارند. مصر، پاکستان، و ترکیه 

که نظام جمهوری اســامی در واحد سیاسی ایران  یب به چهل سال است  از ســوی دیگر قر
کشور خود را، از اعضای شورای ده  مستقر شده است. در ایران مردم رأی می دهند و مسئوالن 
گرفته تا مجلس شورای اســامی و رئیس جمهور، انتخاب  و شــورای شهر و شــورای شهرســتان 
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می کننــد. حتی اعضــای مجلس خبرگان را هم تعیین می کننــد تا آن ها رهبر را شناســایی و او را 
کنار تجربیات سیاسی  کمیاب در  یاب و  کنند. این تجربۀ دیر در مسند رهبری منصوب و تأیید 
دیگر موجب حرکت های دامنه داری در جغرافیای تمدن اسامی ــ از الجزایر تا افغانستان ــ شده 

ینی امت اسامی و بیداری اسامی منتهی شود. که تحت شرایطی می تواند به بازآفر است 

2ــبیداریاسالمیوجهانامروز
در آبان ســال 1359 طی سلسله مقاالتی با  عنوان »پایگاه جهانی انقاب اسامی« مطالبی در 
مورد نظام جهانی الحاد و سرنوشــت آن نوشــتم. آن موقع اصطاح »نظــام جهانی« در ادبیات 
کمونیســم و  که دو نظام در جهان وجود دارد؛  سیاســی وجود نداشــت و ســخن بر ســر این بود 
سوسیالیسم از یک سو و کاپیتالیسم و لیبرالیسم نیز از دیگر سو. این دو نظام هم مثل سگ و گربه 
که جبر  با هم می جنگند و باالخره یکی جانشین دیگری خواهد شد. سوسیالیست ها می گفتند 
یخ حکم می کند تمامی حکومت های سرمایه داری از میان بروند و مالکیت الغا و یک دولت  تار
یا خواهد بود. این  که آن هم دولت دیکتاتوری پرولتار سوسیالیســتی بر تمام جهان حاکم شود، 
حرف ها آن روزها در میان بخش قابل توجهی از جوانان تحصیل کرده جاذبه های فراوانی داشت.
در بهمن ماه   سال 1359 حزب جمهوری اسامی این مقاالت را در قالب کتاب پایگاه جهانی 
انقاب اسامی و سپس در اسفند ماه سال 1359 انتشارات سروش آن را با عنوان سپیده سر زده 
کرد، و پس از آن در مردادماه سال 1361 در پانزده هزار نسخه با همین عنوان منتشر  است منتشر 
گردید. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در مقدمۀ چاپ سوم این کتاب در 1361/4/16 چنین نوشت:
گر می خواهید ارزش و اثر این مطلب را لمس کنید، برگردید به یک سال و نیم  ... ا
پیش. آن روز که فتنۀ بنی صدر و سایر لیبرال ها و منافقین فضای سیاسی کشور را آلوده 
یکا، سروصدای انزوای  کرده بود. آن ها به منظور زمینه سازی برای اعادۀ سیادت   امر
ایران و انقاب اسامی را به راه انداخته بودند و هول و هراس خفه شدن جمهوری 
را در دل های بسیاری از مستضعفان فکری جامعه به وجود آورده بودند؛ به نحوی 
که خودشــان نجات بخش انقاِب به ادعای آن ها در حال افول، شــناخته شوند.
که  که به این تبلیغات خود ایمان داشتند. همان ها  کسانی  در میان آن ها بودند 
انزوا و حضور را با معیار مخالفت و موافقت دولت های استعمارگر غرب می سنجند 
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و قضاوت هــای مغرضانــۀ بوق هــای تبلیغاتی غرب را نشــان افــکار عمومی جهان 
می شناسند ...1

یبا و  گــر خودتــان را بتوانیــد در آن جــّو و آن روز قــرار دهیــد، می بینید چگونــه ز ا
یــا بالندگی و حضــور فعال انقــاب در جهان »مــردم« و نه جهــان »دولت های  گو

غیرمردمی« اثبات شده و ...2

کتاب چنین آمده بود: در بخش اول آن 
که اگرچه در بادی امر پاسخی را برای  »... جهان ما چگونه جهانی است؟ این سؤالی است 
که در مرحلۀ  که االن وجود دارد، آن چنان  هر ذهنیتی مجّســم می گرداند، ولی شناســایی جهانی 

اول به نظر می رسد، ساده و آسان نیز نیست.
شناخت جهان یا جهان شناسی ما در رابطۀ مستقیم با جهان بینی و ایدئولوژی ماست. یک 
که یک  که او می شناسد غیر از جهانی است  مارکسیســت جهان را چگونه می شناسد؟ جهانی 
ناسیونالیست معرفی می نماید و جهان یک انسان ناسیونالیست با جهان یک انسان راسیست 

تفاوت های تردیدناپذیری دارد.
یخ به سختی  که مسلمانم و به انقاب اسامی ایمان دارم و به رسالت توحید در تار ولی من 
که در آنم  که از پنجــرۀ جهان بینی توحیدی به جهانی  احتــرام می گذارم، به خودم حق می دهم 
که در بســتر  کنــم و به جهان شناســی توحیدی برســم و شــما نیز به عنوان یک مســلمان،  نــگاه 
که  ید. در اینجاســت  کامًا محفوظ می دار یخی اســام حرکت می کنید، این حق را  انقاب تار
می توانیم در جهان شناســی به سادگی در معیارهای اسامی به اشــتراک نظر برسیم. ولی قبل از 
همــه  چیز، به واقعیــات جهانی نمی توانیم توجه نکنیم؛ یعنی قبل از شــناخت و تحلیل جهان، 
که هســت، یک واقعیت انکارناپذیر اســت و در مرحلۀ برخورد عینی با جهان  برخورد با جهانی 
که دربارۀ تحلیل  بشری، عینیات جهانی را به وضوح و روشنی می بینیم و در مرحلۀ بعد است 
یبایی ها و پاکی ها به معیار ارزشــی و  و تبیین این عینیات و شــناخت زشــتی ها و پلشــتی ها یا ز
یش،  یم و با جهان بینی خاص خو نظام ارزشــی و ایدئولوژی و دستگاه عقیدتی محتاج می شو

یش را تکمیل و تنظیم می کنیم. جهان شناسی خو

1. محمدحسن زورق، سپیده سر زده است، چ3، 1361، تهران: سروش، 3.
2. همان، 4.
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2ــ1ــواقعیاتجهانی
بنابراین، برای شــناخت جهان، برخورد عینی با واقعیات جهانی الزامی و اجتناب ناپذیر اســت. 
ین و  یم. آنچــه در ذیــل می آیــد می توانــد از مشــخص تر ایــن واقعیــات را به اختصــار برمی شــمر

ین واقعیات موجود به حساب آید. بارزتر
یان الحادی اســت؛ این یک  کــم بر جهان امروز یک جر یان حا که جر 1. واقعیــت این اســت 
کامًا  واقعیت تردیدناپذیر علمی اســت و به تعبیر اســامی نظام حاکم بر جهان امروز یک نظام 
کفراندود اســت و معیار ارزشــی حاکم بر روابط و معادالت بین المللی متناسب همین نظام بوده 
کــی« و ماورای مــادی هیچ   اســت؛ بــه عبارتــی معیارهای الحــادی اســت. نظام ارزشــی »فراخا

حاکمیتی بر جهان امروز ندارد.
که جنس و ساخت هر دو قطب  2. دو قطب سیاسی نظامی بر جهان امروز حکومت می کنند 

الحادی است )»نیم جهان« کاپیتالیست و »نیم جهان« کمونیست(.
یت تشــنه  اگرچه این دو »نیم جهان« نتوانســته اند با فرهنگ الحادی خاص خود روح بشــر
کاذب این روح تشــنه، دســت  کنند، در جهت ارضای  یانه خورده و سرگشــتۀ امروز را ارضا  و تاز
گیری مشــروبات  گســترش دامنۀ فرا گرفته تا  به هر ترفندی زده اند؛ از اختراع معشــوقۀ مصنوعی 
یی مراسم المپیک  الکلی به سطح روستاها و از ایجاد موزه های هنر الحاد گرفته تا برگزاری جادو
گســترش حساســیت جنســی. به خصوص این آخری از ترفندهای  و خلق عصبیت ورزشــی و 

گرفته شده است. کار  یت به  که به منظور مسخ بشر شناخته شده  ای است 
صرف نظر از غرب، در مســکو تعداد بارها و دانســینگ ها ظرف سال های اخیر رشد نجومی و 
کره ای شــدن انقاب« از ســوی نیکسون و  حیرت انگیزی داشــته اســت. در چین پس از »مذا
کردن حرکت  کره ای  گسترش روند مذا چوئن الی )و در حقیقت درخور معامله شــدن انقاب( و 
گزارش  کــه خبرگزاری ها  یــان تند مائوزدایــی، آن طور  انقابــی خلق از جانــب هواکوفنگ و جر
یب می رسد تا اماکنی برای آشنایی دختران و پسران چینی  می دهند، یک قانون رسمی به تصو
با یکدیگر )مقصود آشنایی با فکر و اندیشۀ یکدیگر نیست؛ چون تبادل فکری و فرهنگی مجاری 
یون و ... دارد. مقصود مبادالتی دیگر  یز خاصی از قبیل مدرسه و دانشکده و روزنامه و رادیو تلو
است( ساخته و آماده شود. این  همه ترفند برای چیست؟ برای اینکه دو »نیم جهان« الحادی 
با فرهنگ و هنر و ایدئولوژی الحادی نتوانســته اند به ســؤاالت و نیازها و خواست های اساسی 
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گاه گاهــی دم از مذهب نیــز بزنند )چونان  گر در بســتر عجز عینی خود  یند. ا یت پاســخ بگو بشــر
کارمل مارکسیســت و صداِم به اصطاح سوسیالیســت و محمدرضای  دم از اســام زدن ببــرک 
یر تجاوز نکرده  گذر از مرز مشکات بوده و از حد تزو کاپیتالیســت(، فقط حرکتی عبوری برای 
که پنداری سیستم ارزشی »فراالحادی« در ساخت سیاسی دو نیم جهان  است؛ نه بدین دلیل 

کنونی به راستی جایی داشته است.
3. ایــن دو نیم جهــان، در مرزهــای الحــاد، با یکدیگــر تصادماتــی دارند و این بســیار طبیعی 
 تصادم و جنگ در بستری از الحاد حرکت می کند؛ چون برای نیروهای الحادی 

ً
اســت. اساســا

محدودیــت امکانــات و منافع مادی یک واقعیت ملموس علمی اســت. از ســوی دیگر، اشــتها 
و فراطلبــی همــان نیروهــا نیــز بــه دلیــل ســاخت انسانی شــان واقعیتــی عینــی اســت. بنابرایــن، 
کــه شــکمی بزرگ تــر از »آنچــه هســت« دارنــد، جنــگ بــر ســر »آنچه هســت«  بیــن نیروهایــی 

نمی تواند درنگیرد.
یخ همواره شاهد جنگ و درگیری هایی بوده است که یا دو طرف مخاصمه یا حداقل یک  تار
یخ هرگز دیده نشــده اســت بین دو پیامبر و دو  طرف مخاصمه نیروهای الحادی بوده اند. در تار
یت را از بارگاه خودها به درگاه خدا می خوانده اند، جنگی درگرفته باشد.  که بشــر مصلح دینی، 
یزی فــراوان اتفاق افتاده اســت، یا از تخاصمــات درونی  کشــتار و خونر یــخ جنــگ و  گــر در تار ا
گام و خداجو و عدالت طلب  بوده اســت. پیروان  الحــاد یــا به دلیل جنگ الحاد با نیروهای فــرا
گرفتار سیســتم تــار عنکبوتی ارزش های الحادی می شــده اند در  که  مذاهــب الهی نیز به میزانی 

یزی فرومی رفته اند. گرداب جنگ و خونر
گســترش محدودی دارد. شــعاع این دایره  در مجموع، تصادمات دو نیم جهان الحادی دایرۀ 
به میزان امنیت جهانی الحاد اســت. یعنی یک نیروی الحادی برای به دســت آوردن امتیازات 
کســب یــک امتیاز جدید مســتلزم از  گر  که می کوشــد و مبــارزه می کند. اما ا جدیــد مادی اســت 
دســت دادن امتیازات و منافع بزرگ تری باشد، مبارزه در جهان بینی الحاد فلسفۀ وجودی خود 
کامًا از دست می دهد و به صورت عملی ضدمنطقی و احمقانه متجلی می شود. اینجاست  را 
یم. تشنج زدایی یعنی محدود و  که به فلســفۀ وجودی تشــنج زدایی بین شــرق و غرب پی می بر
که  کردن مبارزات شرق و غرب بر سر منافع جدید برای حفظ منافع موجود. این است  پذیر  مهار
کنونی جهان بشری، بسیار اندک و  باید پذیرفت احتمال وقوع جنگ جهانی جدید، با ساخت 
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ناچیز است. در حالی  که معادالت سیاسی برای نیروهای خداجو ساخت متحول دیگری دارند 
کرد. گر امکان پذیر باشد ــ آن ها را بررسی خواهیم  که در جای خود ــ ا

کلی حاکمیت دارد: نظام جهانی  گفته شد بر جهان امروز یک نظام  گرفتن آنچه  4. با در نظر 
کل حاکمیت و  که حفظ  که تا جایی  الحــاد. در داخل این نظام دو قطب متقابل وجــود دارند 
کســب منافع بیشتر با یکدیگر مبارزه می کنند؛ ولی  موجودیت نظام جهانی را تهدید نکند، برای 

گونه همکاری را با یکدیگر دارند. برای حفظ و تثبیت نظام جهان آمادگی هر 
5. این نظام جهانی به شــدت از درون تهدید می شــود؛ به یک دلیل و چند نشــانه. اولین و 
ین عاملی که سبب تاشی نظام حاکم جهانی می شود و همواره این نظام را از درون تهدید  آخر
یخ بشر، تمام تمّدن ها و مدنیت ها و نظامات  که تاکنون در طول تار می کند همان عاملی است 
پیشــرفتۀ اجتماعــی و امپراطوری های بزرگ و دولت هــای جهانگیر و جهانگشــا و ابرقدرت ها را 
گاهی جز  که از آن ها  کشیده، بلکه آن چنان به زمینشان زده است  یر  یکۀ قدرت به ز نه تنها از ار
کجا رفتنــد »عاد« و »ثمود«؟ بر ســر »کلده« و  یــخ چیزی باقی نمانده اســت.  خاطــره ای در تار
»آشور« چه آمد؟ جامعۀ پیشرفتۀ »لوت« به کدامین سرنوشت مبتا شد؟ این نظام جهانی نیز 
می رود تا به آنان بپیوندد و همچون ساسانیان و هخامنشیان و اشکانیان و پیشدادیان و فراعنه 
یخ به یادگار بگذارد.  و خاقان هــای چین از خود فقط یادی و خاطره ای تلــخ و غم رنگ در تار
یکا و شوروی امروز چاره ای ندارند، جز اینکه دیر یا زود سرنوشت محتوم خود را پذیرفته، به    امر
موزه های باستان شناســی عصر جدید بروند و مومیایی شــوند و فقط به حظ بصری بینندگان و 

یر باران بی امان زمان به انتظار قیامت بمانند. کرده، ز عبرت عمیق آیندگان قناعت 
کــه این طور آســان قدرت هــای بــزرگ را درهم می شــکند،  ایــن عامــل خطرنــاک و شــگفت، 
چیســت؟ چراســت؟ این عامل »تمام شدن ســوخت شــعاری« یک نظام و »پر شدن ظرفیت 
شــعوری« آن اســت. وقتی یک قدرت و یک نظام و یک تمدن براساس شعارهای خاصی به 
وجود آمد و در طول زمان به تمام آن شعارها رسید و شعارهایش را در مجموع تحقق بخشید، 
یخ از دســت می دهد و زمان برای تولد تمدنــی دیگر و زایش  یــش را در تار فلســفۀ وجودی خو
که انقابات بزرگ  قدرتی نو با شــعارهای متفاوت و جدید آماده می  شــود. در این مرحله است 

صورت می پذیرد.
کمبود ســوخت و سرســختی طبیعت و نادم ســازی های  ین مســئلۀ امروز نظام جهانی  بزرگ تر



فصلششم:دوموراهبردپیامبروبیداریاسالمی  |  247

اقلیمــی و فرهنگی و نژادی نیســت. نظام جهانی توانســته اســت با قدرت اســلحه و تکنولوژی 
خــود، بــه تمام این مشــکات فائق آید و دســت کم قــدرت پیروزی بــر این مشــکات را دارد. 
گر  که هنوز به آن نرســیده باشــد. ا که دیگر شــعار تازه ای ندارد  مســئلۀ نظام جهانی این اســت 
که انســان  که در غــرب در حد شــگفت انگیزی بدان رســیده اســت؛ به طوری  شــعار رفــاه بــود 
غربی از شــدت رفاه و آســودگی جســمی به فقدان امنیت روانی و آســایش روحی مبتا شــده، 
کرده است و در بستری از پوچی به سوی جنون  »بی مسئله گی« خود را »بیهودگی« خود تلقی 
که به ظاهر در شوروی و چین عملی شد و نتایج حاصل  گر شعار برابری اقتصادی بود  می رود. ا
گر شــعار آزادی  کــرۀ خاکی نبود. ا از آن ایجــاد بهشــت موعــود در همین جهــان و بر روی همین 
کشورهای دیگر به تحقق پیوست و نتیجۀ  که این شعار در غرب و در بســیاری از  جنســی بود 
آن چیزی جز مســخ زن و ســقوط ارزش او در حد یک وســیله و تاشــی خانواده ها و پیدایش 
کنون بیماری های خطرناک  که در فیلیپیــن هم ا بیماری های خطرناک جنســی نبود؛ به طوری 
کمتر جای جهان دیده شــده اســت و عامل اساســی آن نیز  که نظیــر آن در  جنســی وجــود دارد 
که انســان به عاوۀ تکنولوژی مســاوی  گر پیشــرفت تکنولــوژی بود و ایــن تصور  فحشاســت. ا
که ابزار شــد. نــه ابزاری  گفت انســان در عصر تکنولوژی نه تنها خدا نشــد  اســت بــا خدا، باید 
در دســت خاقان ها و سلطان ها و امپراطوران جهانگشا، بلکه ابزاری درست در دست ابزارهای 

که خودش ساخته بود و این شگفت انگیز است. خود. انسان دستی شد بر تنۀ دست هایی 
که این شعار را در غرب )دست کم در غرب؛ وگرنه تمامی دولت های  گر شعار دموکراسی بود  ا
که می شــد آزمودند و نتیجۀ آن  جهــان مدعی دموکراســی و دفاع از حقوق مردمی انــد( آن چنان 
که به مراتب  رهایی مردم نبود و اسارت مردم در شبکه هایی نامرئی و تار عنکبوتی جدیدی بود 

یان بارتر و خطرناک تر از اسارت های گذشته بوده است. ز
که نمی داند و احســاس  که نمی داند اســیر اســت و نمی داند  عیــب انســان غربی این اســت 
کــه نداند در جهل مرکــب ... . بال و پر  کــه نداند و نداند  که خــوب می داند. آن کس  می کنــد 
اندیشــه و احســاِس انسان غربی را با رشــته های نامرئی تبلیغات و فلســفۀ رفاه و مصرف زدگی 
که نمی تواند افق های دوردست زندگی را بیابد و به صورت غامان و  آن چنان به هم بسته اند 
کنیزان مقرب الخاقان بارگاه جهانی خداوندان زور و زر یا به شکل خواجه های اختۀ حرمسراهای 
یقایی و آسیایی برخوردار است؛  خلفای عباسی جدید از امکاناتی بیشتر از امکانات انسان افر
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کامًا از دست داده است. ین خصیصۀ انسانی اش، یعنی اختیار را،  که بزرگ تر در عین حال 
یکایی، این مردم نیســتند  پایــی و   امر کشــورهای ارو که در  حــوادث انقــاب ایران نشــان داد 
گر چنین بود، دلیلی  یرا ا یخ را می سازد؛ ز که تار که حکومت می کنند و این رأی عمومی نیســت 
یند. بلکه حکام  یکا به مردم خودشان نیز دروغ بگو پا و   امر که وسایل ارتباط جمعی ارو نداشت 
اصلی دیگران اند )تراست ها و کارتل ها(. آن ها هستند که به هزاران ترفند رأی خود را در صندوق 
یق در صندوق هــای انتخاباتی  یزند تا بــه این طر یکایی می ر پایــی و   امر خالــی ذهن انســان ارو
کارترها  که اربابان پشــت پرده انتظار دارند از درون صندوق ها، باالخره  یخته شــود و آن چنان  ر
یستکاردســتن ها سر برآورند. واقعیت این  یگان  ها و مارگارت تاچرها و هلموت اشــمیت ها و ژ و ر
است و شعار دموکراسی بدین بن بست رسیده است و همچنین سایر شعارهایی که تمدن کنونی 

می داده است.
یدن، پرستیدن،  گز به بن بست رسیدن نتیجۀ »رسیدن« است و رسیدن نتیجۀ نهایی دیدن، 
و به سوی هدفی با تمام وجود حرکت کردن است. در این حالت است که می فهمیم مشکات 
که نتوانسته است به هدف های  کنونی در این نیست  کنونی در چیســت. مشکل تمدن  تمدن 
یخ به وجود  گر چنین بود، اهرم های کمکی در تار خودش برسد و در بین راه درمانده باشد؛ نه. ا
که توانســته  می آمد و این تمدن را به ســوی آن اهداف می راند. مشــکل این تمدن این اســت 
یت شــده اند. راه ما  که مشکات بشر اســت به هدف های خود برســد و خود هدف ها هســتند 
کنون چاه ما شده است. پلی که در پیش روی خودمان می دیدیم دیواری بیش نبود و تا وقتی  ا
که با کمک  یم پلی اســت  که آنچه در پیــش روی خود دار بــدان نرســیده بودیم مطمئــن بودیم 
آن از فراز مشکات عبور می کنیم. ولی اینک خود آن پل مشکل و تمامیت مشکات ما شده 
که باید راه عبور او بر فراز رودخانۀ مشکات می بود  یت به دیواری خورده است  است. سر بشر

یتنام، فلسطین، افغانستان، و ... و از هر کجای آن خون می چکد؛ از و
که زمان از حرکــت بازنمی ماند و انســان نیز. و این لحظــه )لحظۀ وصول به  و طبیعــی اســت 
کردن،  گذشــته ای نه چندان دور وعده داده می شــده اســت( لحظــۀ درنگ  که در  هدف هایــی 
کــردن، به هدف هــای نو با  کــردن، ســاخت ذهنی خــود را دگرگــون  اندیشــیدن، از نــو انتخــاب 
یت  یدن و خاصه لحظۀ انقاب است و بشر جهت های تازه فکر کردن و هدف های تازه ای برگز

به چنین لحظه ای نزدیک شده است.
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نتیجۀ نهایی این درنگ ها و اندیشه ها و انتخاب ها و حرکت ها و وصال ها و از نو آغاز کردن ها 
یخ جدید بشر را با ساخت دیگری در هستی به وجود خواهد آورد. که تار انقاب نهایی است 

یت درآمده  کوتاهی بــر فــراز آزادی و اختیار بشــر نظــام حاکم جهانــی امروزه به صــورت طاق 
کهکشان و ستاره ها را ماهرانه  که به نیرنگ خداوندان زمین )و نه خداوند آسمان( شکل  است 
کرده اند. اینک  یت معرفی  یر کشیده، آن را با نام »آسمان حقیقت هستی« به بشر بر آن به تصو

که این دروغ تا چه اندازه واقعیت دارد! یابد  یت می رود تا در بشر
گوشــمان می رسد. در لهستان  امروز دیگر صدای ترک برداشــتن این طاق ســیاه از نزدیک به 
یر بازوی حزب کمونیست لهستان را گرفته  چند آجر از این طاق به زمین افتاده است و کرملین ز
کوآنجو )کرۀ جنوبی( شــکافی عمیق  کند. در  اســت تــا هر چه زودتر جای آن چنــد آجر را ترمیم 
کشید؛ ولی آن شکاف  گچ  که سازمان سیا به سرعت روی آن  در این طاق جهانی به وجود آمد 

همچنان وجود دارد.
که همچنان در حال عمیق شدن است و ارتش  در افغانستان شکاف بزرگ دیگری پیدا شد 
کاهگل مــال ماهر را انجــام دهد. در ایــران قســمتی از این طاق  کار یک  ســرخ نتوانســته اســت 
که  یچه ای  گشــوده است؛ در کامل به ســوی فضای آزاد هستی  یچۀ  یخته اســت و یک در فرور
گرمای زندگی بخش وجود به درون این طاق اســتخوانی و ســیاه می وزد و  از آن نــور و نســیم و 
که بانیان این  کســانی  روح آدمــی را تــازه می کند. اختاف ما با لیبرالیســت ها و فرنگ رفتگان و 
که اینان  طــاق، قلعــه، و این زندان را می شناســند و زبان آن هــا را می فهمند در همین جاســت، 
می خواهند برای جلوگیری از برخورد با بانیان این نظام به نحوی این طاق را ترمیم یا از تعمیق 
یزند و بنشینند و  کنند و همان ستاره های چوبی را برایمان بیاو و گسترش این شکاف جلوگیری 
که چه آسمان قشنگی! ولی ما این طاق و حصار  کنند  یف  در مجالس شبه روشنفکری شان تعر
کره  و ســتاره های چوبــی را نمی خواهیم! ما آســمان باز هســتی را می خواهیم. ما بر ســر چه مذا
یچۀ بی حفــاظ در طاق این زندان وجود داشــته باشــد و زندانبانان  کنیــم؟ مگر می شــود این در
کننــد؟ آیا این قدر  که در شــرق و غرب ایــن حصار به هوشــیاری ایســتاده اند، آن را تحمل  مــا، 
گر به دست خود ما  که بسته شد. ا یچه بسته شود. هر طور  احمق اند؟ آن ها می خواهند این در
گر بشود با معادالت تسلیحاتی، با مراودات سیاسی، با مراسات اقتصادی،  شد، که چه بهتر! ا
یچه و این  که شــد، باید این در گونه  گر نه، با اســلحه و تفنگ! به  هر  با معامات فرهنگی؛ و ا
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 گسترش خواهد یافت 
ً
گر ترمیم نشود، قهرا که ا یختۀ طاق نظام جهانی ترمیم شود،  قسمت فرور

یخت ...«1 و تمام طاق فروخواهد ر
ییم؟ آن هــا می خواهند ما زندانی باشــیم و مــا می خواهیم  ... مــا بــا زندانبانان خــود چه بگو

کنیم؟ زندانی نباشیم. بر سر چه صلح 
گر در جمع زندانبانان خود به رقصیدن مشــغول باشد و زندانبانانش برایش در حال  زندانی ا
که  کف زدن، باز هم در انزواست. زندانی در جمع زندانیان جا دارد و تنها هم زنجیران او هستند 
یادش را و جنبشش را درک می کنند و ما زندانیان این نظام جهانی قبل  او را و سخنش را و فر
یختن  کنیم؛ چراکه این زندان در حال فرور از آنکه به زندانبان بیندیشیم، به زندان باید اندیشه 

است و احتیاج به یک حرکت دارد.
که  که در آن زندگی می کنیم و این قافله با چنین شتاب سرسام آوری  این چنین است جهانی 

که به اختصار شرح آن رفت ...2 کرده است به سوی سرنوشت محتومی می رود  پیدا 

دهۀاخیر چهار 3ــنگاهیبهتحوالتسیاسیواجتماعیدر
که سلسله مقاالت »پایگاه جهانی انقاب« در روزنامۀ جمهوری اسامی به چاپ  از هنگامی 
کتاب سپیده سر زده است منتشر  رسید )آبان 1359( و سپس انتشارات سروش آن را در قالب 
یرایش این سطور هستم،  که در حال نگارش و و کرد )اسفند 1359( و تا امروز )1397/3/15( 
سی وهشت سال گذشته است. در چهار دهه ای که بر انقاب اسامی گذشته، حوادثی رخ داد 
یج شکســت اقدامات نظام جهانی علیه انقاب اســامی را در پی داشــت و منجر به  که به تدر
سقوط نظام شوروی و برچیده شدن نظام جهانی دوقطبی و آغاز پایان عصر سلطۀ بدون منازع 

یکا بر جهان شده است. این شکست ها بدین قرار است: امپراطوری   امر
یه طلبانۀ فرهنگی علیه جمهوری اسامی ایران 1. شکست نسبی حرکت های تجز

یه طلبانۀ سیاسی ــ نظامی در ایران 2. شکست حرکت های تجز
کودتای نظامی نوژه 3. شکست 

یکا در طبس 4. شکست حملۀ نظامی   امر
5. شکست جنگ تحمیلی هشت ساله علیه جمهوری اسامی ایران

کمی تلخیص( 2. همان.1. همان، 15. )با 
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ین لیبرالیســم، حقوق بشــر،  یکات سیاســی ــ اجتماعی )با عناو 6. شکســت تحرکات و تحر
گروه هــا  بــا سوءاســتفاده از ســابقه و وجهــۀ  دموکراســی خواهی، دفــاع از حقــوق زنــان، و ...، 

و چهره ها(
ین مختلف مثل  یبانه با عناو یســتی و افراطی مذهبی و عوام فر 7. شکســت حرکت های ترور
یژه تکنولوژی ارتباطی مثل  استفادۀ ابزاری از والیت )تشیع انگلیسی(، مخالفت با تکنولوژی به و
یون و ســینما، مخالفت با تمدن، مخالفت با انتخابات و حق تعیین سرنوشت، مخالفت  یز تلو

با آزادی، مخالفت با فلسفه، و ...
8. شکست عملی و نسبی محاصرۀ اقتصادی جمهوری اسامی ایران

9. متاشی شدن نظام جهانی دوقطبی با متاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی
پاشی اتحاد و پیمان نظامی ورشو و آشکار شدن ماهیت واقعی پیمان ناتو 10. فرو

یت مردم عــراق در صحنۀ  کثر یم صــدام و پیدایش تأثیــر عینــی ارادۀ ا 11. متاشــی شــدن رژ
سیاست این کشور

12. فروکش کردن تب و تاب حرکت های سوسیالیستی، مارکسیستی، و ناسیونالیستی
13. پیدایش و خیزش جنبش های انقاب اسامی در لبنان، فلسطین، یمن و ...

یع و شتاب فرایند بیداری اسامی در جهان اسام 14. تسر
یستی به  15. شکســت توطئۀ »نابود ساختن محور مقاومت« با جنگ تحمیلی و حملۀ ترور

یه محور مقاومت در سور
ین اســامی ــ نظامــی در منطقه، نظیر حشد الشــعبی در  گروه هــا و نهادهــای نو 16. پیدایــش 
یه، انصاراهلل در یمن، و پیدایش ظرفیت های نظامی جدید  عراق، جیش الدفاع الوطنی در سور

به نفع محور مقاومت
17. شکست ذهنی و عینی الگوی خافت در میان اهل جماعت و سنت و آزمون دردناک 

یه و عراق الگوی خافت داعش در سور
کــره شــمالی و جمهوری اســامی ایــران در  18. بن بســت نســبی غــرب در مقابــل پیشــرفت 

دانش هسته ای
19. شکســت عملی پــروژۀ بهار عربی و ســقوط دیکتاتورها نظیر بن علی در تونس و حســنی 
مبارک در مصر و علی عبداهلل الصالح در یمن و بوتفلیقه در الجزایر و عمر البشــیر در ســودان و 
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ناکامی غرب در بازی های سیاسی نظیر بازی بهار عربی
و  در خاورمیانــه  آن  متوالــی سیاســت های  بــا شکســت های  یــکا  پایــان عصــر   امر آغــاز   .20

یرۀ کره. شبه جز
کتــاب، با عنــوان »چهل ســال مقاومت انقــاب اســامی در ایران«،  در بخــش پایانــی این 

کرد. به اجمال دربارۀ تحوالت فوق بحث خواهیم 



یخ تار فصلهفتم:پایانوآغاز



شهید چمران مقام معظم رهبری   امام خمینی    

سیدعبدالمالک حوثی سیدحسن نصراهلل   شهید دکتر فتحی شقاقی   

شهید صیاد شیرازی شیخ زکزاکی   شهید عماد مغنیه    
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کدامیک؟! یخ؛ تار یخیاآغاز 1ــپایانتار
ایران انقالباسالمیدر یکاوآغاز 1ــ1ــامر

یــم  چهــل ســال پیــش، انقــاب اســامی در ایــران پیــروز شــد و یــک ســال بعــد از ســقوط رژ
یر خطر برای  یکا( آژ یکا در تهران )سفارت   امر شاهنشــاهی در ایران، با اشغال النۀ جاسوسی   امر
ابرقدرت ها در خاورمیانه به صدا درآمد. دوازده ســال پس از اشــغال النۀ جاسوســی )27 سال 
یکایی، با همــکاری انتشــارات پنگوئن، مقالۀ  یامــا، فیلســوف   امر پیــش؛ در ســال 1992(، فوکو
کانادا  یکا، انگلستان، و  ین انســان«1 در   امر یخ و آخر جنجال برانگیز خود را با عنوان: »پایان تار

کرد. )در جهان انگلوساکسون ها و نیز کشورهای مستعمرۀ آن ها( منتشر 
ین حد  که نظام لیبرال دمکراســی غرب آخر کتاب چنین بود  یاما در این  حرف اساســی فوکو
که در غرب  یف مدرن آن ــ است و این انسانی  یت در مسیر عقانیت ــ با تعر نبوغ سیاسی بشر

یخ بشر است! ین حد تکامل انسانی در تار به وجود آمده آخر

یکا 1ــ2ــفوکویاماوامر
یکایــی و از جهــت وراثــت، ژاپنــی اســت؛ ازایــن رو  یــت،   امر یامــا، از جهــت هو فرانســیس فوکو
 
ً
کشــورش می اندیشــد، خود را قاعدتا کرده اســت. او وقتی به  کم نظیری پیدا  یژه و  شــخصیت و
یــادی بر سرنوشــت  که تــا حّد ز کشــوری اســت  یکایــی احســاس می کنــد. او شــهروند  یــک   امر
 با آن ها احســاس 

ً
که به یاد پدرانش می افتد، لزوما گذاشــته اســت. ولی هنگامی  یت تأثیر  بشــر

هم ذات پنــداری و هــم دردی می کنــد و بــه لحاظ وراثت و شــکل ظاهــری اندامش نیــز به آن ها 
ید:  که به او می گو یاما از یک دغدغۀ دلهره انگیز رها نمی شــود؛ دغدغــه ای  شــباهت دارد. فوکو

1 .»The End of History and The Last Man»
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یکا شــد. ولی از  که در جنگ جهانی دوم قربانی بمب اتمی   امر »من یک ژاپنی هســتم«؛ ژاپنی  
یاما  گاهی قلب فرزندان به ســوی خانۀ پدری بیشتر تمایل دارد تا خانوادۀ پدری، فوکو که  آنجا 
یکایی می داند تا یک احساس ژاپنی. او در بخش  نیز خود را احتمااًل بیشــتر، یک اندیشــۀ   امر
که قدرتی ندارند ســخن به میان آورده اســت.  کتابش1 در مورد قدرت آن هایی  بیســت و چهارم 
یۀ واقعیت گرایی2، ناامنی، پرخاشگری، و جنگ را احتماالت همیشگی محیط  او براســاس نظر
کــه از طبیعت  کــه این شــرایط، شــرایط زندگی انســانی اســت  بین المللــی می دانــد و بــاور دارد 
ین ندارد و تغییر نمی یابد. او به نوعی رئالیسم سیاسی باور دارد و به  انسانی برمی خیزد و جایگز
یخ بشر رخ داده اند.  که در طول تار یخی و عینی به جنگ هایی اشاره می کند  عنوان شواهد تار
کتاب مقدس3 به آن اشــاره شــده تا جنگ های جهانــی در قرن  کــه در  یــزی  از نخســتین خونر

بیستم میادی.4

1ــ3ــبنبستفوکویاما
یژه پس  که امروزه نظام لیبرال دموکراسی، به و کتاب خود این پیام را داد  یاما به خوانندگان  فوکو
ط در جهان 

ّ
یان غالب و مسل از جمع شــدن بساط اتحاد جماهیر شــوروی، به صورت یک جر

که منطقی است همۀ کشور ها و جوامع باید در برابر نظام  کرد  امروز درآمده است و چنین داوری 
ین حد تاش ها و مبــارزات ایدئولوژی ها، به صورت  یرا آخر لیبرال دموکراســی تســلیم شــوند؛ ز
یســم در اعتقاد ســر برآورده  لیبــرال دموکراســی در سیاســت و ســرمایه داری در اقتصــاد و سکوالر

ین آن شود وجود ندارد. است. بنابر این تصّور، اینکه نظام سیاسِی بهتر و مناسب تری جایگز
کنون انسان شبیه میمونی است  که ا گاه بر این اندیشــه پای می فشــارد  یاما ناخودآ یا فوکو گو
یخته بر شــاخه ای از شــاخه های درخت  کاپیتالیســم، آو یخ در قفس طایی  کــه در جنگل تار
گرفتــار و محــدود و محصــور مانده اســت و در این قفــس ــ یا در دهکدۀ مارشــال  یالیســم،  ماتر
ید و او را  یایــی طایی برای او آفر یامایی، باید رو مک لوهان ــ و یا به تعبیری در بن بســت فوکو

ین شرایط قرار دارد. که در بهتر کرد  قانع 
که  یاما یکی از آن ها اســت؛ انســانی  کــه فوکو بــا این نگاه، انســان امروز همان هایی هســتند 

1. The Power of The Powerless 2. Realism 3. Bible

4. Francis Fukuyama, Ibid, 254.
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کرده، چشم دل خود را بر روی خدا بسته و به گمان خود مرگ خدا را اعام  یک را انکار  متافیز
کشــته  گرفتار توهمــات ترس آور می شــوند تصّور می کند خدا را  که  کســانی  کــرده اســت و مانند 
کشــته و این مســیر بن بســت را بــرای حرکت روح  اســت؛ چــون ایمان به خدا را در وجود خود 
که به جای خدا نشسته است و در قفس  یده، در همان توهم ترس آلود تصّور می کند  خود برگز
یت باید در جستجوی  یاما با مرگ معنو کینز و دهکدۀ مارشــال مک لوهان و بن بست فوکو رفاه 
گمــان خود در ایــن جهان بی خــدا، حیاتــی خیال انگیز و  معنایــی بــرای بــودن خود باشــد تا به 
یرگر یک  که تصو گردونه ای دّوار و ســرگردان از سرگذشــتی  ین و بی پایان در  یایی و تداومی نو رو
کند. او لیبرال دموکراســی را الهۀ معبد زندگی خود می بیند و  پایان اســت برای خود دســت و پا 

یر به سوی آن سجده می کند. گز نا
یخی  یش تار به باور او، با پیروزی غرب بر جهان، جهان و نیز گردش و چرخش و جهش و پو
یشی نخواهد  جهان به پایان خود رسیده است. و به سوی مرحلۀ دیگر چرخشی و جهشی و پو
گرفتاِر آن شــده و  یخ همواره  که انســان هایی در طول تار گمانه ای اســت  بود و این البته توهم و 
ین مرحلۀ تکامل بشــری دانسته  و حکومت خود را ابدی پنداشته ولی سرانجام  خود را در آخر

گرفتار آمده اند و جای خود را به دیگران سپرده اند. یخ  در چنگ آهنین تقدیر تار
یک خود ــ سلطنت موروثی، فاشیسم،  این گونه نیست که لیبرال دموکراسی بر رقبای ایدئولوژ
و جدی تر از همه کمونیسم ــ پیروز شده و در سراسر جهان دربارۀ مشروعّیت آن اتفاق نظر نهایی 
یخ به پایان خود و بشر به نقطۀ اوج  ین مدل شناخته شده و تار به وجود آمده، و به عنوان بهتر
ین نیاز های خود پاســخ  ین و اساســی تر یک خود رســیده و درنتیجه به عمیق تر تکامل ایدئولوژ

داده باشد.
 متفاوت از جهان 

ً
که نتواند دنیایی ذاتا که بشــر به جایی رسیده باشد  گونه نیســت  و نیز این 

کند و هیچ نشانه ای از امکان بهبود بنیادین در نظام جاری وجود نداشته باشد.  کنونی را تصّور 
گفته است. او امروز  یکا، و به جهان دروغ  یاما با ســرهم بافتن این داستان به خودش،   امر فوکو
یــخ دروغ بزرگ در قرن  کتاب پایان تار کند و چــه از آن روی برتابد،  چــه بر این ادعا پافشــاری 
یخی نیست، بلکه آغاز پایان یک  یژۀ تار حاضر اســت. پایان جنگ ســرد عبور از یک مرحلۀ و
ین شیوۀ حکومت در جامعۀ بشری نیست،  یخی است. و لیبرال دموکراسی غربی آخر مرحلۀ تار

که در حال سپری شدن است. یخی است  ین شیوۀ حاکم بر بشر در یک دورۀ تار بلکه آخر
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یل دورانت و ینبی   آرنولد جی. تو

یش انگلس یدر فر کارل مارکس 
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هانتینگتون یاما   فرانسیس فوکو

ین تافلر الو برنارد لوئیس 
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جان مینارد کینز  ماکس وبر 

ایرا الپیدوس آدام اسمیت 
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هری ترومن ینستون چرچیل   و

یچارد نیکسون ر هنری کسینجر  
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انگلیس یکاونظامسلطنتیدر 1ــ4ــلیبرالدموکراسیامر
کــه امروز  اصــواًل نظــام لیبــرال دموکراســی غربــی از دل نظام ســلطنتی انگلســتان درآمده اســت 
یلنــد، و ... ــ  کانادا، اســترالیا، نیوز یتانیا،  یــرۀ بر بــا قــدرت تمام نه تنها در قلمرو وســیع خود ــ جز
که حتی غیرمســتقیم در تمام امور ملل جهان دخالت دارد و نه تنها فاشیســم  حکومت می کند، 
کمونیســم پیروز  کــه خود به جای آن نشســته اســت و نیــز نه تنها بر  را از ســر راه خــود برداشــته 
کمونیسم  کوشا و رفیقی صمیمی از دســت داده است.  یکی  کمونیســم را همچون شر که  شــده، 
که  که امروزه نه تنها نقاب ســیمای امپراطوری روســیه  بال دوم عقاب نظام جهانی دوقطبی بود 
که متاشــی  که آن عقاب فروافتاده اســت. اصواًل معنی نظام دوقطبی ــ  امروز هســت، نیســت، 
کرملین و ســفید بــرای حکومت  کاخ  شــد ــ چیــزی جز تعامــل و تناســب و ارتبــاط هدفمنــد دو 
یت نمادیــن امور جهانــی برای منافــع حکومت کننــدگان بر جهان  کوخ نشــینان جهــان و مدیر بــر 

نبوده است.
 او 

ً
یاما پنهان بــوده باشــد. قاعدتا که این حقایــق از چشــم فوکو کــرد  مشــکل می تــوان تصور 

بیش از آنکه در پی کشف یک حقیقت علمی باشد، به دنبال ترمیم ضعف ها و شکست ها ی 
نظــام جهانی در افــکار عمومی جهانیان بوده اســت. به همین دلیل اندیشــه اش مورد حمایت 

گرفته است. رسانه های غربی قرار 

جهانامروز 1ــ5ــمتفکرانغربوتجدیدحیاتاسالمدر
یزش  که خطر ر ین تافلز از متفکرانی هستند  یاما، ساموئل هانتینگتون، برنارد لوئیس، و الو فوکو
کرده اند و می داننــد بیداری ملت اســام در ظرف  یالیســم غــرب را احســاس  بــرج و باروی امپر
یالیســم غرب ــــ و نه تمــدن غرب ــ  جغرافیایــی تمــدن اســامی و تجدیــد حیــات آن بــرای امپر
خطری جّدی به شمار می رود، از این رو، تاش می کنند راه های مقابله با بیداری اسامی را به 
زمامداران غرب نشــان دهند. هانتینگتون به کارگیری قدرت سخت را پیشنهاد می کند و بفهمی 
ید: »مرزهای جهان اسام را با خون رنگین کنید.« شاید براساس همین فرمان بود  نفهمی می گو
کشورهای مسلمان دیگر  یه، سودان، میانمار، و برخی  که مســلمانان در بوسنی، فلسطین، نیجر

قتل عام شده اند و می شوند.
یکایی آمیخته، قدرت نرم را پیشــنهاد می کند.  که لطافــت ژاپنی را با خشــونت   امر یامــا،  فوکو
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یسم به جبهة النصره و  کردند و با تکمیل پروژۀ ترور ولی اســرائیلی ها قدرت هوشمند را پیشــنهاد 
که به نظر می رسید در حال بیدار  یخ را،  کوشیدند این شیر خفتۀ در بیشه تار داعش رسیدند و 
کمر مقاومت اسامی را در منطقه با ضربۀ  شدن است، با هزار افسون به اسارت خود بکشند و 

یسم و با نقاب اسام خواهی بشکنند و نمی توان گفت هیچ توفیقی به دست نیاورده اند. ترور
ین تافلر جانشین مردانی شده اند که قرن بیستم بر  یاما، هانتینگتون، برنارد لوئیس، و الو فوکو
یل دورانت، مارکس، انگلس، ماکس  ین بی، و مبنای اندیشۀ آنان ساخته شد؛ مردانی نظیر تو
کسینجر، و نیکسون ــ  کینز، و آدام اســمیت همراه با سیاســتمردانی نظیر چرچیل، روزولت،  وبر، 
که دو نفر آخر زوج سیاســی بســیار موفقی بودند و توانستند هوشیاری چینی را مسحور دلربایی 
کمپانی های چندملیتی ســازند و چیِن مدعی انقاب جهانی را تسلیم نظام جهانی  رقاصه های 
کــه روزی در  کمپانی هــای چندملّیتی اســت و مردمش،  که اینک شــریک تجاری تمــام  کننــد، 
یالیست ها  یالیسم بودند، خود کارگران کارخانجات امپر یای جهانی بر امپر اندیشۀ پیروزی پرولتار
یا از اســاس یک  شــده اند. شــاید حــق هم همین باشــد؛ چــون ایدئولــوژی دیکتاتــوری پرولتار
یالیستی بود و نانی بود که انگلس و مارکس در تنور انگلیس  پختند و لنین آن را  ایدئولوژی امپر

کارگران جهان داد. از تنور درآورد و به دست 

1ــ6ــفوکویاماودموکراسی
یامــا بــرای اینکــه بتوانــد مشــروعیت نظــام لیبــرال دموکراســی غــرب را بــه اثبات برســاند و  فوکو
کند مفهوم مشــروعیت را تغییر  که غرب با آن ها وارد جنگ شــده، انکار  مشــروعیت نظاماتی را 
ت شکســت نظامــات دیگر بحــران مشــروعّیت بوده، 

ّ
یــد عل داده اســت. او، ضمــن آنکــه می گو

یسد: می نو
مشــروعّیت بــه معنــی عدالــت یا حق ــــ در یــک معنــی مطلق ــــ نیســت. مشــروعّیت مفهومی 
یم موفقی باید بر معیار هایی از مشــروعیت بنا  اســت در ارتباط با درک عینــی مردم از آن. هر رژ

شده باشد.1 
ید: »الحق لمن غلب.«2  یف، بیان جدیدی از ضرب المثل قدیمی عربی است که می گو این تعر

1. See: Francis Fukuyama, Ibid, 15.
که پیروز شده است. 2. حق با طرفی است 
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چرا و براســاس چه ضرورتی باید بین مفهوم دو واژۀ مشــروعیت و عدالت فاصله وجود داشــته 
که به  کــه اصواًل عدالت اســت  یاما در ایــن مورد برای چیســت؟ در حالی  باشــد؟ اصــرار فوکو
نظام مشــروعیت می بخشد. وقتی ما حق تعیین سرنوشــت را برای مردم قائل باشیم و از طرف 
دیگر به تقسیم مساوی فرصت ها اعتقاد داشته باشیم، به این نتیجۀ طبیعی و قطعی می رسیم 
که مطلــوب و مرضی مردم باشــد و ارکان آن را  کار بیاید  یمی بر ســر  کــه عدالــت حکم می کند رژ
کنند و فرصت های برابر در اختیار مردم قرار دهد. این مفهوم مشــروعیت نظام  آرای مردم تعیین 
یاما در دو رکن اصلی مشروعیت )حق و عدالت( ایجاد تردید می کند  سیاســی اســت. ولی فوکو
یف طبیعی و دقیق و علمی تردید نشــان می دهد؛ چــرا؟ چون در غیر این  و نیــز در برابر این تعر
گلوله و با خشونت  که غرب آن ها را به ضرب  صورت با مسئله مشروعیت بسیاری از نظاماتی 
که با خواســت و ارادۀ ملتشــان بــه وجود  کند؟ نظاماتــی  کرده اســت چــه  هــر چــه تمام تــر نابود 

آمده بودند.
یاما برای اثبــات نظر ابهام برانگیــزش در مورد  کــه فوکو کنیم  اجــازه بدهید از همــان مثالی یاد 

یسد: یاما می نو کرد؛ یعنی آلمان هیتلری. فوکو مشروعیت به آن اشاره 
یک مستبد بیدادگر1 می تواند بر فرزندانش و مرد پیری و احتمااًل زنش با قدرت خود حکومت 
یکی از آن ها نیرومندتر باشــد. ولی او نمی تواند به همان ســهولت بر دو  گر از نظر قدرت فیز کند، ا
ت بــا میلیون ها نفر جمعّیت 

ّ
 نمی توانــد بر یک مل

ً
کند و قطعا یا ســه نفــر از مردم دیگر حکومــت 

کرد، منظور ما  ییم دیکتاتوری مانند هیتلر به وسیلۀ زور حکومت  که ما می گو حکم براند. وقتی 
ی است.2

ّ
حامیان هیتلر از جمله حزب نازی و گشتاپو و نیروهای دفاع مل

که  یکا ــ  گشــتاپو نام می برد، آیــا حزب جمهوری خــواه در   امر یامــا از حزب نازی و  وقتــی فوکو
خودش نیز عضو آن حزب و جناح بازهای آن است ــ و سازمان سیا و اف.بی.آی را از یاد برده 
که هیتلر با آرای مردم آلمان به قدرت رســید و مــردم آلمان برای دفاع از  اســت؟ آیــا او نمی داند 
که  ین نفر جنگیدند و هنگامی تســلیم شــدند  که خود آن را به وجود آورده بودند تا آخر نظامی 
کازاکی در سراسر جهان به گوش می رسید و تانک های  صدای انفجارهای اتمی از هیروشیما و نا

کرده بودند؟ روسیه خانه های مردم را در برلین شخم زده، با خاک یکسان 
یــخ به صورت دیگــری رقم می خورد و آلمــان به بمب اتم دســت می یافت و به جای  گــر تار ا

1. tyrant 2. Ibid, 15.
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یس  یاما به جای تدر یورک را هدف می گرفت، امروز فوکو کازاکی، واشنگتن و نیو هیروشــیما و نا
در دانشگاه جان هاپکینز، در دانشگاه برلین درس می داد و از نقش دیکتاتور هایی بنام چرچیل 
یــات خود مثال مــی آورد و خدمات آلمان  و آیزنهــاور و روزولــت در تهدیــد صلح برای تأیید نظر

کودکان را می ستود. هیتلری به حقوق بشر، دموکراسی، و دفاع از حقوق زنان و 
یالیسم غرب با بسیاری از دموکراسی ها در جهان جنگیده، آن ها را  که امپر حقیقت این است 
که آلمان مســئلۀ ما نیست؛ این مسئله در غرب  یم  نابود ســاخته است. از آلمان هیتلری بگذر
رخ داده است. ما امروز بیشتر به دنیای خودمان یعنی جهان سوم )به تعبیری( و به مستضعفین 
ت دشــمنی غرب با دولت منتخب ســالوادور آلنده در 

ّ
جهان )به تعبیری دیگر( می اندیشــیم. عل

گلوله جان  کارش بــا  شــیلی و محمــد مصدق در ایــران چه بــود؟ چرا باید آلنده در پشــت میــز 
ت حمایــت غــرب از دیکتاتورهایــی نظیر 

ّ
می باخــت؛ در حالــی  کــه منتخــب ملتــش بــود؟ و عل

یم های قرون وسطایی و عقب مانده ای نظیر عربستان سعودی  پینوشه و محمدرضا پهلوی و رژ
که مدعی اســت از دموکراسی و آزادی در  کنیم  چیســت؟ ما قســم حضرت عباس غرب را باور 
جهــان حمایت می کنــد یا دم خروس پینوشــه، وان تیو، فهد، ملک حســین، بن علی، حســنی 

مبارک، ملک سلمان و پسرش، و صدها نمونۀ دیگر را؟
یکا   در مورد ایاالت متحدۀ   امر

ً
یاما در مورد اتحاد جماهیر شوروی ذکر می کند دقیقا آنچه فوکو

که با نظارت رسانه ها  که حکومت تمامیت خواه آرزو می کند  صدق می کند. او بر این باور است 
و آمــوزش و تبلیغــات تمــام مردان اتحــاد جماهیر شــوروی را با تغییر ســاختار اعتقــادی و نظام 
یــن اجتماعی  یر کنــد و این فراینــد تا جزئیــات زندگی انســانی در الیه های ز ارزش هــا بازســازی 

توسعه یابد و حتی روابط خانوادگی را نیز دربر بگیرد.
یخی، و زبان در این شرایط هدف قرار می گیرد و دیگران جامعه را به صورت  دین، حافظۀ تار
که یک دولت قدرتمند آن را  یزی می  کنند؛ برنامه ای  منظم و روشــمند تا ســطح خانواده برنامه ر
یاما در مورد اتحاد جماهیر شوروی  گر کمی دّقت کنیم، می بینیم آنچه فوکو اجرا و مهار می کند.1 ا
یت در  یکا در برابر بشر که ایاالت متحدۀ   امر کاســت ترسیم رفتاری است  یر می کند بی کم و  تصو
یکا ساختار فکری و نظام ارزش های نخبگان جهان را با کمک شبکه ای  گرفته است.   امر پیش 
از رســانه های بین المللــی و آموزش و تبلیغات مهار و بازســازی و در مقیاس جهانی، قالب ها و 

1. Ibid, 24.
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گونه ای  چهارچوب های ذهنی را برای تعیین رفتار افراد بشر در سطح جهان طراحی می کند؛ به 
یکایی شدن« است. که امروز »جهانی شدن« نام دوم پدیدۀ »  امر

یســتند،  گــر در عصــر نظام دوقطبی، ملل اتحاد جماهیر شــوروی در پشــت دیوار آهنین می ز ا
ت هایی 

ّ
یکایی زندگــی می کنند و معــدود مل امــروز ملل جهان پشــت حصــار فوالدین ســلطۀ   امر

یه تهدید می شوند.  یر بار این بیداد آشــکار نمی روند به سرنوشــتی همچون سرنوشــت سور که ز
یاما مدعی اســت حکومت اتحاد جماهیر شــوروی پس از جنگ جهانــی اّول از بیرون به  فوکو
مردم شــوروی تحمیل نشــد؛ حال آنکه پس از جنگ جهانی دوم مارکسیسم با نیروی خارجی 
یا در لندن و منچستر تولید  یۀ دیکتاتوری پرولتار که نظر پای شرقی تحمیل شد.1 در حالی  بر ارو
شــد، نه در مســکو و ســنت پطرزبورگ. انگلس و مارکس شهروندان نخبۀ انگلســتان بودند، نه 
یاما تصدیق می کند، ضعف  متفکران برجستۀ روسیه و آسیای مرکزی و قفقاز. همان  طور که فوکو
واقعی اتحاد جماهیر شــوروی فقط در مسائل اقتصادی نبود )هرچند در اقتصاد پیشرفت های 
که اتحاد جماهیر شوروی با آن  کرده بود(، بلکه بحران بزرگ تر بحران مشــروعیت بود  ســهمگین 

درگیر شده بود.
ت ها قربانی شده بود و 

ّ
یا، بی تردید هم حق تعیین سرنوشت مل در دیکتاتوری نمادین پرولتار

هم عدالت اجتماعی و سیاسی. و آسیای مرکزی با وقوع انقاب اسامی در ایران به مرحله ای 
یاما دربارۀ  کنــد. فوکو کــه این هر دو حــق را از زمامدارن شــوروی مطالبه  گاهــی رســیده بود  از آ
یسد: »خیلی ها به این نتیجه رسیدندکه علی رغم سال ها تبلیغات دولت شوروی،  شوروی می نو
یت امروز، به رغم  که بشر  همان نتیجه ای اســت 

ً
ید.«2 این دقیقا این دولت به آن ها دروغ می گو

تبلیغات سنگین و وسیع حکمرانان دولت های غربی، به آن رسیده است.
یسد: یاما به حقیقت مهمّی اشاره می کند و می نو فوکو

که از  که رهبــران چینی بــه این نتیجــه رســیدند  کمونیســم هنگامی بــود  نقطــۀ شــروع بحــران 
یزی متمرکز سوسیالیستی آن ها را به  کاپیتالیست آســیا عقب می مانند و برنامه ر کشــورهای  بقیۀ 

عقب ماندگی و فقر محکوم می کند.3
که غرب پــس از انقاب چین در اطراف  حقیقت مهم در این فراز اشــاره به برنامه ای اســت 
کره جنوبی، ســنگاپور، و ... بود؛ به  ی، 

ّ
کرد و آن مدرنیزاســیون هنگ کنگ، چین مل چین اجرا 

1. Ibid, 49. 2. Ibid, 41. 3. Ibid.
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که قدم به خارج از چین می گذاشــت، می شکســت و تحلیلش از انقاب  که هر چینی  گونه ای 
یکا می شد، حکایت آن روستایی را پیدا می کرد  پا و   امر یخت و وقتی وارد ارو چین و دنیا فرومی ر
کــه در فیلــم آقای هالو به تهران می آید و عاشــق پاکباخته و صادق و ســینه چاک یک روســپی 
یــان این نقش را با  که علی نصیر  

ً
یــزد. انصافا می شــود و هــر چه دارد و نــدارد را به پای او می ر

کرده است. شایستگی بسیار بازی 
کرد. پس از پیروزی انقاب اسامی در ایران، غرب  غرب همین بازی را با انقاب ایران نیز 
گروه  نگران ســرایت این انقاب به دو ســاحت بود: جهان عرب و اندونــزی. چون جهان عرب 
مرجع مســلمانان جهان اســت و مکه و مدینه در عربســتان و االزهر در مصر منشــأ الهام و اقدام 
کشــور اســامی  ین  که بزرگ تر برای مســلمانان جهان به شــمار می روند. و اندونزی بدین دلیل 
کشــور هایی نظیر اســترالیا،  کاســته ها  اســت و غرب می کوشــد قطعه قطعــه از آن بکاهد و از آن 
یلند، برونئی، و تیمور شرقی بسازد. بدین دو دلیل دست به نوسازی امارت های عرب نشین  نیوز
خلیج فارس و عربســتان از یک سو و مالزی از دیگر سو زد تا اعراب به جای انقاب اسامی 
یت و این قبیل نوکشــورها را الگو قرار دهند. مــردم اندونزی نیز مالزی را الگوی  کو ایــران، قطر و 

خود بدانند و از آن سرمشق بگیرند، نه از انقاب اسامی در ایران.
در ضمــن، رفــت و آمــد ایرانیان به مالزی و شیخ نشــین های خلیج فارس تســهیل شــد تا هر 
کند؛ چه برســد به  کشــور و انقابش تغییر  ایرانــی، با ســفر به ایــن مناطق، تحلیلــش از خود و 
پا  که از »روســتای ایران« به »تهران ارو کسانی  کم نبودند  یس و واشــنگتن.  ســفر به لندن و پار
کردند و عاشــق روسپی بزک کردۀ مدرنیته شــدند و مرتد از انقاب به کشورشان  یکا« ســفر  و   امر
برگشتند و شب و روز در فراق لب و لپ و سر و گوش و بر و بازو و چشم و ابروی آن لعبت افسونگر، 
یختند و مأیوسانه آه کشیدند  که به عقد تمام سرمایه داران جهان درآمده است، بیتابانه اشک ر

ین فرستادند. و به انقابشان نفر
 پس از پیروزی انقاب 

ً
نوســازی در عربستان و شیخ نشــین های خلیج فارس و مالزی دقیقا

کره جنوبی، و  کما اینکه نوسازی در هنگ کنگ، چین تایپه،  گرفت؛  اســامی در ایران صورت 
... پس از انقاب چین انجام شده است.

یخی را کشف کرده و آن این که برای  ید که یک طرح کلی و قانون تار یاما با اصرار می گو فوکو
ینه های متعدد و متعّینی وجود داشته و بشر در  گز کشورها  ساماندهی امور سیاسی و اقتصادی 
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کاسته است. کرده، از آن ها  ینه ها عبور  گز یخ یکی پس از دیگری از این  طول تار
یاما نام می برد،  که فوکو که به ترتیبی  یخ پدیدار شده اند  گوناگونی در تار بدین ترتیب نظامات 
یستوکراســی و اشرافی، مذهبی و دینی، تئوکراسی و روحانی،  عبارت اند از: نظامات سلطنتی، آر
که توانسته اســت از این تنازع  کمونیســم1، و باالخره تنها نظام سیاسی  فاشیســت، دیکتاتوری 
یت و  یخی در انتهای قرن بیستم استقبال بشر ینیسم تار یخی جان سالم ببرد و در یک دارو تار

جامعۀ جهانی را برانگیزد نظام لیبرال دموکراسی غربی بوده است.
کــرده و در  یخــی به ترتیب از نظام سیاســی ســلطنتی آغاز  یت در یــک تکامل تار یــی بشــر گو
 چهار صفحۀ بعد جدول بلند باالیی 

ً
نهایت به لیبرال دموکراســی غربی رسیده است. ولی دقیقا

یکا از ســال 1790 تا بعد دارای نظام لیبرال دموکراسی بوده  که نشــان می دهد   امر را ارائه می کند 
کشور،  کمونیسم در این  کتبر در روسیه و ظهور  اســت؛2 یعنی بیش از یک قرن قبل از انقاب ا
لیبرال دموکراسی پدید آمد. جالب تر آنکه با توجه به همین جدول می توان گفت انقاب اسامی 
یکا پیروز شد و حدود 190  کار نظام لیبرال دموکراســی در   امر در حدود 189 ســال پس از آغاز به 
یکا، نظام جمهوری اسامی  ســال پس از تأسیس نظام لیبرال دموکراســی در ایاالت متحدۀ   امر
که نظام لیبرال دموکراسی غربی  در ایران تأســیس شده اســت. پس چگونه می توان مدعی شد 
که پس از تأســیس این نظام نظامات دیگری در جهان تأســیس  یخ اســت؛ در حالی  پایان تار
که در ایران تأسیس شــده، با تمام قامت در مقابل  ین آن ها چهل ســال است  که آخر شــده اند 

کرده است؟! یکا استقامت  نظام سیاسی   امر
که امروز اســام در تجدید حیــات خود به نمایش نهاده  یی  یــد به رغم قدرت و نیرو او می گو
کــه در خــارج از قلمــرو فرهنگی اســام قــرار دارند  کســانی   برای 

ً
اســت، بــه نظر می رســد واقعــا

گسترش فرهنگی اسام به سر آمده است.3 در حالی  که اصواًل نگرانی  جاذبه ای ندارد و دوران 
گسترش معنوی و  که به طور اساســی اندیشۀ متفکران غربی را به خود مشغول داشته،  غرب، 
یاما نیز از این نگرانی اصلی و اصولی بی خبر  فرهنگی اسام در جهان امروز است و احتمااًل فوکو
که اندیشه های عرفانی شاعران فارسی زبان نظیر مولوی اینک  نیســت و می داند نه تنها اسام، 

یکایی تحت تأثیر خود قرار داده  اند.4 سنگرهای اندیشه ورزی را در جبهۀ تفکر انسان   امر

1. Ibid, 45. 2. Ibid, 49. 3. Ibid, 46.
یکاست. کتاب های پرفروش در ایاالت متحدۀ   امر 4. امروز ترجمۀ اشعار مثنوی مولوی از 
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کــردن به ســایر نقاط جهان  یامــا، دموکراســی از غرب در حال ســرایت  براســاس نوشــتار فوکو
گوئه،  کوادور، السالوادور، نیکارا است. او جدولی از این سایر نقاط ارائه کرده است و کشورهای ا
کره جنوبــی، تایلند،  یانکا، ســنگاپور،  ینیداد، ژاپن، ســر هنــدوراس، جامائیــکا، دومینیکــن، تر
گینۀ نو، اســرائیل، و لبنــان در این جــدول قرارگرفته اند و  فیلیپین، ســنگال، بوتســوانا، نامیبیــا، 

صدالبته جمهوری اسامی ایران در این جدول نیست.
 پانزده سال 

ً
براساس این جدول1، دموکراسی در ژاپن از سال 1960 آغاز شده است؛ یعنی دقیقا

یکایی ها به این کشور به کمک بمب  کازاکی در ژاپن و ورود   امر پس از انفجار اتمی هیروشیما و نا
کارخانجات پیشرفتۀ ژاپن و واحدهای بزرگ صنعتی یعنی زائی باتسو2  کردن  اتم و سپس پیاده 
کامًا  که  کشــور و بنای نظام جدیدی  کامل آن ها در این  از ســوی متفقین و در نهایت اســتقرار 
مطیع دستورات و اوامر غرب باشد. و این گوشه ای از فرایند گسترش دموکراسی در جهان است.

یخ؟! 1ــ7ــپایانتار
گرفته  یخ جهان صورت  کوشــش های جّدی و منظم برای نگارش تار یاما، از آغاز،  به باور فوکو
کور  یخ تسلسل  یسد: »تار یخ مســئلۀ توســعۀ آزادی بوده اســت. او می نو و دیدگاه مرکزی در تار
یت به  حــوادث و رخداد ها نیســت«3 اما به نظــر او، در مجموع، به طور معنی داری توجه بشــر
گر ما امروز در نقطه ای  کرده اســت و ا یژۀ خود را ایفا  طبیعت نظام سیاســی و اجتماعی نقش و
یم  کنــون در آن قرار دار که نمی توانیم تغییرات اساســی جدیــدی را در برابر آنچه ا گرفته ایم  قــرار 
کنونی به  یمان نمی شناسیم که یک اصاح بنیادین در نظام  گر راه دیگری را فرارو کنیم و ا تصور 

یخ به پایان خود رسیده است. که تار وجود آورد، باید به این احتمال توجه جدی نشان داد 
یخ جهان نیســت.  یخ »جهان انســان« چیزی شــبیه تار ید تار یخ می گو یامــا در پایان تار فوکو
کوشــید طرح  یای راز و رمز آن نیســت. باید  گو فهرســت بلندباالیی از هر چه رخ داده اســت نیز 
کوشش برای نگارش  یخ انســان و جوامع انســانی به دســت آید.  معنی داری از روند حرکت تار
که همۀ مردم و فرهنگ ها را در جهان دربر بگیرد.4 سپس می کوشد  یخ جهان اقدامی نیست  تار

یسد: کند و می نو یک فرضیۀ اثبات نشده را امری مسلم تلقی 
یخی و فلســفی غــرب از یونان باســتان آغاز شــده، ولی  که ســّنت تار علی رغــم ایــن واقعیت 

1. Ibid, 50. 2. Zaibatsu 3. Ibid, 51. 4. See: Ibid .
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یسندگان و اندیشمندان یونان باستان در این زمینه اثری از خود بر جای ننهاده اند.1 نو
که  کوشــش حکمــای یونــان باســتان چه بوده یــا نبوده، ایــن فرض  کار و  صرف نظــر از آنکــه 
یسندگان غرب به  که نو یشــۀ تمدن غرب در یونان باستان است فرض اثبات نشــده ای است  ر
یشه های  کید می کنند و در حقیقت به خود و دیگران آدرس غلط می دهند. ر آن تکیه و بر آن تأ
تمدن غرب در آتن نیست؛ در قرطبه است. سربازان صلیبی نیز از روم شرقی به سوی فلسطین 
یا و لیون جمع شدند و به سوی شرق مسلمان و  کانتابر کاستیل و  یر نشــدند؛ در آراگون و  ســراز
گذشــته از فلسطین، روم شــرقی را نیز مورد تاخت و تاز قرار دادند و  مســیحی، هر دو، تاختند و 
یختند.  پا را فرور کردنــد و هم برج و باروی تمدن مســیحی ارو آن هــا هم مســلمانان را قلع و قمع 
پا حکم می راند؛ پادشــاهان مســیحّیت  کــه بر ارو کلیســا نبود  پــس از پایــان جنگ های صلیبی 
که از شمال اسپانیای امروز و جنوب فرانسۀ امروز سر برآورده بود ــ بودند  نوظهور صهیونیستی ــ 
که  یک دوم  کردند؛ یعنی مردانی نظیر فردر کلیسا حکم راندند و آن را محکوم به شکست  که بر 
کرده است: مبارزه با  پا به دقت ترسیم  هربرت جرج ولز او و خطوط اساســی سیاســتش را در ارو
ینشــِی آثار علمی تمدن اسامی به زبان التین. حتی  گز پا و ترجمۀ  یج الحاد در ارو کلیســا و ترو
یق  که یک سّنت اموی ــ عباسی است، از همین طر سّنت ستایش از حکمای یونان باستانی، 

یکایی را به خود مقّید ساخته است.2 یامای ژاپنی ــ   امر به غرب رسیده و امروز فوکو
یسد:  کیاول می داند، نباید سرزنش شود. او می نو یاما پدر مدرنیته را به یک معنی ما گر فوکو ا
که پیشنهاد  یرا او بود  کیاول است؛ ز »... پدر اندیشــۀ مدرن در رابطه با پیشــرفت اجتماعی ما
کاســیک رهــا شــود ...«3 و ایــن از معدود  کــه سیاســت از ضرورت های اخاقی فلســفۀ  کــرد 
کیاولی به دقت توجه  یاماست. او در نگارش آثار خود به این پیشنهاد ما حرف های درست فوکو

که اینک موضوع بحث ماست. کرده است. یکی از همین آثار همین اثری است 
***

یاما او را وامی دارد که وقتی روی شاخۀ درخت مدرنیته  سرگردانی و سرگشتگی در اندیشۀ فوکو

1. See: Ibid.
کــه در حوزۀ فرهنگی تمدن اســامی بود و پــس از جنگ های صلیبی  یــک دوم پایتخــت خود را در سیســیل،  2. فردر
پای مرکزی حکم می راند. رک: محمدحســن زورق، اســام و  بــه دســت غرب افتاده بــود ــ قرار داد؛ ولــی بر تمام ارو

یسم از آغاز تا امروز. سکوالر
3. Francis Fukuyama, Ibid, 57.
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گاه دست به دامن مسیحّیت شود و آتش این  کیاولی چنگ بزند و  یسمان ما گاه به ر نشسته، 
که اندیشــه و  گرفته، بنشــاند. هراســی  کــه تمــام وجودش را دربر  هــراس ژرف و طاقت ســوز را، 
گرفته و پروژه های اسام هراسی،  احساس متفکرانی چون او و برنارد لوئیس و هانتینگتون را فرا
یده است. او متفکر مدرنی است که به شهادت خودش، از دین و  یسم، و ایران هراسی را آفر ترور

یسد: یاما می نو کرده، و به لیبرال دموکراسی غرب رسیده است. فوکو مذهب عبور 
یشه گرفتند. در  یخ نگاری های جهانی در سّنت غرب از مسیحّیت ر نخستین تار
یِخ جهاِن شناخته شده می کوشیدند، این  که یونان و روم برای نگارش تار شرایطی 
که مفاهیم برابری تمام انســان ها، از نظر خدا و سرنوشــت مشــترک  مســیحّیت بود 

همۀ انسان ها در سراسر جهان، را مطرح نمود.1
یشــه در علوم طبیعــی جدید داشــت و اجازه داد تا فرانســیس  اندیشــۀ مدرن ر
کهن را به وســیلۀ اختراعاتی نظیر قطب نما،  بیکن برتری مدرنیته نســبت به دنیای 

چاپ، و باروت به اثبات برساند.2

کرد و چاپ تبلیغات غربی را در مقیاس وســیع توســعه  یانوردی را هموار  قطب نما راه های در
داد، و باروت همان ابزاری بود که جهانگشایی غرب را امکان پذیر ساخت. ولی این سه اختراع 

بزرگ هیچ  یک در غرب صورت نگرفت و از شرق به غرب رفت.
یخ های جهان پردازانه تحت تأثیر سنت  کوشــش های جدی برای نوشــتن تار یاما،  به نظر فوکو
کانت در مقالــه ای در ســال 1784 با عنوان  اندیشــه ورزی آلمــان بــود. این اندیشــه را امانوئــل 
کرد. به  یخ جهانی از منظــر بین المللــی و جهان نگرانه«3 ارائه و پیشــنهاد  »اندیشــه ای بــرای تار
یاما، این مقالۀ شــانزده صفحه ای تمام اصطاحات و مفاهیــم اصلی ضروری برای  عقیــدۀ فوکو

ید: کرده است. او می گو یف  یخ جهانی را تعر نوشتن تار
که  یخ باید پایانی داشــته باشــد؛ نقطۀ غایتی  که تار کانت بر این باور اســت   ...
یخ انسان را توجیه پذیر سازد. این  براساس ظرفیت های موجود انسان بوده، کل تار
که آزادی در جامعه  نقطۀ پایان تشخیص ضرورت آزادی انسان است؛ به صورتی 
ین نهاد جامعۀ مدنی درآمده باشد. چنین آرمانی  در پناه قانون به صورت نیرومندتر

1. Ibid, 56. 2. Ibid, 57.
3. "An Idea for a universal History from a cosmopolitan point of View"
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مســئلۀ بــزرگ و دغدغــۀ اصلی نوع انســان اســت؛ یعنی رســیدن به چنیــن نهاد و 
جهانی ساختن آن.

یخ  در چنین شرایطی می توان گفت که یک پیشرفت درخور درک و جّدی در تار
کوشــش های سهمگین  بشــر رخ داده اســت. این نگرش معیاری را برای شــناخت 
یخی فراهم و این  و مؤثر به منظور رســیدن به چنان ســطحی از تحول و تکامل تار
یخــی جدا می کنــد. به این نیــاز هنگامی  کوشــش ها را از ســایر حــوادث و مــواد تار
کــه همۀ جوامــع به ســوی نظام جمهــوری و نهادی ســاختن  پاســخ داده می شــود 
که مــا به آن لیبرال دموکراســی  کنند  کننــد و به موقعیتی دسترســی پیــدا  آن حرکــت 
که مردم همه در مسیر  ییم. در آن صورت وضعیتی در جهان به وجود می آید  می گو
کنند و جنــگ از جهان رخت ســفر بربندد و صلح  دانــش و هنــر با یکدیگــر رقابت 
کانت برای بنیاد چنان شــرایطی به دو نیاز اساســی اشــاره می کند؛  جهانگیر شــود. 
که  یخ دانانی  که قوانین تحول و تکامل بشر را بدانند و دوم تار نخست فیلسوفانی 

یخ بشر به دست بدهند.1 کل تار بتوانند طرح معنی داری از 

ین چنین تحول درشــت و چشــمگیری در  یکا را نقطۀ آغاز یامــا ایاالت متحــدۀ   امر البتــه فوکو
یخ بشر را به  که تار یخ بشر می داند و آغاز نظام لیبرال دموکراسی ــ به عنوان مدینۀ فاضله ای  تار

که: یکا می داند؛ ولی می دانیم  هدف نهایی آن می رساند ــ از ایاالت متحدۀ   امر
پا به این قارۀ نوشــناخته  که از ارو یان مهاجری بنیان نهادند  یکا را جنگجو ایاالت متحدۀ   امر
کردنــد و ســاکنان و صاحبان اصلی آن را قتل عام نمودند و تعداد بی شــماری انســان  مهاجــرت 
گرفتند. آن ها ایــن قدرت جهانی را  کار  یــکا به  کردنــد و به عنوان برده در   امر یقــا شــکار  را در افر
یخ بشــر بوده اســت و در سراســر  کشــور تار ین  کشــور تاکنون جنگجوتر کردند و این  پایه گذاری 
کــرۀ زمین پایگاه نظامی، زندان، ســرباز، انبار اســلحه، و ناوهای هواپیمابــر دارد و تاکنون تعداد 
کرده است. آیا پیدایش چنین قدرتی را هدف غایی  بی شماری از انسان های جهان را قتل عام 

ّیت نیست؟ یخ بشر دانستن توهین به بشر تار
یخ بشــر  یرا براســاس این قانون، تار کرده اســت؛ ز البتــه ایــن مشــکل را دیالکتیک هگل رفع 
که  حرکت مداومی از میانۀ برخورد و انقاب و جنگ داشته است. این زنجیرۀ تخاصمی است 

1. See: Ibid, 57-59 .
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کرد. یاما، در نهایت لیبرال دموکراسی را جهانی و صلح را جهانگیر خواهد  به پندار فوکو
که این حرف  گاهی از آزادی نیســت ــــ  یــخ جهان چیزی جز پیشــروی در راه آ یــد تار او می گو
درســتی اســت. و نیز ادامه می دهد: »آزادی به طور مســاوی بــرای همۀ ابناِء بشــر ...« این نیز 
ید ملل شرقی  حرف درستی است. آن گاه او دست به خلق ادعای شگفت انگیزی می زند و می گو
که فقط یک نفر آزاد باشــد. در حقیقت او به طغیان و خود رأی بودن  آزادی را چنیــن می دانند 
یکا، یعنی  کردند؛ ازجمله بر فاتحان قارۀ   امر که در سراســر عالم حکومت  شــاهان اشــاره می کند 
گروهی می شــناختند؛  ید: »یونــان و روم آزادی را برای  پادشــاهان اســپانیا و انگلســتان. او می گو
ی باید آزاد باشــند.«1 آنچه او ادعا می کند یا ناشــی از 

ّ
کل ولی ما معتقدیم تمام افراد بشــر به طور 

کنفوسیوس  یخ ملل شرق است یا از عشق وافر و پایان ناپذیر او به غرب! آیا او از  گاهی از تار ناآ
یــژه در دوران حکومت پیامبر  و تعالیمــش بی خبر اســت یا تحقــق آزادی در صدر اســام را به و
که غــرب به بهانۀ حمایــت از آزادی  و علــی ندیده و نخوانده و نشــنیده اســت؟ یــا از جنایاتی 
مرتکب می شود هیچ اطاعی ندارد؟ استبعادی ندارد که پاسخ تمام این پرسش ها مثبت باشد.

یخ تار 2ــآغاز
یخ تار 2ــ1ــچراآغاز

یخ« برای این فصل تصادفی نیســت. براســاس تداعی معانی  انتخاب عنوان »پایان و آغاز تار
یژه ای پیدا نکرده اســت. این  یاما نیز این عنوان برای ما جاذبه و جلوۀ و کتاب فوکو و با یادکرد 
 می داند که نمی تواند بر 

ً
یاما حتما یاما نیز نیست؛ چون فوکو فصل اصواًل در پاسخ به کتاب فوکو

کند و یا  کند و باید در مورد آن سکوت  یخ داشته است پافشاری  کتاب پایان تار که در  ادعایی 
یسد، که نوشته است.2 به کار دیگری بپردازد. مثًا، دربارۀ کشورسازی و دولت سازی کتاب بنو
که چون  کتابش آورده این اســت  یخ در  یاما برای اثبــات پایان تار که فوکو یــن دلیلی  بزرگ تر
 به 

ً
عقلش به نظامی بهتر از نظام لیبرال دموکراســی غربی نمی رســد، نظامی بهتر از آن هم حتما

وجود نخواهد آمد. این نحوۀ اســتدالل، اســتدالل تمام امپراطوری های پیشرفته، ولی مستکبر، 
گزارش قرآن، فرعون هم به اطرافیان خود می گفت: »من هر  یخ بشــر بوده اســت. به  در طول تار

1. See: Ibid, 60 .
2. Francis Fukuyama, State Building, (Governance and World Order in The Twenty_First contury), Great 
Britain: profile Books, 2004.
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چــه به دوروبرم نگاه می کنم، خدایی غیر از خودم برای شــما پیدا نمی کنم! پس خدایی غیر از 
کتابی می نوشــت،  گر فرعون دســت به قلم می برد و  من هم برای شــما وجود ندارد.«1 احتمااًل ا

ین انسان« می نهاد! یخ و آخر نام آن را »پایان تار
یخ  کتاب پایان تار که در  یاما با همان شّدت بر اندیشه ای  که آیا هنوز هم فوکو روشن نیست 
کرده است. ولی اصرار غرب بر این اندیشه تا اندازه ای  کرده پافشاری می کند یا از آن عبور  ارائه 
ین انســان معرفی می کنند و  یخ و آخر کتاب پایان تار یســندۀ  که او را همواره به عنوان نو اســت 
یر آن  کتــاب آورده و ز یاما را درشــت تر از عنوان  کتــاب State Building اســم فوکو روی جلــد 

یخ«.2 نوشته اند: »مؤلف کتاب پایان تار

یخ تار یخوآغاز 2ــ2ــتار
یخ با این فعل مضارع استمراری  یخ بشر است. در تار یخ« فعل مضارع استمراری در تار »آغاز تار
یخ بشر بود. انسانی چشم به  همیشــه روبه رو بوده ایم. نخستین آغاز، تولد نخستین آدم در تار
که  که دو چشم داشت: اول چشم طبیعت بین )حواس پنجگانه( و دوم چشم دل،  گشود  دنیا 
بــا آن فراطبیعت را می دید و با دو چشــمش می توانســت طبیعت و فراطبیعــت را ببیند. موجود 
یک  یولوژ که متفاوت از تمام دیگر موجودات زنده بود و تفاوتش به دلیل ساختمان فیز زنده ای 
یست شناختی او نیست ــ که از این جهت برتری اثبات شده ای در مقایسه با سایر موجودات  و ز

گونه هایی از موجودات زنده ضعیف تر و عقب تر نیز هست. که در مواردی از  زنده ندارد؛ 
که با آن می کوشــد قدرت و علم  تفاوت اصلی انســان در داشــتن چشــم دوم است. چشمی 
کند.  یش پرواز  یبایی و عدالت و لطف و خاقیت مطلق را ببیند و با بال خواســتن به ســو و ز
یی اوست.  تفاوت اصلی انسان در برابر سایر موجودات زنده در تمایات سرشتی و میل خداجو
یخ  یرانی و صعود و سقوط در تار همین میل سبب ظهور هر شّر و شور و فراز و فرود و آبادانی و و

انسان شده است.
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گفت: »ای مهتران، من هیچ  کس را غیر خودم خدای شــما نمی دانم. ای  کاِذِبیَن؛ فرعون 
ْ
ُه ِمَن ال ُظّنُ

َ َ
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کن تا من بر خدای موسی مطلع شوم؛ هر چند او  هامان، خشتی در آتش پخته و از آن برای من قصری بلندپایه بنا 
یان می پندارم. )قصص/ 38، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی( را از دروغگو

2. Author of The End of History
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ین  انسان بارها آثار عظیم و تمدن های پیشرفته و بزرگ و دستاورد های سهمگین و شگفت آفر
کوشــش، پرســتش، و نکوهش، و از نو کوشش،  به وجود آورده و آن ها را نابود ســاخته اســت. 
که ســاختۀ بشر نیســت، بلکه سازندۀ  داســتان زندگی بشــر اســت تا به پرســتش خدایی برسد 
یزش بر روی زمین باقی اســت: اهرام ثاثه  گر کوشــش و نکوهش و  کار و  بشــر اســت. آثار این 
در مصــر، دیوار بزرگ در چیــن، میدان گادیاتورها در متصرفات روم، و بناهایی این چنین همه 
کــه در آینده لندن و  ینــد و دلیلی وجود ندارد  بــا هزار زبان از این صعود و ســقوط ســخن می گو
که قرطبه و بغداد و دمشــق و مدائن و تیسفون  واشــنگتن نیز به همان سرنوشــتی دچار نشوند 
گذشته شدند و از آن همه شکوه و عظمت فقط  کز قدرت جهان در  کنســتانتین پل و ســایر مرا و 

خاطراتی بر جای مانده است.
که در جغرافیا رخ  یخ با طوفان جهانی در عصر نوح آغاز شد. پدیده ای  دومین آغاز بزرگ تار
یخ در عصر ابراهیــم رخ داد و جهان را با آینده ای  یخ را تغییر داد. ســومین آغاز تار داد؛ ولــی تار
یخ در عصر موســی به وقوع پیوســت  کامــًا متفاوت روبه رو ســاخت. ســومین آغاز تار یــن و  نو
که شــکوهمندانه تا ســه هزار سال پیش اســتمرار یافته بود،  ین تمدن بشــری،  و به عمر بزرگ تر

پایان داد.
ین انســان بــود. او محور  یخ و پیدایش آخر یــۀ پایان تار رامســس دوم نیــز از معتقدان به نظر
ایــن اندیشــه در عصر خدایی خودش بر مصــر و همۀ مردم عصر خود بود. رامســس نیز هر چه 
کامل تر از نظام حاکم بر مصر نمی یافت. بی تردید همۀ  می اندیشید انسانی برتر از خود و نظامی 
ین حّد تکامل  یخ در عصر خود باور داشــته، خــود را آخر یــخ تا امروز بــه پایان تار کامروایــان تار

یخی انسان دانسته اند. تار
یخ بشر با تّولد مسیح رخ داد و زمینۀ شکوفایی جهانی سرشت  چهارمین »آغاز شدن« در تار
یخ ساز  یخ« با ظهور محمد و هجرت تار انسانی را بیش از پیش فراهم آورد. پنجمین »آغاز تار
یت را از زندان خود و قومیت و نژاد و ملیت رها ساخت و همۀ  گرفت و بشر او به مدینه صورت 
یخت و یک خانوادۀ جهانی را در ظرف جغرافیایی تمدن اسامی  زنجیرهای بردگی ذهنی را فرور

یخ« در راه است. به وجود آورد و ششمین »آغاز تار
یخ فناوری نیز  که حتی در تار یخ تحول اندیشه و نگرش انسان،  ما این فرایند را نه تنها در تار
یخ بشر بوده اند. از اختراع آتش زنه، خط،  می بینیم. اختراعات بزرگ سرآغاز فصول جدید در تار
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ید تا اختراع ماهواره و اینترنت. این اختراعات هر  کاغذ، قطب نما، و ماشین بخار بگیر کشــتی، 
که جهان قبل از این اختراعات بزرگ  گونه ای  یخ بشر بوده اند؛ به  ین در تار یک آغاز فصلی نو
ییم، از فعلی  یخ ســخن می گو گر از آغاز تار بــا جهان بعد از آن ها متفاوت اســت. بنابر این، مــا ا
ین پایان استمرار داشته و خواهد داشت و پایان نهایی  که از نخستین آغاز تا آخر حرف می زنیم 

یخ روز قیامت است. تار

یخ 3ــانسان،خدا،وتار
یخ یابیتار ز نوینبرایار 3ــ1ــمعیار

یخ بشر را از جهات مختلف می توان تقسیم بندی کرد. بسته به نوع شاخصی که برای اندازه گیری  تار
ید متفاوت خواهد بود. مارکس از نظر شیوۀ  ید، نتیجه ای که به دست می آور یخ در نظر می گیر تار
یخ را دوره بندی کرد و به عصر شکار، دامپروری و کوچ نشینی، کشاورزی و شهر نشینی،  تولید، تار
کرد. و صنعت و تکنولوژی رسید و برای هر  یک قانونی نوشت و در مورد هر  یک حکمی صادر 
ین بی  تمــدن بود و تمدن های باســتانی و قرون میانــی و قرون جدید  موضــوع اصلــی برای تو
یخ  یخ بــود و تار یل دورانت نیز تمدن شــاخص ســنجش شــخصیت تار کــرد. بــرای و را بررســی 
کرد. ابن خلدون دربارۀ  که از جهاتی شبیه شاهنامۀ فردوسی است، تنظیم و منتشر  تمدنش را، 
یخ را براســاس ظهور انبیا و پادشــاهان بررســی  کرد. برخی تار کاوش  گــردی و شهرنشــینی  صحرا
یری را  کرده و نام تصو کاغذ ترسیم  یسته، آن را روی  یخ نگر می کنند. طبری از همین منظر به تار

گذاشته است. یخ الرسل و الملوک«  یخ داشته »تار که از تار
یخ، از جهت ظهور و ســقوط پادشــاهان، نگاهی واپسگرا و ارتجاعی است؛ چون  نگاه به تار
یوش در پارس و نرون در روم و  کوروش و دار گذشتۀ طایی را ترسیم می کند؛ مانند عصر  یک 
یقا و  یه و هارون الرشید در آسیای غربی و شمال افر فرعون ها در مصر و اسکندر در یونان و معاو
یا در انگلستان و شبه قاره هند و ملک فهد در عربستان و عصرهای  یکتور چنگیز در آسیا و ملکه و
که بیشتر به سنگواره هایی بی جان و فسیلی بی روح شباهت دارند، تا به یک  دیگر؛ عصرهایی 
 نگاهی آینده گرا، پیشرو، و 

ً
یخ، از جهت ظهور پیامبران، اتفاقا ارگانیسم زنده و فعال. نگاه به تار

 آینده ای مترقی و متعالی را وعده داده، مردم را نه به گذشته، 
ً
یرا پیامبران عموما انقابی است؛ ز

که در پیش روی ماست و ما به سوی آن در حرکتیم. کرده اند؛ آینده ای  که به آن آینده دعوت 
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کنیم  یخ نگاه  یچۀ دیگری به تار گفتیم، می خواهیم در این مجال از در که  ولی ما همان  طور 
یخ نه از جهت شــیوۀ  کنیم. بنابراین، مــا به تار و آن را بــا معیــار دیگری بســنجیم و دوره بنــدی 
گهواره های تمدنــی، نه از  تولیــد، نــه از حیث توالی تولــد و بلوغ و مــرگ تمدن ها، نه از جهــت 
لحاظ حرکت و سکون اجتماعی، نه از نظر ظهور و سقوط پادشاهان، و نه حتی از جهت تولد 
 شاید این 

ً
یژه است و اتفاقا و رحلت پیامبران نگاه می کنیم. نگاه ما در این مجال از یک منظر و

 از همان جهتی اســت 
ً
یخ دقیقا منظر بتواند تمام مناظر قبلی را نیز پوشــش بدهد. نگاه ما به تار

یخ در این مجال  یخ از سایر موجودات زنده متفاوت ساخته است. ما به تار که انسان را در تار
کنیم. می خواهیم از منظر رابطۀ انسان و خدا نگاه 

یرا همیشــه خــدا موضوعی  کــه این منظــر جدید و نو نیســت؛ ز در ابتــدا شــاید به نظر برســد 
کوشیده اند نتوانسته اند جلوی  که انســان ها به آن اندیشیده اند و انسان های فروگرا هر چه  بوده 
جوشش این عشق آسمانی را بگیرند. ولی نه، ما در این نگاه به چشم انداز نو، منظرۀ جدید، 
که برای انســان مدرن شگفت انگیز، برای مدعیان  و نتیجه ای جّدی خواهیم رســید؛ نتیجه ای 
الحــاد چالش برانگیــز، بــرای متفکران آزاد و مســتقل جهــان توجه برانگیز، و برای همه شــورانگیز 

خواهد بود.

3ــ2ــوجوهرابطۀانسانوخدا
یخی دارد. در وجه فردی رابطۀ هر شخص  رابطۀ انسان و خدا سه وجه فردی، اجتماعی، و تار
بــا خدا مخصــوص خود اوســت. ممکن اســت این رابطه مســتمر یــا منقطع، ضعیف یــا قوی، 
کــه در تمام طول عمــر خود لحظــه ای از یاد  کســانی  نجات بخــش یا بی فرجام باشــد. هســتند 
گاهی و بهشت  یخ را به سوی دروازۀ خودآ خداوند غفلت نکرده اند و همان ها هستند که ارابۀ تار
کرده ،  که رابطــۀ خود را با خــدا قطع  کســانی  کرده و می کنند. و نیز هســتند  گاهــی هدایــت  خداآ
گاهی رانده اند و در این  یخ را به سوی برهوت ناخودآ گاهی و تار جامعه را به سوی پرتگاه ناخودآ
رانش از شراب و شمشیر و شاق سود جسته و زرساالر و سرباز و دژخیم را به استخدام اهداف 
گروه دوم قرار  گروه اول و پادشاهان اغلب در  یخی خود درآورده اند. بی شک پیامبران در  ضد تار
کرده اند. گروه توجه جــّدی  گر می بینیم مورخان معمــواًل به این دو  می گیرنــد و بی دلیل نیســت ا
کســی به سوی خدا مخصوص به خود او است؛ چون راه زندگی خود اوست. ممکن  راه هر 
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اســت بر صراط مســتقیم الهی منطبق باشــد یا نباشــد. اصــواًل ارزش ایــن راه ها هم بــا هم برابر 
نیست و ارزش آن ها به میزان انطباق آن ها بر صراط مستقیم الهی بستگی دارد.

وجــه دوم، وجه اجتماعی اســت. در وجه اجتماعی نیز با همین شــرایط روبه رو هســتیم. هر 
یخ  جامعــه، خــود رابطۀ خــود را با خدا انتخــاب می کند. حتی یــک جامعه در دو مقطــع از تار
ممکن اســت دو نوع رابطۀ متفاوت با خدا داشــته باشــد. بی شــک مکه در عصر اســماعیل و 
کاب و مکه در عصر ابوسفیان سه مختصات متفاوت در صفحۀ زمان  مکه در عصر قصی بن 
کوفه در ســال اول  گونه اســت مدینه در ســال اول و دهم هجری یا حتی  داشــته اســت؛ همین 
حکومــت امام علی و در ماه آخر حکومت امام حســن. بنابراین، رتبــۀ وجودی فرد و جامعه در 
گفت عدم قطعّیت همراه  سیر جوهری خود به سوی خدا همیشه با نوعی پرسش یا شاید باید 
یخ بــا نوعی قطعّیت روبه رو هســتیم.  یخی، از نظر فلســفۀ تار اســت؛ در حالــی  که در وجــه تار

گاهی اوست. 1 گاهی انسان و خدا آ یخ بی شک خود آ فرجام تار
که براســاس جهان بینی  یــخ منعقد شــده ، جهانی اســت  که نطفــۀ آن در تار جهــان جدیــد، 
یسم بر جهان  یالیســم و سکوالر توحیدی بنیان نهاده خواهد شــد. بی تردید اســاس سیطرۀ ماتر
یخت و انســان زنجیر و قید و بند فلســفه های تک بعدی مادی را از دســت و بازوی  فروخواهد ر
یت الهی خود را آشــکار خواهد ســاخت. نگرش  کرد و هو اندیشــه و احســاس خود باز خواهد 
حاکم بر جهان جدید نگرشــی فرایندی خواهد بود. در نگرش فرایندی هســتی زنجیره ای است 
که در آن هر حلقه نتیجۀ حلقه های قبلی و زمینۀ حلقات بعدی اســت. انســان جدید می داند 
یالیســم نیز بــرای پیدایــش جهان جدیــد و پیروزی انســان جدید  کــه حتی عصــر یخبندان ماتر
ین نهاده اســت. رابطۀ  گران ســنگی را در اختیــار دنیــای نو کــرده و تجربیــات  زمینه ســازی هایی 
انســان جدیــد با خــدا رابطــه ای عقلی ــ قلبــی خواهد بــود و نه البتــه رابطۀ حســی. حواس ما 
یری از فراطبیعت بما  که تمام طبیعت را به ما بنمایند؛ چه برسد به آنکه تصو کوچک تر از آنند 
که پل ارتباطی ما با  که نگو و مپرس! ولی این انســان می داند  بدهند. ســخن از هســتی مطلق 
طبیعت حواس ماســت و طبیعت نیز نشانۀ خداســت؛ چون مخلوق خداست. بنابر این، علوم 

یخ، در متن قرآن نیز به این فرجام شکوهمند با صراحت پرداخته شده است: »کتب اهلل الغلّبَن  1. گذشته از فلسفۀ تار
یرا خدا توانا و پیروز  یم؛ ز که البته من و پیامبرانم پیروز می شو یز؛ خدا مقرر داشــته است  تا و رســلی، ِاّن اهلل قوُی عز

َ
ا

یخ، همان. یخ، رک: محمدحسن زورق، فلسفۀ تار است.« مجادله/ 21 )ترجمۀ عبدالمحمد آیتی( دربارۀ فلسفۀ تار
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یک  گوشــه هایی از غــار کوچک و تار که می تواند فقط  طبیعــی نیــز نور و مقدس انــد؛ اما نوری 
طبیعت را در صحرای وجود به ما بنمایاند و قادر به روشــنایی بخشــیدن به فضای فراطبیعت 
ین و جهان جدید برای شناخت طبیعت و فراطبیعت عقل  نیســت. به هرحال، معیار انسان نو
یافت های حســی و قلبی مــا را نقد می کنــد و ســره را از ناســره بازمی نمایاند، و  اســت. عقــل در

»حقیقت« را از »ناحقیقت« متمایز می  سازد.
ینش خــود با »عمل  که انســان مســئول آفر همچنین انســان جدید در جهان جدید می داند 
که ما را در ســپهر وجود به پرواز در می آورد  یش اســت و ایمان و عمل صالح اســت  صالح« خو
و نشــانه های شــگفت انگیز وجود مطلــق را به ما می نمایانــد و ما را به ســاحل نجات بخش و 
ین و آتش  ین و شکوهمند رضایت الهی می رساند، و از ســقوط ما در دّرۀ یأس آفر رســتگاری آفر

گاهی بازمی دارد. گاهی و ناخداآ هستی سوز ناخودآ
یخ، زمینه سازان ظهور عصر جدیدند. آن ها هستند که تولد عصر جدید  گروه های پیشتاز در تار
را ممکن می سازند و همین گروها هستند که امروز مسئولیت سنگین مقاومت اسامی را بر دوش 
گلرنگ انقاب اســامی را در دست و عشــق مقدس به خدا و راه او را در دل دارند و  و پرچم 
یت  ــ به  که علیه منافع راســتین بشــر بی هــراس از همۀ حمله های نظامی و روانی و اقتصادی ــ 
یخ« در  یت و پیش بردن »ارابۀ تار آن ها می شود برای خود وظیفه ای جز ادای دین الهی به بشر

جادۀ زمان نمی شناسند.

3ــ3ــدورههایعصرنبّوت
یــخ، از منظر ارتباط انســان و خــدا به دو دوره و دو روز رســیدیم: عصــر نبّوت و  در نــگاه بــه تار

عصر امامت.
کــه در آن عنصر امامــت نیز حضور دارد ــ خود به ســه دوره تقســیم می شــود.  عصــر نبــّوت ــ 
نبــود  یــره ای اســت. در عصــر پراکندگی هــای جمعّیتــی و  نخســتین دوره، دورۀ نبّوت هــای جز
کرد و پیام خدا را به انســان بازگفت. بی تردید این  امکانات ارتباطی در هر قومی، پیامبری قیام 
گرفته است. دومین دوره، دورۀ  کرۀ زمین دربر  یخ پیدایش بشــر را در  دوره بخش وســیعی از تار
ین پیامبر اسام امتداد  که از زمان نوح شــروع و تا آغاز رســالت آخر رســالت های جهانی اســت 

یافته است.
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که از زمان بعثت او آغاز شــده، تا رحلت او امتداد یافته  دورۀ ســوم عصر پیامبر خاتم اســت 
ین پیامبر نیز  یرا آخر اســت. بی تردید این دورۀ آخر را می توان بخشــی از دورۀ قبل نیز دانست؛ ز
یخ از  یخی داشــت و دارد. راهبــرد اول پیامبر یا راهبــرد تثبیت قــرآن در تار رســالت جهانــی و تار

یشه داری برخوردار است. چنین زمینۀ گسترده و ر

3ــ4ــعصرامامتودورههایآن
یم  عصــر امامــت از هجــرت پیامبر به مدینه آغاز شــد و تا امــروز امتداد یافته اســت.1 اصواًل تقو
یخ ما  یــم امامــت و مبــدأ تار هجــری ــــ چــه با حســاب قمــری و چه با حســاب شمســی ــــ تقو
مســلمانان جهان آغاز حکومت و امامت پیامبر در مدینه اســت. نظام سیاســی پیامبر در مدینه 
یخ است.  یخ ما مسلمانان جهان آغاز عصر امامت محمدی در تار امامت بود. بنابر این، مبدأ تار
یان نبّوت هستیم؛  در ده سال نخست این دوران، با حضور پیامبر در مدینه، شاهد حضور جر
یان امامت به حیات  یخ پایان یافت؛ امــا جر یــان پیامبری در تار ولــی پس از رحلت پیامبر، جر

خود ادامه داد.
دومین دوره در عصر امامت دوران برزخ صغیر است. این دوره با همگرایی بخشی از اصحاب 
کانونی آن ها ابوســفیان و حزب او، و  یه، به خصوص قریش و در نقطۀ  پیامبــر با پذیرندگان ثانو
تبدیل نظام سیاســی امامت به نظام سیاســی خافت آغاز شــد و به عصــر حکومت امام علی 
پایان یافت. در این دوره ســه خلیفه از خلفای راشــدین یکی پس از دیگری از پای درآمدند و 
یــش رو در روی انقاب محمد قرار  چشــم بر جهان بســتند و دوباره مانند عصــر پیامبر ارتجاع قر
یه ــ و نه ابوســفیان ــ و رهبر انقاب محمد، علی ــ و نه  یْش معاو گرفت. این بار رهبر ارتجاع قر
که  یش نــه »اعل هبل«2،  که این بار شــعار ارتجاع قر محمــد ــ بــود. با این تفاوت تعیین کننده 

کبر« شده بود. »اهلل ا
دومین دوره در عصر امامت خود به ســه بخش تقسیم می شود. اولین بخش دورۀ حکومت 
که نظام  ابابکر بود. این دوره از جهتی رو به جلو و از جهت دیگر رو به عقب بود؛ به این دلیل 

که با حکومت پیامبر در مدینه آغاز شــد و نظام سیاسی  که یاد شــد منظور از عصر امامت عصری اســت  1. همان طور 
امامت به طور نظری و عملی به جامعۀ اسامی معرفی شد.

2. برتر باد هبل.
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سیاســی امامت به نظام سیاســی خافت تبدیل شــد. ایــن بازۀ زمانی یک حرکــت ارتجاعی را 
یرۀ  کرد؛ ولی چون در این زمان با پیامبران دروغین مبارزه و فتنۀ آنان ســرکوب و شــبه جز تجربه 
کرد. به   مترقــی را تجربــه 

ً
یــر پرچم اســام متحد شــد، ایــن دوره یک حرکت نســبتا عربســتان ز

یخ، خدمت و به اســتراتژی  عبــارت دیگر، دورۀ حکومت ابابکر به اســتراتژی تثبیت قرآن در تار
کرد. تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن خیانت 

بخش دوم، دورۀ حکومت عمر و عصر فتوحات اســت. خدمت به اســتراتژی تثبیت قرآن در 
گرایش ملت ها به اســام به اوج خود رســید.  یرۀ جهانی در ایــن دوره و  یــخ با فتح مرکــز جز تار
گسترش قدرت حزب  یژه با  گرفتن بیش از پیش ارتجاع قریش در این دوره، به و ولی با قدرت 

ابوسفیان، استراتژی تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن بیش از پیش تهدید شد.
یژه در شام،  که در آن قدرت حزب ابوسفیان به و سومین بخش، دورۀ حکومت عثمان است 
یقا برای اسام گشوده  فلسطین، و مصر به اوج خود رسید و با تصرف مصر دروازه ای به روی افر
پای  یقا و ســپس در عصر امپراطوری اموی وارد ارو شــد و از همان دروازۀ اســام وارد شمال افر
یخ  جنوب غربی شد. بنابراین، در این بازه نیز مانند دو بخش دیگر استراتژی تثبیت قرآن در تار

یت و استراتژی تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن تضعیف شد. تقو
یژه و  یر یــک دورۀ و ســومین دوره در عصر امامت، دوران علی اســت. عصــر علی از جهات ز
گر نظام امامت محمدی  یخ اسام و انسان به شمار می رود. نخست آنکه علی احیا ممتاز در تار
گر نظام امامت محمــدی در برابر خافت عربی ا ســت. دوم آنکه در  پــس از برزخ صغیــر و احیا
طلیعۀ شکوهمند این عصر، یک بار دیگر مردم مدینه در صحنۀ مسئولّیت حاضر شدند و این 
یخ اســام بود. اّمت بــا ظهور خود در عرصۀ مســئولیت، امام خود را  دومیــن ظهور اّمت در تار
کعبــۀ حکومت او، نظام امامت را بــرای بار دوم در  گرد  که علی بود ــ شــناخت و با طواف به  ــــ 
کــه در عصر محمد با هجــرت پیامبر به مدینــه او را امام خود  کرد؛ آن چنان  یــخ اســام احیا  تار

کرده بود. کعبۀ حکومت او، نظام امامت محمدی را تأسیس  شناخته بود و با طواف به دور 
یژگی این بخش، مقاومت امت به رهبری امام در مقابل ارتجاع بود؛ با این تفاوت  ســومین و
کــه امــت با رهبــری امام خود )پیامبــر( در دهــۀ اّول هجری بر ارتجاع پیروز شــد. ولــی به دالیل 
یســم« بازگفته ایــم ــ در دهۀ  یی های اســام و سکوالر یارو که آن را در »نخســتین رو متعــددی ــ 
چهارم هجری در مقابل ارتجاع شکست خورد و با شهادت علی و فرزندش، حسن، و قتل عام 
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کربا، نظام خافت عربی به طور بنیادین به نظام  بقایــای اهل بیت و یاران محمد و علی در 
سلطنت اموی تبدیل شد.

 
ً
کناره گیــری و نهایتا کبیــر اســت. ایــن دوران از  چهارمیــن دوره در عصــر امامــت، دوران بــرزخ 
شــهادت امام حســن آغاز شــد و تا امروز امتــداد یافت و تا ظهــور امامت مهــدی ادامه خواهد 

یافت. این دوران خود به بخش هایی تقسیم می شود.
در ســپیده دم این دوران و در نخســتین بخش آن شــاهد خاموشــی مشــعل مقاومــت اّمت و 
کناره گیری امام حسن از قدرت و پیروزی ارتجاع عرب بر انقاب محمد هستیم.  غروب اّمت و 
یــه را در مفاد   معاو

ً
یحــا در ایــن دوره امام حســن بــه ابراز امامــت خــود می پرداخت و حتی تلو

یخ را  گاهی بخشیدن به جامعه و تار صلح نامه به اعتراف به امامت خود واداشت. او انذار و آ
ســرلوحۀ برنامه های سیاســی و اجتماعی خود قرار داد و منتظر ظهور مجدد امت خود بود. ولی 

کرده بود. یخ غروب  امت در افق تار
یه و دومین پادشاه اموی بیعت برای خود و  ید به عنوان ولیعهد معاو یه، یز پس از مرگ معاو
درنتیجه انکار امامت را از حسین بن علی می خواست؛ درحالی که امام نمی تواند امامت خود را 
کرده بودند و با  گروهی از مردم به شکل یک امت، ظهور نمادین پیدا  کوفه   در 

ً
کند. ثانیا انکار 

کرده بودند. و امام نمی تواند  یی در مقابل خود مکلف  این »ظهور نمادین« امام را به پاسخگو
یه پردازی های حزب  ، اندیشــه ورزی ها و نظر

ً
به ندای امت حاضر در صحنه پاســخ ندهد. ثالثا

ابوسفیان و هم فکرانشان، که سّری و گاه نیمه آشکار و حتی در مواردی آشکارا صورت می گرفت، 
که برای کسب  یگر قدرت معرفی می نمود و پیامبری او را بازی سیاست می شناخت  پیامبر را باز

گرفته و رسالت الهی و نبّوت او را انکار می کرد. قدرت صورت 
یخ  کربا به تار یــغ در  که اهل بیت پیامبر با ایثار و جانفشــانی بی در در ایــن شــرایط الزم بود 
که نبوت محمد بازی قدرت نیســت و رسالت او وســیلۀ کسب سلطنت نیست و  نشــان دهند 
یمت نیست  یق یاران به حرکت و تهدید دشمنان برای هز وعدۀ بهشت و وعید دوزخ برای تشو
کــه محمــد و اهل بیت او به این نبّوت و رســالت و امامت ایمان دارنــد و فراطبیعت برای آن ها 
یخ، هر اندازه  یت بی مانند الهی بــرای تار عینی تــر از طبیعت اســت و حاضرند در راه ایــن مأمور
کنند و تا فراســوی مرزهای تصور جانفشانی نمایند و  کاری  که می شــود و در تصور می گنجد فدا
یخ  کربا فرمان تقدیر خدا برای تار قربانی بدهند. بنابراین، قربانی شــدن حســین و یارانش در 
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یان. این بخش از دوران  بود، نه نتیجۀ سرسختی سیاسی حسین در مقابل سلطنت خواهی امو
یخ برای نشــان دادن حقیقت و  که این قربانــی بزرگ تار کبیر عصر افشــاگری بزرگی اســت  برزخ 
صداقت دعوت محمدی و رســالت او و آشــکار ساختن واقعیت نفاق اموی و ماهّیت الحادی 

آن ، از خود نشان داد.
که در اختیار داشتند به ابراز امامت خود و  پس از حسین، امامان اسام با حداقل امکاناتی 
گر همچون علی بن الحسین در حکومِت وحشِت اموی مخاطبانی  انذار مردم پرداختند. حتی ا
گفت وگو می کردنــد و پیام خود را با نیایش هــای خود به مردم  فــراروی خود نمی یافتنــد، با خدا 

می رسانیدند.
یان و عباســیان فرصتی برای امــام باقر و امام صادق پیش  در دوران درگیری هــای خونین امو
که توانســتند بیش از هر زمان دیگر به افشــاگری اغواگری های سیاستمداران و تاش برای  آمد 
گشــایش هر دو چشــم انســان به روی طبیعت و فراطبیعت بپردازند و اســام نــاب محمدی را 
کاظم  کنند. 1 این افشــاگری ها در دوران امام موسی  برای مردم عصر خود و همۀ عصرها آشــکار 
گفت:  که امام صادق با صراحت  و امام رضا ادامه یافت. این افشــاگری ها تا حــّدی جلو رفت 
که علیــه حزب مخفــی اموی  »نحــن و بنوامیــه نجــادل فــی اهلل.« و این یک افشــاگری اســت 

صورت می گیرد.
در عصر اختناق و سرکوب عباسیان، امامان اساْم در خانه و خیابان و حتی در زندان از هر 
کردند و همه، قربانی این  یاب، برای ابراز امامت و انذار امت اســتفاده  فرصتی، ولو اندک و دیر

کردند. گلرنگ  راه بزرگ شدند و راه دشوار آزادی را با خون خود 
گرفتند دوازدهمین امام پس از نخستین امام )پیامبر اسام( را  که عباســیان تصمیم  هنگامی 

کودکی به شهادت برسانند، عصر غیبت صغرا آغاز شد. نیز در دوران 
کبراست و جامعۀ پیروان اسام ناب محمدی را برای  دوران غیبت صغرا مقدمۀ دوران غیبت 
غیبت کبرا آماده کرد. در این دوران امام دوازدهم با کمک چهار نایب خود با مردم در تماس بود. 
این چهار نایب هر یک پس از دیگری وظیفۀ نیابت را انجام دادند. در این دوران نایبان خاص 

که اولــی متکلم و دومی شــیمی دان بودند. یکــی از طبیعت  1. از شــاگردان امــام صــادق، ابن هشــام و ابن حّیــان بودند 
یند.  یــد. ولی هر دو به دســتور قرآن مجید از نشــانه های خداوند ســخن می گو و دیگــری از فراطبیعــت ســخن می گو
َکْیف   ِجَبال  

ْ
ی ال

َ
َکْیف  ُرِفَعــت . و ِال ــَماِء  ی الّسَ

َ
َکْیف  ُخِلَقت . و ِال ی االبل 

َ
َفاَیْنُظُرون  ِال

َ
خداونــد در قرآن مجید فرمــود: »أ

ُنِصَبت.« )غاشیه/ 17(
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کبرا آماده  وجود و حضور امام دوازدهم را در میان مردم تبیین و مردم را برای آغاز دوران غیبت 
کردند و به پرسش ها و نیاز های شرعی مردم پاسخ گفتند و برای پیدایش نهاد اجتهاد و مرجعّیت 
فقیه در تشیع زمینه سازی کردند. سپس دوران غیبت کبرا آغاز شد و تا امروز امتداد یافته است.

یخ تار وآغاز 4ــعصرظهور
که بر انسان  یخ جدید انسان است و پایان شب بیش از هزارساله ای است  عصر ظهور آغاز تار
گذشته است. عصر ظهور به سه دورۀ مشخص تقسیم شده است: ظهور صغرا، ظهور  مسلمان 

کبرا، و فراظهور.

صغرا 4ــ1ــظهور
کبرا و به معنی ظهور اّمت در صحنۀ مسئولیت سیاسی و الهی است.  ظهور صغرا مقدمۀ ظهور 
که پیش از آن  امــام فقط هنگامی بــرای ایفای نقش امامت در صحنۀ حکومت ظاهر می شــود 
یش ظاهر شــده باشــند. امروز طلیعه های ظهور امت در  امت او در صحنۀ مســئولیت الهی خو
صحنۀ مسئولیت آشکار شده اســت. پیروزی انقاب اسامی در ایران و پیدایش نهضت های 
ین، فلســطین، جمهــوری آذربایجان،  انقابــی با اندیشــۀ »امامت محور« در لبنــان، یمن، بحر
تاجیکستان، عربستان، افغانستان، و پاکستان طلیعه هایی از ظهور امت در صحنۀ مسئولیت و 
کبرا منتهی  نشانه های آغاز ظهور صغراست. ظهور صغرا در صورت پایندگی و بالندگی به ظهور 

خواهد شد.

کبرا  4ــ2ــظهور
کامل صورت  که اواًل ظهور امت در صحنۀ مسئولّیت به طور  کبرا در شرایطی رخ می دهد  ظهور 
گرفته و امت به فلسفۀ سیاسی اسام و فلسفۀ وجودی نظام امامت پی برده باشد. به خصوص 
ملت محمد در ظرف جغرافیایی تمدن اسامی این آمادگی را به دست آورده باشد و غل و زنجیر 
یخی خود برای تأسیس  بردگی را از احساس و اندیشۀ خود گشوده باشد و آمادگی ایفای نقش تار
که امام غائب نیز ظهور می کند.  کرده باشد. در این شرایط است  جامعۀ جهانی تراز قرآن را پیدا 
یش ظاهر می شود و با  با یارانی به تعداد یاران پیامبر در نبرد بدر، در صحنۀ مسئولیت نهایی خو
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کرۀ زمین به تمام جهانیان معرفی می کند و عدالت  هدایت الهی امت محمد، اسام را در عرصۀ 
یر را به وجود می آورد.  را در جهان مستقر می سازد و دنیای بی اسیر و جهان بی فقر و زمین بی کو
یت نشــان خواهنــد داد. کبــرا، امــت، امــام، و امامت هر ســه حقیقت خود را به بشــر در ظهــور 

4ــ3ــفراظهور
ین امــام و پایداری و تــداوم حضور امــت در صحنۀ  کــه با رحلــت آخر فراظهــور، دورانی اســت 

کیفیت رجعت هنوز برای ما آشکار نیست. مسئولیت و آغاز عصر رجعت فرامی رسد. 
یر این فرایند را نشان می دهد.  جدول ز

ماحظاتبازه زمانیماحظاتچهره های شاخصتقسیم بندی دوره هانام دوره

عصر نبوت های عصر نبّوت
قومی و منظقه ای 

یره ای و جز

از پیدایش هدایت های فردی وگروهیآدم
آدم تا نوح

یت مطلق انبیا الهی  کثر ا
به این دوران تعلق دارند

عصر 
نبوت های جهانی

نوح، ابراهیم، 
موسی، عیسی

ــاز نوح تا عیسیهدایت های جهانی

پایان عصر 
نبوت، آغاز 
عصر امامت

هدایت جهانی و رهبری جهانی پیامبر اسامعصر نبی خاتم
یزی برای پیدایش  و برنامه ر

جهان تراز قرآن

عصر بعثت و 
امامت محمدی

پیامبر دو 
استراتژی داشتند:

یخ 1. تثبیت قرآن در تار
2. تأسیس جامعۀ 

جهانی تراز قرآن

از سال انحراف از امامتخلیفۀ اولبرزخ صغیرعصر امامت
10تا 12 هجری

خلیفۀ اول به طور 
مشکوکی درگذشته است

عصر فتوحات اسامی و خلیفۀ دوم
یجی ناسیونالیسم  بازگشت تدر

و حمیت قومی

خلیفۀ دوم ترور شد12 تا 22 هجری

خلیفه سوم ترور شد22 تا 34 هجریبازگشت اشرافیتخلیفۀ سوم
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نخستین امام پس عصر امامت
از نخستین امام

حضور ارادۀ 
عمومی در عرصۀ 
مسئولیت سیاسی

گاهانه و آزادانه مدینه  بیعت آ
با امام علی

از وفات عثمان 
تا جنگ صفین

ــ

پیروزی در جنگ جمل و مقاومت و پایداری
پیروزی نظامی در جنگ صفین 

و شکست در جنگ روانی 
یه علیه امام علی معاو

ــجنگ صفین

شکست مقاومت و 
بازگشت ارتجاع

بازی بزرگ حکمیت و 
کوفه و  ی گرایی در 

ّ
پیروزی مل

انحراف بسیاری از نخبگان از 
مسیر امامت

از آغاز حکمیت تا 
شهادت امام علی

امام علی نیز در مسجد 
کوفه در حال نماز به 

شهادت رسید

کناره گیری امامامام حسنبرزخ کبیر از شهادت غروب امت و 
امام علی تا 

شهادت امام حسن

تمام امامان اسام از 
امام علی تا امام حسن 

عسکری به شهادت 
رسیده اند

امام حسین، امام 
سجاد و امام باقر

آغاز افشاگری آشکار به نفع 
اسام ناب محمدی

ین افشاگری  بزرگتر
با قیام امام 

کربا  حسین در 
صورت گرفت

ــ

امام صادق، 
امام موسی بن 
جعفر، امام رضا

دورۀ استفادۀ عباسیان از قدرت 
نرم در مقابل اسام

از شهادت امام باقر 
تا شهادت امام رضا

ــ

امام جواد ــ امام 
هادی ــ امام 

حسن عسکری

دورۀ استفادۀ عباسیان از قدرت 
سخت در مقابل امامان اسام

عصر 
سرکوب و اختناق

ــ

ارتباط امام دوازدهم با کمک غیبت صغرا
نواب اربعه با مردم برای ابراز 

امامت و انذار مردم

چهار نایب خاص دوران نایبان خاص
امام زمان

آغاز فعالیت نهاد فقاهت و غیبت کبرا
گروه های پیشرو برای  وظیفۀ 
گاهی بخشی به مردم انذار و آ

از غیبت 
صغرا تا بعد

ــ

کبرا  تداوم غیبت 
زمینه سازی ظهور

انقاب صنعتی 
و مدرنیته

انقاب های سکوالر و حرکت 
یخ کرهی تار

ــقرون جدید

آماده سازی جهان برای ظهور ظهور صغراظهور
گروهای پیشتاز  کبرا و حضور 

امت در صحنۀ مسئولیت

آغاز حرکت های 
راستین اسامی

قیام پانزده خرداد 1342 
و انقاب اسامی 

ین لحظات  ایران آغاز
ظهور صغراست

بنیاد جهان تراز قرآن و تأسیس ظهور کبرا
اتحاد جماهیر اسامی

ــعصر امام مهدی

ــپس از امام مهدیآغاز رجعتفراظهور

جدول 22. دوره های عصر نبّوت و عصر امامت
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بنابرایــن، ظهــور صغــرا بــه معنی ظهــور امــت در صحنۀ مســئولیت اســت و عنصــر اصلی در 
یخی و هوشــیاری سیاســی و  که به هوشــیاری تار یخ متن اّمت اســت  پیدایش این فصل از تار
کبرا، امام  گاهی انقابی رســیده اســت. ولی عنصر اصلی در ظهور  گاهی اســامی و خداآ خودآ
 به اّمــت حاضر در صحنــه می پیوندد و رهبــری آنــان را بر عهده می گیــرد. روند 

ً
که رســما اســت 

کبرا ناگهانی اســت. زمینه های ظهــور صغرا زمینی، یعنی  یجی، ولی روند ظهور  ظهــور صغرا تدر
کبرا  که به تحقق ظهور صغرا جامۀ عمل می پوشاند. ولی زمینه های ظهور  ارادۀ متن مردم است 
یژه  آســمانی اســت و مشــّیت الهی آن را رقم زده و می زند. عرصۀ ظهور صغرا جهان اسام، به و
کبرا جهان بشری  ت محمد اســت. ولی عرصۀ ظهور 

ّ
ظرف جغرافیایی تمدن اســامی و متن مل

است. وظیفۀ منتظران در ظهور صغرا آمادگی خود و جامعۀ خود برای پیروزی استراتژی تأسیس 
کبرا آمادگی در سراسر جهان به همین منظور ضرورت  جامعۀ جهانی تراز قرآن اســت و در ظهور 

دارد تا بدین ترتیب دومین راهبرد پیامبر نیز به پیروزی برسد.
یر این واقعیت ها را نشان می دهد. جدول ز

کبراصغرانوع ظهور

امامامتعنصر اصلی ظهور

یجیروند ظهور ناگهانیتدر

آسمانیزمینیزمینه های ظهور

یژه ظرف جغرافیایی عرصۀ ظهور جهان اسام به و
تمدن اسامی

جهان بشری

آمادگی خود و جامعه برای پیروزی استراتژی وظیفۀ منتظران
تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن

آمادگی در سراسر جهان برای 
پیروزی استراتژی تأسیس جامعۀ 

جهانی تراز قرآن

کبرا یژگی های ظهور صغرا و ظهور  جدول 23. و

کامل ظهور صغراست.  کبرا تحقق نیافتن  ت اصلی تحقق نیافتن ظهور 
ّ
باید توجه داشت عل

کبرا تابــع ارادۀ ما  گرفت. ظهور  کبرا صورت نخواهــد   تا ظهــور صغرا صورت نگیرد، ظهــور 
ً
قطعــا

نیست؛ ولی تحقق ظهور صغرا تا میزان درخور توجهی در اختیار ماست. زمینه های ظهور صغرا 
کرهی نظیر رنســانس، مدرنیته،  یخ فراهم می شــود. عوامل  کرهی و طوعــی تار کمــک عوامل  با 
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گرفته تا انقاب چین1(  انقاب صنعتی، و انقاب های ســکوالر )از انقاب پارلمانــی انگلیس 
یش هــای علمی برای شــناخت اســام نــاب محمدی،  و عوامــل طوعــی نیــز عبارت انــد از: پو
ــت محمد در ظرف جغرافیایی تمدن اســامی، هوشــیاری سیاســی امت 

ّ
یخی مل هوشــیاری تار

اســام با شــناخت فلســفۀ امامت محمــدی، نهضت های انقابــی و حرکت هــای آزادی بخش 
ینی واقعّیت امت اســام صورت می پذیرد.  که در چهارچوب اندیشــۀ امامــت و باز آفر اســامی 

یر این حقایق را نشان می دهد. جدول ز
یخ عوامل زمینه ساز ظهور صغرا در تار

عوامل طوعی زمینه ساز ظهور صغرا نظیرعوامل کرهی زمینه ساز ظهور صغرا نظیر

ــ رنسانس
ــ مدرنیته

ــ انقاب صنعتی
ــ انقاب های سکوالر از انقاب پارلمانی انگلیس تا 

انقاب چین

یش های علمی برای شناخت اسام  ــ پو
ناب محمدی

ــ جنبش های آزادی بخش اصیل اسامی
ت محمد2

ّ
یخی مل ــ هوشیاری تار

ــ هوشیاری سیاسی اّمت اسام

جدول 24. عوامل زمینه ساز ظهور صغرا

خاکتاخدا 4ــ4ــاز
مبدأ پیدایش انساْن خاک و مقصد نهایی حرکت جوهری او نزدیکی به خداست. منظور از خاک 
فقط کرۀ زمین نیست که منظور جهان ماده است. ماده و انرژی در عالم خاک برای ما بروز عینی 
دارد. بنابراین، عالم خاک شامل این سپهر بیکران نیز می شود که در آن کهکشان ها در حرکت اند.
حرکــت مــا در خاک و از خــاک با علم حضوری ما نســبت صفات ربوبــی و تمایل ذاتی ما 
گاهی و   همراه بــا خودآ

ً
نســبت به آن صفات آغاز شــد. ایــن علم حضوری و تمایــل ذاتی الزاما

گاه شدند و  کوشــیدند با شــناخت قلبی خدا را ببینند و خداآ گاهی نبود و نیســت. برخی  خداآ
کنند و در این راه  یر  کوشــیدند صفات خدا را در خاک جســت وجو و تصو گاهانه  برخی ناخداآ
کردند و انســان  که منکر شــناخت قلبی شــده، فقط بر شــناخت حســی تکیه  تا آنجا جلو رفتند 

کرۀ زمین مسلط است. که امروز بر  یک چشمی شدند 

گفته ایم: یر به تفصیل سخن  یخ در منبع ز کرهی و طوعی در تار 1. ما در مورد نقش عوامل 
یسم از آغاز تا امروز ، تهران: فرهنگ اسامی، 1395. اسام و سکوالر

کــه در ظرف جغرافیایی تمدن اســامی زندگــی می کنند. رک: محمد حســن زورق ،  کســانی هســتند  2. »ملت محمد« 
یخ، همان، 313 ــ 333. فلسفۀ تار
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شــیفتگی ذاتی انســان به خدا او را بالقوه آرزومند و دلباخته و دلداده و شــیدا و عاشــق خدا 
گاهی تداوم یابد، آثار بزرگ و  گاهی و ناخداآ گر در برهوت ناخودآ ساخته است. این شــیفتگی ا
تمدن های پیشرفته و جوامع کامیاب ماّدی را می سازد که از عصر شداد تا دوران ما همواره نظایر 
گاهی همراه شود، انسان های بزرگ را می سازد  گاهی و خدا آ گر با خود آ آن ها دیده شده است و ا
یخ جهت و به زندگی معنی و به انسان، انسانّیت بخشیده اند. و این انسان ها هستند که به تار
گسترش دامنۀ  گاهی به وارســتگی فردی و ــ در صورت  گاهی و خداآ شــیفتگی همراه با خودآ
آن به جامعه ــ اجتماعی منتهی می  شود. وارستگی موجب رهایی و آزادی انسان از عالم خاک 
یبای لطیف خاق  کنــد. او دیگر آن قادر عالم عــادل ز می شــود؛ هر چنــد در عالم خاک زندگی 
یر دلربای صورت  مطلق را در خاک جست وجو نمی کند. او خاک را آینه می بیند که در آن تصو
که همان صفات اوســت ــ افتاده اســت. انســان وارســته فروتن اســت؛  آن معشــوق ازل و ابد ــ 
که هر لحظه نیازمند اوست، و او را بی نیاز مطلق می بیند و  چون خود را ممکن محتاج مطلق، 
گرد و غبار آز و ناز آن، فارغ البال است و شادکام است؛ چون فلسفۀ خلقت خود را  از خاک و 

می شناسد و به راز بیقراری های خود و راه رسیدن به آن دل آرام پی برده است.
گونه ای که انسان دلبسته و وارسته  وارستگی موجب دلبستگی هر چه بیشتر به خداست؛ به 
خــدا را در همــه چیــز و با همه چیز و قبــل از همه چیز و بعــد از همه چیز می بینــد. همه چیز را 
می بیند؛ ولی جز خدا چیزی را نمی بیند. در جامعۀ وارســته و دلبســته معیــار روابط اجتماعی، 
کوشــش و تعامــات سیاســی و اقتصــادی و فرهنگــی  کار و  گرایــی،  داد و ســتد، همگرایــی و وا
و اجتماعــی خــدا خواهد بــود. در خــدا، مردمان وارســته به هم می رســند و همه خانــوادۀ خدا 
می شوند و همه برای هم امن می شوند و امنیت و سعادت عنصر ذاتی جامعه وارسته از خاک 
و دلبســته به خــدا می  گردد. مبنــای هیجانات فردی و اجتماعی در جامعۀ وارســته و دلبســته، 
شوق الهی خواهد بود. این هیجانات در پیامبران و امامان و افراد صالح تجلیات شکوهمندی 
داشته که با رقه هایی از آن ها را می توان در نیایش های امامان اسام دید. این بارقه های الهی از 

پیدایش نخستین آدم تا امروز امتداد یافته است.
نتیجۀ نهایی وارســتگی و دلبســتگی، پیوســتگی اســت. انســاِن پیوســته به خدا، همیشــه با 
خداست. او با خدا رابطه، تعلق، اتصال، و به او عاقۀ مستمر و پایدار دارد. هدف نهاد نبوت 
و جهت سرشت انسان و معنی تأسیس جامعۀ جهانی تراز قرآن همین است. با پیدایش جهان 
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یش می رسد. بنابراین، حرکت انسان از  یخی خو تراز قرآن، انسان و انسانیت به مرحلۀ بلوغ تار
شــیفتگی در خاک آغاز و با وارســتگی از خاک، به دلبستگی به خدا و در نهایت پیوستگی به 
خدا منتهی می  شــود؛ ولی همیشــه همۀ انسان ها این مســیر را طی نمی کنند. این مسیر انتخاب 

گاه است. گاه و خداآ انسان های خودآ
که صفات اوســت ــ در خاک،  گاه با تجّســم صورت خدا ــ  گاه و ناخداآ انســان های ناخــودآ
گمان و تصّور خود در خاک تجّسم می کنند و می خواهند  به خاک شــیفته می شــوند و او را به 
خــاک را به صــورت خدا درآورند؛ در حالی  که باید خود به صورت او درآیند. ولی انســان های 
گاه خاک را همچون مخلوق خدا می نگرند و خدا را با قلوب خود جست وجو  گاه و خداآ خودآ
می کنند و در شــرایط تداوم وارستگی و پرستش به مرحلۀ پیوستگی به خدا می رسند. شیفتگی 

آن ها از خاک آغاز می شود؛ ولی به خدا می انجامد.
اســت ســر زان گــر و ســر یــن ز گــر عاشــقی
اســت1 رهبــر ســر بــدان را مــا عاقبــت

یر این مراحل را نشان می دهد. نمودار ز

نمودار 8. از شیفتگی در خاک تا پیوستگی به خدا

1. جال الدین مولوی محمد بن الحسین البلخی الرومی، مثنوی معنوی، تهران: طلوع، بی تا، 7.
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که در نمودار فوق دیده می شــود، پیدایش انســان با شــیفتگی نســبت به خدا در  همان طور 
که انســان ها همه شــیفتۀ صفات خــدا در طبیعت  خاک آغاز می شــود. این بدان معنی اســت 
یده می شــوند و این وجه ممّیزۀ انســان و حیوان اســت. حیوان به قدرت و علم و عدالت و  آفر
یبایی و لطف و خاقیت عشق نمی ورزد و اصواًل در این مسیر حرکت نمی کند. مسیر او را فقط  ز
یــزه اش تعییــن می کند. برای انســان ها از همین مرحله، هبوط و عروج آغاز می شــود: بعضی  غر
که براساس تمایات  شــیفته به خاک می شــوند و در خاک ســقوط می کنند. همین ها هســتند 
گاه، آثار و تمدن های مادی را به وجود  گاه و ناخداآ یانۀ خود به طور ناخودآ سرشتی و خدا جو
ین می شــوند و او را جست وجو  می آورند. برخی دیگر از خاک عروج می کنند و شــیفتۀ خاک آفر

یخ است. می کنند. این عرصه، صحنۀ آغاز نبرد حق و باطل در تار
مرحلۀ دوم مرحلۀ وارســتگی از خاک و آغاز جامعه سازی اسامی است. مرحلۀ سوم مرحلۀ 
گســترش امت اسام اســت. این مرحله، مرحلۀ دلبستگی  یش برای پیدایش و  کوشــش و جو
کاری در راه اوســت. مرحلۀ چهارم مرحلۀ پیوستگی به خدا  به خدا و حرکت به ســوی او و فدا
کرۀ زمین است. ما امروز در آستانۀ مرحلۀ چهارم این  و آمادگی برای اجرای فرامین او در سطح 
کبراســت.  یم. این مرحله، مرحلۀ آغاز دوران ظهور صغرا، به عنوان مقدمۀ ظهور  فرایند قرار دار
کرۀ زمین به  که مرحلۀ پیوســتگی به خــدا و اجرای فرامیــن او در  کبرا اســت  مرحلۀ پنجم ظهور 
عنــوان مقدمه ای برای زندگی ســالم و پرنشــاط و فرح بخش در مرحلۀ فراظهور اســت. فراظهور 

ششمین مرحلۀ این فرایند است.

صغراوویژگیهایآن 4ــ5ــظهور
کــه دوران ظهور صغرا ــــ به عنــوان ظهور امــت در صحنۀ مســئولیت ــ آغاز  مــا مدعــی شــده ایم 
که ظهور  گفته ایم  یخی هســتیم. نیــز  شــده اســت و ما در نخســتین لحظات آغــاز این دوران تار
کبراســت. پرســش این اســت آیا آنچه در روایات اســامی در مورد حوادث  صغرا مقدمۀ ظهور 
یبکار  گفته شــده تحقق یافته؟ از باب مثال، آیا دجال به معنای انسان فر مقارن با ظهور صغرا 

که سوار بر خر بر جهان مسلّط می شود، آشکار شده است؟ یک چشم، 
آیــا امروز چنین انســانی بر جهان حکومت می کند؟ پاســخ ما مثبت اســت؛ ولــی چگونه؟ آیا 

یم؟ برای پیدایش پدیده هایی نظیر دّجال و سفیانی شواهد عینی دار
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4ــ5ــ1ــدّجال
در منابــع اســامی در باب دجال ســخن فراوان به میان آمــده و روایات فراوانی در منابع شــیعه 
و ســنی در ایــن باره وجــود دارد. اهل امامت، اهل جماعت، و اهل ســّنت ایــن روایات را نقل 

کرده اند.1
کام  که مســئلۀ دجــال از حوزۀ  روایــات مربوط به دّجال آن چنان متعدد و آن قدر مشــهورند 
گونه ای  خارج و وارد حوزۀ ادبیات شــده و در نثر و شــعر به طور متواتر از آن یاد شده است؛ به 
کنار هم دیده می شوند.  که پیاپی در شــعر فارســی در  کفر و نیرنگ مفاهیمی اســت  که دجال و 
یی  گو ضدیت دجال با عیســی و مسحّیت و اسام و مهدی پیوسته و پیاپی نقل شده است. 
یبنده و نیرنگ   خود نام دجال به معنی فر

ً
دجال و نیرنگ از یکدیگر تفکیک نمی شوند و اساسا

بازآمده است.
ب«، 

ّ
کــذا کــرده اســت: »مــرد  کبــر دهخــدا در لغت نامــه  دجــال را چنیــن معنــی  عامــه علی ا

که در آخر امت اســام بیرون  یب«، »رأس الکفر«، »مســیح کذاب«، »نام مردی از یهود  »مردفر
کفر می کند«، »ظهور او مانند ســفیانی و دابة االرض یکی  می آیــد«، »دنیــا را پر از ظلم و جــور و 
از عایم آخر زمان شــمرده شــده است«، »ضد مسیح«، و »با مســیح ضدّیت می کند«. سپس 
ین شــعرای پارســی گوی مطرح می کند تا شــدت شــهرت این اســم را در  اشــعاری را از مشــهورتر

فرهنگ و ادبیات فارسی نشان دهد.2
در منابع روایی شیعه از پیامبر، امام علی، امام باقر، و امام صادق احادیث متعددی در مورد 
گزارش عامه مجلسی، پیامبر فرمود: »خداوند هیچ پیغمبری را مبعوث  دجال آمده اســت. به 
گــزارش، امام علی فرمود:  نکــرد، جز اینکه قوم خود را از خطر دّجال ترســانیدند.«3 بنا بر همین 
که او را تکذیب  کند و ســعادتمند کسی است  که ادعای دجال را تصدیق  کســی است  »شــقی 

که در روایات آمده چنین است. یژگی های دجال  کند.«4 در مجموع، خاصه و

که مسیح منجی، و یهودیان معتقدند  1. مقولۀ دجال در یهودیت و مســحیت نیز مطرح اســت. مسیحیان بر این باورند 
ماشیح واقعی در دشت آرماگدون، در شمال قدس، با دجال می جنگند و او را شکست می دهند و این پیروزی آغاز 

یند. پایی دولت توحید جهانی خواهد بود. مسیحیان به دجال ضد  مسیح می گو بر
کبر دهخدا، لغت نامه ، ج6، چ1 از دورۀ جدید، تهران: دانشگاه تهران، 1373)ذیل مادۀ دجال(. 2. علی ا

قــم:  چ20،  دوانــی،  علــی  ترجمــۀ  بحاراالنــوار،  ســیزدهم  جلــد  ترجمــۀ  موعــود:  مهــدی  مجلســی،  محمدباقــر   .3
دارالکتب االسامیه، 1361، 968.

4. همان، 965.
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که: 1. دجال انسانی است 
ــ یک چشم دارد.

ــ این چشم در پیشانی اوست؛ یعنی روی خط تقارن صورت او قرار دارد.
ــ این یک چشم مثل ستارۀ صبح می درخشد.

که: 2. این انسان یک چشم سوار بر مرکبی است 
ــ خر است.

گوش او یک میل راه است. ــ فاصلۀ بین دو 
یر پای او درهم نوردیده می شود. ــ زمین ز

یا ها می شود. ــ وارد در
ــ از هر موی این خر آوازی بلند می شود.

ــ خرما دفن می کند.
که: 3. این آدم یک چشم سوار بر آن مرکب در شرایطی خروج می کند 

ــ در جلوی او دود و آتش است.
که مردم آن را نان می بینند. ــ در پشت سر او چیزی است 

ــ اغلب طرفداران آن یهودیان و زنازادگان هستند.
4. در عصر دجال:

ــ دین داری مثل نگه داشتن آتش در کف دست می شود.
ــ مردم دو دسته می شوند.

الف( عده ای عزای دین خود را دارند.
ب( عده ای عزای دنیای خود را دارند.

***
یکرد  یکرد اخباری، رو یکرد متفاوت در برابر این روایات داشت: رو کلی می توان سه رو به طور 

یکرد تعّقل گرا. انکاری، رو
گونه اندیشه ورزی در مورد آن ها نفی می شود؛  کتفا و هر  یکرد اخباری به  ظاهِر روایات ا در رو
که در این دنیا  ید هر  یکرد را دارند. قرآن می گو کما اینکه اخباری ها در مورد قرآن مجید همین رو
کوری چشــم سر  کوری،  کور اســت. اخباری ها تّصور می کنند منظور از  کور اســت در آخرت نیز 
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که به دلیل بیماری بینایی خود را از دست داده اند  اســت، نه چشم دل و تصور می کنند آن ها 
کورچشمی. کوردلی است، نه  کور محشور می شوند؛ در حالی  که منظور  در جهان دیگر نیز 

یکــرد انــکاری ایــن احادیــث نفی و جــزء خرافــات و موهومات شــمرده می شــود. درک  در رو
یکرد انکاری از این روایات مثل هم است؛ در حالی  که  یکرد اخباری و طرفداران رو طرفداران رو
گرفتن عقل خود را در  کار  گروه اول با چشم بسته این برداشت اخباری را می پذیرند و اصواًل به 
گروه دوم نیز بدون تعّقل و اندیشه ورزی این روایات را همچون  فهم این مسائل حرام می دانند. 

خرافات و موهومات و ادعاهای ابطال ناپذیر رد می کنند.
کوشــش می شــود با تعّقل و اندیشــه ورزی، به مفهــوم و منظور اصلی این  یکرد تعّقل گرا  در رو
که امامان اســام با  یابیم  گردد تا در کشــف  یژه شــود و منظور اصلی پیام دهنده  روایات توجه و
یابیم. ما  زبان اشــاره می خواســتند چه حقایقی را به اطاع ما برســانند و آنگاه آن حقایق را در

یم. یکرد سوم به تحلیل این روایات می پرداز براساس رو
الف( دجال انسان یک چشم است.

انســان همیشــه دو چشم داشته اســت: »چشم َســر« و »چشم ِسّر«. چشم َســر از مجموعه 
که با کمک آن ها با طبیعت ارتباط برقرار می کند  حواس پنجگانۀ انســان تشــکیل شــده اســت 
یایی، چشــایی، و برائی )المسه(.  و از آن اطاعات می گیرد. یعنی حواس بینایی، شــنوایی، بو
گذشته از سر در  جالب توجه آنکه این پنج حس همگی در سر وجود دارند. البته حس المسه 
که از  ســایر قســمت های بدن نیز وجود دارد. این پنج حس پنج پنجره به روی طبیعت هستند 

پنج سو طبیعت را به انسان نشان می دهند.
چشم دوم »چشم ِسّر« است. چشم ِسّر یا چشم دل، رابطۀ انسان با فراطبیعت را امکان پذیر 
می ســازد و انسان با کمک آن »خود« را می شناسد. علم انسان از طبیعت علم حصولی است 
که با چشــم َسر و ســایر امکانات و وســایل )کتاب، کاس، معلم، میکروســکوپ، تلسکوپ، و 
...( به دســت می آید؛ ولی انســان بدون نیاز به حواس پنجگانه خود را می شناسد و علم او از 

خودش با کمک حواسش تحصیل نمی شود.
که قدرت شــامه یا ذائقه یا المســۀ خود را از دســت داده اند نیز از خود  کســانی  کرها،  کورها، 
گاهی را با حــواس پنجگانه یــا پردازش اطاعــات به دســت نمی آورند.  گاهــی دارنــد و ایــن آ آ
گاهی آن ها از خودشان از نوع علم حضوری است، نه علم حصولی. از طرف دیگر، شناخت  آ
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یبایی، لطف،  ما از صفات خداوند نیز از نوع علم حضوری اســت. ما قدرت، علم، عدالت، ز
و خاقیــت را می شناســیم و برای این شــناخت نیازمند حواس پنجگانه یا پــردازش اطاعات 

کودکان دبستان ندیده هم این شناخت را دارند. نیستیم. 
چشــم َســر از طبیعــت به مــا اطاعــات می دهد و عقــل این اطاعــات را پــردازش می کند و 
ــر از فراطبیعت بــه ما اطاعات  بــا یــاری معلومات معمــای مجهوالت را حل می کند. چشــم ِسّ
یافت های شــهودی  می دهــد و عقــل ما این اطاعات را غربــال می کند و توهم و تخّیل را از در
جدا می سازد. همان طور که میزان قدرت چشم َسر در افراد مختلف متفاوت است، میزان قدرت 

چشم ِسّر نیز در افراد مختلف تفاوت دارد.
که فقط چشــم َسر دارد و  که انسانی پدید می آید  ولی دربارۀ دّجال ســخن بر ســر این اســت 
فقط از چشم َسر خود استفاده می کند و تمامیت معلومات خود را با چشم َسر به دست می آورد 

ر در او نیست. و اصواًل هیچ اثری از وجود چشم ِسّ
ب( یک چشم دّجال در پیشانی اوست.

گرفته است. صورت انسان متقارن خلق شده  یعنی چشــم او روی خط تقارن صورتش قرار 
است و ما عیب و نقص صورت خود را براساس قانون تقارن احساس می کنیم.

که دوتاست با  که یکی است روی خط تقارن است؛ مثل دماغ و دهان. و هر عضو  هر عضو 
گوش، دو ابرو، و دو چشم. بدیهی است ما به  فاصلۀ مساوی از خط تقارن قرار دارد؛ مثل دو 
دمــاغ دوم یا دهن دوم احســاس نیاز نمی کنیم؛ چون دماغ و دهان مــا یکی و روی خط تقارن 
کســی یک چشــم در یک  گر  اســت و با وجود آن ها تقارن صورت ما حفظ شــده اســت. ولی ا
طرف صورتش داشته باشد، به چشم دوم احساس نیاز می کند؛ چون تقارن صورت او به هم 
که در پیشــانی اوســت و روی خط تقارن صورت او قرار  یخته اســت. دجال یک چشــم دارد  ر
گرفته است؛ یعنی او به چشم دوم احساس نیاز نمی کند؛ چون احساس می کند تقارن صورت 

ر می بیند. او حفظ شده است. او خود را بی نیاز از چشم ِسّ
ج( چشم دّجال مثل ستارۀ صبح می درخشد.

همان یک چشــم دّجال مثل ســتارۀ صبح درخشــان اســت. »نور چشــم« تمثیلی از قدرت 
کم نور می گفتند. تمثیل درخشان بودن  بینایی چشــم اســت. در قدیم به چشم ضعیف چشــم 
چشــم دّجال به قدرت بینایی بسیار باالی آن در شناخت طبیعت اشاره دارد و تشبیه »ستارۀ 
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صبح« هم به دلیل نور چشم و قدرت بینایی این چشم است و هم به واقعیت نزدیکی خروج 
یخ.1 یخ و آغاز طلوع دوبارۀ خورشید امامت در افق تار دّجال و پایان شب تار

د( آیا دّجال امروز در جهان حضور دارد؟
پاسخ این پرسش مثبت است. انسان یک  چشمی، که فقط چشم طبیعت بین دارد و حواس 
یچه های شــناخت می شناسد و فقط به علم حصولی تکیه می کند و منکر چشم  پنجگانه را در
دوم و فراطبیعــت و علم حضوری و الهام و وحی اســت و حتی فراطبیعــت را انکار می کند و آن 
که همۀ موجودات تجلیات  را موهوم و ابطال ناپذیر می داند و خدا را نیز به معنی وجود مطلق ــ 
او هســتند ــ انکار می کند و هیچ احساس نیازی به چشم دوم ندارد و سیمای شناخت خود را 
که چشم طبیعت بین است ــ فوق العاده قوی و نیرومند است و  کامل می داند، تنها چشــم او ــ 
کهکشان ها به دست آورده است. این انسان  پر  گرفته تا ســو اطاعات فراوانی از اتم و مولکول 
که امروز رنســانس، مدرنیته، و انقاب صنعتی را  وجود دارد. این انســان، انســان مدرن است 
کلیسا و  کرده اســت، و این ضدمســیح همه چیز حتی  به وجود آورده و سراســر جهان را تســخیر 

مسیحّیت را به استخدام اهداف مادی خود درآورده است.
ه ( دجال سوار بر خر است.

گاه مبدأ حرکت شما تهران  خر مرکب اوســت. مرکب وسیلۀ رســیدن از مبدأ به مقصد اســت. 
گاه مبدأ حرکت شما پنبه و مقصد شــما پارچه است. در هر دو  و مقصد شــما اصفهان اســت و 
که قادر بــه برقراری  صــورت از مرکب اســتفاده می کنیــد. از میان مرکب هــای جانــدار، آن مرکبی 
کنایه ــ خر نامیده می شود.  رابطۀ عاطفی با صاحب خود نیست خر است و به همین دلیل ــ به 
یبه گی  بقیــۀ مرکب های جانــدار با صاحب خــود رابطۀ عاطفی دارنــد و با دیگران احســاس غر
که به  گر یک خر را ســال ها علوفه دهید، به دیگران همان  گونه ســواری می دهد  می کننــد. ولی ا

شما سواری می دهد.
کــردن رابطۀ عاطفــی با صاحب خــود عاجز اســت و هر کس  ماشــین نیــز ماننــد خر از برقــرار 
کند. ماشــین نمی توانــد با صاحب خود رابطۀ  آن را در اختیــار بگیــرد می تواند از آن بهره برداری 
کوشش بسیار می کند  که دجال از آن استفاده می کند و  کند. ماشــین خری است  عاطفی برقرار 

ینی در مقابل ما به وجود آورد؛ ولی شــاید در آینده برداشــت های جدیدتر و دقیق تری  1. این برداشــت می تواند افق نو
گسترده تری را در مقابل دید علمی ما به وجود آورد. که افق  ارائه شود 



یخ  |  297 تار فصلهفا:پایانوآغاز

که انسان یک چشم بر آن  آن را فقط در اختیار خود داشته باشد. تکنولوژی امروز مرکبی است 
که  کز شنوایی است  گوش های این خر اشاره به مرا ســوار است و به چهارســوی جهان می تازد. 
که تکنولوژی در  یاد است  تکنولوژی به وجود آورده اســت و یک میل اشــاره به فاصلۀ بسیار ز
کرۀ  یر پای او می گردد. تمام  یا ها می شود و زمین ز کرده است. ماشین امروز وارد در جهان ایجاد 

گرفته است. زمین با کمک ماشین در اختیار انسان یک چشم قرار 
و( از سر هر موی خر دجال، آوازی بلند است.

یشــه و ســاقه به وجود آمده اســت.  که از یک ر کاملی اســت  هــر موی موجود زنده سیســتم 
یان  ولــی همــۀ موی های یک موجود زنده از یک خون تغذیه می کنند و حیاتشــان به ادامۀ جر
آن خــون بســتگی دارد. رســانه ها امــروز به تنهایی یک سیســتم مســتقل هســتند؛ ولــی همه به 
یان های خبررسانی بین المللی، نظیر سی. ان. ان و بی بی سی و آسوشیتدپرس و فاکس نیوز و  شر
یان های اصلی خبررسانی نیز در خدمت  یتر، متکی اند و این شــر یونایتدپرس و فرانس پرس و رو
ییم سیستم ارتباطات بین المللی  همان انسان یک چشم هستند. به همین دلیل است که می گو

نماد متکّثر و نهاد متمرکز دارد. 1
ز( خر دجال خرما دفع می کند.

کاالهــای بسته بندی شــده دارد و امروز  ین شــباهت را بــه  که بیشــتر از میــان میوه هــا آن میوه 
کوچــک، یک شــکل، یک اندازه،  پرمارکت ها به فروش می رســد خرماســت؛ بســته های  در ســو
یک رنگ، پوششی نازک بر روی آن، و درون آن پر از مواد غذایی. امروز کاالهای بسته بندی شدۀ 
که تولید و  مــواد غذایــی در اندازه های کوچک خروجی ماشــین های صنعتی در جهان هســتند 

 منسوخ شده است.
ً
یبا ه ای تقر

ّ
ید و فروش فل یع می شوند و دیگر خر توز

ح( جلوی این انسان یک چشم و سوار بر خر، دود و آتش است
که دود و آتش جلوی انســان یک چشــم و ســوار بر خر وجود دارد اشــاره به ساح  گزاره  این 
آتشین است. انسان مدرن، که چشم طبیعت بین نیرومندی دارد ولی احساس نیاز به چشم دوم 
کامل می بیند، سوار بر خر تکنولوژی، با ساح آتشین، دست به جهانگشایی  نمی کند و خود را 
در کرۀ زمین زد و با اختراع ساح آتشین )از تفنگ گرفته تا بمب اتم( به تسخیر جهان پرداخت.

گاهی، جلد  1. بــرای توضیحات بیشــتر در باب سیســتم ارتباطات بین المللی، رک: محمد حســن زورق، ارتباطــات و آ
اّول، فصل پنجم، همان.
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که مردم آن را نان می بینند. ط( پشت سر او چیزی است 
گذاشــت، دورنمایــی از رفــاه و زندگی بهتر را  که قدم  دجــال ســوار بر خِر تکنولــوژی به هر جا 
ارائــه داد. نــان تمثیلــی از تأمین مواد غذایی و خــوراک و مایحتاج زندگی اســت. این وعده در 
گذاشــت، فقر و اســتضعاف و بهره کشی  سراســر جهان داده شــده اســت؛ ولی هر جا دّجال قدم 
فقــر در  و  یــکای التیــن،  یقــا، ســیه روزی در   امر افر گرســنگی در  نمونه هــای آن  یافــت؛  توســعه 

شبه قاّره هند است.
ی( اغلب طرفداران دجال یهودیان و زنازادگان هستند.

گر دجال  بســامد طرفداران دجال در میان یهودیان و زنازادگان بسیار بیشتر از دیگران است. ا
که با این چشم  که فقط چشم طبیعت بین دارد و به معلوماتی  را انســان یک چشمی می دانیم 
یق به دست بیاید به آن  که غیر از این طر  معلوماتی را 

ً
ید و اساســا به دســت می آید علم می گو

گر خــر او را تکنولوژی می دانیم،  ید و آن ها را موهومات و ابطال ناپذیر می شــمارد و ا علــم1 نمی گو
که این انســان آن را به  یالیسمی است  که صهیونیســم بخشــی از امپر امروز به روشــنی می بینیم 
کنشگران اصلی در  یه پردازان و  که از نظر وجود آورده اســت و یهودیان سرشناســی را می شناسیم 
یک غرب به شــمار می روند و از ســوی دیگر  عرصه های فلســفی و سیاســی و علمــی و تکنولوژ
امروز زنا، به معنی روابط جنسی خارج از تعهدات و مسئولیت های متقابل زن و مرد )که اساس 

تشکیل خانواده را به وجود می آورد( بخشی از زندگی و فرهنگ مردم غرب شده است.
ک( دین داری در عصر دجال آتش کف دست داشتن است.

ــی و در 
ّ
کل که علیه دیــن به طور  یبندگــی دجــال از یک ســو، و تبلیغات ســهمگینی  میــزان فر

میان ادیان علیه اســام و در میان مذاهب اســامی علیه مذهب تشــّیع می کند از دیگر ســو، و 
که در علوم مادی به دســت آورده از جانب ســوم، شــرایطی را به  پیشــرفت های تردید ناپذیــری 
یژه در الیه های اجتماعِی آمادۀ تغییر )جوانان،  گرایش برخــی از افراد به و که موجب  وجــود  آورد 
زنان، و ...(، به سوی دّجال و به سود او شده است. این شرایط هنگامی به سوی یک فاجعه 
کمک عوامل خود در میان دین داران وسوســه هایی را به وجود  آورد  که دجال با  حرکت می کند 
کوشید آن ها را به سوی رکود، جمود، تنگ نظری،  و آن ها را از توجه به علوم مادی باز داشت و 
کند تا نفرت بیشــتری از دین در میان الیه های آمادۀ تغییر  یزی، و حتی خرافات هدایت  گر دنیا

1. Science
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گونه ترقی اجتماعی و  به وجود آورد. ســخت گیری های جاهانه در دین داری و جلوگیری از هر 
ین شرایط را برای یارگیری  یش سیاسی و علمی به بهانه های مختلف بهتر کوشش فرهنگی و پو
دّجــال از میــان الیه های آمادۀ تغییــر به وجود آورد. طبیعی اســت این شــرایط اجتماعی تا چه 
کنند  که می خواســتند ایمان خــود را به خــدا و فراطبیعت حفظ  انــدازه دیــن داری را برای آن ها 

دشوار می نموده است.
ل( در عصر دّجال مردم دو دسته می شوند.

عده ای پیشــرفت علمی دجال و توســعۀ مادی و رفاه جامعۀ دجال را دیدند و عزادار دنیای 
گروه از انسان ها مارکسیست ها  ین این  ین و واضح تر یشان خود شدند. روشــن تر نابســامان و پر
و احــزاب سوسیالیســت در جهــان اســام بوده انــد. عــد ه ای دیگر هم عــزادار دین خود شــدند 
گروه هایی  کــه  کردند،  یدند و  خروشــیدند و جانفشــانی  و از نابــودی ایمــان اســامی بر خــود لرز
گروه به  نظیــر فدائیان اســام و حــزب ملل اســامی و حزب الدعــوۀ و اخوان المســلمین از ایــن 

شمار می آیند.
یخی انسان م( دجال و بلوغ تار

گمراهــی و جهالــت و  کنیــم، دجــال همــۀ پیــروان خــود را بــه آتــش  گــر از منظــر فــردی نــگاه  ا
کنیم،  یخ نگاه  گــر از منظر حرکت تار کوردلــی مبتا می کند و آن هــا را به هاکت می اندازد. ولی ا
یخ اســت و در بیــان و ادبیات روایات اســامی از عایم آخر زمان  دجــال از عوامل مؤثر در تار

شمرده شده است.
بدون هیچ گونه تردیدی، خر دجال )تکنولوژی( غیر از دجال اســت. تکنولوژی وسیلۀ خوبی 
اســت؛ چــون عامــل حرکــت و وســیلۀ تحقق اهــداف و وصول بــه مقاصــد اســت و از آن نباید 
گرفت و جامعۀ جهانی را به ســوی مقاصــد الهی و ایجاد  یخــت، بلکــه بایــد آن را در اختیــار  گر

جهان تراز قرآن به پیش برد.
که خوب هم هست؛ ولی  از طرف دیگر، چشــم طبیعت بین نیرومند دجال نه تنها بد نیســت 
دجــال از جهت اینکه چشــم دیــدن فراطبیعت را نــدارد بد اســت و بدتر از آن اینکه احســاس 
گر هر دو چشم را با  گفت دجال ا تکامل هم می کند و احساس نیاز به چشم دوم نمی کند. باید 
ین و فراطبیعت  گر هم طبیعت را می دید و هم طبیعت آفر یاد می داشــت ــ یعنی ا قدرت بینایی ز
که منظــور اصلی همۀ پیامبــران و مصلحــان و پیشــروان راه آزادی و  را ــــ همان انســانی می شــد 
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ســعادت انســان پیدایش آن بوده اســت؛ ولی دجال فقط یک چشــم دارد: چشم َسر و چشم 
یق  کامــل می داند و احســاس نیاز بــه چشــم دوم نمی کند و هر چــه از طر طبیعت بیــن خــود را 
یت ــ از قبیل  چشم سر می فهمد را علم می داند. به همین دلیل بسیاری از مفاهیم اساسی بشر
فراطبیعت، وجود مطلق، حرکت جوهری، آزادی و سعادت اخروی، و روح ــ را نمی تواند بفهمد. 

یخ درآمده است. یت و حرکت تار ازاین رو، به صورت یک تهدید جّدی برای بشر
کــه با آن  کــه چشــم طبیعت بیــن نیرومند داشــته باشــیم و چشــم دیگــر ما  مــا بایــد بکوشــیم 
گشــوده و فرهمند و نیرومند شــود و بدین ترتیب انســانی از خاک  فراطبیعت را می توان دید نیز 
گذاشته است. او  گام بر فرق طبیعت  که عاشقانه روی به سوی خدا آورده، و عالمانه  ســر بزند 
فراطبیعت را در آغوش می کشــد و با هر نفس زدنش عشــق را تجربه  می کند و عشق راستین و 
که سرچشمه و ســرآغاز و هدایتگر و مطلوب و مقصود همه است،  دلنشــین به وجود مطلق را، 
یژه در ظرف  یخی اّمت محمد به و گردش درمی آورد. این رســالت تار یان هســتی خود به  در شــر

جغرافیایی تمدن اسامی است و نیز این فرمان خداست.1
یب انگیز است. ن( دجال فر

یخ از تحوالت مازم2 پیدایش حزب مخفی و سکوالر اموی است و حزب  تولد دّجال در تار
یان  یخ است. با بعثت نبوی، امو مخفی و ســکوالر اموی از تحوالت مازم ظهور اســام در تار
یج  کردند و پــس از شکســت های متوالــی به تدر یی  بیش از بیســت ســال بــا پیامبــر ســتیزه جو
بــه بی فایــده بــودن بت هــا ــ به اجبــار و به قهــر ــ پــی بردند؛ ولــی وارد عرصــۀ توحیــد و ایمان به 
رســالت محمدی نشــدند. آ ن ها پــس از فتح مکه و بــا ورود به جامعۀ اســامی به یک حزب 
کــه پیامبر، پیامبر خدا نیســت و  مخفــی ســکوالر تبدیل شــدند، در حالی  که بر ایــن باور بودند 
کتاب بازی  تمــام ادعاهــای او در مــورد خدا و بهشــت و دوزخ و جبرئیل و صراط و حســاب و 
کننــد. بدین ترتیب در نگرش  قــدرت اســت3 و آن ها نیز در مقابــل پیامبر باید بازی خود را آغاز 
که می توانســتند و می توانند  یر« به جای »شمشــیر« نشســت و تا آنجا  سیاســی این حزب »تزو

یکْم َشِهیًدا.
َ
 َعل

ُ
ُسول یکوَن الّرَ اِس َو ی الّنَ

َ
َتکوُنوا ُشَهَداَء َعل ِ

ّ
ًة َوَسًطا ل ّمَ

ُ
کْم أ َنا

ْ
1. َوکَذِلک َجَعل

گاه  یزی نشده و ناخودآ که برای آن برنامه ر یزی شده است؛ ولی تحول مازم تحولی است  2. تحول ما در تحول برنامه ر
در اثر اجرای تحول مادر به وجود می آید. 

یر به تفصیل سخن به میان آمده است: محمدحسن  یشه ها و دالیل پیدایش حزب مخفی اموی در منبع ز 3. درمورد ر
یسم، همان. یی های اسام و سکوالر یارو زورق، نخستین رو
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که استفاده از  یند و از شمشــیر به اندازه و به هنگام، در شــرایطی  یر« ســود بردند و می جو از »تزو
یان دّجال و  یر جوهر اصلی جر گرفتند و می گیرند. بدین ترتیب تزو آن اجتناب ناپذیر باشــد، بهره 

یخ بشر شد. کرد ــ در تار که به این دومی نیز توجه خواهیم  سفیانی ــ 
نــام ّدجــال صائد بــن صید در بعضــی روایات روایات اســامی ذکر شــده اســت. صائد یعنی 
یان به دســت عباســیان در شرق  شــکارگر و شــکارچی، و شــکاری و صید یعنی شکارشــده. امو
ین  یخــی، بزرگ تر یــان تار شــکار شــدند؛ ولــی بعدها بقایــای آنــان در غرب به صــورت یک جر

کردند.1 یخی شکار  یخ بشر شدند و پنج قاره را در طول یک فرایند تار شکارگران تار
ــ دجال و بازی های بزرگ

یالیســم جهانی اســت ــ شــده است و در  که امپر یگری عنصر ذاتی سیاســت ّدجال ــ  امروز باز
کرده اســت. ولــی در میان انبوه  یت  کوچک را مدیر طــول این پنج ســده، صدها بازی بــزرگ و 
این بازی ها، تعداد انگشت شــماری از آن ها بازی  بزرگ2 هســتند؛ نظیر بازی های: مارکسیســم، 
یان های شدید القایی  یســم. اساس تمام این بازی ها، تشــکیل جر صهیونیســم، وهابیت و ترور

برای تصرف ذهن و اندیشۀ بازی خورده هاست.
گر القا شونده  که ا گونه ای  در روش القا، نخســت یک چهارچوب ذهنی ســاخته می شــود؛ به 
گر به اهداف و منافع خود برسد و به  که القا کند رفتاری را انجام می دهد  در آن چهارچوب فکر 
گوناگونی اقامه  می شــود. 3 این  کــه آن را محور القا می نامیم، دالیل  نفــع این چهارچوب ذهنی، 
چهارچــوب ذهنی با این دالیل در انواع ســوژه های واقعی و اعتبــاری و مجازی4 پیاپی و منظم 

کند.5 تکرار می شود تا در ذهن القاشونده مستقر شود و القا شونده با آن زندگی 

یر به تفصیل بحث شده است: 1. دربارۀ این فرایند در منبع ز
یسم از آغاز تا امروز، چ2، تهران: فرهنگ اسامی، 1395. اسام و سکوالر

2. great game
ییم. که به نفع محور القا اقامه می شود محمل القا می گو 3. به مجموعه دالیلی 

4. منظور از سوژۀ واقعی واقعیت هاست. منظور از سوژۀ مجازی ادعاهای کذب و منظور از سوژۀ اعتباری مناسبت هایی 
که به وســیلۀ آن ها محــور القا با حمایــت محمل القا تکرار می شــود؛ ماننــد مصاحبه ، ســمینارهای تبلیغاتی ،  اســت 

کارشناسان، و محافل خبری و ... نقل قول از طرف 
یر بحث شده است: 5. دربارۀ روش القا در منبع ز

گاهی، ج1، فصل هفتم. محمد حسن زورق، ارتباطات و آ
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بازیمارکسیسم
کارل مارکس در آلمــان به دنیا  کارل مارکــس بــود.  نقــش اصلــی در بازی مارکسیســم بر عهــدۀ 
کمک انگلس ــ پســر یک ســرمایه دار انگلیســی ــ  آمــد؛ ولی از 31ســالگی تمامی آثار خود را به 
در انگلســتان نوشــت و همان جا مرد.1 مارکسیســم توجیه فلسفی و فلســفۀ اقتصادی و مبنای 
که پــس از پایــان جنگ جهانــی اول تــا پس از  یــک قطــب دوم نظــام دوقطبــی شــد،  ایدئولوژ
که می دانیم، این نظام دو شعار  کرد. همان طور  پیروزی انقاب اسامی ایران بر جهان حکومت 
کاپیتالیسم  کار خود قرار داد و دو اردوگاه  یخ بشــر، یعنی آزادی و عدالت، را دستمایۀ  اصلی تار
و سوسیالیســم و دو اتحادیــۀ نظامــی ناتــو2 و ورشــو3 بر این اســاس به وجــود آمد. البتــه تا این 
نظام دوقطبی وجود داشــت، هرگز اشــاره ای به وجود یک نظام جهانی با دو قطب مارکسیســم 
کاپیتالیســم نمی شــد؛ چون در این صورت بازی به هــم می خــورد و بازی خورده ها از حالت  و 

یگران جهانی پی می بردند. القایی خارج می شدند و به ماهیت نقشۀ باز
در آن زمــان ســخن از دو نظــام متعــارض و دو ایدئولــوژی متضــاد بــه میــان می آمــد. اصــواًل 
کاپیتالیست ها پیروز خواهند شد و سوسیالیسم، جهان را  که بر  سوسیالیست ها وعده می دادند 
کرد. هنر بازی مارکسیســم در  یه بر جهان حکومت خواهد  یا با قوۀ قهر گرفت و پرولتار فراخواهد 
که مارکسیسم نفرت ناشی از تبعیض و استثمار در قطب غربی نظام  نظام دوقطبی در این بود 
جهانی را به عامل بقای نظام جهانی تبدیل و آن را در خود هضم و جذب می کرد. لیبرالیسم نیز 
نفرت ناشی از استبداد در قطب شرقی نظام جهانی را در خود جذب و هضم و آن را به عامل 

بقای نظام جهانی تبدیل می کرد.
یکا و شوروی دست به دست یا به نفع آن ها تقسیم می شدند. 4 بدین ترتیب بود که کشورها بین   امر
انقاب اســامی ایران این بازی را به هم زد و به عمر نظام جهانی دوقطبی پایان داد.5 پس 

کارل مارکس رک: 1. در مورد زندگینامۀ 
David lgon, Marx an Assessment of his life and thought alion paper back, second edition, Great Britain, 1980.
2. ســازمان پیمان آتانتیک شمالی )North Atlantic Treaty Organization( در سال 1949 به وجود آمد. رک: حشمت 

امیری، کلیات روابط بین الملل و سازمان های بین المللی پس از جنگ جهانی دوم، تهران: هاد، 1369، 141.
3. همان، 142.

که بین این دو قطب به دو نیم تقســیم شــدند می توان از آلمان )آلمان غربی و آلمان شــرقی( و یمن  کشــورهایی  4. از 
یافته اند؛ ولی  یتنام وحدت خود را باز کرد. آلمان و و یتنام شمالی و جنوبی( یاد  یتنام )و )یمن شمالی و جنوبی( و و

یۀ مجدد یمن از سوی غرب و متحدانش علیه مردم یمن به شدت ادامه دارد. جنگ برای تجز
کــرد. در این نامه  گورباچــف مرگ مارکسیســم را اعام  5. امــام خمینــی در 11/ 10/ 1367 طــی نامــه ای بــه میخائیل 
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 مدید 
ً
که غرب به وجــود آن در طول آن مدت نســبتا از شکســت نظــام دوقطبی در جهان بــود 

پاشی  اعتراف کرد و مطبوعات غربی اعتراف کردند که ادارۀ جهان پس از پایان جنگ سرد و فرو
یشتن داری و آبروداری مدعی  گورباچف با خو نظام دوقطبی بسیار مشکل شده است؛ هرچند 

که به سوی جهان بهتر در حرکت اند. 1 بود 

بازیصهیونیسیم
گفتیــم، اغلــب طرفــداران دّجــال از میــان یهودیــان هســتند. اصــواًل بســیاری از  کــه  همان طــور 
کارگــزاران دّجال، یهودی بوده اند و بســیاری از بازی های دجال را  کارگردانان و  یه پــردازان و  نظر
کرده، یــا در طراحی آن ها مشــارکت و حضور جدی و تعیین کننده داشــته اند.  یهودیــان طراحی 
یگر نقش اول آن، مارکس، یهودی اســت. مارکس یکی  از باب مثال، در بازی مارکسیســم، باز
که محمــد قطــب روی آن ها دســت می گــذارد و آن ها را متهــم می کند  از ســه نفــر یهودی اســت 
کوشــیدند میــان دین و دانشــمندان، دین و  کــه در عالم مســیحّیت جنجال بــه راه انداختند و 
اندیشــه ورزان، دیــن و آزادی، و دین و زنان فاصله و جدایی بــه وجود آورند. دو یهودی دیگر ــ 

ید و دورکیم 2 هستند. که از آن ها نام می برد ــ فرو
ی گرایی در باد اســامی )نظیر 

ّ
یت مل فخرالدین حجازی نیز دســت یهود را در پیدایش و تقو

که برای مســلمانان  پان ترکیســم، و ...( می بیند3 و آن را دســت پخت آشــپزهای یهودی می داند 
یالیسم  یژه جوانان، غذای فکری تهیه می کنند. اصواًل یهودیان در هســتۀ مرکزی امپر جهان، به و
کرده انــد و دّجال  گفــت راهبــری  جهانــی، فراینــد دّجــال را در جهــان حمایــت و حتــی می تــوان 

ینش است.« به دنبال آنچه  آمده اســت: »مشــکل اصلی شــما مبارزۀ طوالنی و بیهوده با خدا و مبداء هســتی و آفر
پاشــید و در پــی آن نظام جهانــی دوقطبی   فرو

ً
گورباچــف در شــوروی نامیده شــد اتحاد شــوروی رســما اصاحــات 

کشــید؛ ولی هنــوز زمامداران جهان  ین جهانــی )new word order( را پیش  متاشــی شــد و بوش پدر بحث نظم نو
یکا می کوشــد  کنند و فعًا   امر نتوانســته اند نظم جدیدی را در جهان به طور رســمی جانشــین نظام جهانی دوقطبی 
کند. یادآوری این نکته الزم اســت  با اهرم ســازمان ملل و شــورای امنیت به حفظ ســلطۀ غرب بر جهان پافشــاری 
کــه امــروز دیگر اعتراف بــه وجود یک نظــام جهانی دوقطبی در دوران جنگ ســرد امری متداول شــده اســت. بازی 

مارکسیسم از بازی های بزرگ دّجال است.
گورباچف، به سوی جهان بهتر، ترجمۀ منوچهر طلوعی، تهران: نظر، 1370. 1. رک: میخائیل 

2. رک: این سه نفر، ترجمۀ محمدعلی عابدی، تهران: مرکز نشر انقاب، 1359، 17 ــ 161.
کمونیســم(، تهران:  پــای غربی )نقش یهود در پیدایش  3. رک: فخرالدیــن حجــازی، نقش و نفوذ صهیونیســیم در ارو

بعثت، 1368، 13.
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که آژانس جهانی  کند. مگر نه این اســت  کامًا جدا تصور  نمی تواند سرنوشــت خود را از آنــان 
یورک اســت و اســرائیل ســاختۀ دست آن هاســت، نه آن ها  که در نیو یهود در اســرائیل نیســت 
گرفته است و اسرائیل یک نقاب کوچک است  ســاختۀ دست اســرائیل و امروز دجال جهان را 

کنند؟ یت مخفی  که با آن می خواهند صورت سلطۀ جهانی دجال را از بشر
یکــی دیگــر از بازی هــای بــزرگ دجــال ــــ با تمــام ایــن توصیفــات ــ بازی صهیونیســم اســت 
کارگردانــان یهــودی دّجــال در طراحــی و پیدایــش و پیشــروی آن نقــش اساســی داشــته اند.  و 
خاندان هــای بــزرگ یهودی نظیر روچیلدهــا1 بر بام ســرمایه داری غرب ایســتاده اند و زمام مرکب 
که  گرفته اند و هر  یــک از آن ها بزرگ تر از آنند  اقتصــاد و هنر و ارتباطات غرب را در دســت خود 
یر اسرائیل بخواهد از آنان وقت ماقات بگیرد،  گر نخست وز نیازمند زمامداران اسرائیل باشند و ا

یکا را واسطه قرار دهد. باید کسی مانند رئیس جمهور   امر
که وقتی فهرســتی از آثار  یه پردازان یهود بر افکار عمومی جهان به اندازه ای  اســت  ســیطرۀ نظر
کتاب  که به فارســی ترجمه و منتشــر شــده اســت، را به صورت  یکایی ،  پایی و   امر یهودیان ارو
یری می شود. 2 ولی بازی صهیونیسم در برابر سایر  منتشر می کنند، کتابی هزارصفحه ای در قطع وز
یرا ســایر بازی هــای دّجال برای تحقق اهــداف دّجال  بازی هــای دّجال بازی متفاوتی اســت؛ ز
و به ضرر ســایر ملت های جهان طراحی می شــده به عنوان مثال، بازی مارکسیســم مســیحیان 
کرد و در بازی  پای شــرقی و مسلمانان آسیای مرکزی و قفقاز را قربانی  کاتولیک ارو ارتدوکس و 
یرۀ آناتولی قربانی شــدند3 و در بازی پان عربسیم قربانیان اصلی مردم  پان ترکیســم مردم شــبه جز
گذشته از  گرفت؛4 ولی در بازی صهیونیسم  که حزب بعث عراق آن ها را به اسارت  عراق بودند 
گر  گر جنبشی برای تسخیر جهان بوده است و ا دیگران، یهودیان نیز قربانی شده اند. صهیونیسم ا

گسندیل و دیگران، تهران: محراب قلم و سازمان چاپ  گی دو روچیلد و دیگران، روچیلدها ، ترجمۀ رضا  1. رک: بارون 
و انتشارات وزارت ارشاد اسامی، 1369.

یسندگان جهانی یهود در ایران ، تهران: امیرکبیر، 1396. 2. رک: محمد طیب، نو
که »آتاتورک« نامیده شد و یکی از بخش های مهم این  یگر اصلی در بازی پان ترکیسم یک اساو یونانی تبار بود  3. باز
یخشــان بــود. در این بازی به طور  یخی بین آن ها و تار یرۀ آناتولی و ایجاد انقطاع تار بــازی تغییر خط مردم شــبه جز
کین روز تغییر خط در ترکیه )رومیه( را از  یک  گذاشته شد. پاتر شگفت آوری نام رومیه تغییر یافت و اسم ترکیه بر آن 

خدمات آتاترک می داند. رک:
Patrick Kinross, Ataturk ,therebirth phoenix, London, 2001, 441 ــ 445 ــ of a nation.
یگــر اصلی این بازی یــک یونانی االصل دیگر به نام میشــل  4. بــازی پان عربیســم نیز مانند پان ترکیســم آغاز شــد و باز

عفلق بود.
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که پروتکل های رهبران یهود برای تســخیر جهان امری ذهنی نبوده، بلکه شــواهد عینی  یم  بپذیر
که اعتبار  کوشیده ایم  ید: »از مدت ها قبل  که می گو آن را تأیید می کند؛ به عنوان مثال هنگامی 
که ممکن  یت آن ها« 1 به روی زمین،  یــم و به»مأمور یهودیان از بین ببر کشیشــان را در میان غیر

است هنوز هم مانع بزرگی بر سر راه ما باشند، خاتمه دهیم. 2
که مســئول  کلیســا را با نام ســلطه گری  که چنین فرایندی اتفاق افتاده و  در عمل نیز می بینیم 

کرده اند. بیدادگری در قرون وسطی است به مردم معرفی 
یهض در یک جلد کتاب جمع آوری و  متن مشروح پروتکل های دانشوران صهیون را عجاج تو
یری و در حدود هشتصد صفحه منتشر شده است. 3 منتشر کرد، که به زبان فارسی نیز ترجمه و در قطع وز

***
که زمینه های نژاد پرستی در میان یهود از دیرباز وجود داشت و زمینۀ مناسب  تردیدی نیست 
ینش بازی صهیونیسم شد. بی گمان، بین نهضت صهیونیسم و اسرائیل یک رابطۀ  دستمایۀ آفر
که به قول صفــا محمود عبدالعال، آموزش نژادپرســتی  علــت و معلولی برقرار اســت؛ به طوری 
بخشــی از برنامه های درســی اســرائیل اســت.4 این نهضت توانست در ســال 1948 یهودیان را 
کشور بسازد.5 جنبش صهیونیسم  کند و از آن ها یک  از سراســر جهان در خاک فلسطین جمع 
کرد. نخستین اهرم  برای رانش یهودیان از سراســر جهان به ســوی اســرائیل از دو اهرم اســتفاده 
کرد احساسات دینی  انگارۀ ارض موعود و بازگشــت به ســرزمین مقدس بود. صهیونیسم سعی 
یهودیان جهان را به استخدام منافع و سلطۀ جهانی دّجال درآورد و در این راه از تمام اهرم هایی 

کرد. که در اختیار داشت، مثل سازمان ملل متحد، استفاده 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947م تشــکیل دو دولت یهودی و عربی را 
کتبر 1948 اجرا شود. طبق  یب رساند؛ مشروط بر اینکه این مصوبه از اول ا در فلسطین به تصو

ین پیامبر خدا، حضرت محمد بن عبداهلل ، است. یت آن ها بشارت حضرت مسیح در مورد ظهور آخر 1. منظور از مأمور
2. رک: پروتکل های رهبران برای تسخیر جهان ، سازمان فرهنگی ــ هنری شهرداری تهران، چ2، تهران: مؤسسۀ نشر شهر، 

.94 ، 1381
یهض، پروتکل ها دانشــوران صهیون )برنامۀ عمل صهیونیســم جهانی(، ترجمۀ حمیدرضا شــیخی، چ4،  3. عجــاج تو

بنیاد پژوهش های اسامی، مشهد: آستان قدس رضوی، 1386.
4. رک: صفا محمود عبدالعال، آموزش نژاد پرســتی در برنامه های درســی اســرائیل، ترجمۀ رضوان حکیم زاده و موســی 

علیزاده ، تهران: دفتر مطالعات و بین المللی، 1386.
5. مؤسسۀ مطالعات فلســطین، ساختار دولت صهیونیستی اسرائیل، ترجمۀ علی جنتی، ج1، تهران: مؤسسۀ فرهنگی 

مطالعات و تحقیقات بین الملل ابرار معاصر، 1384، 19.
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که ضمیمۀ مصوبه بود، فلســطین به دو بخش تقسیم می شــد و قدس و پیرامون آن  نقشــه ای 
تحت نظارت بین المللی باقی می ماند.

با عقب نشینی نیروهای انگلیسی از فلسطین در 14 می  1948، احزاب و سازمان های یهودی 
کردند1 و  و صهیونیســتی طی نشســتی در همین ســال بر پایی دولت یهود را در فلســطین اعام 
کشــور اســرائیل در  بدین ترتیب جنبش صهیونیســم به هدف اصلی خود رســید و آن تأســیس 
فلســطین بود؛ ولی باید توجه داشــت فقط زمینۀ مســاعد در اعتقادات مذهبی یهودیان ســبب 
کرد ترس بود.  کمک  که به تأســیس این »شبه کشــور«  پیروزی این جنبش نشــد، عامل دومی 
گفت در طول حکومت حزب سوســیال مســیحی  کرد و  بدین منظور صهیونیســم ادعایی بزرگ 
نازی بر آلمان، شش میلیون یهودی قتل عام شدند.2 و این اقدام سال ها پس از صدور اعامیۀ 

کازاکی فقط دو سال می گذشت. بالفور بود و از انفجار اتمی در دو شهر هیروشیما و نا
بنابراین، وحشت از وضع موجود و رغبت به وضع موعود یهودیان را به مهاجرت به فلسطین 
یق کرد. ولی تأسیس اسرائیل مطابق با منافع چه قدرتی بود؟ آیا یهودیانی که از کشورهای  تشو
که  کسانی می شد  کنده و به سوی فلسطین رانده شدند سود بردند یا سود اصلی نصیب  خود 
گرفته بودند و بر جهان حکومت می کردند؟  یخ را در دست خود  کز قدرت جهانی تقدیر تار در مرا
 تمام یهودیان؛ 

ً
بی تردید تأسیس اسرائیل متناسب با منافع حکومت کنندگان بر جهان بود، نه الزاما

یقا واقع شده است و تاکنون در طول  پا، و افر یرا فلســطین در محل اتصال سه قارۀ آســیا، ارو ز
یرۀ جهانی حکمرانی  که این منطقه را در اختیار خود داشته  توانسته بر جز یخ، هر امپراطوری  تار
کند.  یرۀ جهانی را در اختیار داشته باشد می تواند بر جهان حکومت  داشته باشد و هر کس جز
که ســوار بر خر تکنولوژی با ساح آتشین بر  بنابراین، منافع دّجال، همان انســان یک چشــمی 
کشــور اســرائیل تأســیس شــود، نه منافع یهودیان جهان.  جهان حکومت می کند، اقتضا می کرد 
کــه بــا دّجال همــراه و هم آوازنــد از این طــرح حمایــت می کردند و  به طبــع آن دســته از یهودیــان 

می کنند؛ ولی نه تمام یهودیان جهان.

یم صهیونیستی، ترجمۀ مرکز مطالعات و  1. انیس شقور و دیگران )مؤسسۀ مطالعات فلسطین(، سیاست و حکومت رژ
تحقیقات اندیشه سازان نور، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقاب اسامی، 1377 ، 13.

2. Neil Wenborn, The Hamilton pictoril History of the 20 th Century , for word by Lord Briggs, London: 
Hamilton Books, 1993, 24.
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کــه آثار آنان در  کرده  امروز صهیونیســم در جهــان منتقدانی جدی چون موشــه منوهین1 پیدا 
سراســر جهان منتشر شده اســت. یعنی امروز خود یهودیان به نقد صهیونیسم می پردازند و آن را 
یژه آنکه احســاس می کنند اهرم های صهیونیســم  خطری برای موجودیت خود می شــمارند؛ به و
در ترغیــب یهودیان برای مهاجرت به فلســطین و ارعاب آن ها از یک دشــمن خیالی در مقابل 
گرفته اســت. پژوهشــگرانی از نقــاط مختلف جهــان مانند فرانســه، لبنان،  عامــت ســؤال قــرار 
کــه از آن جمله  کرده اند  یــکا، و ایــران در ایــن زمینــه تحقیقاتی انجــام داده، آن هــا را منتشــر    امر

کرد. گواهی5 اشاره  گارودی3، نجاح الطایی4، و سیدمحمد  یسون2، روژه  می توان به روبرت فور
گاز در جنگ جهانی دوم، واقعیت یا افسانه،  کتاب اتاق های  نوام چامسکی در مقدمه ای بر 

یسون، چنین نتیجه گیری می کند: ضمن تأیید اصولی حرکت پژوهشی فور
دادگاه نورنبرگ ]که در آن مسئوالن آلمانی پس از پایان جنگ محاکمه شدند[ را می توان در 

کرد. 6 ین جنایت این قرن تلقی  ین و بزرگ تر بین تمامی جنایات به عنوان باالتر
بقــای طوالنی مــدت اســرائیل ــ از ســال 1348 تــا امروز ــ فقط بــه دلیل خدمات غــرب نبود. 
که دولت های  خیانت بعضی از زمامداران عرب در این زمینه نقش اصلی را داشته ؛ به طوری 
اســطورۀ  گونــه  ایــن  و  اســرائیل شکســت می خوردنــد  از  آن هــا پی در پــی  ارتش هــای  و  عــرب 

شکست ناپذیری اسرائیل را خلق می کردند.
ولــی با پیــروزی انقاب اســامی در ایــران و پیدایش حرکت هــای مترقی و پیشــرو در جهان 
عرب، اســطورۀ شکســت ناپذیری اســرائیل پایان یافــت و ارتش اســرائیل به صــورت متوالی در 
گروه هــای مقاومت اســامی ــ حــزب اهلل لبنان، جهاد  جنگ هــای 33روزه، 22روزه، و 51روزه از 

اسامی فلسطین، و حماس ــ شکست خورد.

یک درساهاکیان، تهران: سروش، 1359. 1. رک: موشه منوهین، منتقدان یهودی صهیونیسم، ترجمۀ وازر
گاز در جنــگ جهانی دوم، افســانه یا واقعیت؟ )بــا مقدمه ای از نوام و جامســکی( ،  یســون، اتاق هــای  2. روبــرت فور

ید ضیاء الدینی، تهران: مؤسسۀ فرهنگی پژوهشی ضیاء اندیشه، 1381. ترجمۀ سیدابوالفر
یخ یک ارتداد )اسطوره های  کتاب به زبان فارســی ترجمه و منتشــر شده است: تار گارودی در این زمینه دو  3. از روژه 
یف، چ2، تهــران: مؤسســۀ خدمات فرهنگــی رســا، 1377. پروندۀ  بنیان گــذار سیاســی اســرائیل(، ترجمــۀ مجید شــر

ین حکمی، ج2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1369. اسرائیل و صهیونیسم، ترجمۀ نسر
کتاب ســابقۀ  4. رک: نجاج الطایی، مظلوم نمایی یهود، بیروت: دارالهدی االحیاء   التراث ، 1382، 230. الطایی در این 
کرده اســت.  مظلوم نمایــی یهــود از عصــر باســتان را بازگفــت و در آخراشــاره ای به دوران معاصر و تشــکیل اســرائیل 

گواهی، جایگاه هولوکاست در پروژۀ صهیونیسم، تهران: مرکز اسناد انقاب اسامی، 1384. سیدمحمد 
یسون، همان، 5.29. سیدمحمد گواهی، همان. 6. روبرت فور
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ینی در مورد اســرائیل به وجود آمده اســت.  امروز در میان سیاســتمداران غرب دیدگاه های نو
آن ها از یک طرف اسرائیل را عامل پیدایش ناپایداری و حرکت های انقابی ضدصهیونستی در 
ینۀ اســرائیل برای غرب را بیشــتر از منافع آن برآورد می کنند و  منطقه می بینند و از طرف دیگر هز
در جست وجوی راهی برای حل بنیادین این مشکل اند. همین سیاستمداران موجب وحشت 
روزافزون زمامداران اسرائیل شده اند. از طرف دیگر یهودیان حتی شهروندان یهودی اسرائیل، که 
که اسرائیل  بخشــی از عناصر ساختی صهیونیسم به شمار می آیند، به این حقیقت پی برده اند 
ســپر بای یهودیان نیســت، بلکه برعکس یهودیان در اســرائیل ســپر بای منافع جهانی غرب 
که ســیزده نفر یهودی در اسرائیل در اعتراض به سیاست های اسرائیل خود  شــده اند و هنگامی 
را آتش می زنند و در شــعله های آتش جان می دهند، رســانه های غربی خم بــه ابرو نمی آورند؛ 
یــد، تمام  گل بگو گــر یک فلســطینی به یک ســرباز متجاوز اســرائیلی نازک تــر از  در حالــی  کــه ا
که یهودیان در معرض نسل کشی قرار  رســانه های غربی به صف می ایســتند و مدعی می شــوند 

گرفته اند و تا زمینۀ کشتار بیشتر فلسطینی ها را فراهم نکنند، آرام نمی گیرند.
گرفته و  یک قرار  گفت اســرائیل در یک بحران اســتراتژ با توجه به مجموعۀ شــرایط، می توان 
برای ادامۀ بقای خود، به هر وســیله ای متوســل می شود؛ خواه آن وسیله داعش و جبهةالنصره 
کشــور ترکیه،  ُکرد با حمایت اســرائیل در میان چهار  کشــور  باشــد یا تاش برای تأســیس یک 
ین اسرائیل  که عضو ناتو و متحد دیر که ترکیه،  یه، عراق، و ایران .1 این در شرایطی اســت  ســور

یۀ جدید مبدل شود. است، با اجرای این طرح می تواند به یک سور

بازیوهابیت
محمد بــن عبدالوهاب از قبیلۀ بنی تمیم بود. او در اوایل قرن دوازدهم هجری قمری به دنیا آمد 
و در ســپیده دم قرن ســیزدهم از دنیا رفت.2 در آن دوران قلمرو اســامی به دو امپراطوری بزرگ 
منقسم شده بود؛ در آسیای مرکزی و ایران و قفقاز و افغانستان و ... . یک واحد سیاسی وجود 
پای  یان و بعد از آن ها سلســله های پادشــاهی دیگر بر آن حکم می راندند و ارو که صفو داشــت 

1. رک: هارون یحیی، استراترژی اسرائیل در خاورمیانه، ترجمۀ اسداهلل سلیمانی، تهران: دانشکدۀ امام باقر)ع، 1385.
ینــی دحــان، فتنــۀ وهابیــت، ترجمــۀ ســیدمحمدرضا دین پــرور، تهــران: دفتر تبلیغات مســجد  2. رک: ســیداحمدبن ز

قبا، 1367، 8.
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یقا  یه و فلسطین و عراق و اردن و عربستان و شمال افر یرۀ آناتولی، و لبنان و سور شرقی، شبه جز
که قلمرو امپراطوری عثمانی به شمار می آمد. و ... واحد سیاسی دیگری بود 

یق  دّجال در غرب سر برآورده و دست اندرکار طراحی برای تسخیر جهان بود و می کوشید با تزر
کند و بــا ایجاد مذاهب جدید ظرف جغرافیایی  ملی گرایی به قلمرو اســامی، آن را قطعه قطعه 
یرۀ ایبری، جدا از بقیۀ  یخ بازدارد. شبه جز تمدن اسامی را از ایفای رسالت الهی خود برای تار
قلمرو اســامی، در مشــت آهنین دّجال قرار داشــت و مرابطون و موحدون هم نتوانســتند برای 
یان  کاری انجــام دهنــد.1 روس و انگلیس دو پرچمدار بــزرگ جر نجــات آن مردم بخت برگشــته 
یــخ بودند و از شــرق و غرب به قلمرو اســامی هجــوم آورده بودنــد. مذاهبی نظیر  دّجــال در تار
مذهب سیک ها در هند، قادیانیه در هند و پاکستان، بهائیت در ایران، و وهابیت در عربستان 
یاِن  یــژه ای با غرب داشــتند و دارنــد و جر در ایــن زمــان بــه وجود آمدنــد. این مذاهــب رابطۀ و
کمابیــش پایــداری را به نفع غرب بــه وجود آوردند و سیاســت های غــرب را به طور  اجتماعــی 

عمده به پیش بردند و هنوز هم در حمایت غرب هستند.
که در طراحی مذهب بهائیت نقش مؤثر و تعیین کننده ای داشــته ، به دقت  کینیاز دالگورگی، 

روابط خصوصی خود را با باب شرح می دهد. خاطرات او چنین آغاز می شود:
یــۀ 1834 وارد تهــران شــدم. در ایــران وبــا و طاعــون و قحــط و غــا بــود. مــردم  ... در ژانو

یشان روزگار و مرگ و میر فراوان. عنوانم مترجمی سفارت در تهران و ... 2 پر
بازی دّجال در مذهب تشیع، که با شکل گیری بهائیت آغاز شد، به بزرگی بازی بزرگی نبود که 
که به عمر امپراطوری  با وهابیت در میان اهل جماعت و سنت آغاز شد. انگلستان مصمم بود 
کند، اســم هر قطعه را یــک ملت بگذارد، و طرح جهانی  عثمانــی پایان دهد، آن را قطعه قطعه 

که آن را در جنگ جهانی اول به پایان رسانید.3 کاری  خود را به پیش ببرد؛ 
روســیه نیز همین نظر را در برابر آســیای مرکزی و قفقاز داشــت. ســلطان سلیم ســوم، امپراطور 
عثمانی، در سال 1203 ه .ق جلوس کرد. او با آغامحمدخان قاجار و فتحعلی شاه قاجار هم زمان 
کار خمیرگیری نان وهابیت تمام  که  بود. نان بهائیت هنوز به تنور سیاست روس نچسبیده بود 

یسم...، همان، بخش قرون میانی. 1. برای اطاعات بیشتر، رک: محمدحسن زوق، اسام و سکوالر
کتابفروشی حافظ، بی تا. کینیاز دالگورگی، اسرار پیدایش مذهب بابی و بهائی در ایران، تهران:   .2

کردند و مدعی تــاش برای نجــات امپراطوری   عکــس این ادعــا را 
ً
کــه به وجــود آوردند دقیقا 3. هر چنــد در ادبیاتــی 

یشه های جنگ جهانی اول، همان، 7. عثمانی شدند. رک: روت هنیگ، ر



وز 310 |امامتوجهانامر

یی نظامی با انگلیس بود؛ در حالی  که نمی دانست  یارو شــد. سلطان سلیم سوم در اندیشــۀ رو
گر نشد، شمشیر. یر و بعد ا کرده اســت؛ اول تزو یر را با یکدیگر عوض  دّجال جای شمشــیر و تزو
محمد عبدالوهاب خمیرمایۀ الزم را برای پیدایش مذهب وهابیت آماده کرده بود؛ ولی او آغازگر 
کرده بود.1 ابن تیمیه راه تکفیر را  ایــن راه نبــود. پیش از او ابن تیمیه این راه را تا حدودی همــوار 
یخ  یخی خود را به پرچمداران عدالت و آزادی در تار گشود و تا آنجا که توانست کوشید خشم تار
یب سیمای امام علی کوشید.2 و محمدبن  اسام نشان دهد. به همین دلیل بدون پروا برای تخر
گشــود، در  عمل پیمود. ولــی ابن تیمیه نیز به تنهایی  کــه ابن تیمیه در نظر  عبدالوهــاب3 راهی را 
آغازگر این راه نبود.4 پیش از او احمد بن حنبل برای توجیه اســتبداد و ســرکوب مستضعفان در 
که اطاعــت از حّکام بیدادگــر را واجب دانســت و به نفع آن ها  یخ اســام تــا آنجا جلو رفت  تار
که با  گفت باید از حاکم تبعیت داشت؛ ولو فاسق و فاجر باشد. بدین ترتیب روندی  فتوا داد و 
احمد بن حنبل، ابن تیمیه، و محمد بن عبدالوهاب آغاز شد به ماعمر و ابوبکر بغدادی رسید.
که بعدها در راه حفظ سیادت غرب  یان حمایت از ســنت ســیادت قریش به جایی رسید  جر
یای مدیترانه تا اقیانوس هند را به خون بی گناهان رنگین ســاخت و فقط  یــش جدیــد( از در )قر
کرد. جنایات وهابی ها و  یه پانصد هزار نفر را قتل عام و میلیون ها نفر را بی خانمان  در کشــور ســور
یست ها آن چنان در جهان تولید نفرت کرد که امروز غرب تصمیم گرفته، به  رغم نیاز  تکفیری ها و ترور
سیاسی خود، به بازی وهابیت در عربستان پایان دهد و آن ها که برای ملکوک کردن چهرۀ اسام از 
یک طرف فتوا می دادند که زنان حرام است رانندگی کنند یا وارد قبرستان ها شوند و بر زنان واجب 
است نکاح الجهاد داشته باشند و جسم خود را در اختیار آدم کشانی بگذارند که هر روز تعدادی از 
کودکان را یتیم و گروهی از زنان را اسیر می کنند، امروز در حال پس گرفتن فتواهای دیروز و باز کردن 

یۀ 1263م مصادف با دوم بهمن 641 ه .ش در  1. احمدبن عبدالحکیم بن تیمیۀ صرانی، معروف به ابن تیمیه، در 22 ژانو
یخ اسام است. یان تکفیر در تار یۀ جر حران به دنیا آمد. وی مبتکر نظر

ین حامی پیامبر، را در  کند. او ابوطالب، بزرگ تر کوشــید تا اهداف خود را محقق  2. محمد بن عبدالوهاب در آثار خود 
یم فراوان یاد می کند و مدعی می شود که پیامبر برای ابوطالب  مکه کافر معرفی می کند؛ در  حالی  که از ابن تیمیه با تکر
کرد. او اساس پیدایش شرک را عشق به اولیای خدا معرفی می کند  کرد؛ ولی خدا درخواست او را رد  طلب مغفرت 
که سرشــت انسان بدعت را هر چه بیشتر می پذیرد و نیز ادعا می کند پیامبر به دلیل اظهارات یک  و مدعی می شــود 

کند. کرد تا آن ها را از شرک دور  یهودی به صحابۀ خود راهنمایی 
کــرد )1115 ــــ 1206 هــ . ق(. وی پایه گذار  3. محمد بــن عبدالوهــاب التمیمی در ســال های میــان 1703 ــــ 1792م زندگی 

مذهب وهابیت و آغازگر کشتار و تکفیر مسلمان پیرو مذاهب اسامی )غیر از مذهب حنبلی( است.
4. برای آشنایی بیشتر با ابن تیمیه رک: الیاس قاسمی، ابن تیمیه ، تهران: مرکز چاپ و نشر، 1391.
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راه های تعامل جدید برای زنان و مردان مسلمان با یکدیگر هستند و نشان می دهند که آن شدت 
گاهانۀ سیاسی نبوده است. وحدت و تعصبی که در قالب دین نشان می دادند چیزی جز یک تدبیر آ
آری به نظر می رســد بازی وهابیت نیز به پایان خود رســیده اســت1 و دّجــال در این بازی نیز 

کرده است.  یخ واگذار  نتیجه را به تار

یسم بازیترور
این بازی با سلسله حمات یازدهم سپتامبر 2001م به ساختمان برج دوقلوی تجارت جهانی در 
یستی القاعده  یست متعلق به سازمان ترور یورک آغاز شد. در آن روز اعام شد نوزده ترور نیور
یــکا ربوده، دو فروند از آن ها را به ســاختمان  هشــت هواپیمای مســافربری را از فرودگاه های   امر
تجارت جهانی و یکی را به ســاختمان پنتاگون زدند، و بقیه را این طرف و آن طرف انداختند. 
گزارش در مورد  کاهش داده شــد.  بعدها تعداد هواپیماهای ربوده شــده به نصف )چهار فروند( 
یب ســاختمان تجارت جهانی از ده ها هزار نفر آغاز شــد و در نهایت به حدود سه  قربانیان تخر
گزارش حمله به ســاختمان تجارت جهانی به طور مســتقیم   چهارهزار نفر رســید. 

ً
و حتی بعضا

یــر برخورد دومیــن هواپیما به این  یــکا و انگلیس پخش شــد و حتی تصو یون هــای   امر یز از تلو
ـ اسامه بن الدن  ساختمان را به طور زنده نشان دادند. بعدها گزارش های مفصلی از رهبر القاعدهـ 
گفتن و لباس پوشیدن  ــ که شریک تجاری خاندان بوش بود، در رسانه ها منتشر شد؛ از سخن 
کردند. ســال ها  گرفته تا حتی غذا خوردنش را در رســانه های غرب منتشــر  گذاشــتنش  یش  و ر
یا انداخته شــده است. که اســامه بن الدن دســتگیر و اعدام و جســدش به در بعد اعام شــد 

1. در مورد وهابیت می توانید رک:
یر، چ2، مشــهد: بنیاد پژوهش های اسامی آستان  ــ حســن بن علی سقاف، ســلفی گری وهابی، ترجمۀ حمیدرضا آژ

قدس رضوی، 1390.
ــ حامد الگار، وهابیگری، ترجمۀ احمد نمایی، چ2، مشهد: بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی، 1387.

ــ جعفر سبحانی، آیین وهابیت، بنیاد اندیشۀ اسامی، 1364.
ینی، نقدی بر اندیشۀ وهابیان، ترجمۀ حســن طارمی، چ2، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد  ــ سیدحســن موسوی قزو

اسامی، 1374.
یخچه و نقد و بررسی عقاید و اعمال وهابی ها، ترجمۀ سیدابراهیم سیدعلوی، تهران: امیرکبیر، 1376. ــ سیدمحسن االمین، تار

ــ سیده شیما انوشه، تقابل وهابیت با قرآن و سنت، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1391.
ــــ محمدســعید رمضان البوطی، ســلفیه بدعت یا مذهب، ترجمۀ حســین صابری، چ4، مشــهد: بنیــاد پژوهش های 

اسامی آستان قدس رضوی، 1389.
ــ عباسعلی محمودی، وهابیت، تهران: مطهر، 1372.
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یکا به ژاپن  که منتهی به حمات   امر حادثۀ 11 سپتامبر مانند حادثۀ حمله به بندر پرل هاربر، 
یکا در جهان شد، توجیه الزم را در  کازاکی و نمایش قدرت اتمی   امر و انفجار اتمی هیروشیما و نا
یسم به عراق و افغانستان حمله و این  یکا قرار داد تا به بهانۀ مبارزه با ترور اختیار زمامداران   امر
یستی در  یستی 11 ســپتامبر، حمات ترور کنند. به دنبال حملۀ ترور کشــور را اشــغال نظامی  دو 
گســترش اسام هراسی در سراسر جهان شد.  کرد و این حمات مداوم ســبب  جهان تداوم پیدا 
یر تعدادی  گرفت. جدول ز یستی داعش بر عهده  گروه ترو مسئولیت بسیاری از این حمات را 

از این حمات را نشان می دهد.

شماره
یخ ماحظاتقربانیانمکانتار

زخمیکشتهشهرکشورسالماهروز

یکا2001سپتامبر111 یورک  امر تعداد زخمی ها نامعلوم2974نیو
گزارش نشده است

170700مسکوروسیه2002اکتبر226

یداسپانیا2004مارس311 بمب گذاری در ایستگاه قطار1902050مادر

56700لندنانگلیس2005ژوئن47

حمله به یک 23100بالیاندونزوی2005اکتبر51
منطقۀ گردشگری

توسط یک مرد 77200اسلونروژ2011ژوئن622
راستگرای افراطی

یه79 حمله به دفتر مجلۀ 1211پاریسفرانسه2015ژانو
شارلی ایدو

داعش مسئولیت حمله را بر 130368پاریسفرانسه2015نوامبر813
عهده گرفت

داعش مسئولیت حمله را بر 32270بروکسلبلژیک2016مارس922
عهده گرفت

20120بارسلوناسپانیا2017اوت1021

2252تهرانایران2017ژوئن117
به مرقد امام خمینی و مجلس 

شورای اسامی حمله شد 
یست ها را به  و پلیس ترور

هاکت رساند.

یکا پا و   امر یستی در ارو جدول 25. حمات ترو
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که در سراسر جهان صورت  یستی اســت  بدیهی اســت این حمات بخشــی از حمات ترور
یستی سپاه  یه و حمات ترور یســتی بوکوحرام در نیجر گرفته اســت. از باب مثال، حمات ترور
کشــتار بوکوحرام  صحابــه در پاکســتان در ایــن جــدول دیــده نمی شــود؛ در حالــی  که می دانیــم 
کمتر از  یقا،  کشور اسامی قارۀ افر ین  یه، بزرگ تر )جماعۀ اهل الســنۀ للدعوۀ و الجهاد( در نیجر
کشــتار در روستاهای ایزکه، ساید وگوری،  یستی در خاورمیانه نبوده است.  گروه های ترور ســایر 
گامبورو، و ربودن ده ها دختر دانش آموز در یک حملۀ خونبار به یک بازارچه و  ماینوت، بورمو، 
یستی است. ولی همین  یست نفر فقط در یک روستا بخشی از کارنامۀ این گروه ترور قتل عام دو
که در طول ســال های 2001 تا 2017م، یعنی در طول شانزده سال، بیش  جدول نشــان می دهد 
یستی کشته شده اند. یعنی سالیانه  یکا در حمات ترور پا و   امر از ســه هزار و ششــصد نفر در ارو
کشته و هزاران نفر در این مدت مجروح شده اند. و به این همه، قربانیان  یســت نفر  بیش از دو
یه، و کشورهای دیگر را باید اضافه کرد. یسم در افغانستان، اندونزی ، پاکستان، ایران، نیجر ترور
 رســول اهلل« صورت 

ً
همــۀ ایــن جنایات به نام اســام و با دو شــعار »الالــه اال اهلل« و »محمدا

کرۀ زمین به وجود آمد، با این  گرفت. در نتیجۀ این جنایات، موجی از نفرت و انزجار در سطح 
کوتاهی  یست ها نتوانســتند ظرف مدت  یرا ترور یســم شکســت خورده اســت؛ ز حال، بازی ترور
کرده بودند به نتیجه برســانند و حکومت ضدصهیونیستی  یه آغاز  که در ســور بازی خونباری را 
کرده، کت و شلوار سرمه ای و  کنند و آنگاه لباس های خونی خود را عوض  یه را ســرنگون  ســور
کراوات قرمز بزنند و از بیداد حکومت ساقط شدۀ بشار اسد علیه حقوق  پیراهن سفید بپوشند و 

گیرند. یه قدرت را به دست  بشر و آزادی داد سخن بدهند و با پرچم جدید در سور
کافی علیه اسام  پس از آنکه با پرچم داعش )الدولة االسامیۀ فی العراق و الشام( به اندازۀ 
کشــورهای غربی(  کرده باشــند و از مجامــع بین المللی و جامعۀ جهانی )زمامداران  تولید نفرت 
به دلیل کمک به صلح و مبارزه با خشــونت و دفاع از آزادی و بازگرداندن دموکراســی و حقوق 
یه را  یم صهیونیستی و پیوستن سور کنند و پیوند ناگسستنی خود را با رژ یه تشکر  بشــر به ســور
یه  کنند؛ بلکه برعکس اینک دولت داعش در عراق و ســور  اعام 

ً
ید رســما کمپ دیو به پیمان 

یه بر مسند قدرت تکیه زده و  نابود شده و بشار اسد هنوز در جایگاه رئیس جمهور قانونی سور
یست ها هر روز شکست تازه ای را تجربه می کنند در حالی  که  به کشورش خدمت می کند و ترور
یر شد در شرایط حساس آشکارا به آن ها کمک کند و آن ها را از مهلکه های هولناک  گز یکا نا   امر
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یکاســت( و پاکســتان  نجات دهد و بقایای آن ها را به افغانســتان )که تحت اشــغال نظامی   امر
کنــد و در عین حال بــرای حفظ آبرو، با مشــارکت همۀ حامیان  یکاســت( منتقل  )کــه متحد   امر
داعش )خودش و انگلســتان و عربســتان ســعودی و اردن و ...(، ائتــاف نمادین ضدداعش 
کند و  یســت ها را انــکار  تشــکیل دهــد و در مقابــل حیرت جهانیــان کمک های خودش به ترور
کردن بســاط وهابیت در عربستان، این سرچشمه تکفیر، بدهد. در حالی  که  حتی تن به جمع 
کارآزموده شده  اند  یسم  یست ها آماده و در جنگ با ترور نیروهای آزادی خواه برای مبارزه با ترور
یزند و به تمامی مســلمانان جهان نشــان  کشــورهای خــود بیرون بر تــا ارتش های اشــغالگر را از 
که تبدیل نظام سیاسی امامت به نظام سیاسی خافت و سلطنت چه خسارت سنگینی  دهند 
به انسان مسلمان زده است و امروز بازگشت به امامت چگونه می تواند درمان دردهای مزمن و 

یسم نیست، پس چیست؟ گر شکست بازی ترور یخی جهان اسام باشد. این همه ا تار

4ــ5ــ2ــسفیانی
وایی بحثر

گونه از انسان سخن به میان آمده ، در  گر در روایات مربوط به دّجال از یک تمدن و نیز یک  ا
که در  گفته شده است؛ آدمی  روایات مربوط به سفیانی دربارۀ یک آدم قدرتمند سیاسی سخن 

کم نظیر یا شاید حتی بی نظیر است. نوع خود 
کمتر نیست  گر بیشتر از روایات مربوط به دّجال نباشد، از آن ها  روایات مربوط به ســفیانی، ا
و در منابع اهل تشــیع و اهل جماعت و اهل ســنت ایــن روایات وجــود دارد. بنابراین، روایات 

مربوط به سفیانی در منابع روایی همۀ فرق اسامی به چشم می خورد.
شیخ حر عاملی1، نعمانی2، شیخ طوســی 3، طبرسی4، شیخ صدوق5، و مجلسی6 در آثارشان 
)اثبات الهداه، الغیبه، اعام الوری، کمال الدین، و بحاراالنوار( روایت مربوط به دجال و سفیانی 

1. رک: محمدبن حسن حّر عاملی،اثباتالهداةبالنصوصوالمعجزات ، بیروت: مؤسسۀ االعلمی مطبوعات، 1425ه .ق.
2. محمدبن ابراهیم نعمانی، الغیبه، ترجمۀ محمدجواد غفاری، تهران: صدوق، 1363.

3. محمدبن حسن علی بن حسن)مشهور به شیخ الطایفه(، کتابالغیبه، قم: مؤسسۀ المعارف االسامیه، 1411 ه .ق.
4. فضل بن حسن طبرسی، اعالمالوریباعالمالهدی، قم: مؤسسۀ آل البیت)علیهم السام(، 1376ه .ش )1411ه .ق(.

کبــر غفــاری، قم:  یــۀ قمــی )شــیخ صــدوق(، کمالالدیــنوتمامالنعمه، تحقیــق علی ا 5. محمدبــن علی بــن  بابو
دارالکتب االسامیه، 1395.

6. محمدباقر مجلسی، بحاراالنوار، ج52، به تصحیح محمدباقر محمودی، بیروت: داراالحیاء التراث العربی.
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کتاب عصــر ظهور و  کورانــی در  کرده انــد و در دوران مــا اندیشــه ورزانی نظیــر شــیخ علی  را نقــل 
کوشیده اند راهی به سوی فهم بهتر آن ها بگشایند و شیخ  کتاب یوم الخاص  کامل سلیمان در 
محمدجواد خراســانی در مهدی منتظر حتی از اســترداد بنی امیه از روم در عصر ظهور سخن به 

میان آورده است.1

سفیانیکیست
که: سفیانی نام یک انسان است 

ــ از نسل مشترک ابوسفیان و هند است.
ــ اسم او عثمان بن عنبسه و نیز اسامی دیگری نظیر حرب بن عنبسه، عنبسه بن مره، عنبسه بن 

یة بن عتبه در منابع مختلف آمده است. ید، ابوعتبه، و معاو هند، عبداهلل بن یز
ــ سرخ رو است.

ــ رنگ پوست او سفید است.
ــ بور است.

ــ چشمان زاغ دارد.
ــ مسیحی و نصرانی شده است.

گردن صلیب دارد. ــ بر 
ــ هرگز مکه و مدینه را ندیده است.

که او را می بینی او را یک چشم می پنداری. ــ هنگامی 
ــ از روم به شام می آید.

ــ بیش از یک نفر است از سفیانی اول و سفیانی دوم سخن به میان آمده است.
ــ سفاک و خون آشام است.

یژه دارد. ــ با خدا، پیامبر، علی بن ابی طالب و شیعیان خصومت و
ــ در میان مسلمانان ایجاد فتنۀ مذهبی می کند.

ــ اهل تسنن را علیه اهل تشیع تحریک می کند.
ید بن  یةبن ابوســفیان با امــام علی جنگید، یز ــ ابوســفیان بــه جنگ با پیامبر روی آورد. معاو

1. محمدجواد خراسانی، مهدی منتظر، قم: شهید ، بی تا، 225.
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کرد و ســفیانی بــا امام مهدی  کربا قتل عام  یةبــن ابوســفیان امام حســین و یارانــش را در  معاو
می جنگد و شکست می خورد.

ــ خروج او از شام
ــ هاکت او در خسف بیداء.

***
کــه ابتدای آن زن و شــوهری به نــام هند و  بنابرایــن، ســفیانی نــام یک تبار و دودمان اســت 
کین توزی به پیامبر تا آنجا  کین توزی به پیامبر بی مانند بودند. زن در  که در  ابوســفیان هســتند 
که در جنگ احد ســینۀ حمزه، عموی پیامبر، را شــکافت و اندام های داخلی پیکر  پیش رفت 
یخــت. و مرد پس از جنــگ بدر مقررات  گردن آو کشــید و به  گرفت و به رشــته  او را بــه دنــدان 
که به موجب آن ها مردم مکه حق نداشتند در سوک کشتگان خود  کرد  یژه ای را در مکه وضع  و
کنند و هر چه  کینــۀ خود به پیامبر را در ســینۀ خود حفــظ  کنند تا بتوانند  یــه  گر در جنــگ بــدر 

بی رحمانه تر با پیامبر بجنگند و از او انتقام بگیرند.
یخــی در طــول روزگاران بــه حیــات خــود ادامــه داده و چهــره بــه چهــره بــا  یــان تار ایــن جر
یی برخاسته است. ابوسفیان در مقابل  شخصیت های نامدار اسام ناب محمدی به ستیزه جو
ید در مقابل حســین، و باالخره ســفیانی در مقابل مهدی قرار  یه در مقابل علی، یز پیامبر، معاو
یان حق  یخی حــق و باطل اند. جر می گیــرد و ایــن تقابل ها از نمودارها و نشــانگرهای تقابل تار
یان باطل از ابوســفیان تا ســفیانی امتداد می یابد و پیروزی  از محمد تا مهدی ادامه یافته و جر

یخ است. یان حق در تار نهایی با جر
کــه در آخــر زمــان از روم بــه شــام می آیــد، ســرخ رو، سفیدپوســت، زاغ یا  می دانیــم ســفیانی، 
کم رنــگ، نصرانی شــده، صلیب بر گردن، و متظاهــر به دین  کبودچشــم، دارای مــوی بور و ســرخ 
یسته که مکه و مدینه را ندیده است و هنگامی که  مسیحیت است و آن چنان دور از عربستان ز

او را نگاه می کنی، او را یک چشم می پنداری؛ یعنی بخشی از تمدن یک چشم و مادی است.
یان در غرب پس از شکست از عباسیان و  در این روایات، با عنوان سفیانی، سرگذشت امو
یرۀ ایبری و  یرۀ ایبری و تشکیل یک نظام دوقطبی مسلمان ــ مسیحی در شبه جز فرار به شبه جز
ین، دشمن اسام و متحد ارتجاع یهود است  که بر خاف مسیحیت دیر شکل گیری مسیحّیتی 
پا و تضعیف  یرۀ ایبری و جنگ های صلیبی و اســام زدایی ارو یجی شــبه جز و اســام زدایی تدر
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بنیادیــن مســیحیت در این قاره و تشــکیل بنیادهــای الزم برای رنســانس و مدرنیتــه و انقاب 
گرفته است.1 کانون توجه قرار  پا در  صنعتی در ارو

پایی هــا در طول قرون  یک ســفیانی نتیجــۀ ترکیب و آمیزش بــا ارو یولوژ ســاخت نــژادی و فیز
پــای غربی  یســته اســت. ســفیانی دو بــار از ارو که در غرب ز متمــادی و ســالیان درازی اســت 
یه، لبنان، و فلسطین امروز( شد؛ بار اول در جنگ های  )روم( وارد شــام )شام بزرگ شامل سور
صلیبی و بار دوم پس از پیروزی در جنگ جهانی اول و متاشــی ساختن امپراطوری عثمانی. 
کــه رودرروی مهدی می ایســتد، بــا او می جنگد و با شکســت او  کســی اســت  ین ســفیانی  آخر
یی ســفیانی در شــام با نیروهای  یارو یــخ پایان می یابد. امــروز تقابل و رو یــان ســفیانی در تار جر

مترقی و پیشرو امری آشکار و روشن است.
گفت ســفیانی ها( ذکر شــده اســت  که برای ســفیانی )شــاید بتوان  در مجموعــه ای از اســامی 
نام هایــی از قبیل محمد، احمد، علی، حســن، حســین، و امثالهم دیده نمی شــود. این رخداد 
یان از جهت سوگیری های اعتقادی داشته باشد. امروز  شــاید اشاره ای به بافت شناسی این جر

یخی سفیانی بخشی از ساخت سیاسی در غرب است. یان تار جر
که با عنوان دّجال معرفی شده  سفیانی، از جهت انسان شناختی، متعلق به پدیده ای است 
و از جهت تبار شناســی از دودمان هند و ابوســفیان و از نظر تمدنی بخشــی از تمدن غرب و از 
نظر جهان بینی متعلق به جهان بینی مادی، ولی متظاهر به عایم و شعائر مسیحّیت است. او 
گر گفته شود سفیانی  یخ گشوده اند. ا یه و یارانشان در تار نهایت راهی است که ابوسفیان و معاو
یســت، از جهت سیاســی  یتیو یالیســت، از جهت مشــرب فلســفی یوز از جهــت اعتقادی ماتر
یخی پذیرفتنی است. کاپیتالیست است، با توجه قرائن تار کیاولیست، و از جهت اقتصادی  ما

صغرا عصرظهور گاهیدر 4ــ5ــ3ــوظایفپیشروانآزادیوآ
که منفعل است و دست  کســی  گفت  ین فضایل و ارزش هاســت، باید  گر انتظار فرج از بزرگ تر ا
ین حرکتی از ســوی  گذاشــته تا چرخ زمان بچرخد و قطار حوادث بدون کوچک تر روی دســت 
که چه پیش می آید و بر این  کند و برای او تفاوتی نمی کند  او به ســوی ســرمنزل مقصود حرکت 
که »هرچه پیش آید، خوش آید«، چنین انسانی اصواًل منتظر نیست. منفعل اصواًل  باور است 

یسم به تفصیل توضیح داده ام. کتاب اسام و سکوالر 1. این فرایند را در 
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گاه و آزاد  یخ را بــا ارادۀ آ منتظر نیســت. منتظر نیز منفعل نیســت. او می کوشــد مســیر حرکت تار
یا، بینا،  کوشا، پو کند. او  یخ هر چه هموارتر  گاهی تار گاهی انســان و خدا آ خود به ســوی خودآ
گر  یخ ساز خود قرار داده است. ا دردمند، و آرزومند است و آرزوی خود را دستمایۀ تکاپوهای تار
یشــگر راه انتظار است، لیستی از وظایف و  که پو کرد تا نشــان دهد  بپرســید پس او چه خواهد 

کرد. کوشش های هدفمند او را می توان ارائه 

گراست منتظرافشا
ین را جانشــین  یبندگی اســت و بــرده داری نو یــر و فر گــر یکــی از خصلت هــای ذاتــی دّجال تزو ا
کرده و با تئوری های القایی بر احساس و اندیشۀ ملت ها غل و زنجیر افکنده و  کهن  برده داری 
گر است و چهارچوب های ذهنی را، که در تئوری های  آن ها را به اسارت گرفته است، منتظر افشا
کمک محمل القا در ســوژه های واقعی و اعتباری و حتی مجازی  القایی ســاخته می شــود و به 

تکرار می  شود، افشا می کند.
که ملت ها به صورت تجربی به ماهیت اســتعماری این تئوری ها پی  منتظــر، منتظر نمی ماند 
که به معنی رفت  ببرنــد تا شــاید ســرانجام از راِه رفته برگردند؛ چــون در این رفت و برگشــت ها، 
و آمد قرون و ســالیان متمادی اســت، آن ها اســیر تئوری هــای جدیدتر و زنجیرهای ســنگین تر و 
مهلکه هــای هولناک تــر می  شــوند. او رابطۀ ایــن تئوری ها را با اهــداف دجال می یابــد و اهداف 
دجال را افشــا می کند و زنجیرها را از اندیشــه و احســاس برده ها می گشــاید. ما همه ــ به معنی 
کلمــه ــــ منتظــر نبودیــم؛ وگرنــه چرا دّجــال توانســت بــا تئوری هایــی نظیر مارکسیســم و  راســتین 
یســم و لیبرالیســم حتی برخــی از همراهان ما را پــس از پیروزی  کاپیتالیســم و اومانیســم و تاچر
یه پردازی های  کنار ما ربوده، به اسارت خود بگیرد و اندیشۀ آن ها را آزمایشگاه نظر انقابمان از 

کند؟ آیا این خسارت کوچکی است؟ استعماری خود 

منتظرپایشگراست
ین شب  گر عرصۀ برده گیری و برده داری از »زمین« به »ذهن« منتقل شده و اگر ساحران عصر نو ا
و روز دست اندرکار طراحی جادوی جدید و سحر تازه اند، منتظْر جغرافیای اندیشۀ انسان امروز را 
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ین را می شناسد و کشف می کند و حرکت مردانی نظیر الپیدوس1،  پایش می کند، طراحی های نو
دانیــل پایپس2، هانتینگتون3، و امثالهم را تحت نظر می گیرد و پیش از آنکه آن ها تور خود را به 
گاه می کند و راه آزادی را  یا بیفکنند تا ماهی های بی خبر از همه جا را صید کنند، او ماهی ها را آ در
به آن ها نشان می دهد. در چنین شرایطی خبرنگاری نمی تواند با یک تئوری، مثل تئوری توطئه، 
کند و آن ها را به جنگ های  که علیه ملت ها می شود غافل  ذهن نخبگان را از همۀ توطئه هایی 
که به یک تهدید  تاکتیکی و درگیری های بی فرجام و بی ســرانجام درونی بکشاند تا هر اشاره ای 
کــه: »آقا معتقد به  خارجــی بکنی، عده ای در داخل صف بکشــند و کف بزنند و جیغ بکشــند 
کنارت  گرفته ای، به چشمت خیره شوند و از  تئوری توطئه اســت!« و درســت مثل اینکه تو وبا 
یم از آن ها که برای گرفتن مدرک دکترای خود از دست دّجال، متناسب با هر سازی  یزند. بگذر بگر
کاغذ  گردیدند و شــادکام با یک ورق  کامش  که دّجال زد رقصیدند و به دورش چرخیدند و به 
به کشور خود برگشتند؛ در حالی  که احساس می کردند یک سر و گردن از دیگران بلندتر شده اند.

منتظرگشایشگراست
یــخ انســان اســت. او مجموعــه آثــار نــوآوران عصــر جدید را  گشایشــگر راه خــدا در تار منتظــر، 
یعتی، سید محمدباقر صدر، امام  می شناســد و افکار مردانی همچون امام خمینی، مطهری، شــر
موســی صدر، مهندس مهــدی بازرگان، بهشــتی، جــال آل احمــد، طالقانی، طباطبایــی، اقبال 
یلیــام چیتیک، هوبر،  گارودی، و الهــوری، ابواالعلی مودودی، ســید قطــب، حامد الــگار، روژه 
یابی  کوربن، مــک الواین، و شــخصیت های برجســتۀ دیگــر را دیــده و ارز پــر، هانــری  کو جــان 
کمابیــش دقیقی از اندیشــۀ این نــوآوران عصر جدید به دســت می آورد. او می کوشــد در مقابل 
که هم به توسعۀ وجودی خود و همراهانش  یش راهی نو بگشــاید؛ راهی  یش و جامعۀ خو خو

بینجامد و هم موجودی آن ها را توسعه بخشد.

کند تا بتواند  کند و انواع و اقسام اسام اختراع  1. الپیدوس می کوشد اّمت اسام را به تعداد مناطق جغرافیایی تقسیم 
مانع تحقق رسالت جهانی اسامی شود. رک:

Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
کتاب دســت غیب، می کوشد همۀ توطئه های غرب را در خاورمیانه توهم بنامد و غرب را  یســندۀ  2. دانیل پایپس، نو

کند. رک: تبرئه 
Daniel Pipes, The Hiden Hand, London: Macmillan 1996.

که برخی او را از پدران پروژۀ اسام هراسی می دانند. رک: کتاب جنگ تمدن ها است  یسندۀ  3. هانتینگتون، نو
Samuel P. Huntington, 2002, The Clash of Civilizations, UK: Simon & Sechuster.
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منتظرپژوهشگراست
 پژوهشگر است؛ چون در پی کشف حقیقت است. او هم می خواهد طبیعت 

ً
انســان منتظر ذاتا

یــب دجال را  را بشناســد و هــم فراطبیعت را. او بــی  هیچ تردیدی می دانــد به هیچ وجه نباید فر
یــک بردارد؛ چون برای ســاختن جهــان تراز  بخورد و دســت از پیشــرفت های علمــی و تکنولوژ
قرآن، هم باید طبیعت را شــناخت و هم فراطبیعت را. برای ساختن جامعۀ جهانی تراز قرآن ما 

ین سطوح تکنولوژی و فن شناسی هستیم. یم و نیازمند باالتر ین مرزهای دانش دار نیاز به آخر

کوشااست منتظر
کوشاســت. او اطاعات الزم را از امکانات موجود در مقیاسات  یا و  منتظر ایســتا نیســت. او پو
فــردی، خانوادگــی، صنفــی، محلــی، طبقاتــی، ملــی، منطقــه ای، و جهانــی جمــع آوری می کنــد 
و می کوشــد راه هــای اســتفادۀ بهینــه از ایــن امکانــات را برای تشــکیل جامعۀ جهانی تــراز قرآن 
کند و در زمینه های دفاعی، اقتصادی، سیاســی، فرهنگــی، و اجتماعی اطاعات  جســت وجو 
به انــدازه و به هنــگام داشــته باشــد و همــواره می کوشــد راه هــای بهره بــرداری از ایــن امکانات را 

بشناسد و این امکانات را در راه آن هدف بزرگ مورد استفاده قرار دهد.

منتظرآموزشگراست
انســان منتظر می آمــوزد و می آموزد. هم خود می آمــوزد، هم آموزه های خــود را در اختیار دیگران 
یخ را، خود را، جهان را، جهان تراز قرآن را، و راه های رسیدن  می گذارد. او می آموزد اسام را، تار

از جهان موجود به جهان موعود را. او لحظه ای از آموزش غفلت نمی کند.

منتظرپاالیشگراست
کــه منتظر یک لحظــه از آن غفلت نمی کنــد؛ پاالیش خــود، خانواده،  پاالیــش وظیفه ای اســت 
گنجینه هــای فرهنگی،  کردن دســت هر نفــوذی از  کوتــاه  دودمــان، و جامعــه اش از پلشــتی ها و 
سیاســی، و اجتماعــی جامعــه. منتظــر می دانــد نقطه ضعــف مؤمنــان زودباوری شــان بــه دلیــل 
یب معقل را می خورد و مسلم بن  که مســلم بن عوســجه فر صداقتشــان اســت. این چنین است 
یب  عقیــل را لــو می دهد. نیــز می داند عنصــر ذاتی دّجــال نیرنگ اســت. بنابراین، می کوشــد فر
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کراوات و اصطاحــات التین و یا  معقل هــای دوران خــود را نخورد و کت و شــلوار اتوکشــیده و 
یش دراز و زبان چرب و انگشتر عقیق و چادر مشکی سبب نشود راه را برای هر نامحرمی باز  ر

کند و انقاب را به دست نامحرمان و نااهان بسپارد.

منتظرآیندهنگراست
آینده پژوهی الزمۀ آینده نگری و گذشته پژوهی نیز الزمۀ آینده پژوهی است. منتظر گذشته پژوه است 
یخی و درنتیجه به هوشــیاری سیاســی دست یافته اســت و براساس این دو  و به هوشــیاری تار
یخی و سیاســی را می شناســد و می تواند آیندۀ محتمــل را پیش بینی و  هوشــیاری روندهــای تار
کند و براســاس فرصت هــا و تهدیدات محیطی در زمــان حال، برای آینــدۀ نزدیک، آیندۀ  رصــد 

کند. میانی، و آیندۀ دور تصمیم سازی و یا تصمیم گیری 

است منتظرآیندهساز
که  یادی آیندۀ ممکن قــرار دارد  آینده های ممکن متعدد هســتند. همیشــه در مقابل مــا تعداد ز
ممکن اســت برای ما تمام آن ها مطلوب نباشــند. حتی ممکن اســت بعضی از آن ها خطرناک 
باشــند. آینــدۀ مطلــوب نیــز می توانــد تــا حــدی متعــدد باشــد و یکــی از آینده هــای مطلــوب، 
ین آینده در ســه افق نزدیک، میانی، و دور اســت. منتظر می کوشد از میان آینده های  مطلوب تر
کند. او تن به هر آینده ای  یزی  ین آینده را شناسایی و برای تحقق آن برنامه ر ممکن، مطلوب تر
نمی دهد. از سوی دیگر به دنبال آیندۀ مطلوب ناممکن نیز نمی رود؛ چون چنین کاری بی نتیجه 
ین آینده از میان آینده های ممکن آینده ای  و برباددهندۀ زمان و منابع موجود اســت. مطلوب تر

کند. که ما را به هدف نهایی مان نزدیک  است 

منتظرآرمانمشخصدارد
آرمــان منتظر، ســاختن جهان تــراز قرآن اســت. اگرچه این هــدف در دوران ظهــور صغرا محقق 
کجا زندگی می کنیم.  کی و  که ما  کرد. این مهم نیســت  کوتاهی  نمی شــود، ولی نباید در مورد آن 
که جهت حرکت ما به سوی ساختن جامعۀ جهانی تراز قرآن باشد. این حرکِت  مهم این است 

کبراست. جهت مند از لوازم آغاز ظهور 



وز 322 |امامتوجهانامر

منتظرانقالبیاست
کــه در عرصه هــای فرهنــگ، اقتصاد، و  ینش هایــی  گز او جهانــی می اندیشــد و معیــارش بــرای 
گرفته اســت. می دانیم  سیاســت دارد براســاس منشــور شــش وجهی ارزش های سرشتی شــکل 
یبایی، لطف، و خاقیت. وجه عدالت  وجوه این منشور عبارت اند از: عدالت، قدرت، علم، ز
وجه قبول عناصر فرهنگی، داد و ســتد اقتصادی، و تعامات سیاسی است و سایر وجوه، وجوه 
که با آن ها سروکار دارد براساس این معیارها  رجحان هستند. بدین ترتیب می کوشد جوامعی را 
بســازد. این جوامع از خانواده آغاز و به جامعۀ جهانی ختم می شــوند. او در این ســیر وجودی 
یــخ« و »جهان« اجرا  قصــد قربــت به خــدا را دارد و می خواهد فرمان خــدا را در »خود« و »تار
گرفتار فردگرایــی، قوم گرایی، طبقه گرایی، ملی گرایی، و نژادگرایی نمی شــود. او  کند. انســان منتظر 

کند. جهانی فکر می کند و می خواهد در ساختن جهان تراز قرآن شرکت 
نتیجۀ حرکت منتظران حرکت به ســوی وحدت، اتحاد، و صلح است و نامنتظران در حرکت 
ناهم جهت خود هر چه بیشــتر می کوشــند تا به نژاد گرایــی، ملی گرایی، طبقه گرایــی، قوم گرایی، و 

فردگرایی نزدیک تر شوند، به تکثر و اختاف و جنگ آلوده تر می  شوند.
گرفتــار هبوط  منتظــران بــه ســوی خــدا، در ســیر وجودی خــود، عــروج می کننــد و نامنتظــران 
ُکنــد. منتظــران بــه نــور می رســند و نامنتظــران بــه نــار. ایــن قانــون زندگی اســت. محرک  در خا
گاهی و  گاهی اســت؛ در حالی  که عامل ســقوط نامنتظــران ناخودآ گاهی و خداآ منتظــراْن خودآ

گاهی است. ناخدآ
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افق های دید و 
عرصه های تاش

سطح فرهنگ، 
اقتصاد و سیاست

مسیرحرکت 
در شرایط 
گاهی  خودآ
گاهی و خداآ

مسیر حرکت 
در شرایط 

گاهی و  ناخودآ
گاهی ناخداآ

معیار 
تصمیم گیری 
در شرایط 
گاهی  خودآ
گاهی و خداآ

معیار 
تصمیم گیری 
در شرایط 

گاهی و  ناخودآ
گاهی ناخداآ

عوارض نتیجۀ نهایی
این دو حرکت

↓↑جهانیجهان

ی به 
ت جوهر

ت و حرک
صد قرب

ی خدا و به ق
ی به سو

ت گیر
جه

ی سرشتی و 
ش ها

ش وجهی ارز
ص ش

ک شاخ
ی او به کم

سو
ت جهانی

صلح و عدال
ی 

ایجاد جهان تراز قرآن و برقرار

ی خود با قربانی کردن معیار 
ی منافع ماد

ی به سو
ت گیر

جه
ی 

ت و علم و زیبای
ی قدر

ت ناخودآگاه به سو
ت و حرک

عدال
ت توسعه و جهنم 

ب و بهش
و تقسیم جهان به شمال و جنو

ت
ب ماندگی و محرومی

عق

یر جهان  زمین بی کو
بی اسیر دنیای بی فقیر

همگرایی، 
وحدت و 

صلح جهانی ↓↑نژادینژاد

عروج↓↑منطقه ایمنطقه

↓↑ملیملت

↓↑طبقاتیطبقۀ اجتماعی

↓↑قومیقوم

هبوط↓↑صنفیصنف

↓↑محلیمحله
ایجاد جزایر خوشبختی 
در اقیانوس بدبختی 

مستضعفان جهان

گرایی،  وا
تفرقه و جنگ ↓↑خانوادگیخانواده

↓↑فردیخود

نمودار 9. انتظار، صعود، و سقوط

کنــد، جامعه از محتــوای اســامی دورتر  گاهــی افزایــش پیدا  گاهــی و ناخداآ هــر چــه ناخودآ
یش های  یــن، ر می شــود، هر چند ممکن اســت مظاهر اســامی حفظ شــود: مســاجد آبــاد و مّز
یشه های خشک و بی جان، جوانان در میدان جاذبه های جنسی به هر سو  پشــت و انبوه، ر پر
کوشش،  در حرکت، مردان در میدان جاذبه های اقتصادی و سیاســی به هر طرف در جنبش و 
کز قدرت جهانی متمایــل، فقرا در میدان بیچارگی و مذلت  ثروتمندان و قدرتمندان به ســوی مرا
کتاب های  ســرگردان، همــه منتقد، همه مدعــی، همه طلبکار، همــه در بیان، دارای حســاب و 
کار. این فرایند از عوارض تشدید  یل و در  عمل فرصت طلب، بی مسئولیت و خطا عریض و طو
گاهی در جامعه است. در چنین شرایطی قوم گرایی، حزب گرایی، اختاف  گاهی و ناخداآ ناخودآ
کنز، اختاس، ارتشــا، فقر، فســاد مالی و سیاســی، فحشــا، تضادهای  طبقاتی، تکاثر، تجمل، 
اجتماعی، جنجه و جنایت و نابسامانی های اجتماعی، یأس، فرصت طلبی، دزدی، و جرم های 
یه، سقوط، یا تکیه بر استبداد داخلی  یاد می شود. چنین جامعه ای به سوی ضعف، تجز دیگر ز

و استعمار خارجی حرکت می کند و البته عکس قضیه، عکس قضیه است.
گاهــی، تیغ تهاجم فرهنگی تیز،  گاهی و ناخداآ به هر حال، در شــرایط حرکت به ســوی ناخوآ
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گرم، و خنجر شــبیخون فرهنگی خونین خواهد بــود و به جای آنکه  یه پــردازی القایی  بــازار نظر
گرفته تا ســایر معصومان و رهبران  مردان راه خدا، از ابراهیم و موســی و عیســی و محمد و علی 
گاهی، الهام بخش جامعه باشــند، و به جای آنکه شــهدای راه عدالت و  گاهی و خداآ راه خودآ
یگری  یبا و جوان، که جز باز خداپرستی اسوه های مطرح در سطح جامعه باشند، مردان و زنان ز
گیشــه دارند یا دل به اندیشــه ای دیگر ســپرده اند،  که یا چشــم به  کارگردانانــی  آرمانــی ندارنــد، 
بانکــداران، صرافــان، دالالن، چندپیشــگان، و نخبــگان دیگــر از همیــن رشــته ها و سررشــته ها 
گرفت. همۀ این اتفاقات در شــرایطی  زمام اندیشــه و مهار احســاس مردم را به دســت خواهند 
کنــار انگیزۀ اعتقــادی، انگیزۀ اقتصــادی را مطرح  که نخبگان سیاســی نخســت در  رخ می دهــد 
می  کنند، سپس چشم باز می کنی و می بینی چیزی جز انگیزۀ اقتصادی، آن هم در سطح فردی 
که  که روزی می بالیدند و می خروشــیدند و می گفتند  و خانوادگی، بر جای نمانده اســت و آن ها 

اقتصاد اصل نیست، می بینی در زندگی و رفتارشان اصلی جز اقتصاد نیست.
کمین  گوناگونی پدید خواهد آمــد و در هر حفره صیــادی در  در چنیــن جامعــه ای حفره هــای 
یســم و  گرفته تا پروالر گرفته تــا تاچــر و از سانترالیســم  اندیشــۀ جوانــان خواهــد بــود. از مارکس 
کار معرکه گیران سیاســی خواهد شد. دین تضعیف، زبان  ترادیشنالیســم و هر ایسم دیگری ابزار 
یت،  یت هــای کوچک روســتایی و محلی تقو ملــی تحقیر، فرهنگ اســامی مهجــور، زبان و هو
زبان خارجی محبوب، محصوالت خارجی رایج، واسطه گری همه گیر، تولید ملی نابود، و جامعه 

از درون هر لحظه در انتظار حادثه خواهد ماند.
یت مصنوعی و استعماری، جانشین  در این جامعه  حمیت قومی جانشین انگیزۀ الهی و هو
کاه نمدی و لباس روســتایی و لهجه های  یت انســانی و اســامی خواهد شــد و مردم را با  هو
 زبان هــای عربی و 

ً
گر اســامی باشــد، حتما کرد. در آن جامعه ا گوناگون دســته دســته خواهند 

که بخش عظیمی  فارســی را مهجور خواهند ســاخت؛ چون این دو زبان ظروف بزرگی هســتند 
که ارزش هر زبان به اندازۀ معارفی  از معارف اســامی را در خود جا داده اند. مگرنه این اســت 

که در آن زبان به وجود آمده است؟ منتظر ، نگران همۀ این مخاطرات احتمالی است. است 

یگرانیست
ّ
منتظرمل

گرایــی و ارتــداد از انقاب اســامی  گونــه خودگرایــی انحــراف از مســیر خدا منتظــر می دانــد هــر 
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که بیشتر به قصد نجات و رهایی  اســت. او معارف اســامی را فقط به قصد ثواب نمی خواند 
می خواند. چون نجات و رهایی از مفهوم راســتین ثواب است. او در متون اسامی و احادیث 
کام و ســیرۀ  نبوی و معارف اهل بیت پیامبر با دقت اندیشــه می کند و می بیند آنچه در قرآن و 
گاهی.  گاهــی و خودآ نبــوی یافت نمی شــود حمیــت جاهلی اســت و آنچه یافت می شــود خداآ

یمنند؛ چون خودپرستی را جانشین خداپرستی می کنند. قوم گرایان در خدمت اهر
که روبه رو  کمیل، و نیایش های دیگر با چیزی  یــارت امین اهلل، دعای  یارت جامعه، ز مــا در ز
یم قوم گرایی، ملی گرایی، اشــرافیت، نژادپرســتی، پول پرســتی، و از این قبیل پرستش ها  نمی شــو
یم خداپرستی و رابطۀ انسان و خداست. خداپرستی جوهر  که روبه رو می شــو اســت و با چیزی 

گوهر راستین زندگی انسان منتظر است. اصلی و 

مقابلامامملتزماست منتظربهامامتمعتقدودر
منتظر تفاوت فلسفۀ سیاسی نظام امامت را با فلسفۀ نظامات سیاسی خافت و سلطنت درک 
کرده اند. خلفای اموی و عباســی  که خلفا خودشــان یکدیگر را نفی  یــژه می د اند  می کنــد. او به و
یخته اند؛ در حالی  که امامان اســام همواره  بــا یکدیگر جنگیده اند و خون یکدیگر را به زمین ر
کرده اند. خلفــا از مذاهب مختلف حمایــت و پیروی  یکدیگــر و نهــاد امامــت را تأیید و تحکیــم 
کرده انــد؛ حــال آنکــه   امامــان همه یک مذهب داشــته اند. اســام نــاب محمدی دیــن آن ها و 

مذهب آن ها مذهب محمد بوده است.
یخ اســام ناپایدار، ولی فرایند امامــت پایدار و زنجیرۀ خافت منفصل  فراینــد خافت در تار
و زنجیرۀ امامت متصل بوده است. هدف نظام سیاسی امامت تشکیل جامعۀ جهانی تراز قرآن 
اســت؛ در حالی  که هدف خلفا جهان ستانی و دنیا داری بوده است. منتظر با درک این حقایق 
که مسئولیت برقراری نظام سیاسی امامت در مرحلۀ نخست بر عهدۀ امت  باز هم متوجه است 
که در  اســت. امــت بایــد پرچم امامــت را بر دوش بگیــرد و برای برقــراری آن بکوشــد و هنگامی 
کمال حاضر شد، امام ظاهر می شود و نظام سیاسی امامت را برقرار  عرصۀ مســئولیت به تمام و 

خواهد کرد.
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منتظربهپیروزینهاییمطمئناست
یژگی های منتظر اطمینان اوست. منتظر به پیروزی استراتژی تأسیس جامعۀ جهانی تراز  از دیگر و

قرآن مطمئن است.
یخ جهتمند و انســان مســلمان  ینش انســان هدفمند، حرکت تار که آفر انســان منتظر می داند 
گفته  که  کامــل دارد و همان طور  رســالت مدار اســت. او به وعده های خدا در قرآن مجید ایمان 
شــد، می داند تأســیس جامعۀ جهانی تراز قرآن تحقــق وعدۀ خدا در قرآن اســت. خدا در قرآن 
گاهی و  که به شــرط خداآ ید: »من و پیامبرانم پیروز خواهیم شــد.« و یقین دارد  کید می گو با تأ
مقاومت، عاقبت نیکو با بندگان تقواپیشــۀ خداســت و مقدرات زمین به دســت بندگان صالح 
که به خداوند ایمــان و به عمل صالــح روی آورده  خداوند ســپرده خواهد شــد و مســتضعفان، 
کرده اند وارثان زمین و پیشــوایان خلق ها خواهند شــد. این وعده های  و در راه خدا اســتقامت 
خداوند در قرآن مجید اســت. خداوند وعدۀ پیروزی پیامبران، متقین، صالحان، و مستضعفان 

را داده است. 
وعدۀ آیهسورهشماره

متن آیهپیروزی نهایی به

کتب اهلل الغلبّن انّا و رسلی، ان اهلل قوی عزیزپیامبران21مجادله1

قال موسی لقومه استعینوا باهلل و اصبروا ان االرض یورثها من یشاء من پرهیزکاران128اعراف2
عباده و العاقبه للمثقین

صالحان و 105انبیا3
لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان االرض یرثها عبادی الصالحوننیکوکاران

و نرید اّن نمن علی الذین استضعفوا فی االرض و نجعلم ائمه و مستضعفان5قصص4
نجعلم الوارثین

یخ جدول 26. وعده های خداوند و فرجام تار

در جامعۀ جهانی تراز قرآن مســتضعفان، صالحان، متقین، و پیامبران و امامان و جانشــینان 
آن ها ارکان قدرت را به وجود می آورند. از میان مستضعفان نیکوکاران بر می خیزند و از میان آن ها 
که با پیروی از پیام پیامبران الهی بر زمین پیروز می شــوند و جامعۀ  پرهیزکارانی به وجود می آیند 

جهانی تراز قرآن را می سازند.
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نمودار 10. هرم قدرت در جامع جهانی تراز قرآن

عصرآزادیاست 4ــ6ــعصرظهور
ینی می راند.  گاه انسان را به سوی تمدن آفر فطرت و تمایات سرشــتی از درون، انســان ناخودآ
یبایــی و خاقیت و عدالــت و لطف مطلــق موجب پیدایش  میــل انســان به قــدرت و علم و ز
کــه فراتر از طبیعــت اســت، در طبیعت و آن  کــه آن مطلق را،  یــژه هنگامی  تمــدن می شــود؛ به و
یر او را بر خاک بســازد. در چنین شــرایطی معمواًل  کند و تصو فراتر از خاک را در خاک ردیابی 
که تجلی جست وجوی قدرت مطلق از سوی نخبگان حاکم در عالم مادی  نظامات سلطنتی، 

هستند، به وجود می آیند.
فطرت یک عامل درون انسانی است. از سوی دیگر صنعت از نخستین مراحل خود تا امروز 
توانســته راه های تسلط انســان بر طبیعت و شناخت هر چه بیشــتر طبیعت را به انسان معرفی 
گذشته با حقوق خود  کند و قدرت اندیشه ورزی انسان را توسعه دهد و درنتیجه او را بیشتر از 
که راه سلطۀ نهادین نخبگان و راه تعیین سرنوشت نمادین  آشنا سازد. نظام لیبرال دموکراسی، 
یژه پس از انقاب  که صنعت در جامعۀ بشری به و مردم را باز می کند، محصول تحوالتی است 

صنعتی به وجود آورده است.
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گاهی دعوت می کند  گاهی و خداآ که انسان را به ســوی خودآ نبوت عاملی فراانســانی است 
گاهانه نظام سیاســی  که آزادانه و آ و راه دشــوار آزادی را به او نشــان می دهد و از او می خواهد 
که آزادی را در جامعه نهادینه  امامت را به وجود آورد. نظام سیاســی امامت تنها نظامی اســت 
که موانع موجود در مقابل انســان در ســیر وجودی و  می ســازد. آزادی هنگامــی به وجود می آید 
جوهری او به سوی خداوند از میان برداشته شده باشد. کسب آزادی و حفظ آزادی و برقراری 

گاهی رسیده اند. گاهی و خدا آ که به خودآ نظام سیاسی امامت از وظایف تمام کسانی است 
گرفته بود و ســلطنت تنها  پیــش از انقــاب صنعتی، نظام های ســلطنتی سراســر جهــان را فرا
که برای ادارۀ امور جامعه از آن استفاده می شد و فقط پیروان اسام ناب محمدی  شیوه ای بود 
کســب و حفظ و  کــه در مقابــل آن مقاومــت می کردند و بــرای  و پیــروان مذهــب محمــد بودنــد 

گسترش آزادی می کوشیدند.
کــه در نهــادش نخبگان و  انقــاب صنعتــی نظام دوالیــۀ لیبــرال دموکراســی را به وجــود آورد 
قدرتمنــدان و ســاطین پول و ســرمایه قــرار دارند و در نمــادش مردم عامان تعیین سرنوشــت 
عمومــی هســتند و تا حّدی ایفــای نقش می کنند. به نظر می رســد این نظام تــا انقاب جهانی 
اســام به حیات خــود ادامه خواهد داد. ولــی در نظام امامت قدرت به طور اصولی و مســتمر 
گاهی و  گشــت و شرط این اســتمرار اصولی در بازگشت قدرت به مردم خودآ به مردم بازخواهد 
گاهی مردم و پیدایش امت جهانی اسام است . فطرت، صنعت، و نبوت پیش ران های  خدا آ

یخ بشرند.1 تار

رابطه 
انسان با خود

رابطۀ 
نوع نظام سیاسینتیجه سیاسینام پیش راننوع پیش رانانسان با خدا

سلطنتیتسلط انسان بر انسانفطرتدرون انسانیناخداآگاهیناخودآگاهی

تسلط انسان بر طبیعت و پیچیدگی تسلط صنعتمیان انسانیناخداآگاهیناخودآگاهی
لیبرال دموکراسیانسان بر انسان

امامتآزادینبّوتفرا انسانیخداآگاهیخودآگاهی

یخ و نظامات سیاسی جدول 27. پیش ران های تار

یخ، همان. 1. رک: محمدحسن زورق، فلسفۀ تار
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یســتی و تکثر  کار، از جهت تأمیــن نیازهای ز یســتی و اصــول تقســیم  تمایــات و نیازهــای ز
گوناگون در جامعه می شود.  ی صفات ربوبی، موجب پیدایش صنوف مختلف1 و صفوف 

ّ
تجل

یســتی ما پاســخ می دهنــد؛ مانند  گــون در جامعــه هــر  یــک به یکــی از نیازهــای ز گونا اصنــاف 
کشــاورزی، صنعتگران، پزشــکان، بازرگانان، مدیــران و اصناف دیگر.  تولید کنندگان محصوالت 
گاه عاشــق یکــی از صفات   ناخودآ

ً
که عمًا و غالبا صفوفــی از نخبــگان نیز در جامعه هســتند 

خدا می شــوند و یک رشته از رشــته های تمدنی را می سازند؛ مثل سیاســتمداران، دانشمندان، 
یســتی و سرشــتی نیز با هم  ین، و مخترعان. تمایات و نیازهای ز هنرمنــدان، حقوقدانــان، خّیر
درهم تنیدگــی دارند و از هم تفکیک نمی شــوند. حکومت هــا اغلب آمده انــد و می آیند تا روابط 
ین نهادهای  یر عمومی این صنوف و صفوف را با یکدیگر تنظیم  کنند. بنابراین، اساس و پایۀ ز

یستی و سرشتی انسان است. سیاسی نیازها و تمایات ز
یب عامل بقای لیبرال دموکراسی  اختناق و سرکوب عامل بقای نظامات سلطنتی و اغوا و فر
یــخ پادشــاهان، و نیرنگ هــای پیچیده  اســت. بــه همیــن دلیــل ســرکوب های خونیــن را در تار
و بازی هــای سیاســی بــزرگ را نظام هــای لیبــرال دموکراســی انجــام داده انــد. ولــی افشــاگری و 
گاهی بخشی عامل بقای نظام امامت است. پیشرفت تکنولوژی ارتباطات هم به بقای لیبرال  آ
گسترش تبلیغات  گر به درستی از آن استفاده شود، می تواند سبب  کرده و هم ا دموکراسی کمک 

گاهی عمومی و بقای نظام مردم ساالری اسامی و امامت شود. افشایی و آ
یت  امــروز دّجــال بــرای جلوگیــری از اســتفاده از تکنولــوژی ارتباطــات در جهت حفــظ و تقو
ید  یات می گو یژه ای را ابداع کرده است. یکی از این نظر یات القایی و مردم ساالری اسامی، نظر
یت اسام   سکوالر است؛ بنابراین نباید از آن برای تقو

ً
یون، ذاتا یز یژه تلو ین، به و رسانه های نو

یج دین همان منبر است. در حالی  که می دانیم برای قرن ها  کرد و رسانۀ متناسب با ترو استفاده 
کرده اند و ده ها سال  یت نفاق استفاده  یج شرک یا تقو نیروهای سلطه جو از رسانۀ منبر برای ترو

ین فرستاده شده است. از منابر به پرچمدار بزرگ توحید، علی بن ابی طالب، لعن و نفر
گاهی  گاهی و ناخداآ گاهی شرط الزم برای احیای آزادی در جامعه، و ناخودآ گاهی و خداآ خودآ
یه به وجود می آید  زمینۀ الزم برای سلطۀ اختناق بر جامعه است؛ چه اختناق سخت که با قدرت قهر
یب و نیرنگ و بازی های سیاسی و تئوری های القایی ساخته می شود. و چه اختناق نرم که با فر

یستی و سرشتی افراد جامعه است. که در جامعه به وجود می آید در خدمت یک یا چند نیاز ز 1. هر صنفی 
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گاهی و نظامات سلطنتی و لیبرال دموکراسی نمودار 11. ناخودآ

ین و در شــرایط اختنــاق ــ چه ســخت و چه نــرم ــ یا نظامات ســلطنتی  در جوامــع شــهوت گز
که به  یــن،  پدیــدار می شــوند یــا نظامات شبه ســلطنتی و لیبــرال دموکراســی. در جوامع فطرت گز

گاهی رسیده اند، امکان پیدایش نظام امامت وجود دارد. گاهی و خداآ خودآ

گاهی و نظام سیاسی امامت نموادر 12. خودآ
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صغرا 4ــ7ــپایندگیوبالندگیعصرظهور
که پس از نخســتین ظهــور امت در عصر پیامبــر، امت در  یخ اســام مــواردی بوده  در طــول تار
کــرد. ولی این  صحنــۀ مســئولیت به صــورت واقعــی و نهادین یا مجــازی و نمادین ظهــور پیدا 

کبرا و پیدایش جامعۀ جهانی تراز قرآن نشده است. ظهورها موجب ظهور 
اولین ظهور در عصر امام علی رخ داد و توانســت مدتی نیز دوام داشــته باشــد. این ظهور در 
یــادی نمادین بود و به دلیــل فقدان پایندگــی و بالندگی  کوفه تــا حد ز مدینــه نهادیــن، ولی در 
منجربــه شکســت انقــاب، از دســت رفتــن آزادی، و بازگشــت اختنــاق نــرم و ســپس اختناق 
ســخت شد و سبب پیروزی سلطنت اموی و شــهادت امام علی و تداوم عصر اختناق در قرون 
کوفه ظاهر شــد؛ ولی  گردید. امــت یک بار دیگر در ســال 61هــ .ق. به صورت نمادیــن در  بعــد 
گاهی پیــدا نکرده بود و  گاهی و خداآ کوفه اســتعداد الزم را برای خودآ کاذب بود و  ایــن فجــری 
ینی اساســی برای نیروهای  که فرصت نقش آفر ین بیشــتر از آن حدی بودند  نیروهای شــهوت گز
یخ اســام و  کربا به یک عرصۀ غم انگیز در تار یــن به وجود آید. این ظهور با فاجعۀ  فطرت گز

انسان منتهی شد.
یان شد  که در خراســان بزرگ پدیدار و منجربه حکومت عباســیان و شکست امو شــرایطی را 
نمی تــوان بــه منزلۀ ظهــور امت در صحنۀ مســئولیت شــناخت؛ هر چنــد از رنجــش عمیق ملل 

یسم عربی حکایت داشت. مسلمان از ناسیونالیسم و میلیتار
ظهور امت در صحنۀ مســئولیت در انقاب اســامی ایران ظهور جدی و مؤثری بوده است. 
یت  این ظهور چهل سال توطئه و دسیسه را تحمل و تا امروز هزاران قربانی تقدیم اسام و بشر
ین، نواحی شمالی  کرده است. ضمن آنکه در لبنان، فلسطین، عراق، جمهوری آذربایجان، بحر
افغانستان، و نیز در تاجیکستان این ظهور تجلیات انکار ناپذیری داشته و در یمن با تمام قامت 
که از پیروزی انقاب اسامی می گذرد، پایندگی و بالندگی  کرده و در طول سال هایی  ایستادگی 

کرده است. خود را حفظ 
کــه در صفوف  ارتــداد بعضــی از نیروهــای انقــاب به دلیــل جاذبۀ غــرب و دافعــۀ نیروهایی 
 
ً
 خــود را نیروهای ارزش مــدار هم معرفــی می کنند ــ ولــی دقیقا

ً
انقابیــون نفــوذ می کننــد و بعضــا

هدفی جز رانش نیروهای موجود در صفوف انقابیون را از یکدیگر ندارند ــ نمی تواند به عنوان 
میرایــش امت و آغاز پایــان عصر ظهور صغرا تلقی شــود. ولی می دانیم نمی تــوان در مورد آینده 
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که با  گــر نفوذی ها در صفوف انقابیون بمانند و اقشــار آســیب پذیری  کرد. ا بــا قطعیت داوری 
نام روشــنفکر یا نیروهای ملی ــ مذهبی شناخته می شــوند به ماهیت غرب و افشانه های القایی 
تبلیغات غرب پی نبرند و همچنان به قدرت های غربی و در باغ ســبز تمدن غرب دل ببندند، 
یخ تا مدت نامعلومی در  گفت و آن جمله چنین است: »حرکت تار یک جمله بیشــتر نمی توان 

گاهی ادامه خواهد یافت.« گاهی و ناخداآ بستر ناخودآ
کند؛1  کبرا تداوم پیدا  یم چنین نشــود و پایندگی و بالندگی ظهور صغرا تا ظهور  ولی ما امیدوار
یــژه آنکه می دانیم فرایند بیداری در میان اهل جماعت و اهل ســنت2 به مراحل حساســی  به و
رســیده و ســازۀ القایی وهابیت شکســت خورده اســت. امروز اهل جماعت از خود می پرســند 
یه دعوت می کند، ولی به خود پیامبر  چــرا وهابیت ما را به تمام صحابه حتی ابوســفیان و معاو
یدن به محمــد و آل محمد حرام اســت؟ چرا  و اهــل بیــت او دعوت نمی کنــد؟ چرا عشــق ورز
یژه اینکــه می بینند  کنیــم؟ به و نبایــد مســائل سیاســی رخ داده در صدر اســام را تحلیل علمی 
کارکردی جز تولید نفرت  که براساس اندیشۀ وهابیت ساخته شده اند،  یستی،  سازمان های ترور
نسبت به اسام و تضعیف محور مقاومت ضد صهیونیستی و باز کردن راه سلطۀ غرب بر منطقۀ 
که نیروی رانــش از وضع  خاورمیانــه و ظــرف جغرافیایــی تمدن اســامی نداشــته اند و می بینند 
موجــود، به جای آنکه صرف تولید حرکت به ســود آیندۀ مطلوب شــود، خــرج توهم رجعت به 

سوی عصر اموی و عباسی شده است.
که نبود ــ نباید امروز جهان در  گذشــتۀ اموی و عباســی مطابق با آرمان های اسامی بود ــ  گر  ا
کنون قرار دارد. پس چرا وعدۀ پیروزی خداوند و پیامبرانش هنوز هم تحقق  که ا وضعیتی باشد 
نیافته اســت؟ اهل جماعت و اهل ســنت امروز در آستانۀ درک صحیح فلسفۀ سیاسی امامت 
که  یخ اسام و انسان است؛ حادثه ای  گرفته اند و این به منزلۀ پیدایش یک حادثه در تار قرار 
پایندگــی و بالندگی ظهور صغــرا را با یک جهش انقابی به صــورت تصاعدی افزایش خواهد 

کبرا آماده تر خواهد ساخت. داد و جهان را برای ظهور 
کارنامۀ امامت در پیش روی ما قرار دارد. شــیوۀ امامت تمامی امامان اســام از محمد  امروز 

1. بالندگــی و پایندگــی ظهــور صغــرا بی تردید به میــزان وظیفه شناســی و تعهد انســان های منتظر بســتگی دارد. در مورد 
 بحث شده است.

ً
برنامه های انسان منتظر بعدا

یخ، همان. 2. در باب اهل جماعت و اهل سنت، رک: محمدحسن زورق، انتظار تار
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خاتم االنبیــا تا مهــدی خاتم االوصیا در مقابل ماســت و ابراز و انتظــار و انذار و اقــدام آن ها ــ در 
کارنامۀ درخشــان یــک نقطه ضعف  گرفته اســت. مــا در این  صــورت اقــدام ــــ در مقابل ما قرار 
نمی بینیم. ما مســلمانان جهان برای پیروزی اســتراتژی دوم پیامبر و تأسیس جامعۀ جهانی تراز 
یم و دوران ظهور صغرا را  که به دامان امامت چنگ بزنیم و پرچم امامت را برافراز یم  یز گر قرآن نا

کنیم و به وعدۀ الهی، امید جدی و ایمان قطعی داشته باشیم. بارور 
یت مســلمانان جهــان یا طرفدار بیداری اســامی هســتند  کثر کــه ا امــروز به روشــنی می بینیم 
و از پرچمــداران راســتین بیــداری حمایــت می کننــد یــا بــه آن تمایــل دارنــد و بقیۀ مــردم جهان 
 اقلیــت حاکم بر 

ً
کــه اتفاقا جســت وجوگرانه و پرسشــگرانه بــه آن می اندیشــند و فقــط اقلیتــی ــــ 

یی می کنند. این روند به  کینه توزی و ستیزه جو ین  نهادهای بین المللی هســتند ــ با این روند نو
که  ین و ایجاد انســان جدید در حرکت است، انسانی  یخ نو ســوی تحقق وعدۀ خدا و آغاز تار

گاهی معنی زندگی اوست.  گاهی و خداآ خود آ
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جدول 28. سیرۀ امامان اسام

ی
المهد

13

ی پیامبر، 
از سو

امامان پیشین و 
ب اربعه

نوا

کبرا و انتظار ظهور امت در صحنۀ مسئولیت جهانی خود کرددوران غیبت  اقدام خواهد 

حسن بن علی

12

ی امام یا امامان پیشین و نیز خود آن ها
در غدیرخم به دستور خداوند و نیز از سو

ی و تعقل در مبانی و 
ترویج اندیشه ورز

ب
اصول مکت

ی در 
ب محمد

ام نا
تبیین اصول و فروع اس

ت ممکن
هر فرص

ط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 
رصد محی

ت در حد امکان
پاسخ به شبها

ب و یاران 
ی از نوا

ط با شبکه ا
ظ ارتبا

حف
متعهد و مطمئن

ی عباسیان در هر 
ی توطئه ها

افشا
ت ممکن

فرص

ت
ت وجود نداش

ت امکان اقامۀ امام
ت ام

به دلیل غیب

علی بن محمد

11

محمد بن علی

10

علی بن موسی

یج اندیشه ورزی 9 ترو
یژه  و تعقل به و

در مناظرات

معرفی اسام 
ناب محمدی در 

نظر و عمل

پاسخ به شبهات 
و انحرافات در 

مناظرات بین االدیانی

رابطه با اصحاب و 
یاران خود و حفظ آن ها

افشای ماهیت 
سیاست عباسیان در 

هر فرصت ممکن

موسی بن جعفر

یج اندیشه ورزی در 8 ترو
مبانی و اصول مکتب

توضیح مکتب در 
حد امکانات

پاسخ به 
شبهات فکری و 

اندیشه های انحرامی

حفظ رابطه با 
شبکه ای از نواب

افشای توطئه های 
عباسی در هر 
فرصت ممکن

جعفر بن محمد

گسترش مدرسۀ 7
امام باقر و تربیت 

هزاران دانشجو

تبیین مکتب به 
که ده ها هزار  صورتی 

حدیث از او باقی 
مانده است

پاسخ به 
شبهات فکری، 
کامی، و فلسفی

تربیت دانشمندان نظیر 
ابن هشام و ابن حّیان

افشای توطئه های 
اموی و عباسی

محمد بن علی

6

استفاده از فضای 
مناسب سیاسی و 
ایجاد یک مدرسۀ 

بزرگ علمی

که از  گونه ای  به 
او هزاران حدیث 

مانده است

رصد فضای 
فکری و پاسخ به 
شبهات گوناگون

تربیت صدها متفکر و 
مدرس از نقاط مختلف

افشای توطئه های 
اموی در 

حد امکانات

علی بن حسین

یج اندیشه ورزی 5 ترو
در حوزه مکتب به 

صورت نظری و عملی

مقاومت در ر اه 
حفظ مکتب به 

قیمت فدا ساختن 
خود و یارانش

پاسخ به جدال های 
فکری در حد 
امکانات موجود

ید برده و زندگی  خر
برادرانه با آن ها و 

آزادسازی آن ها

افشای توطئه های 
یان در هر  امو
فرصت ممکن

حسین بن علی

یج 4 تبیین مکتب و ترو
اندیشه ورزی در آن

نشان دادن مبانی 
اسام در نظر و عمل

ایجاد تحول در 
اندیشۀ انسان 

مسلمان در 
یخ عرصۀ تار

ایجاد زمینۀ اجتماعی 
پیدایش نیروهای مترقی 

در جهان اسام

افشای ماهیت حزب 
سکوالر اموی با 

قیام عاشورا

پاسخ به دعوت مردم 
کوفه به  گر  که ا کوفه 

وظیفۀ خود عمل می کرد 
یک انقاب پیروزمند به 

نتیجه می  رسید

حسن بن علی

یم 3 تبیین و تعلیم و تکر
اندیشه ورزی و اسام

تفسیر قرآن مجید و 
تبیین احکام آن

پاسخ به تهاجمات 
فکری در 

ین شرایط سخت تر

ارتباط با شبکه ای از 
یاران صادق و وفادار

افشای انحرافات 
و تبلیغات اموی 

در حد امکان

ترک اقدام به دلیل غیبت 
امت از صحنه

علی  
ب

بن ابی طال

جمع آوری قرآن مجید 2
و تبیین احادیث نبوی

با قرآن مجید و 
تبیین احکام آن

نقد نفاق و تبیین 
مکتب در هر فرصت

تاش برای بیداری و 
انسجام مجدد انصار

افشای نفاق جدید 
که در مدینه سازمان 

یافته بود

پس از قتل عثمان 
و اعام حضور 
امت در صحنه

هلل
محمد بن عبدا

1

در مکه با 
ت

ام نبو
اع

تعمیم آموزش ــ 
یق تفکر و  تشو

اندیشه ورزی

با قرآن مجید 
و احادیث و 

سیرۀ نبوی

نقد شرک و تبیین 
یج آن توحید و ترو

سازماندهی انصار 
یت بنی هاشم و  تقو

تبیین امامت

مبارزه با جنگ روانی 
قریش و منافقان در 

مکه و مدینه

نام

شماره

ابراز

یت تعقل پایش جغرافیایی تبیین مکتبتقو
اندیشه عمومی

ظرفیت سازی 
کادرسازی و 

افشای توطئه های 
دشمنان آزادی

اقدام
یق: انتظار و انذار مردم از طر
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ت هــا تحمیل و آزادی 
ّ
ت ها جنگیــده، ارادۀ خود را بر مل

ّ
کــرۀ زمین با مل ایــن اقلیت در سراســر 

یتنام،  کشورها نظیر و کرده اســت. در قرن بیســتم این اقلیت در بســیاری از  و عدالت را قربانی 
یه، و عراق جنگیده و ارادۀ  کره، چین، مصر، لیبی، ایران، افغانستان، ترکیه، سور الجزایر، ژاپن، 
کرۀ زمین وجود  کشــوری در  گفت   می توان 

ً
یبا کرده اســت. تقر گرفته و ســرکوب  ملت ها را ندیده 

یر رابطۀ ادیان،  یخته نشده باشد. نمودار ز که از شمشیر این اقلیت خونی در آن بر زمین ر ندارد 
گروه های اجتماعی با انقاب اسامی را نشان می دهد: مذاهب و 

ستیزشگرمخالفبی تفاوتپرسشگرجست وجوگرمتمایلطرفدارپرچمدارمسلک و مذهبایدئولوژی و دین

اسام

üüشیعۀ دوازده امامی

یدی üüشیعۀ ز

üüحنفی

üüمالکی

üüشافعی

üüحنبلی

üüشیعۀ اسماعیلی

üüوهابی

üبقیه شیعه

üبقیه سنی

مسیحیت

üüکاتولیک

üüارتودوکس

üپروتستان

کلیمی
کلیمی های 

üüغیرصهیونیست

üüکلیمی های صهیونیست

بودائی
üüبودائیان

üüبودائیان برانگیخته شده

الحاد و 
یسم سکوالر

سوسیالیست های 
üüعدالت خواه

üüکاپیتالیست ها

üصهیونیست ها و سکوالرها

جدول 29. ادیان و نحله های فکری در تعامل و تقابل با انقاب اسامی
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4ــ8ــبرنامههایانسانمنتظر
بــرای حفــظ پایندگــی و بالندگی ظهور صغــرا، هر انســان منتظر باید برای پرســش های اساســی 
پاســخ هایی داشته باشــد. هر انســان منتظر با هفت گونه سؤال در ده ســطح روبه روست. هفت 
ســؤال در حوزه های اعتقادی، عبادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی و ده 
سطح فرد، خانواده، بستگان، شهر، استان، کشور، منطقه، ملت محمد، امت محمد، و جهان. 
که در ســطر اّول آن انواع پرســش ها و در ســتون آن ســطوح  بنا براین، به یک جدول می رســیم 

پرسش ها قرار می گیرد.

انواع
شمارۀ سطوحامنیتیاقتصادیسیاسیاجتماعیفرهنگیعبادیاعتقادیحوزه ها

اول1234567فرد

دوم891011121314خانواده

سوم15161718192021بستگان

چهارم22232425262728شهر

پنجم29303132333435استان

ششم36373839404142کشور

هفتم43444546474849منطقه

هشتم50515253545556ملت محمد

نهم57585960616263امت محمد

دهم64656667686970جهان

جدول30. برنامه های انسان منتظر

بدین ترتیب به هفتاد نوع پرســش در ده ســطح می رســیم و در پاسخ به هر پرسش می توانیم 
یک برنامه داشته باشیم.

4ــ8ــ1ــبرنامۀاعتقادیانسانمنتظر
آیا من اصول اعتقادی اســام را به درستی می شناسم و دربارۀ آن ها به استنباط عقلی رسیده ام 
یا براســاس یک عادت موروثی به این اعتقادات رســیده ام ؟ آیا من مفهوم توحید را به درســتی 
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می شناســم؟ آیا دربارۀ نبوت به یک اندیشــۀ شــفاف و روشن رســیده ام؟ آیا امامت را می فهمم 
که در رابطه با آن چه وظایفی دارم؟ آیا فلســفۀ امامت را فهمیده ام و آن را به درســتی  و می دانم 
کرده ام؟ آیا معنی عدالت را به درســتی می دانم و معــاد را به دقت فهمیده ، خود را برای آن  درک 

کرده ام؟ و پرسش هایی نظیر آن. آماده 
من از نظر اعتقادی چه نقاط ضعف و قوتی دارم و برای کاهش ضعف ها و افزایش قوت هایم 
کمــک قوت هــا و فرصت هــای اعتقــادی ام  چــه فرصت هــا و تهدیداتــی دارم؟ چگونــه بایــد بــا 

کنم؟ ضعف ها و تهدیدات اعتقادی ام را جبران 
پاسخ به این پرسش ها »برنامۀ اعتقادی« من خواهد بود. البته هر کس براساس شرایط ذهنی 
کســی مراجعه به مسجد  خودش باید یک برنامه برای خود داشــته باشــد. ممکن اســت برای 
کافی باشــد؛ در حالی  که فرد دیگر باید مسئلۀ خودش را  محل و طرح مســئله با روحانی محل 
در جمع هیئت علمی یک دانشگاه یا با یک فیلسوف در میان بگذارد و برای حل آن بکوشد. 
کســی برای خود باید یک برنامۀ اعتقادی داشــته باشد و اصول اسام  ولی به نظر می رســد هر 

را براساس تعقل و اندیشه ورزی بپذیرد، نه از روی عادت و یک فرایند سنت پذیری موروثی.

4ــ8ــ2ــبرنامۀعبادیانسانمنتظر
در مورد عبادات نیز ممکن است با پرسش های گوناگونی روبه رو باشیم. بعضی از این پرسش ها 
مهم تر از برخی دیگر هستند و برای همه ممکن است همۀ این پرسش ها مطرح نباشند. هر کس 

باید ببیند در حوزۀ عبادات با چه پرسش هایی روبه روست؛ پرسش هایی از این دست:
گاهی  گاهی و خداآ که چگونه با آن به خودآ کــرده ام و می دانم  آیــا من مفهوم عبادت را درک 
ین وجه بسازم؟ آیا من احکام واجبات را می شناسم  برسم و با صفاتم صورت روحم را به بهتر
و به درســتی بــه آن هــا عمل می کنــم؟ِ آیا من احــکام محرمــات را می شناســم و از آن ها اجتناب 
کــدام مجتهد تقلید می کنم و چگونــه به این نتیجه  می کنــم؟ در احکام واجبــات و محرمات از 
کنم؟ آیــا من فلســفۀ احــکام را در حد و انــدازۀ خــود می دانم و  کــه بایــد از او تقلیــد  رســیده ام 
کوششــی داشــته ام؟ آیا با مستحبات و مکروهات آشــنایی دارم و حتی المقدور به  در این زمینه 
مستحبات عمل و از مکروهات پرهیز می کنم؟ برنامۀ نیایش های روزانه و هفتگی و ماهیانۀ من 
یارت مزار امامان اســام و همدلی و همراهی با آنان از  چگونه اســت؟ آیا در طول ســال برای ز
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که ما همه در مقابل خدا،  یارت های مخصوص و نیز هم عهدی با آنان در راه تعهداتی  یق ز طر
یم برنامۀ منظمی دارم؟ این برنامه می تواند متناســب بــا امکانات هر فرد  یت دار اســام، و بشــر
کند و دیگری مزار امام حسین را و سّومی  یارت  کسی ممکن است بتواند مزار پیامبر را ز باشد. 

مزار امام رضا را و چهارمی مزار یک شهید را، و ...
پاسخ به این پرسش ها و این قبیل پرسش ها »برنامۀ عبادی من« خواهد بود.

4ــ8ــ3ــبرنامۀفرهنگیانسانمنتظر
عــادات، آداب و رســوم، و الگوهای رفتاری »فرهنگ من« را می ســازد. هــر منتظر باید فرهنگ 
که  کند و آن را با »شــاخص ارزش های سرشــتی« بسنجد و هر »رفتار ظالمانه« را،  خود را نقد 
کند. منتظر باید برنامۀ  گر اصاح پذیر باشند، اصاح  کنار بگذارد یا ا کرده ،  به آن ها اعتیاد پیدا 
کشــیدن، آشــامیدن  زندگی اش آینۀ تمام نمای انتظارش باشــد. از باب مثال، عادت به ســیگار 
نوشیدنی های مضر، آســتانۀ تحمل پایین، و رفتاری از این قبیل مجموعه ای از رفتارها هستند 
که فرهنگ فردی ما را می سازند. عناصر این فرهنگ باید با شاخص ارزش های سرشتی بررسی 
و براساس همان شاخص رد یا قبول و در نهایت رتبه بندی شوند؛ به گونه ای که انسان منتظر از 
کله و  نظر فرهنگ فردی با انسان های نامنتظر متفاوت باشد: نشست و برخاست و ایستادن، شا
کردن،  گفتن، راه رفتن، قول و قرار، لباس پوشیدن، معاشرت  استخوان بندی و اسکلت، سخن 
یبا، لطیــف، و نوآورانه باشــد و حکایت از  و رفتارهــای دیگــرش تمام عادالنه، اندیشــه ورزانه، ز
کوشــیده اســت خودش را براساس  که فرد منتظر در خود به وجود آورده و  قدرتی داشــته باشــد 

الگوی صفات ربوبی بسازد.
که فرهنگ فردی ما ناقض ادعاهای ما باشــد و در عین حال  ما نباید انتظار داشــته باشــیم 
یباتر زندگی  کند و  کند. منتظر هرچه ســاده تر و ز ادعاهــای مــا، مردم را به حقانیت راه ما متقاعد 
ید و عمل  کند و مهرورزانه با مردم رفت و آمد داشــته باشد  هرچه لطیف تر و عادالنه تر ســخن  گو
کند، خود  به هدفش نزدیک تر می شود. او به جای اینکه فقط با بیان مردم را به اسام دعوت 
یستنش حقانیت دعوتش را  را به صورت اسام مجسم ــ در حد ظرفیت خود ــ درمی آورد و با ز

کبرا آماده می کند. به اثبات می رساند و جهان را برای ظهور 
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4ــ8ــ4ــبرنامۀاجتماعیانسانمنتظر
هر انسان منتظر باید تعامات و رفتار اجتماعی اش آینۀ تمام نمای انتظارش باشد. او با کسانی 
که جامعه را از حالت انتظار خارج  گرفتار انحرافاتی نشــده اند  که  نشســت و برخاســت می کند 
گونه ای  کنز و انباشــت سرمایه تقدیس می شود و مفهوم عدالت به  که در آن  می کند؛ جامعه ای 
کند و در آن سرمایه داراْن به مال حرام، نگاه حرام دارند و  که هر تبعیضی را توجیه  تغییر می یابد 
محرومان تحقیر می شوند و همچون اقشار آسیب پذیر به آن ها ترحم می شود، نه همچون کسانی 
کرده اســت.  یرا یک شــرایط ظالمانۀ اقتصــادی حقوق آن هــا را پایمال  کــه صاحب حق انــد، ز

یر توجه فرمایید. گزارش ز چنین جامعه ای نمی تواند »جامعۀ منتظر« باشد. به 
که از من پرســید نــه دربارۀ  »... خواســتگاری بــه منــزل ما زنــگ زد. زنی بود. اولین ســؤالی 
که دربارۀ ثروتمان بود. پرســید: ‘وضع مالی شــما چطور اســت؟ می خواهــم بدانم آیا ما  دخترم، 
کنیــم؟ چون وضع مالی ما خیلی خوب اســت’ ...« ایــن طرز تفکّر و  می توانیــم با شــما وصلت 
گرفتار انگیزه های  کرده است. انسان منتظر نمی تواند  که انتظار را فراموش  کســی اســت  ادبیات 
قومــی و اقتصــادی و آلودگی هــای مّضر اخاقی باشــد. برعکس انســان منتظــر در جهت اعادۀ 
ین  حقــوق مــردم می کوشــد. او بــا مســتضعفان رابطــۀ برادرانه برقــرار می کنــد و می دانــد وفادارتر
که  اصحاب پیامبر به پیام و پیامبر از میان مســتضعفان برخاســته بودند و آن دسته از اصحاب 
کردند و پل پیروزی ارتجاع عرب شدند اغلب  به ســرعت پس از پیامبر به پیام و پیامبر خیانت 
یزتر از خدا شده بود. برای منتظر معیار دوری  از بازار مکه برخاسته بودند و در دل آن ها طا عز
و نزدیکی ایمان مردم اســت، نه انبان زر و نقرۀ آنان. به همین دلیل عمار بن یاســر )برده زاده( به 
پیامبر نزدیک و عبدالرحمان بن عوف )کان ســرمایه دار مشــهور عرب( از او دور بوده اســت؛ در 

که هر دو مسلمان شده بودند. توال و تبری معیاری اساسی برای انسان منتظر است. حالی 

4ــ8ــ5ــبرنامۀسیاسیانسانمنتظر
کشــور و فراتر از  گرفته تا یک  حساســیت نســبت به سرنوشت سیاســی جامعه ــ از یک دهکده 
کم 

ّ
کل کم راع و 

ّ
که پیامبر فرمود: »کل یژگی های انسان منتظر است. انسان منتظر می داند  آن ــ از و

مســئولون عن رعیته.« او به موقع در همۀ صحنه های سیاســی حضور پیــدا می کند و به ایفای 
گرفته  نقــش می پــردازد؛ از شــرکت در تظاهرات انقابی تــا انتخابــات )از انتخابات شــورای ده 
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یاســت جمهــوری(. در تمام این برنامه های سیاســی  تا انتخابات مجلس شــورای اســامی و ر
که احســاس می کند منافع  کند انتخاب می کند و آنجا  که باید انتخاب  حضور فعال دارد. آنجا 
که انتخاب شود، خود را در معرض انتخاب دیگران قرار می دهد. در تمام  جامعه اقتضا می کند 

این موارد انگیزه ای جز انگیزۀ الهی ندارد.
که در برابر سرنوشت سیاسی جامعه، خود را مسئول و متعهد نمی بیند نمی تواند انسان  کسی 

منتظر باشد.

4ــ8ــ6ــبرنامۀاقتصادیانسانمنتظر
انسان منتظر در عرصۀ اقتصاد با چنین پرسش هایی روبه روست:

کار برای  ین روش را ــ از نظر تولید ثروت و  آیا امرار معاش من از راه حال است؟ آیا من بهتر
کســی نمی شــود؟  که به دســت می آورم موجب تضییع حقوق  یده ام؟ آیا درآمدی  جامعــه ــ برگز
کار من خدمت به جامعه اســت یا از اضرار به جامعه طلب ســود می کنــم؟ آیا مازاد درآمدم  آیا 
کاال و ایجاد اشــتغال در جامعه  را صــرف افزایــش توان اقتصــادی جامعــه و تولیــد خدمــات و 
کافی  یت قدرت اقتصادی جامعه و باال رفتن سطح رفاه عمومی به اندازۀ  کرده ام؟ آیا برای تقو
گاه  گاه و خداآ یت قدرت اقتصادی انسان های خودآ کوشیده ام؟ آیا در تعامات اقتصادی، تقو
کرده ام؟ او می کوشد برنامۀ اقتصادی خود را با توجه  کنز1 پرهیز  گرفته و می گیرم؟ آیا از  را در نظر 
کند و ماحظات دیگر از این دســت را نیز در نظــر بگیرد تا بتواند از قدرت  بــه این موارد تنظیم 

کند. یخ ساز خود استفاده  اقتصادی به نفع پیشبرد آرمان تار

4ــ8ــ7ــبرنامۀامنیتیانسانمنتظر
از نظر امنیت، انسان منتظر با چنین پرسش هایی روبه روست:

کنش  آیا من انســان امنی هســتم و مســلمانان از دســت و زبان من در امنیت قرار دارند؟ آیا 
شــخصی من امنیت مرا از نظرجســم )ســامت(، صفات )اخاق(، و رفتــار )فرهنگ( به خطر 

گران قیمت آغاز می شــود و  ید یک تابلو فرش  کار از خر کردن ســرمایه از چرخۀ تولید اســت. ایــن  گونه خارج  کنــز  هر   .1
که می دانیم ســرمایه را نــه در تولید، بلکــه در داللی و بورس بــازی و زمین خواری و  تــا ســرمایه گذاری در بانک هایی 

کار می اندازند. احتمااًل ربا به 
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گونه ای اســت  کنش سیاســی و اجتماعی من به  نمی اندازد و آرمان های مرا محقق می کند؟ آیا 
کند و هم بی دلیل امنیت من و دیگران را تهدید نکند؟ که هم به تحقق آرمان های من کمک 

کــه در حوزۀ امنیت مطرح اســت، خطــوط اصلی برنامــۀ امنیتی  پرســش هایی از ایــن دســت 
انسان منتظر را تعیین می کند.

4ــ8ــ8ــبرنامۀاعتقادیانسانمنتظربرایخانواده
انســان منتظر برای خانوادۀ خــود از نظر اعتقادی برنامه دارد. این برنامه از زمانی آغاز می شــود 
کــه می خواهــد تشــکیل خانــواده بدهــد و پــس از آن نیز بــه طور مســتمر ادامــه می یابــد. دیده 
گــر آداب و  کــه برای اعتقــادات اعضای خود برنامۀ مشــخصی ندارند. ا می شــود خانواده هایی 
رســوم مذهبی هم رعایت شوند، بیشتر در یک فرایند جامعه پذیری و فرهنگ پذیری به صورت 
که در  غیــرارادی رخ می دهند. چنین خانواده ای را نمی توان خانوادۀ منتظر نامید. پرســش هایی 
کردن هســتند در مقیاس خانــواده هم مطرحند.  مقیــاس فــردی از نظر اعتقادی شایســتۀ طــرح 
یت بنیان های اعتقادی  منتظر محیط خانوادۀ خود را از نظر اعتقادی در نظر می گیرد و برای تقو

کوشش را در مورد خود انجام داده است. که این  اعضای خانوادۀ خود می کوشد؛ همان طور 

4ــ8ــ9ــبرنامۀعبادیانسانمنتظربرایخانواده
یزی می کنــد و حرکت  انســان منتظــر بــرای ظرفیت های عبــادی اعضــای خانــوادۀ خــود برنامه ر
عبادی آن ها را در نظر دارد. او در برابر عبادات اعضای خانواده بســیار دقیق و هوشــیار است. 
کــه در آن هــا والدین عبادت خــود را انجام می دهند؛ ولی نســبت  دیــده می شــود خانواده هایی 
بــه انجــام عبــادات فرزندانشــان در همان ســطح بی تفاوتنــد. مثًا، چنــدان برای آن هــا تفاوت 
که آیا پسر خانواده نماز می خواند یا نه و دختر خانواده از نظر رعایت پوشش و مرزهای  نمی کند 
پاکدامنی هوشیاری الزم را دارد یا نه؟ چنین خانواده ای را نمی توان خانوادۀ منتظر نامید. همان 
که در مقیاس فردی مطرحند در مقیاس خانواده نیز مطرح هســتند. منتظر  پرســش های عبادی 

کند. می کوشد سامت عبادی اعضای خانوادۀ خود را حفظ 
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4ــ8ــ10ــبرنامههایفرهنگیانسانمنتظربرایخانواده
که رهروان  یزی می کند. او ره را چنــان نمی رود  انســان منتظر برای فرهنگ خانوادۀ خــود برنامه ر
رفته اند. بلکه آن چنان می رود که رهبران راه آزادی گفته اند و طی کرده اند. خانوادۀ منتظر از منظر 
انتظــار نظارت دقیقــی بر آداب و عادات و رســوم اجتماعی دارنــد و آن آداب و عاداتی پذیرفته 
یز رســتوران های  که در آن میــزان دورر که متناســب با جامعۀ منتظر اســت؛ جامعــه ای  می شــود 
گاو می خورند و  کند و در عین حال ســیرها مثل  گرســنگانش را تأمین  مجللش می تواند غذای 
گرسنه ها از گرسنگی مثل بید می لرزند، نمی تواند جامعۀ منتظر باشد. چنین جامعه ای نمی تواند 
پاسخگوی پرسش انتظار باشد؛ هر چند هر عصر جمعه در رسانه هایش دسته جمعی دم بگیرند 

یاد »مهدی بیا، مهدی بیا« سر دهند. مهدی از چنین جامعه ای بیزار است. و فر

4ــ8ــ11ــبرنامههایاجتماعیانسانمنتظربرایخانواده
یت های  یــزی می  کند. تعیین اولو انســان منتظر نیازهای جامعه را رصد و براســاس آن ها برنامه ر
که فقط منتظر  کســی  او براســاس توانایی هــای شــخصی و نیازهای اجتماعی صــورت می گیرد. 
کاری نمی کند اصًا منتظر نیست. او فقط مدعی انتظار است. انسان  اســت و برای رفع انتظار 
منتظــر پیوســته نظــام ارزش هــای اجتماعــی را رصــد می کنــد و به ســهم خــود می کوشــد جلوی 
یژه به تهاجم فرهنگی از بیرون و  تغییرات ارتجاعی را در نظام ارزش های اجتماعی بگیرد. او به و
که به نظام ارزش های اجتماعی  شبیخون فرهنگی از درون حساس است و در مقابل حماتی 
از درون و بیرون صورت می گیرد از خود عکس العمل نشان می دهد و می کوشد اعتراض خود را 

به گوش اشخاص حقیقی و حقوقی در جامعه برساند.
انســان منتظر در برابــر پدیده های اجتماعــی ناروا از نظــر اقتصادی، فرهنگــی، و جهات دیگر 
کنز، فقر، ربا، قطب هــای ثروت و  بی تفــاوت نیســت. پدید ه هایی نظیر بیــکاری، تکاثر، اعتیــاد، 
کانون های فحشا و شهوت، و نظایر آن نمی توانند از چشم انسان منتظر مخفی بمانند.  قدرت، 
او خــود را در مقابــل تمام این پدیده ها مســئول می بینــد و از خود می پرســد: »من چه می توانم 
کاری  که من هیچ  ید  که رســید، به آن عمل می کند و از پیش نمی گو بکنم؟« و به هر پاســخی 
کــه او می تواند انجام دهــد حفظ خود و خانــواده اش از  کاری  نمی توانــم انجــام دهم. حداقــل 
که به دامن جامعه افتاده اســت. او ســتیزش با ارتجاع را از خود و خانوادۀ خود  آتشــی اســت 
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آغــاز می کنــد و بــه دایره هــای وســیع تری از جامعه تســری می دهــد تا بتوانــد پرچم انتظــار را به 
اهتزاز درآورد.

4ــ8ــ12ــبرنامههایسیاسیانسانمنتظربرایخانواده
انســان منتظر در برابر رفتار سیاسی خانواده اش بی تفاوت نیســت. تحلیل رخدادها و روندهای 
سیاســی از دغدغه های اوســت. او می کوشــد اعضای خانواده اش به هوشیاری سیاسی دست 
کــردن کاف ســردرگم رخدادهــای سیاســی در صدر اســام و  یابنــد و پیــش از ایــن بــرای بــاز 
یخی رسانیده است.  کوشــیده، آن ها را به هوشیاری تار دوران های پس از آن برای خانواده اش 
یگری های سیاســی به نحــو متــداول نیســت و از بازی های  انســان منتظــر به هیچ وجــه اهــل باز

سیاسی پرهیز می کند.

4ــ8ــ13ــبرنامههایاقتصادیانسانمنتظربرایخانواده
کار و تولید به منظور افزایش رفاه عمومی آرمان انســان منتظر اســت. او می داند  یج فرهنگ  ترو
که دشــمنان خانگی  یزی به این دلیل در میان مســلمانان رواج یافت  گر یج فرهنگ دنیا کــه ترو
کارآمد جلوه دهند و بدین منظور البته  اسام می خواستند اسام را در عمل شکست خورده و نا
کینه توزانه ــ سود بردند. انسان منتظر  از توجیهات شــرعی و به ظاهر خیرخواهانه ــ و در حقیقت 
می کوشــد افراد خانواده اش وظیفه مدار، متحرک، و در عین حال محاســبه گر و آینده نگر پرورش 
کاهــش فقر مطلق و  یقی بــه افزایش رفاه عمومی،  کننــد و هر عضو خانواده بکوشــد از طر پیــدا 
کاالها و خدمات و پایین آمدن قیمت آن ها، افزایش تولید، و تســخیر  کیفیت  نســبی، باال رفتن 
تکنولوژی به نفع افزایش قدرت جامعۀ اســامی بکوشد و در عین حال با اشرافیت، تجمل، و 

کند. کنز ــ در هر شکل و هر سطح ــ مبارزه 
یق ماده می خواهند تمایات غیرمادی خود را ارضا  که از طر اشراف بیماران متوهمی هستند 
 
ً
کننــد و به همین دلیل موجب پیدایش فقر، تجمل، ربا، دزدی های قانونی و غیرقانونی و غالبا
به ظاهر موجه، تورم، و اســتکبار و اســتضعاف در جامعه می شــوند. این بیماران را باید معالجه 

کرد. نمود و در هر حال باید از سرایت این بیماری به سایر اقشار جامعه جلوگیری 
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4ــ8ــ14ــبرنامهایامنیتیانسانمنتظربرایخانواده
کلمه می کوشــد. او تاش می کند آن ها  انســان منتظر برای امنیت خانواده اش در معنای وســیع 
انســان هایی امــن و در عیــن حــال از نظر ســامت جســم و روح و اخــاق در امنیت باشــند و 
گر بود، قــدرت دفــاع از خــود را در مقابل  از ســوی دیگــران نیــز خطری متوجــه آن ها نباشــد و ا

مخاطرات احتمالی داشته باشند.

4ــ8ــ15ــسایربرنامههایانسانمنتظر
بــه همین قرار، انســان منتظر می کوشــد قوت هــا و ضعف هــا و فرصت ها و تهدیــدات اعتقادی، 
عبادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی را در ده سطح فرد )خود(، خانواده، 
که در ظرف جغرافیایی تمدن  کشور، منطقه، ملت محمد )انسان هایی  بستگان، شهر، اســتان، 
کمک  اســامی زندگــی می کنند(، امت محمــد )همۀ پیــروان اســام(، و جهان، شناســایی و با 
کوشــش و  قوت هــا و فرصت هــا، تهدیدات و ضعف ها را جبران و برای تشــکیل جهان تراز قرآن 

کند. کبرا آماده  زمینه را برای ظهور 
گرفته تا جهانی، دست می زند.  بنابراین، او به شــناخت محیط در ده سطح، از سطح فردی 
فرصت ها و تهدیدات محیطی را در این ده ســطح شناســایی و قوت ها و ضعف ها را در این ده 
سطح جست وجو و در هفت حوزۀ اعتقادی، عبادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، 
یزی می کند. آنگاه متناسب با شرایط زمان و مکان خود، عمل می کند. او مثل  و امنیتی برنامه ر
دیگران زندگی می کند؛ ولی هر عمل او با ماحظۀ این هفت برنامه در ده سطح صورت می گیرد. 
که انســان منتظر مســیر زندگی خود را از انســان نامنتظر جدا می کند. او جزء  از همین راه اســت 

یخ بشر است. نیروهای عملکردی تار
گذشــته هموارتر  یژه تکنولوژی ارتباطات، راه حرکت انســان منتظر را از  امــروزه تکنولوژی، به و
کرده است. نتیجۀ حرکت انسان منتظر و جامعۀ منتظر پیدایش انسان ها و خانواده ها و شهرها و 
کرده اند قدرتمند، دانشمند،  گاهی اراده  گاهی و خداآ که با خودآ واحدهای سیاسی منتظر است 
یبا، لطیف، و نوآور باشند و راه پیروزی استراتژی دوم پیامبر را در جهان بگشایند. افراد  عادل، ز

و جوامعی که چنین اراده ای را نداشته باشند منتظر نیستند.
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5ــانسانجدید
صغرا 5ــ1ــضرورتبالندگیوپایندگیظهور

کرده ایم ــ و نیز  که دربارۀ آن ها به تفصیل بحث  گذشــته از ســه نهاد نبوت، امامت، و عصمت ــ 
گروه های اجتماعی پیشرو و مترقی در طول  کاری ها و جانفشانی های انســان ها و  گذشــته از فدا
یت خرد جمعی، افزایش  یخ اسام و انسان، انقاب صنعتی و تحوالت مازم آن ــ نظیر تقو تار
یخی، امکان  کاهش تعصبات دینی، افزایش قــدرت تحلیل علمی روندهای تار ســواد عمومی، 
گســترش افــق نگاه فلســفی انســان از طبیعت به  بالقــوۀ درک دقیق تــر و عمیق تــر از هســتی، و 
فراطبیعت، ارتقای نظری و حتی گاه عملی حقوق بشر، تعمیم سیاست، افزایش همبستگی های 
گروه های انسانی در مقیاس جهانی، و پیدایش سازوکارهای تشکیل دولت جهانی ــ راه  متقابل 
که آغاز شده  کبرا ظهور صغراست  کرده اند. هرچند شرط پیدایش ظهور  کبرا آماده  را برای ظهور 
است. ولی شرط تحقق ظهور کبرا فقط پیدایش ظهور صغرا نیست که پایندگی و بالندگی آن نیز 
هست. انسان منتظر باید بکوشد ملت محمد از خواب قرون بیدار و از سحر سفیانی آزاد شود و 

که با آن می توان فراطبیعت را دید. بکوشد چشم دوم انسان را نیز بگشاید؛ چشمی 

کبرا  5ــ2ــظهور
گاهی و  یت بــه خود آ کبــرا، امام به مــردم، امامت به جهان، رســالت به نتیجه، و بشــر بــا ظهور 
یر، جهان  گاهی خواهد رســید و انســان و جهان تراز قرآن ساخته خواهد شــد. زمین بی کو خدا آ

بی فقیر، و دنیای بی اسیر سه نما از دورنمای جهان تراز قرآن است.

5ــ3ــانساننوین
در جهان جدید چشــم طبیعت بین انسان هر روز بیناتر و چشم فراطبیعت بین او هر روز برناتر و 
گشود؛ در  یباتر خواهد شد و انسان دو چشم خود را خواهد  جهان و انسان، هر دو، هر لحظه ز

حالی  که هر یک به دقت در جای خود هستند.

5ــ4ــجهاننوین
یستی  امام عدالت را به جهان خواهد بخشید و با بازگشت عدالت به جامعۀ انسانی آسایش ز
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یت تأمین  یستی و سرشتی( برای همۀ فرزندان بشر و آرامش روانی )با تأمین عادالنۀ تمایات ز
گرفت و ایمان به خدا در ده ســطح از فرد تا  خواهــد شــد و برابری و برادری جهــان را فراخواهد 
جهــان عینیــت خواهد یافــت و فرهنگ و تمــدن الهی بر جهــان حکم فرما خواهد شــد. آنچه تا 
گذشــته است مقدمه ای اســت بر آنچه از آن روز تا قیامت خواهد گذشت. در  یت  امروز بر بشــر
کبرا و آمایش جهان و ساخته شدن جهان تراز قرآن و باال رفتن معیارهای زندگی در  عصر ظهور 
گفت:  ید، خواهد  گذشــته برای فرزندانش سخن می گو مقیاس جهانی، انســان جدید، وقتی از 
»... روزی و روزگاری بود. انســان ها در عصر جاهلیت به ســر می بردند. نژاد پرستی، قوم پرستی، 
ملت پرســتی، وطن پرستی1، و ســایر اشکال خودپرســتی رواج داشت. دنیا به شــمال و جنوب و 
یی  یکا انسان های پانصدکیلو کشورها به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده بودند و در   امر
گذاشته  یی زندگی می کردند. قلدرها نام خود را جامعۀ جهانی  یقا انسان های پانزده کیلو و در افر
بودنــد و از شــش جهــت انســان ها را تحت فشــار قــرار داده بودنــد و ...« آنگاه فرزندانشــان با 

 چنین بود؟ آه چه روزگار بدی بود! ...«
ً
گفت: »... پدر! مادر! آیا واقعا تأسف خواهند 

که راهبرد دوم پیامبر به پیروزی  کسی چه می داند . شاید آن روز خیلی هم دور نیست. روزی 
رسیده است. 

گر به معنی عشق به  گر به معنی عصبیت و حمیت جاهلی باشد، ناپســند است؛ ولی ا 1. ملت پرســتی و وطن پرســتی، ا
وطن اسام و قلمرو امامت و امت پیامبر باشد، از ایمان است.



ایران فصلهشتم:چهلسالمقاومتانقالباسالمیدر



یری از جنگ تحمیلی تصو یور در میدان ژاله 1357     کشتار هفده شهر

که پس از پیروزی انقاب اسامی  یه  مجتمع عظیم عسلو
تأسیس شده است.

برج میاد در تهران
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گذشــته، در اثــر مقاومت مــردم ایران و انقاب اســامی تحوالت سیاســی  در طــول چهل ســال 
یکا را رقم زده است. با  مهمی در سطح ایران و جهان رخ داده که در مجموع آغاز پایان عصر   امر

یم. کوتاه به این تحوالت می انداز هم نگاهی 

یهطلبانۀفرهنگی 1ــشکستنسبیحرکتهایتجز
یق قدرت با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. قدرت نتیجۀ همگرایی آحاد  فرهنگ و سیاست از طر
گرایی(  ین وسیلۀ ایجاد این همگرایی )یا وا حقیقی )و نیز حقوقی( جامعه است و فرهنگ مهم تر
گرایی می کند.1 در  به شــمار می آید. فرهنگ مشــترک تولید همگرایی و فرهنگ متفاوت تولید وا
یژه ای دارد؛ چون وســیلۀ اندیشــیدن است. زبان مشترک  میان عناصر فرهنگی، زبان جایگاه و
ین وسیلۀ ممکن برای ارتباط، همگرایی، و تولید قدرت است. از سوی دیگر فرهنگ ماهیت  بهتر
که در کف اســتوانۀ فرهنگ »فرهنگ فــردی« افراد و در ســقف آن  گونــه ای  متداخــل دارد؛ بــه 
فرهنگ جهانی قرار می گیرد. منظور از »فرهنگ فردی« مجموعه رفتار و عادات یک فرد است 
که نشــان دهندۀ شــخصیت اوســت و منظور از »فرهنگ جهانی« مجموعه ای از دســتاوردهای 
یت در یک مقطع زمانی است که در آینۀ رفتار مردم جهان متجلی شده است  مادی و معنوی بشر
و در بین این دو ســطح، فرهنگ خانوادگی، فرهنگ صنفی، فرهنگ طبقاتی، فرهنگ محلی، 
فرهنگ قومی، فرهنگ ملی، فرهنگ منطقه ای، فرهنگ تمدنی و فرهنگ قاره ای قرار می گیرد.

کرد و بخش اول  کانکلینی )Nestor Garcia Canclini( را به خــود جلب  گارســیا  که توجه نســتور  1. این واقعیتی اســت 
یسد آنچه فرهنگ عمومی  کتاب پدی اسکانل )Paddy Scannell( و همکارانش را به خود اختصاص داد. او می نو
 دست روی نقطۀ حساس 

ً
را در نقطۀ مرکزی مطالعات قدرت قرار داده اســت مســئلۀ بحران هژمونی است. او دقیقا

گذاشته است. رک: بحث 
Paddy Scannell, Philip Schlesinger and Colin Sparks, Culture And Power [Media, culture and Society reader], 
London: sage publicatious, 1994, 17- 48.
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از آنجا که قدرت نتیجۀ همگرایی آحاد حقیقی و حقوقی جامعه است، هر چه شکاف فرهنگی 
بیشتر شود و در میان عناصر فرهنگی هر چه شکاف زبانی بیشتر شود، امکان همگرایی اجتماعی 
کشــورهای غربی  نظیر فرانسه، اسپانیا، و  یکا )و نیز سایر  کمتر می شــود.1 از این رو، انگلستان و   امر
کنند تا یــک همگرایی و قدرت  بــان جهانی تبدیل  کوشــیده اند زبان خود را به ز پرتقــال( همواره 
یج زبان  ین کشور انگلستان بوده است. ترو جهانی به نفع خود به وجود آورند. در این میان موفق  تر
یج زبان روسی در آسیای مرکزی، و  یقا، ترو یج زبان فرانسه در قارۀ افر یکا، ترو اسپانیولی در قارۀ   امر
یج زبان انگلیسی در سراسر جهان به همین منظور صورت گرفته است. از طرف دیگر، تضعیف  ترو
یرۀ ایبری، تضعیف و امحای زبان فارســی در شبه قارۀ هند و تا  و امحای زبان عربی در شــبه جز
حدودی افغانستان و  آسیای مرکزی، تضعیف زبان عربی در آسیای غربی، و تغییر خط در ترکیه، 
آسیای مرکزی، قفقاز، و بنگادش نیز به همین دلیل تضعیف قدرت مردم این مناطق رخ داده است.
کار  دســتور  در  ایــران  فرهنگــی  یــۀ  تجز ایــران،  در  اســامی  انقــاب  پیــروزی  ســپیده دم  در 
یس های اطاعاتــی غــرب و ســازمان ها و شــبکه های فرهنگــی و سیســتم  های غیررســمی  ســرو
که در آن روزها شــعارهای مارکسیستی )به  گرفت. با توجه به جاذبه ای  سیاســی ــ فرهنگی قرار 
ین  کانون هایی با عناو دلیل وجود اختاف طبقاتی و تبعیض و بی عدالتی در جامعه( داشتند، 
کانون فرهنگی خلق ترکمن، و نظایر آن به  کانون فرهنگی خلق عرب،  ُکرد،  کانون فرهنگی خلق 
کید بر اصالت پاره فرهنگ های قومی و زبان های  یۀ فرهنگی، تأ کانون ها، تجز وجود آمد. در این 

یج می شد. محلی، تعصبات قومی و نژادی، و آموزه های مارکسیستی و لنینیستی ترو
کــز جمــع آوری ســاح و نیروهــای شــبه نظامی و آموزش هــای  کانون هــا بــه مرا بعضــی از ایــن 
یۀ  یع تر به نتیجۀ نهایی، یعنی تجز یۀ فرهنگی را سر کوشــیدند تجز یســتی نیز تبدیل شدند و  ترور
سیاســی، برسانند. ولی شــاید همین تعجیل و شتاب موجب شکست آن ها شــد و با اقدامات 
کــه از آن هــا ــــ در ایــن راه ــ ســرزد، به ســرعت نیروهــای انقــاب آن ها را شناســایی،  یســتی  ترور

کردند و این یک تجربۀ سنگین برای آن ها بود. دستگیر، و مجازات 
گرفت.  که در خوزســتان صــورت  از نمونه هــای بــارز ایــن قبیــل اقدامــات فعالیت هایی بــود 

1. برای توضیحات بیشتر، رک:
گاهــی، ج3 )رســانه ها و قــدرت ملی(، چ2، تهــران: ســروش، 1392، فصل پنجم  محمدحســن زورق، ارتباطــات و آ

)ارکان همگرایی(.
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کردستان نیز همین  یستی همراه شد. در  کانون فرهنگی خلق عرب با فعالیت های ترور تشــکیل 
کرد و نشان داد هدف  کامًا آشکار  یستی نیات پشت پرده را  تقارن پدیدار شد و اقدامات ترور
کوشــش های تکثرگرایانۀ فرهنگی و قوم گرایانه چیزی جز نابودی یک ملت نیست و درنتیجه  از 
گاهی و هوشیاری مردم و اقدامات دفاعی و پدافندی نیروهای انقاب را فراهم آورد.  موجبات آ
ین تکثرگرایانۀ فرهنگی و قومی و با استفاده از  بنابراین، استفاده از قدرت سخت با پوشش عناو
یستی در عمل به بن بست رسید. از این رو، استکبار جهانی  روش های نظامی، شبه نظامی، و ترور
گروه های فشــار،  برای رســیدن بــه همان نتیجه به قــدرت نــرم روی آورد و به جای اســتفاده از 
کرد از  گیرد و به جای اســتفاده از روش هــای ارهابی تاش  کار  گروه هــای ذی نفوذ را به  کوشــید 

روش های القایی سود ببرد.
کســب رضایت اقلیت ها  یۀ القایی ایجاد تکثر فرهنگی و قومی به منظور  محور القا در این رو
کرده است معنی  که به نام اســام انقاب  کشــوری  بود و هســت؛ در حالی  که اقلیت قومی در 
که  یت جدید،  ین جاهلی در یــک هو یت هــای تعصب آفر نــدارد. در جامعۀ اســامی، همۀ هو
یت  یت اصلی ات هو یت اســامی اســت، محو می شود. وقتی تو مســلمان شــدی، دیگر هو هو
گونــه تعصب قومــی از نظر اســام تعصــب جاهلی به شــمار مــی رود. تو  اســامی توســت و هــر 
که این راه را می پیمایند ــ  کســانی  که راه خدا را بپیمایی و با تمام  مســلمانی و تصمیم گرفته ای 
ولو از قوم تو نباشند ــ برادری و با تمام کسانی که همراه تو نیستند ــ ولو از قوم تو باشند ــ بیگانه.
محور القا با کمک محمل ها و سوژه های القایی در گوش هوش نخبگان در برخی از گروه های 
یژه محافل رسانه ای، تکرار شد ــ و می شود ــ و آن ها را با این حرکت القایی همراه  ذی  نفوذ، به و
می کرد و می کند. ولی هدف از این محور القا، که محرمانه بود، همان هدفی بود که در سپیده دم 
یۀ فرهنگی کشور به منظور ایجاد شرایط  انقاب به دست ضدانقاب پیگیری می شد و آن تجز

کشور بود و هست. یۀ سیاسی  یجی ــ برای تجز الزم ــ به صورت تدر
یــت لهجه های محلی و حتی  کشــور(، تقو تضعیف زبان ملی )به عنوان رشــتۀ ارتباطی آحاد 
کشــور، و  کوشــش برای توســعۀ شــکاف های زبانی در  طــرح آن هــا بــا  عنوان زبان هــای محلی، 
کار شــبکه های غیررســمی استعمار قرار  گســل های فرهنگی و قومی و مذهبی در دســتور  تعمیق 
بــان ملی مرحله به مرحله تضعیف و به جای آن زبان انگلیســی  دارد. معمــواًل در این شــرایط ز
یت می  شود؛  مرحله به مرحله، با اســتفاده از تئوری های القایی و چاشنی تبلیغات شرطی، تقو
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ین زبان ملی   شود و این وضعیتی است  که ســرانجام زبان انگلیســی در عمل جایگز گونه ای  به 
کشــورهای هند، پاکســتان، و مالزی اتفــاق افتاده اســت و در ایران امروز نیــز در صورت  کــه در 

بی توجهی به اهمیت زبان ملی اتفاق خواهد افتاد.
یث فرهنگی و علمــی و معنوی و ادبی  وقتــی زبان ملــی از میان رفت، همــراه با آن تمــام موار
که زبان ملی خود را از دســت داده  که در قالب آن زبان به وجود آمده نیز از یاد و خاطر نســلی 
که در آسیاســی مرکــزی، قفقاز، ترکیه، شــبه قارۀ هنــد، و آندلس رخ  مــی رود و این اتفاقی اســت 
یخی خود را از دست  داد. در این شرایط یک ملت می تواند با تغییر خط یا زبانش حافظۀ تار
یایی هســتند، نباید  کســانی عمًا بــه دنبال چنین رؤ کــه در ایران امروز نیز  یم  گر بشــنو بدهد. ا

تعجب کنیم.
کــه قوم گرایی ــ با هر عنــوان ــ نوعی ارتداد از انقاب اســامی به شــمار  ایــن در حالی اســت 
می آیــد. در اســام اقــوام ــ مانند اشــخاص ــ پذیرفته شــده اند ولــی ارزش انســان ها ارتباطی به 
خصوصیــات نــژادی و قومــی آن ها نــدارد و ارزش هر فــرد به میــزان تقوای اوســت. جهت گیری 
انقاب اســامی به ســوی تجدید حیات امت اسامی و حمایت از مستضعفان جهان فارغ از 
که به شــدت  گونه رنگ و نژاد و زبان بود. اصواًل حمیت قومی همان حمیت جاهلی اســت  هر 
اسام آن را مذموم و مطرود دانسته است. ادبیات اسام ناب محمدی سرشار از مفاهیم مترقی 
نظیــر توحید و پرســتش خــدا و »تمام مــردم را خانــوادۀ خدا دانســتن« و در اندیشــۀ هدایت و 
کمیل  یت بودن اســت. به عنوان مثال می توان از نیایش هایی نظیر دعای  رهایی تمامیت بشــر
کرد. در ایــن نیایش ها  یارت نامه هایــی نظیــر جامعــه و دعاهایــی همچون عرفــه و عهد یــاد  و ز
که روبه رو هســتیم مســئولیت  که روبه رو نیســتیم حمّیــت و تعّصب قومی و با چیزی  بــا چیزی 

انسانی ما و رسالت جهانی اسام است.
***

در دنیای امروز ضرورِت دانســتن زبان های متعدد با توجه به پیشــرفت تکنولوژی ارتباطات 
یالیستی  افزایش یافته اســت؛ ولی قومیت گرایی و نژادپرســتی و راسیسم و ســایر تئوری های امپر
کــه در آن زبان متولد و ذخیره  ارزش خــود را از دســت داده انــد. ارزش زبان به ارزش مفاهیمی 
بــان همچــون یــک ظــرف حمایــت می کنیــم، بــه دلیــل ارزش  گــر از ز شــده اند بســتگی دارد و ا

مظروف آن است.
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بــان عربی زبان قرآن، و زبان فارســی زبان عرفان و انقاب اســامی، و زبان  امــروز برای ما ز
یۀ  انگلیسی زبان قدرت و نیز زبان تکنولوژی است. با این همه، تاش های استعمار برای تجز
کشــور به  یۀ سیاســی  کشــور با موفقیــت تعیین کننده ای همــراه نبود و تاش برای تجز فرهنگــی 
ین دالیل شکست استعمار در کوشش پیگیر و مستمر  شکست قطعی منتهی شده است. از مهم تر
گاهانه و خردورزانۀ رهبران انقاب اسامی است. امروز نخبگانی از  خود1 در این زمینه رهبری آ
یژه از کشورهای اسامی، به ایران می آیند و زبان فارسی را می آموزند تا بدون  سراسر جهان، به و
کشورهای خود  واســطه با ادبیات انقاب اســامی آشنا شوند. ســپس هر یک در بازگشت به 
منشــأ تحوالت دامن گســتر و عمیق شــده اند. از آن جمله می توان از شــهید سیدحسین حوثی، 
شــیخ ابراهیم زکزاکی، سید حســن نصراهلل، ســید محمدباقر حکیم، و در مقیــاس محدودتر جان 
کرد. نخبگانی نیز  یه، لبنان، عراق، و انگلســتان ــ یاد  کشــورهای یمن، نیجر پــر ــ به ترتیب از  کو
کردند یا به آن  که از طرق دیگر با اسام و انقاب اسامی آشنا شدند و از آن حمایت  هستند 
یلیام چیتیک، توماس مک الواین،  گارودی، احمد هوبر، و حساسیت نشــان دادند؛ مثل روژه  
راشد الغنوشی، و حامد الگار ــ به ترتیب از کشورهای فرانسه، آلمان، انگلستان، سوئد، تونس، 
یکا. حتی نام و آوازۀ برخی از شــخصیت های سرشــناس اجتماعی و اقتصادی سر زبان ها  و   امر
گفته شــد پس از پیــروزی انقاب اســامی در ایران به اســام عاقه مند  افتــاد؛ بــه دلیل آنکه 
کارخانۀ  یده اند. از آن جمله می تــوان از ادواردو آنیلی )فرزند صاحب  گرو شــدند یا اصواًل به آن 

فیات( در ایتالیا نام برد. او در یک حادثه به صورت غافلگیرکننده ای جان باخت.
که در میان نخبگان سیاســی نیز  گرایــش به اســام در دنیای امــروز به اندازه ای جّدی شــده 
که یک عضو خانوادۀ سلطنتی  نشــانه هایی از آن دیده شــده است. شاید روزی تصّور نمی شد 
گرفته  که در پیش  انگلیس با مردی مسلمان پیمان زندگی مشترک ببندد. پرنس دایانا در راهی 
گرفت با یک جوان مســلمان مصــری به نــام دودی الفاید  که تصمیــم  بــود تا آنجــا پیش رفت 
کــرده، از او  که در بیست ســالگی با شــاهزاده چارلــز ازدواج  کنــد و ایــن تصمیــم بــرای او  ازدواج 
بــا دو فرزند پســر جدا شــده بود و عضو خانوادۀ ســلطنتی انگلیس محســوب می شــد، تصمیم 
کمک به  یه، مدرسه ســازی، خانه سازی، و  شــجاعانه ای بود. دایانا با تأســیس مؤسسات خیر

یچارد هلمز، رئیس اسبق سازمان سیا، است. او کتابی با  عنوان  یۀ فرهنگی و سیاسی ایران ر یه پردازان تجز 1. یکی از نظر
کردند. که همزمان دو نفر آن را به زبان فارسی ترجمه و در ایران منتشر  ناسیونالیسم در ایران نوشت، 
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گرایش  که  یادی در میان مردم داشت1 و همین موضع گیری ها نشان می داد  بینوایان محبوبیت ز
اجتماعی و روحیۀ او چیست.

کاپیتالیسم انتقاد می کرد.  ادواردو آنیلی نیز به مطالعات فلســفی و عرفانی روی آورده بود و از 
کرد. ادواردو با پدرش، جیانی  او در جســت وجوی حقیقت به ایران آمد و با امام خمینی دیدار 
کتابخانه  که بودم، یک روز در  یورک  ید: »... در نیو آنیلی2، تفاوت بســیاری داشــت. او می گو
که ببینم در قرآن  کنجکاو شــدم  کتا ب ها را نگاه می کردم. چشــمم به قرآن افتاد.  قــدم می زدم و 
کــردم و آیاتــش را به انگلیســی  چــه چیــزی آمــده اســت. آن را برداشــتم و شــروع بــه ورق زدن 
خواندم. احساس کردم این کلمات، کلمات نورانی هستند و نمی توانند گفتۀ بشر باشند. خیلی 
کــردم آن را درک  کردم. احســاس  گرفتــم و بیشــتر مطالعه  گرفتــم و آن را امانــت  تحت تأثیــر قــرار 

می کنم و به آن ایمان دارم ...« 
یر پل  ینو ــ ســاوونا، ز پانــزده نوامبر ســال 2000م )24 آبان 1379( پیکر بی جان او در بزرگراه تور
که خــودروی او روی پل در باالی محل پیدا شــدن  »ژنــرال فرانکــو رومانو«، پیدا شــد. از آنجا 
پیکرش پارک شده بود، ظاهر قضیه نشان می داد که وی از روی پل به پایین پرتاب شده است 

کالبدشکافی به خاک سپرده شد. و جسدش بدون 

یهطلبانۀنظامیــسیاسی 2ــحرکتهایتجز
انقاب اســامی ایران در بیســت و دوم بهمن ماه 1357 به صورت غافلگیر کننده ای به پیروزی 
کردستان فعالیت  کمونیســتی در  گروه  رســید. در همان نخســتین روزهای پیروزی انقاب، ســه 
کردســتان، و جمعیــت دفاع از  یک هــای فدایی خلــق، حزب دموکــرات  می کردنــد: ســازمان چر
گروه ها بر تشــدید تضادهای سیاسی، شکاف های  کید اصلی این  کرد. تأ آزادی و انقاب خلق 

یســند: »هیچ گونه اشــاره ای به وجود مشــکل الکل در زندگــی دایانا وجود  یــس هاچینز و دومینیک میدگلی می نو کر  .1
یژه  یر دیگــری از او، به و نــدارد. او هیچ گونــه تجربه ای در مصــرف موادمخدر نداشــت.« در  حالی  که مطبوعات تصو
گزارشــاتی منتشــر ســاخته بودند مبنی بر اینکه در روز  که در اثر حادثۀ تصادف جان باخت، نشــان داده، و  از روزی 

حادثه، به دلیل مصرف مواد مخدر، او حالت عادی نداشته است، رک:
Chris Hutchins And Dominic Midgley, Diana on the Edge, London: Smith Gryphon poblishers, 1996, 5.
کارخانجات اتومبیل ســازی فیات،  گروه ســرمایه گذاری اکســور و مالک  2. ســرمایه دار، مالک، و صاحب ســهام اصلی 
یکو، و چندیــن بانک خصوصی و شــرکت های طراحی مــد و لباس  فــراری، مازراتــی، آلفارومئــو، النچیــا، آبــارت، او
یــره دالســرا و باشــگاه اتومبیل رانــی فــراری و باشــگاه فوتبــال یوونتــوس و شــرکت های  و روزنامه هــای الســتامپا و کور

پترسازی. ساختمان سازی و راه سازی و تولید لوازم پزشکی و هلی کو
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کردســتان مذهبی بودند و از  مذهبی، مســائل قومی و اختافات طبقاتی بود. در حالی  که مردم 
انقاب اسامی ایران حمایت می کردند.1 نکتۀ جالب آنکه با وجود چهره های مذهبی روشنفکر 
که اطاعات اسامی  کم ســواد،  یق یک روحانی  کوشیدند از طر کمونیســت ها  و تحصیل کرده، 
که مانند سراسر ایران انجمن های  کنند. این در شرایطی بود  درســتی هم نداشت، در مردم نفوذ 
کردســتان فعال شــده بودند؛ نظیر انجمن اســامی دانش آموزان، انجمن اســامی  اســامی در 

کارکنان دولت. کارمندان و  یان، و انجمن اسامی  جوانان، انجمن اسامی دانشجو
با پیروزی انقاب، چریک های فدایی و حزب دموکرات کردستان با تشکیل ستادهایی اقدام 
که  بــه تبلیغات و جمع آوری تســلیحات می کنند. در 1357/12/27 در ســنندج شــایع می کنند 
کرده، محتوای آن را به قم فرستاده اند. درنتیجه مردم تحریک می شوند  سیلوهای شهر را تخلیه 

کنند. گرفتن اسلحه به کمیته مراجعه  که برای 
یــع اســلحه در میــان مردم ناشــناس  یکــی از افــراد انقابــی شــهر بــه نــام شــاطر محمد بــا توز
کلت به دهانش شــلیک می کنند، ســپس پســرش را می کشــند و  مخالفــت می کند. نخســت با 
گروه هــا با تحریک  در بیمارســتان خــودش را به رگبــار می بندند و به شــهادت می رســانند. این 
مردم، پادگان ژاندارمری و پادگان ارتش را محاصره، تســلیحات آن را تصرف و پس از چند روز 
کومله در  گروه  گروه های دیگــر نظیر  مقاومــت و درگیــری پادگان را تصــرف می کنند. در این هنگام 
کردستان به تصرف نظامی حزب دموکرات و  کردستان تأسیس می شود و باالخره بخش هایی از 

متحدانش درمی آید.

یر آمده است: کردستان در رفراندوم جمهوری اسامی در جدول ز 1. آمار آرای مردم 
ماحظاتنهآرینام شهری

رفراندوم بدون مشکل برگزار شدکمتر از 0001000/ 90سنندج

یوان رفراندوم بدون مشکل برگزار شد4647228مر

رفراندوم بدون مشکل برگزار شد776645پاوه

رفراندوم بدون مشکل برگزار شد11435196جوانرود

رفراندوم بدون مشکل برگزار شد660626نوسود

یست ها به صندق های رأی، رأی گیری انجام نشد.سقز با حملۀ ترور

100درصد166390جمع آراء

2818/ 99درصد165195جمع آری

7181/ 0درصد1195جمع نه

منبع: سروش، س2، ش53، 1359/3/17.
 طرفدار تشکیل نظام جمهوری اسامی 

ً
که عموما کردستان را نشان می دهد  کلی مردم  جدول فوق جهت گیری اصلی و 

بودند و بیش از 99 درصد از آنان به جمهوری اسامی رأی آری دادند.
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که  یســتی وســیعی  گروه هــا و اقدامات ترور یــم بعثــی عــراق از ایــن  بــا وجــود حمایت هــای رژ
کردســتان بــا مقاومت نیروهای  یه طلبانه در  ضدانقاب اســامی انجــام دادند، حرکت های تجز
 
ً
کردستان، پس از مدت نسبتا کرد مسلمان، شکست می خورند و  انقاب، مثل پیش مرگ های 

یسم، به آغوش میهن اسامی برمی گردد.1 کوتاهی حاکمیت ترور
کردســتان، نظیر همیــن اقدامات  یه طلبانۀ نظامــی ــ سیاســی در  هم زمــان بــا حرکت هــای تجز
در خوزســتان آغاز شــد. در 1358/7/12 قطار تهران ــ اهواز منفجر شــد و هشــت نفر از جمله 
کارخانۀ  کودک به شــهادت رســیدند و شــانزده نفر زخمی شــدند. یک بمب در  یک زن و یک 
لوله ســازی اهــواز نیز منفجر شــد. در بازار خرمشــهر نیــز در روز جمعــه 1358/7/13 یک بمب 

نیرومند منفجر شد و ده ها نفر شهید و مجروح شدند.
یــم بعثی حاکم بــر عراق به  در تمــام ایــن مــدت، از بدو پیــروزی انقاب تا حملــۀ نظامی رژ
ایــران، تبلیغات به نفع آنچه جنبش خلق عرب نامیده می شــد ادامه داشــت و ســرانجام عراق 
یــا و هــوا بــا حمایت هر دو قطب نظــام جهانی الحــاد به ایران حمله ور شــد. نظیر  از زمیــن و در
یز با پوشــش حزب  گروه های مارکسیســت و در تبر چنیــن اقداماتــی در ترکمن صحرا با پوشــش 
یه طلبانه با حضور مــردم حاضر  گرفــت؛ ولی همۀ ایــن حرکت  هــای تجز خلق مســلمان صورت 
یکا در ایــن حرکت  ها از شــعارهایی نظیر مبــارزه با  یالیســم   امر در صحنه، شکســت خــورد. امپر
کــرد، حمایت از خلق عــرب، حمایت از خلق تــرک، حمایت از  یالیســم، حمایــت از خلق  امپر

کرد. ی حمایت از حقوق خلق ها استفاده 
ّ
کل خلق ترکمن، و به طور 

کودتاینظامینوژه 3ــشکست
یکی دیگر از رخدادهایی که در این فاصله رخ داد و به شکست منتهی شد کودتای نوژه است. 
کشورهای دیگر  کشــورهایی نظیر پاکســتان، ترکیه، مصر، شــیلی، و  یکا از ارتش در  اســتفادۀ   امر
یکا  برای ســرکوب مردم و سقوط دولت های مردمی ســابقۀ طوالنی داشته است. در ایران نیز   امر
کاشــانی  که به رهبری آیت اهلل  برای ســرکوب حرکت مردم در قیام ملی ســاختن صنعــت نفت ــ 

کردســتان به ایــن منطقه رفت و نتایج تحقیــق خود را با  1. در همــان هنــگام یک هیئت تحقیق برای بررســی تحوالت 
یز، بررسی مسائل و حوادث کردستان،   عنوان »تحلیلی از وقایع کردستان« منتشر کرد. رک: کانون نهضت اسامی تبر

بی نا، 1358.
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آغاز شده بود ــ و سقوط دولت قانونی مصدق، از ارتش و تعدادی اوباش پایتخت نظیر شعبان 
یکا در مقابل هر انقابی از جمله  ینه های روی میز   امر گز کودتا از  کرد. بنابراین،  بی مخ استفاده 
کودتای نوژه معروف شده است، تنی چند از افسران  که به  کودتا را،  انقاب اســامی بود. این 
یم  کردند و هدف آن شــهادت امام خمینی، ســرکوب مردم، و بازگردانیدن رژ ارتش ســازماندهی 
گذاشــتند و آن را مخفف  کودتا را »نقاب«  شاهنشــاهی بود. بعدها بعضی از رســانه ها نام ایــن 

»نجات قیام ایران بزرگ« نامیدند.
کودتا قبل از آغاز خنثی شد و بعضی از سران  کودتا، این  در 1359/4/18 با دستگیری سران 
کند، شــبانه  کودتا شــرکت  که قرار بود در  کمــه اعدام شــدند. یکی از خلبانــان،  آن پــس از محا
خود را به در خانۀ حضرت آیت اهلل خامنه ای می رســاند و با اصرار با ایشــان ماقات می کند و 
که به شدت دچار عذاب  کودتایی صورت بگیرد.« او،  ید: »امشب یا فرداشب قرار است  می گو
گر فوری پیش  گفته است: ‘شیرم را حرامت می کنم، ا ید: »مادرم به من  وجدان شده بود، می گو
یکایی هــا از وجدان  کودتاچیــان و   امر یــی.‘« بدین ترتیب،  امــام نــروی و ماجرا را به ایشــان نگو

مذهبی یک مادر متدین و مسئول شکست می خورند.
کنند. شــبکۀ  پتر به ترکیه فرار  کودتاچیان توانســتند بــا هلی کو کودتــا، دو تن از  بــه دنبــال این 
کودتاچیان یک  گفته می شــد حتــی  کودتاچیان در ارتباط بودند.  وســیعی از عناصر مختلف بــا 
کودتا پخش شــود، از قبــل تدارک  کــه در آن قــرار بــود خبــر پیــروزی  یونــی را هــم،  یز برنامــۀ تلو

دیده بودند.
حمله به اقامتگاه امام خمینی، برج مراقبت فرودگاه مهرآباد، مجلس شورای اسامی و رادیو و 

یون از اهداف نخستیِن برنامۀ کودتاچیان بود. یز تلو
یکا و غرب در مقابل انقاب اسامی ایران  ین شکست   امر شکست کودتای نوژه اولین و آخر
 به ایران حملۀ نظامی 

ً
یکایی ها تصمیم گرفته بودند مستقیما نبود.1 پیش از آن، در 1359/2/5   امر

کبر عبدالرشــیدی در  کودتــا در ایران بودند. علی ا کمک برخی از نظامیان بــه طور جدی خواهان  یــکا با  1. مقامــات   امر
بــارۀ تحوالت  یســد: »... در که بر نشــر فارســی خاطرات جرج تنت )George Tenet( نوشــته اســت می نو مقدمــه ای 
یکا در معرض اتهام قرار  مشرف به انقاب اسامی و سقوط نظام شاهنشاهی در ایران، بسیاری از مقامات وقت   امر
کار آمدن جمهوری اسامی در  که چرا نتوانســته اند جلوی سقوط محمدرضا پهلوی را بگیرند یا مانع از روی  گرفتند 
که با ذکر اسناد و دالیل و تحلیل، خود  کوشیده اند  یژه با انتشار خاطرات خود،  ایران شوند. اغلب این مقامات، به و

کنند. را از اتهامات وارده تبرئه 
یکــی از ایــن خاطرات متعلق به ژنرال رابرت هایزر (Robert Heiser)، معــاون فرماندهی ناتو در زمان پیروزی انقاب 



وز 358 |امامتوجهانامر

کنند. این حملۀ نافرجام به حملۀ طبس معروف شده است. پس از این کودتا، در 1359/6/31 
حملۀ همه جانبۀ ارتش بعث عراق به ایران آغاز شد. این سه اقدام حلقه های یک زنجیر بودند.

طبس یکادر 4ــشکستحملۀنظامیامر
یــژه در 1359/2/5 شــبانه  ینۀ و یــن و آمــوزش و هز یــزی و تمر یکا بــا برنامه ر حملــۀ نظامــی   امر
که هدف  کرد  گرفت. هدف اصلــی این عملیات هرگز اعام نشــد؛ ولی می توان تصــور  صــورت 
کلی ســرنگونی نظام جمهوری اســامی در ایــران بود.1 ولی پس از شکســت عملیات،  بــه  طور 
یکایی  کــه هدف آن ها فقط ربــودن دیپلمات ها و جاســوس های   امر یکایی ها مدعی شــدند    امر
یکایی هــا این عملیات را پنجۀ عقــاب2 نامیدند تا  که در ایران بازداشــت شــده بودند.   امر بــوده 

کرده بودند. یف  کودتا بازتعر که برای این  بتواند نشانه ای برای هدفی باشد 
یکا در فشــارهای  یکا در ایران و ناکامی   امر این عملیات پس از لورفتن شــبکۀ جاسوســی   امر
یکا،  گرفت. رئیس ستاد مشترک ارتش   امر که به ایران وارد می آورد صورت  سیاسی و اقتصادی 
یخ 1359/2/4 را برای این حملۀ نظامی مناســب تشخیص داد. ولی عملیات  ژنرال جونز، تار
یکا منتهی شــد؛ چون تعدادی از نظامیان  بــا اندکی تأخیر آغاز و به یک فاجعه برای ارتش   امر

که نتوانسته است  که به زبان فارسی هم ترجمه و منتشر شده است. ژنرال هایزر متهم بود  اســامی در ایران، اســت 
کودتایــی را علیــه انقابیون مســلمان ایــران به راه انــدازد و در آســتانۀ پیروزی انقــاب مجبور به ترک تهــران، قبول 

کودتای خود شده است. کردن طرح  شکست، و رها 
یــکا در اجرای   بــه نکتۀ جالبی اشــاره می کنــد: »عصر موفقیــت بی چون و چــرای   امر

ً
یحــا هایــزر در آن خاطــرات تلو

یکا و جهان باید بدانند  گذشته است و افکار عمومی   امر برنامه های خرابکاری، براندازی، مداخلۀ نظامی، و اشغال 
یکاییان همیشه پیروز نیستند و زمانی فرامی رسد که آنان هم تحت تأثیر عوامل محلی و منطقه ای در کشورهای  که   امر

دیگر شکست می خورند.«
یکا، موســوم به سیا  همین نکته در خاطرات جرج تنت، رئیس پیشــین ســازمان اطاعات مرکزی ایاالت متحدۀ   امر

دیده می شود...
کبر عبدالرشیدی، تهران: سروش، 1389، 10. جرج تنت و بیل هارلو، در چشم توفان )خاطرات جرج تنت(، ترجمۀ علی ا
کتاب خود به نام قدرت و  یکا بود. او در  ین مغز متفکر حکومت   امر یکا، مهم تر ینســکی، مشــاور امنیت ملی   امر 1. »برژ
یان  اصول اخاقی نوشته است: ‘از همان آغاز پیروزی انقاب به عملیات نظامی علیه ایران می اندیشیدم.’ در جر
که شــاه باید از تردید خارج شــود و با  تحوالت انقاب نیز او از سیاســت مشــت آهنین حمایت می کرد و معتقد بود 
یان  روحیه دادن به ارتش، انقاب را به شدت سرکوب نماید. به هر حال، پس از تسخیر سفارت به دست دانشجو
گرفــت و ادارۀ  یب قرار  کارتــر مورد تصو مســلمان پیــرو خط امام، موضوع حملۀ نظامی به ایران در جلســۀ مشــاوران 

ینسکی، سیا، و مسئول پنتاگون سپرده شد...« رک: عملیات اجرایی آن به برژ
یکا، چ3، تهران: سروش، 1381، 97 ــ 98. حسن واعظی، ایران و   امر

2. Eagle Claw
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که همراه خود آورده  یکا در این عملیات جان خود را از دســت دادند و بســیاری از مهماتی    امر
بودند منفجر شد و از بین رفت.

یم فضایی ایران حمله کردند؛ ولی  یکا به حر در 1359/2/5 هواپیماها و بالگردهای ارتش   امر
یکا،  کرمان دچار نقص فنی می شود و به ناو هواپیمابر   امر یکی از بالگردها در 120کیلومتری راور 
کــه برای شــرکت در  عملیات بــه خلیج فارس آمــده بود، برمی گردد و شــش هواپیمــای نظامی و 
یکی شــب  یکا به پرواز خود در فضــای ایران ادامه می دهند و در تار پتر ارتــش   امر شــش هلی کو
در منطقــۀ دورافتــاده ای در طبــس فرود می آیند. در حین ســوخت گیری، یکی دیگــر از بالگردها 
یکا از دور خارج  دچار نقص فنی می شــود و باالخره قبل از آغاز عملیات ســه بالگرد ارتش   امر
یکا با یک  می شوند. در این هنگام طوفان شن سبب برخورد یک هواپیمای سی130 ارتش   امر

بالگرد سی اچ 53 می شود و هر دو آتش می گیرند و نظامیان داخل آن ها در آتش می سوزند.
بارۀ وجود  یکا شکســت می خورد. اطاعات تأیید شده ای در بدین ترتیب عملیات ارتش   امر
کنند منتشــر نشــد؛ ولی دو ماه و سیزده  که در ایران قرار بود با این عملیات همکاری  عناصری 
کشــته و زخمی شــدن  که منجر به  یکا در طبس،  روز پــس از شکســت حملۀ نظامی ارتش   امر
که  که آن نیز ــــ همان طور  گرفت،  کودتای نوژه صــورت  یکایی شــد،  تعــدادی از تفنگــداران   امر
گفت:  یکا در طبس  بارۀ شکست عملیات نظامی   امر یاد شد ــ شکست خورد. امام خمینی در
کارتر  پترهای آقای  کســی هلی کو کار اســت؟ چه  که یک دســت غیبی در  »... آیا جز این بود 
کردند. شــن ها مأمور خــدا بودند. بــاد مأمور  کردیم؟ شــن ها ســاقط  کرد؟ ما ســاقط  را ســاقط 

خداست ...«

5ــشکستجنگتحمیلیهشتساله
کردستان، چریک های فدایی،  که حزب دموکرات  کردســتان در آتشی می ســوخت  در حالی  که 
گروه ها در ســایر نقاط ایــران نیز  کوملــه برافروختــه بودند و همیــن  گروه هــای تازه تأســیس نظیــر  و 
آتش افــروزی می کردنــد و فشــارهای سیاســی و تبلیغاتــی و اقتصــادی جامعۀ بین الملل ــ ســران 
کمان  یــن تیرش را در  یــکا و انگلیس و متحدانشــان ــ بر ایــران روزافزون بود، غرب زهرناک تر   امر

کرد. این تیر جنگ تحمیلی بود. گذاشت و آن را به سوی ایران پرتاب 
یکا، انگلیس، و فرانســه آغاز شد و این چهار  جنگ تحمیلی طی توافقی بین شــوروی،   امر
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کردنــد. جنــگ در 1359/6/31 برابر با  گونه همــکاری  کشــور در طــول جنگ بــا صدام همــه 
یایی، و هوایی ارتش بعث آغاز شد. این  بیســت ودوم ســپتامبر ســال 1980 با حملۀ زمینی، در
که هزاران  یتنام در قرن بیســتم بود.1 این جنــگ،  ین جنــگ پس از جنگ و جنــگ طوالنی تر
کشور ایران و عراق وارد آورد. از سال دوم و سوم  یادی به هر دو  نفر قربانی داشت، خسارات ز
کمک  جنگ رزمندگان اســام توانســتند بخش های مهمی از میهن اســامی را آزاد و حتی با 
کنند.  کنند تا بخش هایی از خاک عراق را آزاد  کمک  اهرم هایی نظیر ســپاه بدر به مردم عراق 
کنار برادران ایرانی خود با  که در سپاه بدر متشکل شده بودند، در  رزمندگان مســلمان عراقی، 

یت شده بودند، می جنگیدند. کشورها تقو که با مزدورانی از سایر  ارتش بعث عراق، 
کشــورهای  یکایی بود و  ارتــش عــراق مجهز به تجهیزات روســی، فرانســوی، انگلیســی، و   امر
یت، قطر، و امارات از عراق حمایت مالی می کردند. ولی سرانجام پیروزی نهایی با  عربستان، کو
یان  رزمندگان اسام بود و بندر فاو و حلبچه به دست رزمندگان اسام، که در میان آن ها رزم جو
یزی نظام صدام به  طور جدی به وجود آمد. در همین  عراقی نیز بودند، آزاد شدند و خطر فرور
گرفت و از آن در بمباران  مرحله بود که ساح شیمیایی به  طور وسیع در اختیار ارتش بعث قرار 
گزارش مصور  شــیمیایی رزمندگان اســام و قتل عام مردم حلبچه به  طور وســیع اســتفاده شــد. 
گرفت.  قتل عام مردم حلبچه با ساح شیمیایی در همان هنگام در اختیار کشورهای غربی قرار 

گزارشات را منتشر نکردند. ولی هیچ یک از رسانه های غربی در آن هنگام این 
که برعکس موجب  جنگ تحمیلی نه تنها باعث نابودی نظام جمهوری اســامی ایران نشد 
آزموده شدن ملت ایران شد؛ به طوری که دو میلیون و 330 هزار نفر بسیجی و سپاهی و 217هزار 
یست هزار نفر شهید و بیش از ششصد هزار  نفر ارتشــی در جنگ حضور داشتند و نزدیک به دو
که  کرد؛ به صورتی  نفر مجروح شــدند.2 و در طول جنگ صنایع نظامی ایران پیشــرفت وســیعی 

امروز ایران یکی از قدرت های موشکی به شمار می آید.

یخ مصور این جنگ را در پنج جلد به سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی منتشر  1. ستاد تبلیغات جنگ گزارشی از تار
گزارش شده است. رک: گزارش جنایات جنگی صدام به طور مصور  کرده است. در این 

Supreme Defence Council of the Islamic Republic of Iran, Imposed War: Defence Vs. Aggression, Tehran, 
Iran: War Information Headquarters, September 2006.
2. گفته می شود فقط از مردم افغانستان، که برای کمک به رزمندگان اسام در جنگ تحمیلی در جبهه ها حضور یافته 

بودند، حدود دوهزار نفر شهید شدند.
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یکاتسیاسیــاجتماعی 6ــشکستتحر
یــن مختلف در  یــکات سیاســی و اجتماعی به عناو از ســپیده دم پیــروزی انقاب اســامی تحر
گرفته شد.  کشور آغاز شد. در کشور از هر سوژه ای برای ایجاد تنش و اغتشاش اجتماعی سود 
کشاورزان  کارگران،  ینی در ایران از سوژه هایی نظیر حمایت از حقوق زنان،  غرب برای تشنج آفر
یالیسم، حمایت از اقلیت های دینی و مذهبی  و حمایت از حقوق مدنی، بازار آزاد، مبارزه با امپر

کرد. و قومی، حمایت از اهل  بیت و اهل سنت استفاده 

6ــ1حقوقزنان
یکی از موضوعاتی که برای ایجاد تنش های اجتماعی در جمهوری اسامی ایران از آن استفاده 
شد مسئلۀ حقوق زنان بود. در سپیده دم انقاب، تظاهرات پراکنده ای با  عنوان دفاع از حقوق 
که شــرکت کنندگان بیشــتر مــردان جــوان و طرفــداران جنبش های مارکسیســتی  زنــان برگزار شــد 
کــه در آن شــعارهایی نظیر »یا روســری یا توســری« داده می شــد.1 همچنین از  و الئیــک بودنــد 
که  ســوژه هایی نظیر دفــاع از حقوق زنان روســپی یا فروشــنده و قاچاقچی مواد مخدر یــا زنانی 
بــه دلیل ارتــکاب قتل در زندان به ســر می بردند یا مجازات شــده بودند به عنــوان موارد نقض 
حقوق بشــر استفاده شــد. به این بهانه ها برخی از دولت های غربی و فعاالن سیاسی اقداماتی 

انجام دادند.
در حالــی  که زنان ایران در انقاب اســامی حضور فعال، چشــمگیر، و تعیین کننده داشــتند 
و پــس از انقاب حضورشــان در دانشــگاه ها و مؤسســات و نهادهای دولتــی و انقابی به طرز 
یان  که در برخی از دانشگاه ها و رشته ها تعداد دانشجو گونه ای  خیره کننده ای افزایش یافت؛ به 
یان پســر شــده اســت. در مجموع در ســال تحصیلی 1394 ــ 1395 از  دختر بیشــتر از دانشــجو
کشــور بیش از دو میلیــون نفر آن ها دختــر بوده اند. در  بیــش از چهارمیلیون دانشــجو در سراســر 

کردند و در  1. در 1359/4/13 تظاهــرات شــورانگیزی را زنان ایرانی در دفاع از انقاب اســامی و ارزش هــای آن برگزار 
کردند. در 1359/4/14 تعدادی از زنان در تهران در مخالفت با پوشــش اسامی تظاهرات  آن میلیون ها نفر شــرکت 
که در آن شــعار »یا روســری یا توســری« داده شــد. نکتۀ جالب آنکه شــرکت کنندگان در این تظاهرات اغلب  کردند 
یج فحشا  که سیاست غرب برای ترو زنانی از طبقۀ ثروتمند جامعه بودند و شــعارهای داده شــده در آن نشان می داد 
در ایران اعمال خشــونت علیه زنان بدحجاب به منظور دور ســاختن آن ها از انقاب و جمهوری اســامی اســت. 

کنید: یر نگاه  یر این دو تظاهرات را می توانید در منبع ز تصاو
مجلۀ سروش، س2، ش58، صص10،11، 16، 17.
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یان دختر، یعنی بیش از چهارصد هزار دانشجوی دختر،  ین تعداد دانشــجو اســتان تهران بیشتر
که در  یان دختر مربوط به استان ایام بود  ین میزان دانشجو کمتر به تحصیل مشغول بوده اند و 
آنجا نیز بیش از هجده هزار دانشــجوی دختر مشــغول تحصیل بوده اند. به همین نسبت، زنان 
وارد فعالیت های اجتماعی و اقتصادی شده اند؛ به گونه ای که در سال 1394 در مقابل هر یک 
کار مشــغول اند.  زن بیکار، 2/3 مرد بیکار وجود داشــته اســت. امروزه زنان در تمام ســطوح به 
بــه عنــوان مثال، از نخســتین دورۀ مجلس شــورای اســامی تا امروز همیشــه تعــدادی از زنان 
کرســی نمایندگــی حضــور داشــته اند و تعداد آن هــا از مجلــس اول تا مجلس دهــم بیش از  در 

چهاربرابر شده است.

زان کشاور کارگرانو 6ــ2حقوق
که بــه بهانۀ آن هــا تبلیغات و  کشــاورزان نیــز از موضوعاتی دیگــر بود  کارگــران و  مســئلۀ حقــوق 
کارگــر را فتح  کارگــران انقابی، خانۀ  که وقتــی  گونه ای  گرفت؛ بــه  یکات ســنگینی صــورت  تحر
که عده ای معدود بــه عنوان ده ها  که حکایت از آن داشــت  کردنــد، بــا ده ها ُمهر روبه رو شــدند 
گــون اعامیه صادر می کردنــد و مدعی  گونا کارگری و مارکسیســتی به بهانه هــای  گــروه  حــزب و 
کار در  کشــاورزان می شــدند. در حالــی  کــه قانــون  کارگــران و زحمت کشــان و  تضییــع حقــوق 
کار در  کار اســت و بخــش عظیمی از نیــروی  ین قوانین  جمهــوری اســامی ایران از پیشــرفته تر
گاز،  که پس از انقاب صاحب راه  آســفالته، آب آشــامیدنی، درمانگاه، برق،  روســتاها هســتند 

تلفن، مدرسه، و امکانات دیگر شده اند.
ین  البته مشکل کم آبی و کاهش نزوالت آسمانی، محاصرۀ اقتصادی ایران، و دامپینگ بیشتر
که به  یکاتی  گذاشته است؛ ولی تحر گذشته،  کم درآمد در طول سال های  تأثیر را بر روی اقشــار 
گرفت نتوانست این اقشار زحمتکش را در مقابل  کشاورزان صورت  کارگران و  بهانۀ حمایت از 

که آن را متعلق به خود می دانستند ــ قرار دهد. انقاب ــ 
یکرد حمایتی داشت. از باب مثال، امروز  اصواًل انقاب در برابر اقشار محروم و مستضعف رو
بیش از نود درصد از روستاهای آذربایجان شرقی، بیش از پنجاه درصد روستاهای آذربایجان 
گازرســانی شــده اند و این  غربــی، و حــدود شــصت و هفت درصد از روســتاهای اســتان فارس 



ایران  |  363 فصلهشا:چهلسالمقاومتانقالباسالمیدر

کشــور ادامه دارد.1 درحالی که قبل از پیروزی انقاب اسامی  گازرســانی به روســتاهای سراســر 
کاخ نیاوران  گازرسانی به  که در مسیر  گازرسانی انجام نشده بود و فقط مناطقی  حتی تهران نیز 

بودند از این نعمت برخوردار شده بودند.

6ــ3ــحقوقمدنی
گرفت، بحث حقوق مدنی بود. از باب  یز قرار  که در طول این مدت  دستاو یکی از موضوعاتی 
گرفت و حتی بعضی از  مثــال، »الیحۀ قصاص« بهانه ای برای تضعیف جمهوری اســامی قرار 
یســم داخلی بود، مــردم را به اعتراض  گرفتار تهاجم خارجی و ترور کشــور  گروه  هــا، در حالی  که 
یق می کردند. با وجود این، مردم نه تنها به این قبیل دعوت ها پاسخ  علیه دولت دعوت و تشو

کردند. گرفتند و از انقاب دفاع  که در مقابل آن ها موضع  مثبت ندادند 

آزاد 6ــ4ــلیبرالیسموبازار
که  که در جای خود  ــ با ضوابطی  آزادی، مالکیت، حقوق تجارت، و بازار آزاد مسائلی هستند 
کوشــید با تبلیغات القایی  گرفته اســت  ــ مهم و ضروری اند؛ ولی غرب  اســام برای آن ها در نظر 
یســم، سیاســت درهای باز، حمایت از بازار آزاد، حتی با استفاده از  ین لیبرالیســم، تاچر با  عناو
که انقاب اسامی به محرومان و مستضعفان جامعه داده  گاسنوست، آنچه را  یکا و  پروســتار
کمونیستی انقاب را هدف  بود بازستاند تا در فرصت دیگر بتواند با شعارهای نومارکسیستی و 

حمات تبلیغاتی خود قرار دهد.

یالیسم زهباامپر 6ــ5ــمبار
یالیسم، صهیونیسم، و استکبار  یک بعد اصلی و اساسی در انقاب اسامی ایران مبارزه با امپر
کم و قدرت  که نفرات  گروه سیاسی،  جهانی بوده است. پس از پیروزی انقاب اسامی صدها 
 دم 

ً
یاد داشــتند، در عرصۀ تحرکات اجتماعی ظاهر شــدند و عموما و حمایت مالی و تبلیغاتی ز

یالیسم به طور  که امپر گذشــت زمان به روشــنی نشــان داد  یالیســم می زدند. ولی  از مبارزه با امپر
کرده است. مستقیم یا غیرمستقیم آن ها را بسیج، تجهیز، و تهییج 

کنید. گازرسانی به شهر ها و روستا های کشور می توانید به پایگاه اینترنتی وزارت نیرو مراجعه  1. دربارۀ 
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اقلیتهایدینی 6ــ6ــحمایتاز
کشــورهای دیگر بوده  یزهای غرب برای دخالت در  موضــوع اقلیت هــای دینی همواره از دســتاو
که در آلمــان زندگی  اســت. بــه عنوان مثــال، غرب با عنــوان حمایــت از اقلیت ناچیز یهــودی، 
کرد. ولی در حقیقت اسرائیل همچون پادگان  کشور اسرائیل را در خاورمیانه تأسیس  می کردند، 

یرۀ جهانی تأسیس شده است. که برای تحکیم سلطۀ غرب بر مرکز جز بزرگی است 
یزهای غرب  پــس از پیروزی انقاب اســامی، حمایــت از اقلیت های دینی از جمله دســتاو
که از آن جمله می تــوان به حمایت از  یــکات اجتماعی در ایران بــود  بــرای بــه وجود آوردن تحر
که در پوشــش دین عمل می کند. بعــد از انقاب این حزب  کرد  حزب سیاســی بهائیت اشــاره 
یکات و تبلیغات اغوایی غرب  سیاســی غیرقانونی اعام شد و همین مسئله بهانه ای برای تحر

گردید. به نفع آن حزب و علیه انقاب 

اقلیتهایمذهبی 6ــ7ــحمایتاز
یــکات اجتماعــی را فراهــم آورد حمایت از  کــه می توانســت موجبــات تحر از دیگــر موضوعاتــی 
اقلیت های مذهبی بود. اقلیت مذهبی حنفی در بلوچستان و اقلیت مذهبی شافعی در کردستان 
زندگی می کنند؛ ولی آن چنان پیوندهای فرهنگی و ملی و دینی آن ها با سایر اقوام ایرانی محکم 
یکات نتوانسته اســت موجبات تحرکات اجتماعی درخور توجهی را  که تاکنون این تحر اســت 
یس های اطاعاتی غرب و عوامل آن در پاکستان  کوشــش ســرو به وجود آورد. به همین دلیل 
یستی نظیر جند اهلل و جیش العدل تا امروز راه به جایی نبرده و تأثیر  گروه های ترور برای تشکیل 

تعیین کننده ای نداشته  است.

تحرکاتقومی 6ــ8ــحمایتاز
که  گرفت  یکات فراوانی بــه بهانۀ حمایت از تحرکات قومــی صورت  در چهل ســال اخیــر، تحر
که  یز بود  یان حزب خلق مســلمان و آشــوب در اســفند 1358 در تبر ین آن ها جر پرســروصداتر
کردســتان نیز  یک هــای فدایــی خلــق و منافقین و حتی عناصــری از حزب دموکرات  در آن چر
شــرکت داشــتند. در هیئت مؤســس حزب خلــق مســلمان، افراد انقابــی و با نیت ســالم هم 
حضور داشتند و همان ها انحال این حزب را ــ پس از آنکه از مسیر انقاب جدا شد ــ اعام 
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یز  یج به دســت عناصر نفوذی در ایــن حزب افتاده بود. در آشــوب تبر کار به تدر کردنــد.1 ولــی 
که در  گروه هایی  کردند ــــ عده ای از اعضای منافقیــن و  یز خودشــان آن را خنثی  که مردم تبر ــــ 

کردستان علیه انقاب فعالیت می کردند حضور داشتند.
یز  یی در دانشگاه تبر گفت: »دانشجو یزی بود،  که خود تبر یکی از استادان حقوق دانشگاه، 
گفت: ‘چه اشکالی دارد آذربایجان با آذربایجان شوروی سابق یکی شود و پایتخت آن  به من 
گفتم: ‘تو حاضری خوزســتان را، اصفهان را، فارس را، سیســتان و  یز باشــد؟!’ من به او  هم تبر
گیان را، لرســتان را و ...  گلســتان را، مازندران را،  کرمان را، یزد را، خراســان را،  بلوچســتان را، 
گرشــهرهایی نظیر اصفهان، شــیراز، مشــهد، تهران،  را بدهــی؟ درعوض چه می خواهی بگیری؟ ا
گفت: ‘نه! البته  و ... از دســت بدهی در مقابل چه می خواهی به دســت آوری؟’ آن دانشــجو 
کشــور و از بین بردن  یۀ فرهنگی و سیاســی  یکات قومی تجز کــه حاضر نیســتم.‘« هدف از تحر
پی هر یک  کشورهای میکروسکو یرا غربی ها با شکل گیری  تک تک اقوام مسلمان بوده است؛ ز
کامًا در اسارت و انقیاد خود قرار دهند، در حالی  که نمی توانند مجموعۀ  را به تنهایی می توانند 

متحد و متشکل مسلمانان را به اسارت خود درآورند.

اهلبیت 6ــ9ــتشیعانگلیسیوادعایحمایتاز
یســم در خاورمیانه اســت. نمادها و اسامی مقدس  تشــیع انگلیسی آن روی ســکۀ تکفیر و ترور
تشــیع نظیر اهل  بیت، امام حســین، امــام صادق، امام زمان و ... پوشــش فعالیت های تشــیع 
یج فرهنگ دشــنام به برادران اهل سنت و مقدســات آن ها به منظور  انگلیســی شــده است. ترو
یستی از عملکردهای تشیع انگلیسی  یک آن ها برای انجام دادن حرکت های تکفیری و ترور تحر

است. از تشیع انگلیسی به طور مستقیم خود انگلستان حمایت می  کند.
کنند، تشیع انگلیسی  یب  گروه های تکفیری با ترور و ارعاب می کوشند چهرۀ اسام را تخر گر  ا

1. هیئت مؤسس حزب خلق مسلمان عبارت بودند از: سید صدرالدین باغی، سید غامرضا سعیدی، شیخ غامرضا 
یم انصاری، هاشم شبستری زاده، محمد فیروزآبادی، دکتر علمیه، موسی  گلســرخی، سید هادی خسروشاهی، حاج کر

یعتمداری. شیخ زادگان، و حسن شر
که اصواًل  »... امــا چنــد ماه پس از آغاز فعالیت ها، انحرافات خاصی توســط بعضی از عناصر نفوذی و مشــکوک، 
عضو حزب هم نبودند، توسط یکی از عناصر وابسته به حزب به وجود آمد که نشان از توطئه ای گسترده داشت...«

رک:
کلبۀ شروق، 1395، 8. سیدهادی خسروشاهی، دربارۀ حزب خلق مسلمان، قم: 
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یب چهرۀ اسام  یج مراسمی نظیر قمه زنی به تخر یج خرافات و مسخ دین و ترو می کوشــد با ترو
یت خرافات و  دست بزند. اهانت به مقدسات اهل سنت مانند توهین به همسران پیامبر و تقو
یسم را  یت های تشیع انگلیسی است. آن ها عمًا تیغ ترور سوء استفاده از مظاهر تشــیع از مأمور

تیز می کنند؛ در حالی  که از همراهی های عربستان سعودی نیز برخوردارند.
تشــیع انگلیســی به امــام خمینــی، عامــه طباطبایی، آیــت اهلل بهجــت، آیت اهلل سیســتانی، 
آیت اهلل سید محســن حکیم، و شهید سید محمدباقر صدر توهین و همۀ آن ها را منحرف معرفی 
می کنــد. آن ها از هر فرصتی برای تضعیف انقاب اســامی و جمهوری اســامی ایران اســتفاده 
که  کار را به آنجایی رســانیده اســت  یبی و خرافه گرا دارد و  یکردی ضدتقر می کننــد. ایــن فرقه رو
ین  یــان آیت اهلل شــهید دکتر مطهری را لعــن و نفر حتــی بعضــی از روحانیون وابســته به این جر
یق  می کنند. این فرقه در انگلســتان بیســت شــبکۀ ماهواره ای به راه انداخته است و از این طر
کامًا آشــکار و رسمی و هدف آن  در سراســر جهان تبلیغ می کند. فعالیت های آن در انگلســتان 

گسترش جنگ های مذهبی و ایجاد اختاف در درون بیت شیعه است.
یکایــی ضدتعّقل، ضدتمــدن، طرفــدار تحّجر، و در عمــل مروج  یــان مانند تســنن   امر ایــن جر
یان   یک جر

ً
یان، اگرچه مدعی جدایی دین از سیاست است، خود ذاتا خشونت است. این جر

که داعــش را غرب به  یت و هدایت می کنــد؛ همان طور  که انگلســتان آن را تقو سیاســی اســت 
کرده است. یل و بسیج  وجود آورده، تجهیز و تمو

موضع گیــری علیه جمهوری اســامی و رهبــری آن و فقاهــت و مرجعیــت و حوزه های علمیه 
کارکردهای تشیع انگلیســی است. دکتر  و شــکوفایی و پیشــرفت اندیشه و فرهنگ مســلمین از 
ید: »اینکه گفته می شود ‘تشیع انگلیسی‘، به این معناست که یک مرجعیت  ابراهیم متقی می گو
یان فکــری را هدایــت می کنــد.«1 حمایت جدی از تشــیع انگلیســی مانند  بین المللــی یــک جر
گروه های تکفیری به منظور جلوگیری از پیشرفت و گسترش انقاب اسامی  حمایت گسترده از 
یکات تاکنون برای غرب نتیجۀ تعیین کننده ای  صــورت می گیرد.2 ولی همۀ این تحــرکات و تحر

نداشته است.

1. فرهنگ اسامی، ش7 از دور چهارم )ش.م 43(، بهمن ماه 1395، 131.
2. همان، 134-103.
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یستیوافراطیمذهبی 7ــشکستحرکتهایترور
گروه واپســگرا و افراطی طالبان در افغانســتان می گــذرد. خانم  حــدود یــک ربع قرن از تأســیس 
 اعام کرد که طالبان را رکن دوم ارتش پاکستان 

ً
یر اسبق پاکستان، رسما بی نظیر بوتو، نخست وز

کرده است. یکا و انگلیس تأسیس  با پول عربستان سعودی و براساس سیاست های   امر
گروه  یف شــده بود،  یت آن در حدود مرزهای افغانســتان تعر که مأمور گــروه طالبــان،  از درون 
گروه با مرد جوانی به نام اسامه بن الدن  که القاعده نامیده  شــد. رهبری این  جدیدی ســر برآورد 
که از یک خانوادۀ ثروتمند و سرشــناس عربســتان ســعودی اســت. این خانواده از شــرکای  بود 
یــاض بود و  د ســال 19571 در ر

ّ
یکا هســتند. اســامه بــن الدن متول تجــاری خانوادۀ بوش در   امر

کــه از زنان متعددش 52 فرزند داشــت و  کان ســرمایه دار عرب بود  پدرش، شــیخ محمد، یک 
اسامه بیست و نهمین فرزند او بود.2 اسامه یک زندگی اشرافی داشت. بنا به گزارش همسر برادر 
یکا و عربستان سعودی زندگی پرزرق و برق و پرتجملی داشته اند.3 پا و   امر بن الدن، آن ها در ارو
کردنــد هشــت هواپیمــای مســافربری هم زمــان از  رســانه ها در یازدهــم ســپتامبر 2001 اعــام 
یــکا ربــوده شــدند و دو هواپیمــا از آن هشــت هواپیمای ربوده شــده خــود را به  فرودگاه هــای   امر
کوبیدنــد و یــک هواپیما هم خــودش را به  یــورک  ســاختمان بلنــد بــرج تجارت جهانــی در نیو
که خود را به  کوبید. بقیه هم این  طرف و آن  طرف افتادنــد. دو هواپیمایی  ســاختمان پنتاگون 
که  گرفتن ساختمان شــدند و آتش آن قدر شدید شد  کوبیدند ســبب آتش  برج تجارت جهانی 
اسکلت فلزی این ساختمان بزرگ و بلند، که ده ها طبقه داشت، طبقه به طبقه به ترتیب از باال 

یخت و موجب مرگ هزاران نفر شد. به سوی پایین ذوب شد و ساختمان فرور
که  گذرنامۀ کسانی  که اعام شــد  هنوز بیش از ســه ســاعت از اعام این خبر نگذشــته بود 
این هواپیماها را ربوده اند به دســت آمده و آن ها همه مســلمان، از اهالی عربســتان سعودی، و 
که رهبری آن را اسامه بن الدن بر عهده  از اعضای یک ســازمان جهادی به نام القاعده هستند 
یر وقــت انگلیس( اعام  یــکا( و تونی بلر )نخســت وز دارد. جــرج بــوش )رئیس جمهــور وقت   امر
یشه کن  یسم را ر یسم شــده ایم و ظرف ده سال ترور کردند: »ما درگیر یک جنگ ده ســاله با ترور

1. محمد سرابی، اسامه بن الدن، افسانه یا واقعّیت، تهران: فرهنگ اسامی، 1395، 10.
2. رک: عبدالباری عطوان، ســازمان سّری القاعده، ترجمۀ فرزان شهیدی، تهران: مؤسسۀ مطالعات اندیشه سازان نور، 

1391، 68 ــ 69.
کارمن بن الدن، همان. 3. رک: 
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کرد!« ولی بعدها آشکار  کرد و در راه مبارزه با آن شانه به شانۀ یکدیگر حرکت خواهیم  خواهیم 
یکا  که اسامه بن الدن، طالبان، القاعده، خانوادۀ بوش، و   امر شد این تجارت مواد مخدر است 
کشــور افغانستان است. بوش، افغانستان، و  را به هم متصل می ســازد و مرکز تولید و مصدر آن 

مواد مخدر یک مثلث را می سازند.1
یکا و  بــه دنبــال این فاجعه، فاجعه های بزرگ تری ــــ هر یک بزرگ تر از دیگری ــ فرارســید.   امر
گروه های  یســم به افغانســتان و عراق حمله ور شدند و سپس  متحدانش به بهانۀ مبارزه با ترور
یستی دیگر یکی پس از دیگری به وجود آمدند و تولید مواد مخدر در افغانستان هم بیشتر  ترور
گروه ها وجود فقر اقتصادی و فرهنگی در افغانستان و پاکستان و  شد. منبع تأمین نیرو برای این 
یقا، منبع تأمین مواد آموزشی کشور عربستان سعودی و شبکۀ مدارس  آسیای مرکزی و شمال افر
یقا تأســیس شــده اند،  کشــور در شــبه قارۀ هند و افغانســتان و شــمال افر که توســط این  وهابی 
منبــع تأمین بودجــۀ امارات متحدۀ عربی، قطر و عربســتان ســعودی، و منبع تأمین تســلیحات 
کارخانجــات اسلحه ســازی غرب و سیاســت گذاری و اجــرای این سیاســت ها در اتاق های فکر 
یس های اطاعاتی غرب بوده است.2 فقط در طول یک سال بیش  یکایی و سرو انگلیسی و   امر
یه قتل عام شدند و میلیون ها نفر خانه و کاشانۀ خود را از دست دادند  از سیصدهزار نفر در سور
یای مدیترانه غرق شدند. کشــورهای دیگر روی نهادند و بســیاری از آن ها در در و ســرگردان به 
یســتی دیگری نظیر  گروه های ترور یه فقط از داعش حمایت نمی  کرد، بلکه از  یکا در ســور   امر
جیش االسام، جبهة النصرة، جیش  خالد بن ولید، احرارالشام، و گروه های دیگر نیز حمایت کرده است.
یــره، العربیــه، و  یــژه الجز یــون رســانه های منطقــه ــــ به و یز یــدن در مقابــل دوربیــن تلو ســر بر

یم مؤمنی، خانوادۀ بوش، تهران: ساقی، 1383، 123 به بعد. 1. رک: مر
کبر  یان القاعده« ــ به نگارش یداهلل امیدی، راهنمایی دکتر ا یخچۀ جر 2. پژوهش »بررسی مبانی فکری، عملکرد، و تار
که در سال 1386 انجام شد نشان می دهد سازمان سیا با همکاری  اشرفی، و مشاورۀ دکتر احمد دوست محمدی ــ 
کشورهای عربی و با استفاده از کمک مالی کشورهای نفت خیز عرب و تسلیحات و آموزش نیروی انسانی پاکستان 
یکا با بهره گیــری از جهالت های عامیانه  زمینۀ شــکل گیری القاعده را فراهم آورده اســت. براســاس این پژوهــش،   امر
یانۀ خود درآورد. رفتار ســازمان  و به ظاهــر دینی، تــوان و باورهای مردمی منطقه را در اســتخدام طرح های ســلطه جو
ین جهانی با استفاده از سازمان ملل متحد  یکا پس از حادثۀ 11 سپتامبر برای اجرای نظم نو القاعده باعث شد   امر
یســم و ضّدیت با ساح های کشتار جمعی، افغانستان و عراق را اشغال  و مشــروعیت جهانی به بهانۀ مبارزه با ترور

یسم و صلح، تهران: مجمع جهانی صلح اسامی، 1390، 104 ــ 105. کند. رک: فؤاد ایزدی، منبع شناسی ترور
در مورد القاعده، رک:

یل، القاعده و خواهرانش، ترجمۀ محمدعلی پوشــی و محمدرضا بلوردی، تهران: مؤسســۀ اندیشه سازان  کمیل الطو
نور، 1391.



ایران  |  369 فصلهشا:چهلسالمقاومتانقالباسالمیدر

اسکای نیوز عربیه ــ آتش زدن اسرا، به سیخ کشیدن کشتگان و کباب کردن آن ها، تیرباران کردن 
یر جنایت آمیز دیگر از شبکه های ماهواره ای  قربانیان در مقابل دوربین رســانه ها، و پخش تصاو
یژه داعش بوده اســت. هــدف غرب از  یســتی به و گروه های ترور و فضــای مجــازی از اقدامــات 
ـ عبارت اند از: ـ که غیررسمی انجام شده است ـ  یستیـ  شکل گیری و حمایت عملی از گروه های ترور
یه از عرصۀ حیات سیاسی این کشور 1. شکست محور مقاومت با حذف دولت قانونی سور

کاهش جاذبۀ جهانی آن کردن اسام و  2. بدنام 
یان  های سکوالر و به اصطاح  یت جر 3. ایجاد نفرت از اسام در میان خود مسلمانان و تقو

ملی گرا در کشورهای اسامی
یت  یه و عراق و تغییــر اولو یژه ســور کشــورهای اســامی به و 4. از بیــن بــردن ظرفیت نظامی 

که نتیجه ای جز اختاف در میان مسلمانان ندارد یت هایی  فلسطین به اولو
گروه های آزادی بخش مسلمان مانند حزب اهلل لبنان و جهاد اسامی فلسطین و  5. تضعیف 
یزی برای نابودی و حذف آن ها یستی و برنامه ر جنگ روانی علیه آن ها با  برچسب گروه های ترور
یســتی و به کارگیری آن ها در جهــت منافع غرب  گروه هــای ترور 6. جــذب جوانان مســتعد در 

یژه سربازگیری از میان اقشار ضعیف از نظر اقتصادی. به و
یت  یه و عراق و تقو ولــی با مقاومــت محور مقاومت و حضور نیروی مترقی و پیشــرو در ســور
کشــورها برنامۀ غرب با بن بســت روبه رو شــد. رهبران غرب با صراحت  نیروهای مردمی در این 
گذشت و از سقوط  تمام از ســقوط بشار اســد ظرف مدت چند ماه خبر می دادند. ولی سال ها 
یه را  که توانســته بودند شــصت درصد از خاک ســور یســت ها،  بشــار اســد خبری نشــد و ترور

کنند، با دادن تلفات سنگین عقب نشینی کردند. تصرف 
گرفتند و ده ها هــزار نفر از مردم به آن ها پیوســتند.  یه شــکل  نیروهــای مردمی در عراق و ســور
 به نفع 

ً
یکا نمی توانست رسما که   امر داعش با جنایاتش آن چنان نفرتی در جهان به وجود آورد 

کند و حتی برای حفظ آبروی خود و هم پیمانانش، نظیر عربستان، یک ائتاف  آن موضع گیری 
نمایشــی ضدداعش تشکیل داد و با آشکار شدن عایم پیروزی محور مقاومت، روسیه هم به 
یه قرار داد تا یک ابرقدرت هم در  کمک های نظامی در اختیار دولت سور این محور پیوست و 
میان طرف پیروز این مناقشه حضور داشته باشد و باالخره داعش بخش اصلی متصرفات خود 

یه از دست داد. را در عراق و سور
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یه طلب با مشــارکت رســمی  یســتی و نیروهای تجز گروه های ترور یه،  گذشــته از عــراق و ســور
کــه از طرف  عربســتان ســعودی، داعــش، القاعده، امــارات متحدۀ عربی، شــرکت های نظامی 
یــکا بــه صورت نیابتی می جنگند )مانند شــرکت بلک واتــر( به مردم یمن و انقاب اســامی    امر
که به نظر می رســید خیلــی زود پایان می یابد  یمن به رهبری انصار اهلل حمله ور شــدند و جنگی 
کمیته های مردمی یمن ادامه یافته  آغاز شد. ولی این جنگ نیز با مقاومت انصاراهلل و نیروها و 
که نیروهــای مقاومت اســامی توانســته اند در فرصت هایی بــه داخل قلمرو  گونه ای  اســت؛ بــه 
کــرده، پایگاه های نظامی در عمق خاک عربســتان را هدف حمــات خود قرار  عربســتان نفوذ 
که از یازدهم ســپتامبر 2001 آغاز شــد و تا  یکا و غرب،  یســتی   امر دهنــد. مجموعــه اقدامات ترور

یر منتهی شده است. امروز ادامه یافته است، به نتایج ز
کرد  یکا اعــام  یــرا از یک طــرف   امر یکا آشــکار شــد؛ ز 1. تناقضــات موجــود در سیاســت   امر
القاعده مســبب حمات یازدهم ســپتامبر و برج دوقلوی تجارت جهانی اســت و از طرف دیگر 
کنونی عربســتان داشته است و با ارســال انواع ساح های  یم  یکا پیوند بســیار نزدیکی با رژ   امر

پیشرفته از آن حمایت می کند.
گــزارش و ســخنرانی های او  2. اســامه بــن الدن رهبــر القاعــده معرفی شــده بــود و عکــس و 
کرد اســامه  یکا اعام  گهان از صحنۀ سیاســت حذف شــد.   امر در رســانه ها منتشــر می شــد. نا
کشته  یری از جسد و نحوۀ  یا انداخته اســت و هیچ تصو کشــته، جسدش را به در بن الدن را 
یکا یک بستۀ سفیدرنگ  یایی   امر شدنش ارائه نشد؛ جز اینکه نشان دادند افسران نیروی در
یســتی جدیدی ســر  گروه های ترور یا انداخته اند. ولی پس از اســامه بن الدن، باز هم  را بــه در
که یک قدرت بزرگ جهانی این نمایشنامۀ خونین را اداره  برآوردند و ســیر حوادث نشان داد 

کرده است.
یکا ــ و البته غرب  که   امر ینه هایی  یستی انجام دادند، هز گروه های ترور که  3. با همۀ جنایاتی 
کرد بیش از ســود آن بود و در مجموع غرب این بــازی خونین را باخته  یســم  ــــ برای تولید ترور

یرا: است؛ ز
الف( با تأسیس حشدالشعبی در عراق با کمک های مستشاری ایران و جیش الدفاع الوطنی 
یون، و حزب اهلل  ینبیون، فداعیان حرم، حیدر یه و نیز تشــکل های فراملی )فاطمیون، ز در سور

ینی به نفع ملت های منطقه به وجود آمده است. لبنان( ظرفیت نظامی نو
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در  غــرب  نفــوذ  قــدرت  کاهــش  موجــب  اســد  بشــار  ســرنگونی  در  غــرب  شکســت  ب( 
منطقه شده است.

یکا  یســم و آشــکار شدن حمایت های   امر ج( با نبرد قهرمانانۀ رزمندگان اســام در مقابل ترور
که  گونه ای  ینــی در افــکار عمومی منطقه به وجود آمده اســت؛ بــه  یســت ها، مرزهــای نو از ترور
یه،  بسیاری از مردم منطقه می دانند جمهوری اسامی ایران، حزب اهلل لبنان، دولت قانونی سور
یست ها می جنگند؛ در حالی  که عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحدۀ  و انصار اهلل یمن با ترور
یســت ها حمایت تســلیحاتی، آموزشــی، مالی، و لجســتیک  یکا، و قطر از ترور عربی، اردن،   امر

کرده اند.1

8ــشکستعملیونسبیمحاصرۀاقتصادیایران
از ســپیده دم پیروزی انقاب اســامی در ایران محاصرۀ اقتصادی ایران در عمل آغاز و با شروع 
کاهش  ید نفت ایران با  یم خر جنگ تحمیلی این محاصره شــدیدتر هم شد. از طرف دیگر تحر
گرفتن نفت  کشتی های نفتکش نیز به دلیل شرایط جنگی از  بی سابقۀ قیمت نفت همراه شد و 
که درآمد ارزی ایران در ســال 1365 فقط به 5/8  گونــه ای  کردند؛ به  از بنــادر ایــران خودداری 
کمتر از سه میلیارد دالر  کشور با  میلیارد دالر رســید و ســه میلیارد دالر آن خرج امور دفاعی شد و 

درآمد ارزی اداره شد.
کشــور بود و نیــاز داخلی و وارد نشــدن  محاصــرۀ اقتصــادی ایــران همراه بــا افزایش جمعیت 
کنار هر شــهر یک شــهرک  که در  گونه ای  کاالهــای خارجــی تولیــد داخلی را رونق بخشــید؛ بــه 
صنعتی ساخته شد و کسب پروانۀ تولید کاال ارزش بسیار پیدا کرد. تداوم آن شرایط می توانست 

یک جهش صنعتی را به دنبال داشته باشد.
یق  پس از پایان جنگ تحمیلی، عصر ســازندگی آغاز شــد. در این شــرایط غرب، ضمن تزر

کراتش با سپهبد  یســم در اظهارات مســعود رجوی دیده می شود. وی در مذا 1. نمونه ای جالب از حمایت غرب از ترور
یکا  ینه اش با فرانســه و   امر یم صدام، با اشــاره به روابــط دیر کل اطاعات رژ طاهــر جلیل حبــوش، رئیس ســازمان 
یس بــودم. در آن ســال ها به ما  یــد، مــن در ســال های 1981 تــا 1986 در پار کــه اطاع دار گونه  یــد: »همــان   می گو
که چه کسی حزب  کاخ الیزه هم ارتباط داشتم ــ می دانستند  کاخ الیزه ــ با  کاخ سفید و  یست نمی گفتند؛ هرچند  ترور
یست هم به ما نزدند...« جمهوری اسامی را منفجر کرد. آن ها می دانستند و خوب هم می دانستند؛ ولی صفت ترور
یسم، تهران: مجمع جهانی صلح اسامی، 1388، 174 ــ 175. مجموعۀ مقاالت همایش جهانی اسام قربانی ترور
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یق کاالهای  کز علمی و نخبگی کشور و دامپینگ و تزر تئوری های القایی در حوزۀ اقتصاد به مرا
کشــور در حوزۀ صنایع پیشــرفته و مــادر، در عمل  مصرفــی و تداوم محاصــرۀ اقتصادی و علمی 
کشــور در یک شــرایط پیچیده تر ادامــه داد. ولی با این همه، سیاســت  بــه محاصــرۀ اقتصادی 
کمر اقتصاد و ســتون فقرات مقاومت  محاصــرۀ اقتصادی موجب بروز قحطی و شکســته شــدن 
کشور نشد؛ بلکه برعکس ایران به سطحی باالتر از توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و علمی دست 
یافــت. از باب مثال، نرخ باســوادی از 47/2 درصد در ســال 1355 به 93/2 درصد در ســال 
1390 رســید و در همیــن مدت تفاوت نرخ باســوادی بین مــردان و زنــان از 23/8 درصد به 7 
کاهش  درصــد و اختــاف نرخ ســواد در مناطق روســتایی و شــهری از 35 درصد بــه 12 درصد 
یافت. در حالی  که تعداد دانش آموزان از 6 میلیون و 600 هزار و 842 نفر به 12 میلیون و 362 هزار 
و 649 نفــر افزایش یافته بود. در همان دورۀ زمانی، پوشــش تحصیلی از متقاضیان تحصیل در 

دورۀ متوسطه از 23 درصد به 85 درصد رسید.
کز آموزش فنی و حرفــه ای از 700 واحد بــه 6983 واحد،  در فاصلــۀ زمانــی منظور، تعــداد مرا
کــز آموزش اســتعدادهای  کــودکان اســتثنایی از 238 واحــد بــه 1500 واحد، و مرا کــز آمــوزش  مرا
درخشان از دو مرکز به 670 مرکز و جمعیت دارای تحصیات عالیه از 310 هزار نفر به 5 میلیون 
کشور از حدود یکصد و هفتاد هزار نفر به بیش از 4 میلیون  یان  474 هزار نفر و تعداد دانشجو
نفر و تعداد دانشگاه ها از 223 واحد به 2540 واحد و تعداد رشته های کارشناسی در دانشگاه ها 
کارشناســی ارشد از 182 رشــته به 1033 رشته و  از 196 رشــته به 914 رشــته و تعداد رشــته های 
کل اعضای هیئت علمی  تعداد رشته های دکتری تخصصی از 28 رشته به 793 رشته و تعداد 

در دانشگاه ها از 9282 نفر به 63818 نفر رسید.
کاهش  اختــاف بین نــرخ تحصیات عالیــۀ مــردان و زنــان از 39/5 درصد بــه 0/2 درصد 
یافت؛ بدین  ترتیب در حالی  که از نظر شــاخص رشــد علمی در قبل از انقاب در رتبۀ 52 قرار 
داشــتیم، بعد از انقاب به رتبۀ هفدهم رســیدیم و از نظر سرعت رشد علمی قبل از انقاب در 
رتبۀ چهلم بودیم و بعد از انقاب به رتبۀ اول نایل آمدیم و از نظر رتبه های المپیادهای علمی، 
کشــور اول و از نظر  انــرژی اتمی، صنایع فضایی، و ســلول های بنیــادی و نانوتکنولوژی جزء ده 
گرفته ایــم. به همین نســبت در صنایع مختلف  تولیــد ناخالص ملــی در جایگاه 23 جهــان قرار 
رشــد و پیشــرفت داشــتیم؛ از باب مثال قبــل از پیروزی انقاب اســامی فقــط یک میلیون تن 
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محصوالت پتروشیمی تولید می کردیم و این رقم بعد از پیروزی انقاب به 24 میلیون تن رسید.
گندم آن  کشــاورزی ایران در رتبــۀ دوازدهم جهان قرار دارد و تولید ســاالنۀ  امــروز از نظر تولید 
از 5 میلیون تن در ســال 1355، به 15 میلیون در ســال 1395 و در این بازۀ زمانی تولید برنج از 
گوشــت  یک میلیــون تــن به 3میلیون تن، تولید تخم مرغ از 215 هزار تن به 555 هزار تن، تولید 
گوشت قرمز از 587 هزار تن به یک میلیون تن، تولید  مرغ از 63 هزار تن به 724 هزار تن، تولید 

کیلو، و تولید شیر از 3 میلیون تن به 6 میلیون تن رسیده است. کیلو به 28 هزار  عسل از 6 هزار 
یر یک ســال از 111 نفــر در هزار به 28 نفــر در هزار  کــودکان ز از طــرف دیگــر تعــداد مرگ و میر 
کز بهداشــت روســتاها از 1500 واحد به 8000 واحد و امید به زندگی نیز از  کاهش یافته، تعداد مرا

55 سال به 77 سال افزایش یافته است.
گاز از 36 میلیون مترمکعب به 288 میلیون مترمکعب، تعداد خانوارهای  در این مدت، تولید 
یر  پوشش  گاز طبیعی از 51 هزار به 8 میلیون و 998 هزار خانوار، تعداد روســتاهای ز یر پوشــش  ز
کیلومتر، مخابرات  کیلومتر به 86 هزار  برق از 5 هزار به 500 هزار، میزان راه های روستایی از 8  هزار 
روســتایی از 312 به 10429، تعداد شــهرهای دارای آب ســالم از 45 شــهر به 760 شــهر، تعداد 
کل  شــهرهای دارای متــرو از صفر به چهار شــهر، تعداد فرودگاه هــا از 26 فرودگاه بــه 62 فرودگاه، 
نــاوگان هوایــی از 25 فرونــد بــه 167 فرونــد، تعــداد فرودگاه هــای بین المللــی از 5 فــرودگاه به 8 
فرودگاه، و جمعیت از 32 میلیون نفر به بیش از 80  میلیون نفر رســیده اســت و تعداد ســدهای 

که اینک ایران از نظر سدسازی در رتبۀ سوم جهان قرار دارد.1 کشور به اندازه ای افزایش یافت 
یع و وسیع  رشد علمی و صنعتی و عمرانی ایران پس از پیروزی انقاب اسامی به قدری سر
یم هوشمند روی بیاورد؛ بدین  یم ســنتی دست برداشته، به تحر یر شــد از تحر گز که غرب نا بود 
کاالهای مصرفی را به قیمت بسیار ارزان تر به بازار  کاال به ایران،  که به جای صادر نکردن   معنی 
که  کاالهای مادر و صنعتی را،  کند تا جلوی تولید داخلی را بگیــرد؛ ولی جلوی ورود  ایــران وارد 

در پیشرفت علمی و صنعتی کشور مفید است، بگیرد.

9ــمتالشیشدننظامجهانیدوقطبی
یر آسمان آبی داشته است که در پای آن،  ین طنین را در ز یخ دو شعار اساسی بیشتر در طول تار

کاظم زاده، دامنۀ دماوند، تهران: مؤسسۀ مطالعات اندیشه سازان نور، 1396، 61 ــ 62. 1. رک: احمد 
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یخته شده است: عدالت و آزادی. ین خون ر از نخستین روز پیدایش انسان تا امروز، بیشتر
غــرب به منظور اســتفاده از جاذبۀ جهانی این دو شــعار، به نفع حکومــت خود بر جهان، در 
عرصه  های اندیشۀ سیاسی، فلسفی، و اقتصادی دو مکتب به وجود آورد: سوسیالیسم و لیبرالیسم.
سوسیالیســت ها بــه بهانــۀ ایجــاد تــراز باالیــی از عدالت هــدف غایی خــود را نفــی مالکیت 
یبانه و در عین حال فرصت طلبانه بود. آن هابا  که البته ادعایی عوام فر کردند ــ  خصوصی اعام 
ایــن نفی می خواســتند با جذب ملل محــروم و بینوایان و فقرا و زحمتکشــان به خــود پایه های 
کنند. مارکس و انگلس در انگلیس طراحی ساختمان نظام سوسیالیستی  اقتدار خود را تثبیت 
گرفتند و لنین اجرای آن را عهده دار شــد و بدین  صورت مارکسیســم و  و مارکسیســتی بر عهده 

لنینیسم به وجود آمد.
کــه بــه  کســی  گرفــت و  بــرای اســتفاده از جاذبــۀ جهانــی آزادی، مکتــب لیبرالیســم شــکل 
یه پــردازی در ایــن زمینــه پرداخــت یــک فیلســوف انگلیســی دیگــر به نــام جــان الک بود.1  نظر
که به نبرد با نظام فئودالیته و ارباب  لیبرالیســم را برخی مکتب بورژوازی و ســوداگری صنعتی، 
رعیتی برخاســته بــود، می دانند؛ ولی در عمل نبردی بین ارباب ها بــا نظام ارباب رعیتی صورت 
گاو و خوک و  نگرفته بود. همان ارباب های قدیم، اربابان صنایع جدید شده بودند و به جای 
کار و پرداختن به خورد و خوراک رعیت، به صنعت و ماشین و تولید با بهره برداری از  کشت و 

کمتر و تولید بیشتر و فتح بازارهای بزرگ تر روی آوردند. کار  نیروی 
یژه در حوزۀ اقتصــاد، طراحی نکرد.  جــان الک به تنهایی چهارچوب ذهنی لیبرالیســم را، به و
کار بــزرگ شــکل گیری اردوگاه لیبرالیســم  آدام اســمیت، جــان اســتوارت میــل، و دیگران نیــز در 
گر در سوسیالیسم بر عدالت همچون شــعاری محوری تکیه شد، درعوض  مشــارکت داشتند. ا
یژه  ینان و به و کارآفر کارگران ارج یافتند، اینجا  گر در آنجا  کید داشــتند. ا در لیبرالیســم بر آزادی تأ
کارگران و زحمتکشان مبسوط الید  گر در آنجا دولت به عنوان نمایندۀ  سرمایه داران ارج دیدند. ا
که  یا به میان آورد، در اینجا دولت شــّر الزم تلقی شــد  بــود تا حتی ســخن از دیکتاتوری پرولتار
گر در  کار ســرمایه داران دخالت داشــته باشــد. ا کســب و  حتی المقــدور نباید در امور بازار آزاد و 

که به  کنار بارکلی و هیوم از فیلســوفان معتقد به اصالت تجربه می شناســند؛ در مقابل، فیلســوفانی  1. جان الک را در 
یان مگی، فاسفۀ بزرگ )آشنایی با فلسفۀ  اصالت عقل باور داشتند؛ نظیر دکارت و اسپینوزا و الیب نیتس. رک: بر

غرب(، ترجمۀ عزت اهلل فوالدوند، تهران: خوارزمی، 1372، 157.
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گرفت. آنجا دولتی سازی شعار اصلی شد، در اینجا خصوصی سازی اصل قرار 
کارگران  به هر حال، یک طرف عدالت و دولت و مالکیت بی حد و حصر دولتی و مردم، همۀ 
کارگر  یا بایــد از اوامر حــزب طبقۀ  کــه با توجه به اصــل دیکتاتــوری پرولتار کشــاورزانی بودنــد  و 
کاســته شــده و کان ســرمایه داری،  کنند و طرف دیگر آزادی در ســطح نمادین و دولِت  اطاعت 
کنند.1  کمپانی ها و کان ســرمایه داران اطاعت و در عمل عدالت را فراموش  که مردم باید از اوامر 
کار بــا رهبــری اتحاد جماهیر شــوروی و  بدین ترتیــب دو اردوگاه جهانــی بــه وجــود آمــد؛ اردوگاه 
یکا. و دو ابرقدرت در سطح جهان همچون دو نیروی  اردوگاه سرمایه با رهبری ایاالت متحدۀ   امر
یمن و خــود را بــا زبان اشــاره اهورا  که هر یــک دیگــری را اهر متضــاد و معــارض مطــرح شــدند 
یکا. و دو پیمان نظامی، که به ظاهر در مقابل هم صف آرایی کرده بودند،  می نامید؛ شوروی و   امر

گرفت؛ پیمان ناتو و پیمان ورشو. شکل 
کــردن  یــل 1949م، پــس از همــوار  پیمــان ناتــو2 یــا پیمــان آتانتیــک شــمالی در چهــارم آور
پــای مرکــزی و ژاپــن وجود داشــت.  کــه در مقابــل غــرب در ارو ناهمواری هایــی بــه وجــود آمــد 
کانادا،  یــکا،  یــک، لوکزامبورگ،   امر شــرکت کنندگان در ایــن پیمان انگلیس، فرانســه، هلنــد، بلژ
که این پیمــان را برای مقابله با  کردند  دانمــارک، ایســلند، ایتالیا، نروژ، و پرتغــال بودند و اعام 

کرده اند. تهدید شوروی و اقمار آن ایجاد 
متقابًا پیمانی با شــرکت آلبانی، آلمان شــرقی، بلغارســتان، چکســلواکی، رومانی، لهســتان، 
یالیسم و  که این پیمان هم برای مبارزه با امپر مجارســتان، و شــوروی به وجود آمد و اعام شد 

سرمایه داری جهان خوار به وجود آمده است.
پای غربی و اتحاد جماهیر شــوروی  یکا و انگلیس مقدرات ارو بدین ترتیــب، در قــدم اول   امر
کنند؛  گرفتند و قرار شــد مثل دو اسب مســابقه با هم رقابت  پای شــرقی را بر عهده  مقدرات ارو
که رشــتۀ امور از دست برود، در سال 1963  ولی برای اینکه رقابت ناگهان آن قدر شــدید نشود 
کیلومتر  که ده هزار  یک خط تلفن به نام تلفن ســرخ بین مســکو و واشنگتن کشیده شد. خطی 

گرفتیــم. روز اول بــازار، فحش و  1. مــا پــس از پیــروزی انقاب اســامی بــه نحوی تحت تأثیــر این هــر دو مکتب قــرار 
ســرمایه داْر مجــرم بالفطــره تلقــی شــد. روز دوم مســتضعفان فرامــوش شــدند و نــام آن هــا اقشــار آســیب پذیر شــد و 
یدند و تاجر شدند؛ به گونه ای که آن ها  سرمایه داری در حمایت معنوی و مادی قرار گرفت و همه به دنبال سرمایه دو
که  کننــد و با این همه تاجر ــ از اشــخاص حقیقی و حقوقی ــ  که چه  کــه شغلشــان تجارت بود، هــاج و واج ماندند 

کنند. دست بر قضا از رانت های کانی نیز برخوردارند، چگونه رقابت 
2. North Atlantic treaty organization
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درازا داشت و سر راه خود از لندن می گذشت.
ید.« واشــنگتن می گفت: »ما از جهان آزاد دفاع  مســکو می گفت: »کارگران جهان، متحد شــو
کمونیســت ها می گفتنــد:  گوشــۀ جهــان می جنگیــم.«  می کنیــم و بــرای آزادی ملت هــا در چهــار 
یخ اســت« و لیبرال ها می گفتند: »جهان آزاد  گرفت. این جبر تار »سوسیالیســم جهان را خواهد 
ینه فراروی خود  گز یت است.« و مردم جهان فقط دو  یدبخش فردایی بهتر برای فرزندان بشر نو
یکایــی؛ یا تخیل عدالــت در اردوگاه  داشــتند: یا راســت یا چپ؛ یا عدالت روســی یــا آزادی   امر
کــه دو نظام متضاد  کاپیتالیســم. تصور عمومی این بود  سوسیالیســم یا توهــم آزادی در اردوگاه 
که باید به یکی از آن دو تعلق داشــت؛ چون به هر حال یکی  و متعــارض در جهان وجود دارد 
یت در یک  از ایــن دو رواســت و دیگری ناروا. ده ها ســال در ها بر این پاشــنه ها چرخید و بشــر
گرفت. نفرت از هر یک از دو قطب جهانی به رغبت به قطبی دیگر  یک قرار  ســرگردانی اســتراتژ
تغییر می یافت و بدین ترتیب نیروی نفی وضع موجود صرف حفظ و تثبیت وضع موجود می  شد.
یی جهانیان  یج نارضایتی هایی از عملکرد این دو قطب در برابر دیگری به وجود آمد. گو به تدر
کنند. نخبــگان ناراضی  می خواســتند تضاد رســمی موجود بیــن این دو قطــب را راســتی آزمایی 
کاپیتالیسم، بنابر خصلت خود، اجازۀ غارت  بیشــتر از اردوگاه سوسیالیسم بودند؛ چون اردوگاه 
کشورشان از سوی  اموال عمومی ملت ها را به عوامل خود می داد؛ به شرط آنکه مزاحم غارت 
کمپانی های غربی نشــوند.1 ازاین رو، میلیاردها دالر از اموال مردم ایران، مصر، حبشه، تونس، و 
کشورهایی دیگر به نام محمدرضا پهلوی ها و حسنی مبارک ها و هایاساسی ها و بن علی ها در 
یت قطب شرقی نظام جهانی جذب  یکا ذخیره می شد؛ در حالی  که مأمور پا و   امر بانک های ارو
یــت آن ها و هضم  کمــک غرب و ســازماندهی و مدیر نخبــگان ناراضــی از غــارت ثروت ملل با 

یک بود. ظرفیت انقابی آن ها در یک تضاد ایدئولوژ
گر مردانی نظیر آدولف هیتلر، موســو لینی، مصدق، ســالوادور آلنده، و یــورگ هایدر از آلمان،  ا
یم، باید  یش را از نخبگان ناراضــی در اردوگاه غرب به حســاب آور ایتالیــا، ایران، شــیلی، و اتر

 J. کمپیانی که با حمایت  کودتای ژنرال پینوشه )کودتایی  که با  1. ســالوادور آلن ده، رئیس جمهور منتخب مردم شیلی، 
کشــته شــد، در دسامبر سال 1972 در مجمع عمومی سازمان ملل  گلوله  کارش با  گرفت( در پشــت میز  T. T صورت 
گفت: »من در مقابل وجدان جهانی آی.تی.تی را متهم می کنم؛ چون می خواست در میهن من جنگ داخلی به راه 

کامل است.« رک: که برای یک دولت به معنای متاشی شدن  بیندازد. یعنی چیزی 
الف. ثمربخش، شرکت های چندملیتی و استقال ملی، نمونۀ شیلی، تهران: دانشگاه ملی ایران، 1358، 69.
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که نامشــان به عنوان مظاهر  گرفتند   آن چنان هدف تبلیغــات غرب قرار 
ً
کــه آ ن ها بعضا ییــم  بگو

یمنی و پلشتی در سراسر جهان بر سر زبان ها افتاد.1 اهر
که در  کردند، در مقایســه با نخبــگان ناراضی،  که در اردوگاه شــرق ظهــور  نخبــگان ناراضــی، 
کردند و معمواًل با حمایت مردم به قدرت رســیدند و هر یک به شــیوه ای از  اردوگاه غرب ظهور 

 شانس بیشتری برای زندگی سیاسی داشتند.
ً
پای درآمدند، ظاهرا

ین نخبگان ناراضی در اردوگاه شــرق می توان از یوسیپ بروز تیتو )1980 ــ 1892(  از مشــهورتر
رئیس جمهور یوگساوی و رهبر اتحادیۀ کمونیست های یوگساوی، انور خوجه )1985 ــ 1908( 
دبیر اول حزب کارگر و رهبر آلبانی، جمال عبدالناصر )1970 ــ 1918( رئیس جمهور مصر، نیکوالی 
کمونیست رومانی، مائوتسه تونگ )1976 ــ 1893(  چائوشســکو )1989 ــ 1918( دبیرکل حزب 
رهبر انقاب چین، و باالخره فیدل کاسترو )2016 ــ 1926( رهبر انقاب کوبا یاد کرد. از این میان 
که مکتب سیاسی او به نام مائوئیسم معروف شد. او  ین شخصیْت مائوتسه تونگ بود  پرآوازه تر
که دو دوره  کرد  کاســترو یاد  کند. سپس می توان از فیدل  کوشــید راه خود را از راه شــوروی جدا 

دبیرکل جنبش عدم تعهد شد.
که  کشورهایشــان در اردوگاه جهــان آزاد و چــه آن ها  کــه  بی تردیــد ایــن ناراضیان ــــ چه آن ها 
یف شده بود ــ اولین تردیدها را نسبت به وجود  کشورهایشان در اردوگاه جهان سوسیالیست تعر
که میان دو قطب شــرق و  صداقــت در تبلیغــات دو اردوگاه ابــراز داشــتند و اصالت تضــادی را 
یر سؤال بردند. در میان این جمع، چالش بزرگ برای نظام جهانی  غرب بر سر آن تبلیغ می شد ز
که  دوقطبــی را دو چهــره از آلمان و ایتالیــا به وجود آوردند. ایــن چالش  به انــدازه ای بزرگ بود 
گذاشــته، دست  کنار  یک و سیاســی خود را  یر شــدند تضاد ایدئولوژ گز دو قطب نظام جهانی نا
گونه جنــگ جهانــی دوم به نفع  کشــور بجنگنــد و ایــن  در دســت هــم بــا آن دو مــرد در آن دو 
کرد. ولــی این پایان  یت  نظــام جهانــی دو قطبی پایــان یافت و غرب ایــن چالش بــزرگ را مدیر
چالش های نظام جهانی دوقطبی نبود. چالش دیگر با ظهور جنبش عدم تعهد ظاهر شد. این 
جنبش به صورت یک نهاد بین المللی در سال 1961م در اوج نمایش شورانگیز جنگ سرد در 

که از آلمان و ایتالیا برخاسته اند، نیستیم؛ ولی می خواهیم  یژه آن ها  1. ما در اینجا در مقام نقد عملکرد این چهره ها، به و
که در آدم کشــی دســت همه را از پشــت بسته اند و از  کســانی هم هســتند  کنیم؛ و گرنه  از عملکرد تبلیغات غربی یاد 
کــه فرمان حملۀ اتمی به مــردم ژاپن را  یکاســت  حمایــت و تأییــد رســانه های غربی برخوردارند. یک نمونۀ آن ها امر

کرده است. صادر 
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گرفت. شعار این جنبْش عدم تعهد به هر دو قطب شرق و  بلگراد )پایتخت یوگساوی( شکل 
یکا بود و ایدۀ آن را مردانی نظیر تیتو از یوگساوی، قوام نکرومه از  غرب به رهبری شوروی و   امر
غنا، جمال عبدالناصر از مصر، جواهر لعل نهرو از هند، و احمد سوکارنو از اندونزی شکل دادند.
با اینکه ســازمان بین المللی عدم تعهد در سال 1961 در بلگراد تأسیس شد، احمد سوکارنو، 
که در ســال  کشــور اندونزی، مصــر، و هند بودند  جمــال عبدالناصــر، و جواهــر لعل نهرو از ســه 
کنفرانس باندونگ در شــهر باندونگ اندونزی اندیشــۀ تشــکیل این سازمان را مطرح  1955 در 
کردنــد و در حقیقــت پایه گــذاران اولیۀ این جنبش شــدند. جنبش عدم تعهد دو آســیب اصلی 

گرفت. کردن آن سود  داشت و از همین دو آسیب، نظام جهانی دوقطبی برای خنثی و بی تأثیر 
که این جنبش »عدم تعهد« را به عنوان نفی وابستگی به شرق و غرب  اولین آسیب آن بود 
شــعار خود ســاخته بود؛ ولی برای ایســتادگی به روی پای خودش هیچ  بنیــاد محکم اعتقادی 
که  که از آســیب اول ناشی می شد، این بود  و چهارچوب ذهنی منســجم نداشت. آسیب دوم، 
یج به درون  یم های آن ها به یکی از دو قطب نظام جهانی وابسته بودند، به تدر کشورهایی که رژ
کار انداختند. بدین ترتیب نظام  کردند و در آن عضو شــدند و در عمل آن را از  این جنبش نفوذ 
یت این جنبش آن را از اهداف اولیه اش دور سازد و به تعبیری  جهانی دوقطبی توانست با مدیر

کند. آن را هضم 
چالش اصلی برای نظام جهانی دوقطبی باالخره با پیروزی انقاب اسامی در ایران به وجود 
آمد. شــعار اصلی ایــن انقاب »نه شــرقی، نه غربی، جمهوری اســامی« بود. این شــعار هم 
شــرق را نفــی می کــرد و هم غــرب را و در عیــن حال بر یــک بنیاد مســتحکم اعتقــادی، به نام 
اســام، پای می فشــرد و هم زمان هر دو شــعار محوری شــرق و غرب را، یعنی عدالت و آزادی، 
یدبخش  با رســایی هر چه بیشــتر طنین انداز می کرد. جمهوری بودن نظام جمهوری اسامی نو

ید آزادی. یدبخش عدالت بود و هم مؤ آزادی، و اسامی بودن نظام جمهوری اسامی هم نو
یم شاهنشــاهی در ایران و متاشــی شــدن پیمان ســنتو و اخراج هزاران مستشار  با ســقوط رژ
یکا، به عنوان النۀ جاسوسی، شعار مبارزه با  کشــور و تســخیر انقابی ســفارت   امر یکایی  از    امر
یالیسم، که شعار محوری اردوگاه شرق بود، در انحصار انقاب اسامی ایران قرار گرفت. با  امپر
ملی شدن بانک  ها، کوتاه شدن دست شرکت های چندملیتی از اقتصاد ایران و حمایت جدی و 
عملی از مستضعفان و مصادرۀ اموال کان سرمایه داران وابسته به غرب شعار حمایت از بینوایان 
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و زحمت کشــان نیز از آِن انقاب ایران شــد و با برگزاری ده ها رشــته انتخابــات و حضور آزادانۀ 
مردم در عرصۀ سیاست، شعار آزادی نیز در انقاب ایران ظهور عینی یافت. در حقیقت انقاب 
که  کرد و شعارهای آن، هم در ملت هایی  یک  اسامی ایران نظام جهانی را خلع ساح ایدئولوژ
یم  که اسیر شــرق بودند. بدین ترتیب هم رژ گذاشــت و هم در ملت هایی  اســیر غرب بودند تأثیر 
کاپیتالیســتی عربســتان ســعودی و موج  یم  سوسیالیســتی بعث عراق به وحشــت افتاد، هم رژ
یشه دواند.  نهضت های اســامی آهسته و پیوسته در سراســر ظرف جغرافیایی تمدن اسامی ر
درنتیجه در مقابل اتحاد جماهیر شوروی، که بخش عظیمی از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل 
گشــودن یــک جبهۀ نظامی برای جنــگ با حرکت های  می دادنــد، دو راه بیشــتر باقی نماند؛ یا 
کردن بساط  اســامی در سراسر آسیای مرکزی و قفقاز یا پایان دادن به بازی مارکسیسم و جمع 
اتحاد جماهیر شوروی و به وجود آوردن کشورهایی که هم مستقل هستند و هم با اشتراک منافع 
کشــورهای  که با ملی گرایی در این  در مقابل روســیه در عمل به روســیه وابســته اند؛ بدین امیــد 
یت  نوظهــور حرکت هــای اســامی تضعیــف و در نهایــت نابود شــوند و امــکان نگهــداری و تقو
امپراطوری روسیه و در صورت لزوم احیای شرایط پیشین حفظ شود. روسیه همین راه را پیمود.
که در مقابــل امپراطوری  ین چالشــی بــود  بنابراین، انقاب اســامی ایران ســومین و بزرگ تر
ین تأثیر انقاب اســامی در ظرف  یخت. بیشــتر غــرب رخ نمــود و نظام جهانی دوقطبی را فرور
یخ و  که در آن »ملت محمد« زندگی می کنند و دارای زمین و تار جغرافیایی تمدن اســامی بود 
دین و فرهنگ و سرگذشــت مشترک و درنتیجه سرنوشت مشترک اند.1 این ظرف از دیرباز مورد 

یب گرایانۀ غرب قرار داشته است.2 توجه سیاسی و عملیات تخر

یخ بحث شده است. کتاب فلسفۀ تار 1. در این باره به طور مبسوط در 
کــه صاحب نظران غربی با توجه به این ظرف نوشــته اند و به زبان فارســی ترجمه شــده اســت می توان به  2. از آثــاری 

کرد: یر اشاره  موارد ز
یقا، ترجمۀ ُدّره میرحیدر، چ4 ،  الف( آالسدایر درایسدل و جرالد اچ. بلیک، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شمال افر

تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی تهران، 1374.
گاهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسامی، 1368. یقا، ترجمۀ عباس آ یا، افر پلتیک اسام، در ب( الکست ایو، مسائل ژئو

یستار، 1384. کتایون باصر، تهران: و پلتیک شیعه، ترجمۀ  ج( فرانسوا توال، ژئو
پلتیک ایران(، ترجمۀ عباس مخبر، چ2، تهران: مرکز، 1377. گراهام فولر، قبلۀ عالم )ژئو د( 

ه ( پیتر بیومونت، جرالد بلیک و مالکوم واگ استاف، خاورمیانه، ترجمۀ محسن مدیر شانه چی، محمود رمضان زاده 
و علی آخشینی، مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، 1369.
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شدنماهیتواقعیپیمانناتو 10-فروپاشیپیمانورشووآشکار
پای شرقی  با سقوط اتحاد جماهیر شوروی، به عنوان قطب شرقی نظام جهانی، باید تکلیف ارو
پای شــرقی تکلیف آلمان شــرقی تعیین می شــد. دیوار برلین ــ نماد نظام جهانی  یژه در ارو و به و
یخت. نظام های مارکسیستی  دوقطبی ــ که ده ها سال یک شهر را به دو نیم تقسیم کرده بود فرور
یم آلمان شرقی منحل  یکی پس از دیگری متاشی شدند و یا دچار تحوالت بنیادین شدند. رژ
یر چتر  شــد؛ چــون دیگر وجــود آن بی معنی بــود. آلمان شــرقی در آلمــان غربــی ادغام شــد1 و ز
کشــور چک و اســلواکی تقســیم شد؛ ولی مســئلۀ اصلی در  گرفت. چکســلواکی به دو  ناتو قرار 
که مسلمان بودند و باید به نحوی  کشور بود  یوگســاوی وجود حدود ســی درصد از مردم این 
نسل کشــی مســلمانان آغاز می شــد؛ چون ظهور اســام به منزلــۀ یک قدرت سیاســی در قلب 
که پیش از این مردم اندلس قتل عام شــده  پــا بــرای غرب پذیرفتنی نبود. با همان قســاوتی  ارو
که در  بودند، قرار بود مردم مســلمان یوگســاوی نیز قتل عام شوند و به همین دلیل همان بازی 
یه شد؛ همان طور  پای شرقی آغاز شد. یوگساوی تجز یرۀ ایبری انجام شــده بود در ارو شــبه جز
یه شده بود. در  کاستیل و ... تجز کشورهای پرتغال، اندلس، آراگون، و  یرۀ ایبری به  که شبه جز
کرواسی، اسلوونی، مونتی گرو، بوسنی، و  یه شدۀ یوگســاوی ــ صربستان،  میان قسمت های تجز
گرفتند؛ همان طور  ین را نشانه  ین ــ همۀ شمشیرها پیکر بی دفاع مسلمانان بوسنی و هرزگو هرزگو
یرۀ ایبری غرناطه را هدف گرفته بودند و کشتاری سنگین با قتل عام خونین صدها  که در شبه جز
که مســلمانان اندلس  گرفــت و همان طــور  کــودک و زن و مــرد و پیــر و جوان صــورت  هــزار نفــر 
کربا تا امروز ادامه دارد و مسئلۀ یوگساوی  که از  قتل عام شــدند. این همه تکرار فجایعی بود 

پا به همین سادگی حل شد.2 هم برای زمامداران ارو

کمتر از پنجاه روز درهم  کرنر در برلن خاوری نمی توانست تاب آورد. تومار این دولت در  1. »در چنین فرایندی، دولت 
کار آمد. مودرر  گردید. دولت تازۀ آلمان خاوری به رهبری هانس مودرر بر ســر  کناره گیری  کرنر ناچار از  پیچیده شــد و 
که انتخابات به جای 1991 در هجدهم مارس  ید. دولت او پذیرفت  دورۀ دوم نوسازی سیاسی آلمان خاوری را آغاز
کــه در قانون اساســی آلمان  کمونیســت در به دســت داشــتن دولت را ــ  1990 انجــام پذیــرد. حــق انحصاری حزب 
کنار نهاد. در پیوند با پرسمان یگانگی، از بنیاد یک جامعۀ قراردادی میان دو بخش  خاوری پیش بینی شده بود ــ 
آلمان پیشــواز نمود و بی گمان این پیشــواز بی رایزنی با مسکو انجام نگرفت. این دگرگونی ها در آلمان شرقی پرسمان 
که برای خــود آلمانی ها در هر دو بخش  که نه تنها بــرای جهانیان،  وحــدت آلمــان را در چنان مقیاســی به میان آورد 

)غربی و شرقی( نیز شگفت آور نمود.« رک:
ید شیراز، 1374، 446. پارگی تا یگانگی، شیراز: نو حمداهلل آصفی رامهرمزی، آلمان از دو

گرفت. »خانم سیفیلتیا، دختر جوان  کار صرب ها قرار  کشتار، تجاوز به زنان و دختران مسلمان در دستور  گذشته از   .2
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مسئلۀ یمن نیز با اتحاد دو یمن و جمع شدن بساط سوسیالیسم در یمن جنوبی حل و فصل 
یخ ســپرده شــد. در  گورســتان تار یــم سوسیالیســتی صدام بــا یک پایــان تراژدیــک به  شــد و رژ
 پیمان ورشو بدون 

ً
یبا یخت1 و در این میان تقر که اردوگاه سوسیالیســم فرور چنین شــرایطی بود 

سروصدا مرد.
که از ســال 1955 تا ســال 1991 برقرار بود، در 14 مه 1955 به امضای هشــت  پیمان ورشــو، 
کشــور آلبانی، آلمان شرقی، بلغارستان، چکســلواکی، شوروی، رومانی، لهســتان، و مجارستان 
کند. بــه موجب  رســید تــا در نمایش نامــۀ نظــام دوقطبــی در مقابــل پیمــان ناتــو ایفــای نقــش 
کشــورهای عضو به وجــود آمد. از  این پیمان، یک ســتاد مشــترک بــرای نیروهای مســلح تمام 

یــد: ‘صرب ها هــر روز ضمن انواع شــکنجه های دردناک به زنان مســلمان، در چندین  بــارۀ خود می گو مســلمان، در
یــت، متخصص زنان و فرســتادۀ ســازمان ملل به  کر نوبــت بــه نوامیس ما تجــاوز می کردنــد ...’ خانم دکتــر مالکت 
یــد: ‘صرب ها فقط زنان و دختران مســلمان را مورد تعّدی وحشــیانۀ خود قــرار داده اند و  یــن، می گو بوســنی و هرزگو
که از مقامات ارشد صرب به ســربازان صادر شده و استراتژی صرب ها بوده است.’  این اقدام دســتوری بوده است 
کمتر  یخ  که در تار ید: ‘صرب ها بایی سر دختران و زنان مسلمان آوردند  یچ، مسلمان و هجده ساله، می گو خانم یانو
گروهی مرا مورد تجاوز  یاد بود از ســر شب تا صبح به طور  که تعدادشــان ز نمونه ای از آن موجود اســت ... صرب ها 
که زنان و دختران جوان مســلمان را مورد تجاوز جنســی قرار دهیم و  یم  قرار دادند. یکی از آنان می گفت دســتور دار
یم تا آن ها نابود شوند.’ خانم  که از فرماندهی صرب ها به ما رسیده است. باید مسلمانان را سر ببر این فرمانی است 
که صرب ها می توانســتند حیثّیت و شرف ما  ید: ‘تا آنجا  میرســاده فینیچ، 23ســاله، در مورد جنایات صرب ها می گو
یچ،  کردند. آن ها به ما می گفتند شــما زنان مســلمان باید مادران بچه های صرب باشــید.’ خانــم العیر رایانو را نابــود 
کردند. آن ها مزارع و زندگی ما را به  که متوجه شــدیم صرب ها به ما حمله  ید: ‘در منزلمان بودیم  هجده ســاله، می گو
کاردی به روی من کشید و  که مست بودند، به من حمله ور شدند. یکی از آنان  کشــیدند. ســه سرباز صرب،  آتش 
کردند و ضربه ای به  کردم. آن ســه تن حیوان وحشــی به من حمله   لباس هایم را درآورم، مقاومت 

ً
یعا کرد ســر تهدید 

کوچک زندانی شده ام. شرم دارم  یک و  ســرم زده شد و دیگر نفهمیدم. وقتی به هوش آمدم، دیدم در یک خانۀ تار
که لباس بر تن نداشتم، آن ها مرا مسخره  کردند. در  حالی   گروهی به من تجاوز  یم. آن ها به طور  از آنچه گذشت بگو
 به 

ً
و به این ســو و آن ســو پرت می کردند و مســتانه قهقهه می زدند. صرب های وحشــی به مدت 48 ســاعت متوالیا

کردم؛ ولی چیزی نیافتم مقصودم را عملی سازم. روز سوم  کردند. برای رهایی از بدبختی قصد خودکشی  من تجاوز 
که سراپا خون آلود و دست و پایش در زنجیر بود. اول او را نشناختم. بعد فهمیدم  مردی را روبه روی من قرار دادند 
گفتند نگاه کن چطور به دخترت تجاوز می کنیم. او با زاری ناله می کرد و محکم سرش  پدرم است. صرب ها به پدرم 
یچ،  کنم...’ خانم یاسمین فیتر که نمی دانم زنده است یا نه، نگاه  را به زمین می زد. من دیگر نمی توانم به روی پدرم 
یدند و  گلوی پدرم را با چاقو بر کشــتند، آنگاه  ید: ‘صرب ها با حمله به خانوادۀ ما ابتدا مادرم را  بیست ســاله، می گو
کافی نبود. سپس مرا به مدت  ســپس آن ها ]پدر و مادر[ را در آتش انداختند! چرا؟ برای آنکه مسلمان بودند. این 

سه روز مورد تجاوز وحشیانه قراردادند و ...‘«
ین، تراژدی قرن بیستم، قم: نشر اسامی، 1372، 122 ــ 124. رک: علی یوسف وند، بوسنی و هرزگو

1. آندرۀ فونتن از افول و عقب نشینی احزاب کمونیست در غرب و جهان سوم با  عنوان »مهره های واژگون« یاد می کند. 
ین جهانی؟ یکی بدون دیگری، ترجمۀ عبدالرضا هوشــنگ مهدوی، چ2، تهران: فاخته،  رک: آنــدره فونتن، نظم نو

تهران، 1371، 89 ــ 100.
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ینی های این ســتاد مشترک دخالت نظامی در مجارستان در سال 1956 و چکسلواکی  نقش آفر
در ســال 1968 برای مقابله با جنبش های اعتراضی بود. مجارســتان، چکســلواکی، و لهســتان 
کر دند. بلغارستان نیز به آن ها پیوست و   در سال 1991 خروج خود را از این پیمان اعام 

ً
رســما

یه شده بود. اتحاد جماهیر شوروی  آلبانی از پیش از پیمان خارج شــده و یوگســاوی هم تجز
کرده بود. در   اعام 

ً
گورباچف از پیش، پایان عمر ســتیزش با غرب را رسما هم متاشــی شد و 

یرا پیش از آن مارکسیسم مرده بود.1 واقع این پیمان در عمل  جان سپرد؛ ز

کردنحرکتهایسوسیالیستی،مارکسیستی،وناسیونالیستی 11ــفروکش
یکا، برای آنچه یک گفت وگوی جدی و دوستانه نامیده شد  یچارد نیکسون، رئیس جمهور   امر ر
کرد و در پکن به ماقات مائوتســه تونگ، رهبر انقاب چین، شتافت؛ در حالی  به چین ســفر 
یه سال 1972 صورت گرفت یک   که هنری کسینجر نیز او را همراهی می کرد. این سفر، که در فور
یر چین )چوئن  هفتــه بــه طول انجامید. او در این ســفر از دیــوار چین باال رفت و با نخســت وز
کرد.2 بدین ترتیب مائوئیســم، به عنوان  گفت وگو  یکا  الی( دربارۀ عادی ســازی روابط چین و   امر
کرد و یک ضربۀ  که شــعار انقاب جهانی می داد، یک عقب نشــینی واضح  جنبشــی سیاســی 
گشود؛  یکا  که ترس از شوروی به روی   امر یکا،  جدی خورد؛ ولی درهای چین را نه میل به   امر
کتبر سال 1976 ــ در اواخر دورۀ خدمت خود ــ  کسینجر در ا که با وجود اینکه هنری  گونه ای  به 
کره با چین را راجع به مســائل دفاعی و انتقال فنون و تســلیحات پیشرفته  گونه مذا برقراری هر 
کشور از اواسط سال 1973  کارشناسان غربی مدعی شــدند بین دو  کرد،  کشــور تکذیب  به آن 

کمونیســت شوروی چنین  کنگرۀ حزب  گورباچف ششــم مارس ســال 1986 در مراســم اختتامیۀ بیســت و هفتمین   .1
که باید در مورد اهمیت  یخ است  کنگرۀ حزب در شرف پایان است و این تار یز، بیست و هفتمین  گفت: »رفقای عز
کنگره در جّوی حاکی از  که  گفت این اســت  یابی درســتی ارائه دهد. اما آنچه در حال حاضر می توان  کنگره ارز این 
کنگره با صراحت به  یکی برگزار شد. این  وفاداری حزب نســبت به اصول و در ســایۀ اتحاد، دقت، و صداقت بلشو
یه و تحلیل  کمبودها اشــاره داشت و از شــرایط داخلی و خارجی موجود برای توسعۀ جامعۀ ما، تجز نقاط ضعف و 
عمیقــی به دســت مــی داد و در طی این مــدت همواره لحنی بزرگ منشــانه و اخاقــی را برای عملکرد حــزب و دوام 
گورباچف از شرایط خارجی در مرحلۀ اول تحوالت در محیط  کار برده اســت...« به عقیدۀ ما منظور  کشــور به  کل 
یژه در قلمرو ایران  کل منطقه به و نزدیک امپراطوری روسیه با توجه به رخداد بیداری اسامی و انقاب اسامی در 

گورباچف، به سوی جهان بهتر، همان، 199. بوده است. رک: میخائیل 
2. Wenborn Neil, The Hamilton pictoril History of the 20th Century, for word by Lord Briggs, London: Hamilton 
Books, 1993, 425.
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که به برقراری مناسبات نظامی مرتبط می شد.1 کرات محرمانه ای برقرار شده است  مذا
یکا ــ و به  طور کلی کشورهای  یژۀ اقتصادی چین با   امر برقراری روابط عادی و سپس روابط و
یژه  کاهش داد. به و غربی ــ تب و تاب حرکت ها و جنبش های سوسیالیســتی و مارکسیســتی را 
مائوئیســم را در تنگنا قرار داد. پیش از آن، شکســت فضیحت آمیز ناصر در جنگ شــش روزه، 
ین مقاومِت مصدق از مسند قدرت،  با آن شــعارهای آتشــین عربی، و ســقوِط بدون کوچک تر
بــا آن همه التهــاب ملی گرایانه، ناسیونالیســم را بــه محاق برده بــود2 و باالخره پیــروزی انقاب 
کبر بود و از ســوی دیگــر دم از امت اســام و صدور انقاب  که شــعار اصلی اش اهلل ا اســامی، 
گرفت و هم حمیت خودپرستانۀ  به جهان می زد، هم حیثیت جهان وطنی مارکسیســم را نشانه 

ناسیونالیسم را بی نشانه کرد.
پیروزی هایی که این انقاب به صورت حیرت انگیزی به دست آورد فروکش تب سوسیالیسم 
و  آرامــش تــاب ناسیونالیســم را در حــوزۀ جغرافیایی تمدن اســامی در پی داشــت. البته نباید 
مســئلۀ افول نهضت های سیاســی ــ اقتصادی سوسیالیســتی را در این سطح ســاده دید، بلکه 
کشورها، و عملکرد اتحاد جماهیر  کشورهای سوسیالیستی، فقر آزادی در این  کارنامۀ اقتصادی 
شــوروی در حمایت ضعیف از زحمتکشان و مســتضعفان جهان در این افول تأثیر تعیین کننده 
داشــته اســت. به عنوان مثال، در جنگ شش روزۀ اعراب و اســرائیل، غرب با تمام امکاناتش 
که حامی اعراب شــمرده می شــد، به صــدور اعامیه ای  کرملین،  در خدمت اســرائیل بود؛ ولی 
گر در آینده جنگی بین اعراب و اســرائیل رخ دهد، اردوگاه  گفته می شــد: »ا که در آن  کرد  کتفــا  ا
کنار اعراب خواهد بود.« افول نهضت های سوسیالیســتی طی مراحلی  نیرومند سوسیالیســم در 

1. رک:  محمدجواد امیدوارنیا، سیر تحول در اندیشۀ نظامی و سیاست تسلیحاتی چین، تهران: دفتر مطالعات سیاسی 
و بین المللی، 1370، 177.

گذشــته آن هــا را در مقابل یکدیگر قرار  2. ناسیونالیســم عربــی نه تنها منجربه وحدت میان اعراب نشــد، بلکه بیش از 
یسم نیز بود و اعراب را بی رحمانه به مسلخ می برد. سفیر  یژه آنکه این ناسیونالیسم آلوده به چاشنی میلیتار داد؛ به و
یکا در پایان سال 1979 و در آســتانۀ پیروزی انقاب اسامی در ایران چنین نوشت: »فقط  پیشــین اســرائیل در   امر
کشتند، یکی  کردند و  گذشــته، چهار رئیس جمهور عرب ســرنگون شده اند. یکی را در یمن ترور  در مدت هجده ماه 
گذاشتند.  کنار  کودتا   در عراق با 

ً
یتانیا و یکی را هم اخیرا کردند، یکی را در مور یست ها در یمن جنوبی اعدام  را ترور

کنونی ممالک عرب، بیش از پنجاه درصدشان بافاصله پس از کسی به قدرت رسیده اند  از میان سیزده تن سران 
که با خشونت از قید مسئولیت و در بیشتر موارد از قید حیات آزاد شده است. در عرض پنجاه سال گذشته، دوازده 
کینه توزانه و خونین  یاروی هم ایســتاده اند و بــا پیکارهای  که ضمن آن ها اعراب رو جنــگ ســخت و مهیب درگرفته 

از کشته های هم پشته ساخته اند.« البته سفیر مذکور اشاره ای به نقش اسرائیل در این کشتارها نکرده است، رک:
کتابسرا، بی تا، 160. یچارد نیکسون، جنگ واقعی، صلح واقعی، ترجمۀ علیرضا طاهری، تهران:  ر
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گرفت. خروج عملی چین از این اردوگاه و باالخره ســقوط نظام سوسیالیســتی شوروی  صورت 
کرد و امــروز از اردوگاه سوسیالیســم  تیــر خــاص را به قلب نهضت های سوسیالیســتی شــلیک 

یخ باقی نمانده است. چیزی جز یک اسم در خاطرۀ تار

جهاناسالم 12ــخیزشوپیدایشجنبشهایانقالباسالمیدر
یکا یک  کاهش نهاد. انورسادات سال 1978 در   امر تب و تاب حرکت های سوسیالیستی رو به 
که انورسادات این  ید مشهور شد. هنگامی  که به پیمان کمپ دیو کرد  توبه نامۀ سیاسی را امضا 
یر وقت اسرائیل( و جیمی کارتر )رئیس جمهور  توبه نامه را امضا می کرد، مناخیم بگین )نخست وز
کنار او ایســتاده بودند و با شــادمانی به او می خندیدند. انورســادات بدین  وسیله  یکا(  وقت   امر
وطن فلسطینی ها را از آِن مهاجران صهیونیست دانست تا مصر بتواند در صحرای سینا با اجازۀ 

اسرائیل حضور غیرمسلح داشته باشد.
گروه های سوسیالیست فلسطینی از عملکرد ضعیف و نمادین »اردوگاه نیرومند سوسیالیسم« 
در رابطه با حقوق خلق فلسطین دچار حیرت و سردرگمی شده بودند. جرج حبش، که خود از 
یک خانوادۀ مسیحی ارتدوکس برخاسته بود، نمی توانست بفهمد چرا کرملین سوسیالیست، در 
که بخش تفکیک ناپذیری از ســرمایه داری جهان به شمار می رود،  مقابل اسرائیل صهیونیست 
تــا این اندازه مماشــات می کند. او از ســال 1967 تا ســال 2000 دبیرکل جبهۀ خلــق برای آزادی 
کبوتر فلســطین از چنگ  کــه روزی  فلســطین بــه شــمار می رفت؛ ولــی این فقط یــک آرزو بــود 

کند. کند و در فضای آزادی بال و پر باز  خونین عقاب اسرائیل نجات پیدا 
کل، هم رقیب جرج حبش  احمــد جبرئیل، رهبر جبهۀ خلق برای آزادی فلســطین و فرمانده 
بــود و هم شــریک غم هایش. در این جمع، منیر شــفیق جســت وجوگر و بی بــاک دل به آزادی 
که از یک خانوادۀ مســیحی  گرفته بود. او،  ســپرده بود و عشــق به رهایی سراســر وجودش را فرا
که انقاب  برخاســته بود، به چیزی جز رستگاری وطنش نمی اندیشــید. در چنین شرایطی بود 

اسامی در ایران به پیروزی رسید.
پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران موجــی از شــادی در میــان فلســطینی ها به وجــود آورد. 
که عرفات شــادان و خندان  هنوز یک هفته از پیروزی انقاب اســامی در ایران نگذشــته بود 
یفات دیپلماتیک را انجام داده باشد،  کرد و عازم ایران شد؛ بدون اینکه تشر چفیه اش را سرش 
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که برای  گفت: »کسی  گفته شد: »چه بی خبر؟!«  وارد ایران شد و وقتی در فرودگاه مهرآباد به او 
گفت: »من به  کســی اجازه نمی گیرد!« و در ســخنرانی اش در بهشــت زهرا  رفتــن به خانه اش از 

یکا مال تو؛ ولی من به ایران تکیه می کنم.« گفتم   امر موشه دایان 
او هرچند نتوانســت در راه مبارزه با اسرائیل و آزادی فلسطین پا به پای انقاب اسامی ایران 
کرد و رو به اســرائیل آورد و در آغاز دهۀ  کند و در نهایت به دوســت خود، ایران، پشــت  حرکت 
کرد. در این جمع منیر شفیق آن چنان شیفتۀ  1990 در اسلو پیمان سازش با دشمن خود را امضا 
کرد و به پیامبر اسام ایمان آورد  یخی بشارت مسیح عمل  که به فرمان تار انقاب اسامی شد 

و جزء مبشران پیام انقاب اسامی در جهان عرب شد.
با پیروزی انقاب اســامی در ایران، موجی از حرکت های مردمی و اســامی سراســر آســیای 
یقا را فراگرفت. افغانســتان و پاکســتان در شــرق و الجزایــر و تونس در غرب  غربــی و شــمال افر
که با دســت و بازوی جنبش های اســامی به حرکت درآمده بود و  گهواره ای شــدند  دو ســوی 
چهره های سیاسی مختلف نیز کوشیدند از این زمینۀ مساعد بهره برداری کنند. جمعیت اسامی 
که هر دو به شــهادت رســیدند،1  افغانســتان به رهبــری برهان الدین ربانی و احمد شاه مســعود، 
گلبدین حکمت یار، حزب اســامی شــاخۀ یونس  حزب اســامی شــاخۀ حکمت یار به رهبری 
گیانی،  خالــص به رهبری یونس خالص، محاذ ملی اســامی افغانســتان به رهبــری پیراحمد 
حرکت انقاب اسامی افغانستان به رهبری محمد نبی محمدی، حزب اهلل افغانستان، سازمان 
نصــر بــه رهبــری سیدحســین حســینی و عبدالعلــی مــزاری، ســپاه پاســداران انقاب اســامی 
افغانســتان به رهبری سیدعلی بهشتی، جنبش انقاب اسامی، حرکت اسامی افغانستان به 

کبوتر انقاب اســامی افغانســتان بودند و هر دو به  1. احمد شاه مســعود بال نظامی و برهان الدین ربانی بال سیاســی 
کنفرانس  شــهادت رسیدند. نخست احمد شاه مسعود به شهادت رســید و بعد برهان الدین ربانی پس از شرکت در 
کابل. محمد فهیم دشــتی خاطرات خود را از لحظۀ شهادت احمد  بیداری اســامی در تهران و هنگام بازگشــت به 

یسد: کتاب می نو گذاشت. او در این  کتاب را لحظۀ فاجعه  شاه مسعود نوشت و نام 
»از زبان بسم اهلل خان نقل شده که آمر صاحب ]احمدشاه مسعود[ فقط چند روز قبل از شهادت، یکی از خواب  ها 
که لباس های ســفید و  یش ســفید روحانی ای را می بیند  کرده بود. در این خواب، آمر صاحب مرد ر یف  را برایش تعر
ید  کمرش باز می کند و می گو کمر آمر صاحب بسته بوده است از دور  که در  منزهی بر تن دارد و می آید و دستمالی را 
که چنین روحانی ای را در ســال های نخســت  گفته بــوده  کــه وظیفــه ات پایان یافته اســت. آمــر صاحب ایــن را هم 
کمرش را می بندد و به این ترتیب آغاز دوران جهاد و مبارزه اش را اعام  که می آید و  جهاد هم در خواب دیده بوده 

می کند.« رک:
محمد فهیم دشتی، لحظۀ فاجعه، روایت ترور احمد شاه مسعود، بی تا، بی نا، 102. 
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یخ به  رهبری آصف محســنی و صادق هاشــمی، و اتحاد مبارزان اســامی در این مرحلــه از تار
گرفتند. وجود آمدند و با پیروزی انقاب اسامی در ایران جان تازه ای 

کشــور فقیر  که از ســال 1933 تا ســال 1973 به مدت چهل ســال بر این  ســقوط ظاهرشــاه، 
کرد. محمــد داوود خان  کــرده بــود، افغانســتان را وارد دوران جدیــدی از حیات خــود  حکومــت 
کودتای حزب  کرد1 و خود را اولین رئیس جمهور افغانستان نامید. پس از  کودتا  علیه ظاهرشــاه 
دموکراتیک خلق افغانســتان، این حزب اجرای برنامه های سکوالر و سوسیالیستی خود را آغاز 
کارمل و شاخۀ خلق را نورمحمد تره کی  کرد. این حزب دو شاخه داشت؛ شاخۀ پرچم را ببرک 
یاســت جمهوری و حفیظ  اهلل امین در ســمت وزارت  اداره می کــرد. نورمحمــد تره کی در جایگاه ر
کرده بود. حفیــظ اهلل، تره کی را  که این حزب ایجــاد  کار مشــغول شــدند  کابینه ای به  دفــاع در 

یا بی دلیل نیست. که دیکتاتوری پرولتار کشت و به جای او نشست و نشان داد 
کــه بــا پیروزی انقــاب اســامی در ایــران جســارت و جرئــت الزم را  نهضت هــای اســامی، 
کمونیســت ها برخاستند. ارتش سرخ اتحاد جماهیر  کرده بودند، در افغانســتان به مبارزه با  پیدا 
یالیسم جهانی وارد افغانستان شد و با آن مردم فقیر،  شوروی برای نجات خلق ها از سلطۀ امپر
که هیچ تقاضایی نداشــتند، جز اینکه می خواستند مســلمان بمانند، وارد جنگ شد و ده سال 
که از ایالت های مسلمان نشین  در این کشور جنگید و سودی ندید، جز آنکه سربازانش ــ آن ها 
یت به وطن مخفیانه یک جلد قرآن مجید را به  شــوروی بودند ــ هر یک در بازگشــت از مأمور
کمــک مردان ســالخوردۀ خانواده شــان می خواندند.  خانــۀ خــود می  بردنــد و آن را به زحمت با 
یــی تــازه دارنــد از یک خواب هفتاد ســاله بیدار می شــوند و نگاه و نگــرش و منش جدیدی  گو

پیدا می کنند.
که در  نیروهای جهادی افغانســتان با جانفشــانی با ارتش ســرخ می جنگیدند. ارتش ســرخ، 
گرفتار شــده  گشــوده بود، در باتاق افغانســتان  پا تا برلین  جنگ جهانی دوم راه خود را در ارو
گر شوروی  کند تا ا یق عربســتان می کوشید در میان مجاهدان افغانستان نفوذ  یکا از طر بود.   امر
یکا آن را با دستکش  کرد،   امر ســوزان و هراســان دیگ جوشــان آش سیاســی افغانســتان را رها 

 همین طور هم شد.2
ً
عربستان، در دست بگیرد و تا ته سربکشد و اتفاقا

یخ سیاسی معاصر افغانستان، تهران: عرفان، 1393، 29 ــ 73. 1. رک: ابوذر پیرزادۀ غزنوی، تار
کرد: یر نگاه  2. دربارۀ سرانجام حرکت های اسامی در افغانستان می توان به منابع ز
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ینۀ  که هز یکا همچنین در آتیۀ افراط گرایی در افغانستان چشم انداز تازه ای را رصد می کرد    امر
گلوله به  یق عربستان و تجارت مواد مخدر می توانست تأمین شود.1 مواد مخدر چون  آن از طر

قلب ایران هدف گیری و به صورت رگبار شلیک شد. این شلیک هنوز هم ادامه دارد.
یج در تاجیکســتان ظاهر شــد و حزب  اولیــن نتیجۀ جنگ ارتش ســرخ در افغانســتان به تدر
نهضت اسامی تاجیکستان به رهبری سیدعبداهلل نوری در عرصۀ حیات سیاسی تاجیکستان 
گسترده و مخفیانۀ توده های مردم روبه رو شد. حرکت اسامی در  کرد و با استقبال  کار  شروع به 

کرده است. تاجیکستان ده ها هزار قربانی به کشور خود تقدیم 
حرکت اســامی به تاجیکســتان محدود نماند و در سراسر ایالت های مسلمان نشین شوروی 
کرملین به صدا درآمدند.  کو تا مســکو برای  که زنگ های خطر از با گونه ای  گســترش یافت؛ به 
کوشــید به دســت  که خطــر اســام گرایی را خطری جدی برای منافع خود می دانســت،  غــرب، 
که تازه از خــواب قرون بیدار  عربســتان افراط گرایــی را با ســرنگ وهابیت به عروق مســلمانانی 
که خواهان آزادی و عدالت و  کرد. بدین صورت نهضت های اســامی،  کند و  یق  می شــدند تزر
یسم جهانی از صلب  که طفل حرام ترور حقوق اجتماعی و سیاسی خود بودند، بستری شدند 
یالیسم و رحم وهابّیت و در دامن منطقه، در آن متولد شد. البته نه به این معنا که وهابیت  امپر

کند. یسم تمامی منطقه را فتح  توانست با کمک ترور
یخ پیدایش وهابیت هستند. انقاب  یشه دارتر از تار حرکت های اســامی در آسیای مرکزی ر
یخی  اسامی ایران موجب پیدایش بیداری اسامی در جهان اسام شد یا رشد این فرایند تار
کــرد. به  رغم ممنوعیت تبلیغات اســامی در آســیای مرکزی و قفقاز، احزاب اســامی  یع  را تســر
گرفتند. جنبش احیای اســامی در ازبکســتان و  جوانه زدند و ســاقه ســاختند و شــاخ و بــرگ 
که فقط در ازبکســتان ده ها هزار نفر طرفدار فعال دارد.  گونه ای  یشــه بســت؛ به  تاجیکســتان ر

الــف( محمد عارف ســروری، افغانســتان از شــهادت احمد شاه مســعود تا ســقوط طالبــان، تهران: مؤسســۀ فرهنگی 
مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 1389. )محمدعارف سروری رئیس سابق امنیت ملی افغانستان است(
ب( محمدرحیم افضلی، پاکستان عمق استراتژی منطقه ای انگلیسی ها در انتقام از افغانستان، بی جا: بی نا، 1389. 

)محمدرحیم افضلی مشاور سابق رئیس جمهوری فقید افغانستان، برهان الدین ربانی، است(
یکا در برزخ افغانستان )دو جلد(، بی جا: مطبعۀ صنعتی اعتصام، 1392. ج( محمدرحیم افضلی،   امر

یات آن ها را  یکــرد مردمی و آزادی بخش داشــتند و بســیاری از نشــر 1. نخســت حرکت هــای اســامی در افغانســتان رو
مهاجران افغانستانی در تهران، مشهد، و قم منتشر می  کردند؛ ولی با تأسیس طالبان و سپس القاعده، مسیر نهضت و 

کرد. در مورد مطبوعات افغانستان و حرکت های اسامی رک: حرکت دچار تحوالت دردناکی شد و تغییر 
محمدهاشم عصمت اللهی، نظام مطبوعات افغانستان، مقدمۀ دکتر معتمدنژاد، تهران: بیکران، 1382، 404 ــ 471.
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کرملین، دو  یر و جنبش اسامی ازبکستان نیز مشغول فعالیت هستند.1 واشنگتن و  حزب التحر
پایتخت از سه پایتخت نظام جهانی، هر یک در مقابل موج بیداری اسامی راهی را در پیش 
کرملین ناسیونالیسم و قوم گرایی  یز  کردند. تجو یز  یی را تجو گرفتند و پزشک وار در مقابل آن دارو
کار بســتند؛ ولی  یســم. هر دو نیــز داروی خــود را به  یــز واشــنگتن افراط گرایــی و ترور بــود و تجو
کرملین برای روسیه ــ نه برای مسلمانان ــ شفابخش بود و داروی واشنگتن برای  به ظاهر داروی 
یژه در  یســتی را به و گروه های ترور یق وهابیت به عروق آســیای مرکــزی،  یت هاکــت زا. تزر بشــر
دّرۀ فرغانه پدید آورد و موجب رشــد بنیادگرایی در حرکت های اسامی به نسبت های مختلف 
یق افغانستان وارد آسیای مرکزی می شد، به تجارت مواد مخدر در این  که از طر شد. وهابیت، 

منطقه نیز کمک کرد.
در خاورمیانه رشد و پیشرفت حرکت های اسامی غیرقابل چشم  پوشی بوده است. هر جا که 
یسم کمتر و عقانیت و مردم ساالری اسامی بیشتر رشد  مذهب مردم تشیع بوده، وهابیت و ترور
و نمو داشــته اســت. در لبنان شیعیان با رهبری حزب اهلل لبنان متشکل و متحد شدند و ستون 

فقرات مقاومت مردم لبنان را در مقابل تجاوزات اسرائیل به وجود آوردند.
در عــراق مرجعیــت و نهاد هایی نظیر مجلس اعای انقاب اســامی و حزب الدعــوه، و ... 
ین مردم با  کردند. در بحر کارآمد هدایت   

ً
کشــور را به سوی برقراری نظام مدنی مشروع و نســبتا

رهبری شــیخ عیسی قاسم و شــیخ علی ســلمان متحد و متفق در مقابل دیکتاتوری آل خلیفه 
یکاســت ــــ مقاومت می کننــد. در یمن مردم  کــه در حمایت عینــی و علنی غرب به رهبری   امر ــــ 
بــا رهبــری انصاراهلل هم اســتبداد داخلــی را از میان برداشــته اند و هــم با تجــاوز خارجی مقابله 
می کنند. در عربستان شیعیان بی رحمانه  سرکوب می شوند و رهبر آنان، شیخ باقر النمر، در سال 

بازگوکننــدۀ  و در ضمــن  نشــان می دهــد  مرکــزی  آســیای  را در  اســامی  زمینــۀ اجتماعــی حرکت هــای  یــر  ز گــزارش   .1
کرده است: که وهابیت و تکفیر از این زمینۀ اجتماعی آماده  سوءاستفاده ای ا ست 

ید: ‘در سپتامبر  یر[ در تاشکند بوده، چنین می گو »... یک محقق، که شاهد دستگیری یکی از اعضای حزب ]التحر
یر  یع اعامیه های حزب التحر 2001 من شاهد دستگیری یک مرد جوان 31ساله در بازار چورسو ]چهارسو[ به جرم توز
که  کنند هشدار داد  کردند مداخله  که تاش  کسانی  کتک زد و به همۀ  بودم. پلیس او را در جلوی چشم جمعیت 
کبر.’ او همچنین  یاد می زد: ‘اهلل ا  فر

ً
آنان نیز به دردسر خواهند افتاد؛ اما آن پسر به نحو شگفت انگیزی آرام ماند و دائما

ف، این یهودی بی دین، 
ُ
یم ا کر موفق شد تا یک عبارت را به طور واضح چند بار تکرار کند: ‘به خود بیایید برادران! 

ینید‘...« کنید و از میان خودتان خلیفه ای را برگز را سرنگون 
گروه بحران بین المللی، اسام رادیکال در آسیای میانه، ترجمۀ احسان موحدیان، تهران: پژوهشکدۀ مطالعات  رک: 

راهبردی، 1383، 81.
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2016 به دســتور محمد بــن نایف، ولیعهد وقت عربســتان، اعدام شــد؛ با وجود ایــن، هیچ گونه 
یزی شده   یه ــ اگرچه شــیعیان برنامه ر یســم در آن ها دیده نشــده اســت. در نیجر گرایشــی به ترور
یســتی بوکوحــرام آن ها را قتل عام  گروه وهابی و ترور یه با هدایت  کشــتار می شــوند و ارتش نیجر
می کند و دختران آن ها را می رباید و شــکنجه می کند و رهبر آن ها، شیخ ابراهیم زکزاکی، دستگیر 
یان تظاهرات روز جهانی قدس همسر و سه  و بازداشــت و زندانی شده اســت و نظامیان در جر
کشــته اند ــ حرکت شــیعیان در یک چهارچوب مدنی و مشــروع ادامه دارد و  گلوله  پســرش را با 

فعالیت های آن از مرزهای حقوقی تجاوز نمی کند.
ولی وضع در سومالی، لیبی، و سایر مناطق متفاوت است. در سودان، اگرچه حرکت اسامی 
یخچه ای از اســام گرایی و  یشــه دار اســت و مردانی نظیر حســن الترابی و صادق المهــدی تار ر
یستی از فقر اقتصادی و فرهنگی موجود برای  گروه های ترور سیاست ورزی را به وجود آورده اند، 
کرده اند. امروز درگیری و جنگ داخلی  یب بنیادهای عدالت طلبی و آزادی خواهی استفاده  تخر
که با کمک تسلیحاتی اسرائیل صورت می گیرد ــ موجب بروز قحطی شده و  در جنوب سودان ــ 
یشه بست  یسم در سودان از سال های 1990 ر یک میلیون نفر در معرض قحطی قرار دارند. ترور
یکا و  کرد. دولت ســودان تحت فشــار   امر کشــور یک مرکز آموزشــی تأســیس  و القاعــده در این 

یۀ این کشور تن داد. اسرائیل به تجز
کشــور قدرت طلبی از نردبان  یشــه دارتر از سودان اســت. در این  جنگ داخلی در ســومالی ر
گرفته اســت و بــا زبان تفنگ با  اســام خواهی توده هــای مردم باال رفتــه، بر فراز این نردبان جا 

رقبای خود گفت وگو می کند.
گروه اســام گرا دولت ســومالی را تشــکیل دادند؛ ولی اتحاد آن ها بیش از  در ســال 2006، دو 
کشــور ســومالی در دســت یکی از آن دو اســت و  شــش ماه دوام نیاورد و اینک هر قســمت از 
که می تواند عاقۀ مــردم را به  کشــور در حالــت جنگ داخلی به ســر می برد. ولی تنها شــعاری 

که وعدۀ بازگشت اسام و عدالت را به جامعه می دهد. کند شعاری است  خود جلب 
یان اصلی اخوان المسلمین )که از دیرباز با  کشورهای عربی و در میان اهل سنت، دو جر در 
یان تکفیری )که بیشتر تحت تأثیر عربستان سعودی است(  فراز و فرودهایی حضور داشته( و جر

دیده می شود.
در مصــر مردانی نظیر مصطفی مشــهور، مأمون الهضیبی، احمد سیف االســام البنــا، در اردن 
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یه شــیخ  محمــد عبدالرحمــن خلیفــه، عبدالمجیــد ذنیبــات، و عبداللطیــف عربیات، در ســور
یدی، در ســودان دکتر حســن ترابــی، صادق  عبدالفتــاح ابوغــده، عصــام العطــار، و حســن هو
المهــدی، صادق عبداهلل عبدالماجد، در تونس راشــد الغنوشــی، در مغرب شــیخ عبدالســام 
یت شیخ جاسم  کو یاســین، در الجزایر محفوظ نحناح، شیخ عباس مدنی، و علی بلحاج، در 
محمــد یاســین، در یمــن عبدالملک الحوثی، در پاکســتان قاضی حســین احمد و اســتاد خّرم 
مراد، در هند سراج الحسن، در بنگادش پروفسور غام اعظم، و شیخ مطیع الرحمن نظامی، 
در مالزی شــیخ فضل نور، هادی آونگ، و حســن شــکری، در فلسطین شــهید فتحی شقاقی، 
گلن، و دکتر  منیر شــفیق، ابراهیم غوشــه، و ابراهیم مرزوق، در ترکیه نجم الدین اربکان، فتح اهلل 
شــوکت قازان، در اردن دکتر فرحان، در عراق شــهید سید محمدباقر صدر، شهید سید محمدباقر 
حکیم1، در افغانستان برهان الدین ربانی، شهید بلخی، و آیت اهلل محسنی از مردانی بودند که بر 

حرکت  های اسامی تأثیر گذاشته اند.
امروز نام صدها گروه و حزب اسامی در سراسر جهان اسام به گوش می رسد؛ اخوان المسلمین 
یقا حضــور دارد. در تونس حرکت النهضه، در مغرب جمعیت العدل و االحســان،  در شــمال افر
گوناگون و  در فلســطین حمــاس، و در الجزایــر جبهۀ نجات اســامی، صرف نظر از انگیزه هــای 
گر اسام خواست اصلی مردمی که در این کشور ها زندگی  عملکرد های متفاوت، حضور دارند. ا

گروه و جنبش و حرکت به وجود نمی آمد. می کنند نبود، به نام اسام این همه 

13ــپایاناسطورۀشکستناپذیریاسرائیل
ین آن ها ارتش مصر اســت و  کــه بزرگ تر اســرائیل با شکســت دادن پی در پــی ارتش های عربی 
ین ارتش عربی نامیده می شــود، در جنگ های متعدد، اســطورۀ شکســت ناپذیری خود  قوی تر
کشــورهای غرب گرای عربی نیز توانســته بودند با  را بر ســر زبان ها انداخته بود. البته زمامداران 
تظاهر به مقاومت و جنگ دربرابر اســرائیل در عین عقب نشــینی در مقابــل نیروهای آن به این 
کمک شایان توجهی بکنند. مثًا، ملک حسین، پادشاه سابق اردن، در جنگ  اسطوره سازی 
گفت وگوی خبری ظاهر شد و همۀ رسانه های بین المللی  یش نتراشیده در یک  شــش روزه، با ر
یشــش را بتراشــد! در حالی  گرماگرم جنگ، فرصت نکرده ر که او در  بر این نکته متمرکز شــدند 

کتاب، 1392، 67 ــ 73. 1. رک: سید هادی خسروشاهی، حرکت های اسامی معاصر، تهران: بوستان 
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ینان  که بسیاری از رهبران عرب با اسرائیل و اسرائیل آفر  که اصواًل امروز این واقعیت آشکار شده 
کرد و  کرانۀ باختری را در دســت اســرائیل رها  یژه انــد و در همــان جنــگ، اردن،  دارای روابــط و
درعوض به ســرکوب فلســطینی ها در ســپتامبر ســیاه پرداخت و امروز پســرش، هم پادشاه اردن 
که در دانشکدۀ افســری سلطنتی انگلیس تعلیم دیده،  و هم افســر ارتش انگلســتان است. او، 
یج به درجۀ  با درجۀ ســتوان دومی وارد ســواره نظام ارتش سلطنتی انگلیس شــد و سپس به تدر

سرهنگی و جانشین فرمانده سواره نظام سلطنتی انگلیس رسید.
تــا قبــل از پیروزی انقــاب اســامی و ســپس پیدایش جنبش هــای انقابــی، نظیر جنبش 
انقابــی حــزب اهلل در لبنان و جنبــش انقابی جهاد اســامی برای آزادی فلســطین وحماس، 
که جنگیدن با ارتش  که در افکار عمومی اعراب در فلســطین ایجاد شده بود این بود  تصوری 
یم هســتند. در سال  اســرائیل امکان پذیر نیســت و اعراب محکوم به شکســت در مقابل این رژ
بنانیه« یا »یگان هــای مقاومت لبنان« را به 

ُّ
1974 امــام موســی صدر جنبش »افواج المقاومــة ال

که به معنی امید و آرزوست. آن روزها  وجود آورد. مخفف این نام در زبان عربی »امل« است، 
مقاومت در مقابل تجاوزات پی در پی اســرائیل یک آرزو و امید دســت نیافتنی به نظر می رســید؛ 
که موجب  ولــی ایــن جنبش آن چنــان تحولی در عرصــۀ حیات اجتماعی لبنــان به وجــود آورد 

نگرانی جدی غرب و اسرائیل شد.
یان ســفر به لیبی، به  در آســتانۀ پیــروزی انقاب اســامی در ایران، امام موســی صدر در جر
که تا  گونه ای  صــورت ابهام آمیــزی از صحنۀ حیات سیاســی و اجتماعی لبنان حذف شــد؛ بــه 
ســال ها تصور می رفت ســرهنگ قّذافی، رهبر لیبی، مســئول ایــن آدم ربایی پیچیده و دشــوار و 
ابهام آمیز اســت. ولی با ســقوط ســرهنگ قذافی نیز هیچ ردپایی از امام موســی صدر به دســت 

نیامد و مسئله بیش از گذشته در هالۀ ابهام فرورفت.
که به  گرایشی  گرایش در این جنبش آشکار شد؛  پس از ناپدید شــدن امام موســی صدر، دو 
یم  که بر مقاومت در مقابل ارتش رژ گرایشی  مبارزۀ سیاسی و نمادین با اسرائیل تمایل داشت و 
گرایش دوم به  طور طبیعی با پیروزی انقاب اسامی در ایران  صهیونیســتی پافشــاری می کرد. 
شــوق و شــور تازه ای یافتــه بود و رهبران آن، شــهید دکتر مصطفی چمران و شــهید ســید عباس 

کردند. موسوی، جنبش جدیدی را به نام جنبش امل اسامی پایه گذاری 
با پیوســتن دکتر مصطفــی چمران به انقاب اســامی در ایران و پیوســتن جوانان حزب الهی 
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لبنان به نیروهای امل اســامی در اوایل ســال 1980م جنبش انقابی حزب اهلل لبنان به رهبری 
کــرد. این جنبــش بــا الهــام از تعالیــم انقابی امــام خمینی  شــهید ســید عباس موســوی ظهــور 
گســترش داد.1 در ســال 1992 یگان هــای تــرور ارتــش اســرائیل رهبــر ایــن  فعالیت هــای خــود را 
کردند و شورای مرکزی حزب اهلل، سید حسن نصراهلل را به  جنبش، سید عباس موسوی، را ترور 

گرفت. ید و او در جایگاه دبیرکل حزب اهلل لبنان قرار  رهبری این جنبش برگز
جنبــش انقابــی حزب اهلل لبنــان در عرصۀ مقاومت به توفیقات چشــمگیری دســت یافت و 
یکی ارتش اســرائیل را از جنوب لبنان بیرون برانــد و برای اولین بار  توانســت بــا جنگ های چر
کارش قرار دارد ــ به عقب نشینی  این ارتش را ــ  که توسعۀ اسرائیل از اروندرود تا نیل در دستور 

کند. به همین دلیل با استقبال مردم لبنان روبه رو شد. وادار 
کابینه  گستردۀ مردمی، نمایندگان حزب اهلل لبنان وارد  در سال 1993م، به دلیل حمایت های 
یج با تداوم مقاومت اســامی و مبارزات حزب اهلل لبنان اســطورۀ  و مجلس لبنان شــدند. به تدر

یر سؤال رفت.2 شکست ناپذیری ارتش اسرائیل ز
به  دنبال پیدایش جنبش انقابی حزب اهلل لبنان، در میان اهل تســنن عرب شــور و شــوق 
جدیدی برای مبارزه با اسرائیل پدید آمد و جنبش جهاد اسامی برای آزادی فلسطین در میان 
گرفت. »حرکةالجهاد االســامی فی فلســطین« یــک جنبش انقابی  اهل تســنن عرب شــکل 
کشور فلســطین و برقراری نظام مردم ساالری  که هدف آن  آزادی  در میان مردم فلســطین اســت 
کشــور اســت. این جنبش به دلیل خیانت ســاف3 به آرمان آزادی فلســطین و  اســامی در آن 
به رســمیت شناختن اســرائیل در پیمان اســلو4 آن را مشــروع و نمایندۀ مردم فلسطین نمی داند 

1. برای آشنایی با حزب اهلل، رک:
یب، دین و سیاســت در حزب اهلل، ترجمــۀ غامرضا تهامی، تهران: مؤسســۀ مطالعات اندیشه ســازان  امــل ســعد غر

نور، 1385.
2. محمد خواجه نتایج نظامی جنگ 33روزه را چنین برمی شمارد:

یختــن هیبت بازدارندگی اســرائیل، ب( نمایان شــدن رخنه گاه های ســاختاری مهم در بافت  الــف( برهــم زدن و فرور
کارآمدی نیــروی احتیــاط و تجهیزات و  جامعــه و ارتــش اســرائیل، ج( ضعف نیــروی هوایی اســرائیل، د( نمایــش نا
یت  ملزومــات نیروهــای اســرائیل و( ضعــف اطاعاتی ارتش اســرائیل و تغییر وضعیــت جبهۀ داخل اســرائیل ه ( تقو

روحیۀ اعراب و رزمندگان اسام.
رک: محمــد خواجــه، پیروزی دشــوار )جنــگ 33روزۀ اســرائیل و حزب اهلل(، مترجم علی شــمس، تهران: موسســۀ 

مطالعات اندیشه سازان نور، 1387، 206 ــ 207.
3. سازمان آزادی بخش فلسطین

که در سال 1993 به امضای ساف و اسرائیل رسید. یت های موقت دولت خودگردان  4. بیانیۀ اعام اصول و اولو



ایران  |  393 فصلهشا:چهلسالمقاومتانقالباسالمیدر

کرده  که پیمان اســلو ساف را به پلیس اســرائیل در مقابل ملت فلسطین تبدیل  و معتقد اســت 
است و شواهد موجود نیز این نظر را تأیید می کند.

گرفت؛ ولی ســال بعد در  کرات این پیمان در اســلو، پایتخت نروژ، در ســال 1992 صورت  مذا
واشــنگتن به امضای اســحاق رابین و یاســر عرفات رسید. در ســال بعد هم جایزۀ صلح نوبل 
گرفت. به موجب این پیمان،  به اســحاق رابین، عرفات، و شــیمون پرز به طور مشــترک تعلق 
گونه مقاومت نظامی در مقابل ارتش اسرائیل را  ســاف اســرائیل را به رســمیت می شناســد و هر 
مردود می داند و درعوض اسرائیل تشکیل یک دولت خودگردان فلسطینی را همچون یک نهاد 
یــر چتــر امنیتــی و نظامی خود می پذیــرد. طبق ایــن توافق، قرار بود ظرف پنج ســال  اداری در ز
گذشته است و دولت  دولت فلسطین شــکل بگیرد؛ ولی تاکنون 25 سال از امضای این توافق 

فلسطینی شکل نگرفته است.
همکاری هــای دولــت خودگردان ســاف با مقامات امنیتی و نظامی اســرائیل موجب ســرکوب 
یادی را در میان فلسطینی ها به وجود آورد. دقیق تر و کشنده تر مردم فلسطین شد و پرسش های ز
گفته می شود یاسر عرفات نیز از امضای این پیمان پشیمان شده بود و به همین دلیل عوامل 
یختن مقداری سم در یک نوشیدنی و نوشاندن آن به عرفات او را از پای درآوردند  اسرائیل با ر

گرفت. که روابط نزدیکی با غرب دارد، جای او را  و پس از او محمود عباس، 
اندیشــۀ تأســیس جنبش انقابــی جهاد اســامی برای آزادی فلســطین بــا الهــام از پیروزی 
انقاب اسامی در ایران به رهبری امام خمینی در ذهن دکتر فتحی شقاقی شکل گرفت. فتحی 
شــقاقی در ســال 1951 در غــزه به دنیا آمد و تحصیات دانشــگاهی خود را نخســت در رشــتۀ 
کرد؛ ولی به رشــتۀ پزشــکی روی آورد و در این رشته فارغ التحصیل شد. او پس  یاضیات آغاز  ر
کتاب  که  از پیــروزی انقــاب اســامی در ایران، آن چنان شــیفتۀ تعالیم امام خمینی شــده بــود 
ین نوشــت؛ ولی این شــیفتگی بدون  یخــی خــود را به نام خمینی: راه حل اســامی و جایگز تار

که شهید فتحی شقاقی آن ها را به خاطر داشت. دلیل و جدا از تجربیات تلخی نبود 
جنبــش انقابــی جهــاد اســامی بــرای آزادی فلســطین بــا الهــام از انقــاب اســامی ایــران 
یاتی از سوی این جنبش در شهرهای  مســاجد را پایگاه فعالیت های تبلیغی خود قرار داد. نشر
یۀ المختار االســامی در قاهره در سال 1358  قاهره، لندن، بیروت، و تهران منتشــر شدند. نشر
یه ای در لندن در سال  )1979م( منتشر شد و نتوانست دوام بیاورد و تعطیل شد. همچنین نشر
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که آن هم نتوانســت دوام بیاورد و تعطیل  1361 ]1982[ به نام الطلیعۀ االســامیه منتشــر شــد 
که هنوز هم  یه ای از سوی این جنبش در بیروت از ســال 1361 )1982م( منتشر شد  شــد. نشر
یه ای در تهران از سال 1376 )1997م( به نام نداء القدس منتشر  منتشر می شود و همچنین نشر

که انتشار آن در تهران همچنان ادامه دارد. می شود 
مرام جنبش جهاد اسامی برای آزادی فلسطین پرهیز از ملی گرایی و الهام از آموزه های اصیل 
اسامی است.1 به همین دلیل در میان مردم فلسطین دارای پایگاه و جایگاه گسترده ای است. 
کار  هســته های نظامی این جنبش از ســال 1363 به رهبری شــهید دکتر فتحی شــقاقی آغاز به 
گونه انتقاضۀ  کرد و این  کرد و در سال 1366 نبرد الشجاعیه را علیه ارتش اسرائیل سازماندهی 

نخست فلسطین آغاز شد.
جنبش جهاد اســامی برای آزادی فلســطین از حمایت  های معنوی انقاب اسامی ایران و 
خدمات آموزشــی جنبش انقابی حزب اهلل لبنان بهره مند بوده اســت. چهــارم آبان 1374 )26 
کردند. شهادت  کتبر 1995م(، مأموران ارتش اسرائیل در کشور مالت دکتر فتحی شقاقی را ترور  ا
او موجی از تأثر و خشم را در میان مردم فلسطین بر جای گذاشت. فتحی شقاقی مقاومت رابرت 
جرارد2 را، شجاعت ارنستو چه گوارا3 را، صداقت مالکوم ایکس4 را، صابت محمدعلی کلی5 را، 
پر6 را به هم آمیخته، یک جا در خودش جمع کرده بود. شخصیت او آن چنان  و لطافت جان کو
شیفتگی در اعضای جنبش جهاد اسامی به وجود آورده بود که مرگ او را نمی توانستند باور کنند.
جنبش جهاد اســامی برای آزادی فلســطین آن چنان تحت تأثیر آموزه های انقاب اســامی 
کتاب شهید دکتر فتحی شقاقی را با  که برخی آن را متمایل به تشــیع می دانند و  در ایران اســت 

یســد: »تأســیس جنبش  1. اصاح جاد، مدیر مؤسســۀ مطالعات زنان و عضو هیئت علمی دانشــگاه بیر زایت، می نو
یز  جهــاد اســامی در اواخر ســال 1979 به دلیل اختافــات بنیان گــذاران آن، همچون دکتر فتحی شــقاقی و عبدالعز
عوده، با مواضع اخوان المسلمین در عرصۀ فلسطین بود. پایه گذاران جهاد اسامی، که به کاهش مقاومت و مبارزات 
مســلحانۀ اخوان المسلمین فلســطین اعتراض و انتقادات شدیدی داشتند، جنبش جهاد اســامی را با الگوبرداری 
یم صهیونیستی تأسیس  کامًا مقاومتی و مبارزاتی علیه رژ یکردی  گرایشی اسامی و رو از انقاب اســامی ایران، با 
یم صهیونیستی به ستوه  که در آن روزها پس از شکست های پی در پی در عرصۀ مبارزه با رژ کردند. مردم فلسطین، 
که عاقۀ بســیاری به مبارزه داشــتند،  آمــده بودند، پیوســته به ایــن جنبش روی آوردنــد و در این بین جوانان نیز، 

یت اعضای این جنبش را تشکیل می دادند...« کثر ا
اصــاح جاد، »وزن و جایگاه زنان در جنبش های اســامی«، ترجمــۀ فرزانه لطیفی، فصلنامۀ مطالعات منطقه ای، 

س15، ش2، بهار 1393، تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 121.
2.Robert Gerard 3. Ernesto che Guevara 4. Malcolm X 5. Mohammad Ali Clay
6. John Cooper
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 عنوان الخمینی: الحل االسامی و البدیل منشور اندیشه و نگرش این جنبش می شمارند.
و باالخره جنبش مقاومت اســامی )حرکۀ المقاومۀ االســامیه(، مشــهور به حماس، هشت 
سال پس از پیروزی انقاب اسامی ایران )1987م( به رهبری شیخ احمد یاسین تأسیس شد 
کرد. شــیخ احمد یاســین از طرفداران انقاب اســامی  و هــدف خود را آزادی فلســطین اعام 
ایران بود. او در اردیبهشــت ســال 1377 بــه دعوت مجمع جهانی اهل بیت بــه ایران آمد و به 
حضور مقام معظم رهبری رســید. شیخ یاسین سحرگاه دوشنبه 24 مارس 2004م، هنگام خروج 
که از بالگرد استفاده می کردند، به  از یک مسجد در نوار غزه، به دست یک تیم ترور اسرائیلی، 
یل  کرد آر همراه یکی از فرزندان و دو تن از محافظانش به شــهادت رســید. رادیو اسرائیل اعام 
 بر عملیات ترور شیخ احمد یاسین نظارت داشته است. 

ً
یر اسرائیل، شخصا شارون، نخست وز

یشۀ اخوانی دارد؛ ولی با الهام از انقاب اسامی ایران به مبارزه و مقاومت تا  جنبش حماس ر
مرز شهادت روی آورده است.

یــر ســایۀ حمایــت  جنبــش حمــاس ماننــد جنبــش جهــاد اســامی بــرای آزادی فلســطین ز
کرده است.1 فلسطینی هاست و با حمایت مردم تشکیات قانونی خود را در نوار غزه حفظ 

جوشــش جنبش های مردمی با انگیزۀ اســامی و الهام از راه امام خمینی در نقاط مختلف، 
کز تحقیقات راهبردی و  یژه در لبنان و نوار غزه، نمی توانست از دید مأموران اطاعاتی و مرا به و
یژه پس از ترور رهبر حزب اهلل لبنان،  یس های جاسوسی غرب و اســرائیل پنهان بماند. به و ســرو
کــه با قــدرت و صابت  شــهید ســید عباس موســوی، این جنبــش نه تنهــا رو به ضعــف نرفت 
بیشــتر در عرصــۀ دفــاع از مــردم لبنان ظاهــر شــد. هواپیماهای بدون سرنشــین ایــن جنبش بر 
فراز ســرزمین های اشغال شدۀ فلســطین به پرواز درمی آمدند و تحرکات نظامی ارتش اسرائیل را 
تحت نظــر می گرفتنــد. ارتش اســرائیل حمله به لبنان و اشــغال مجــدد جنوب آن و پیشــروی تا 
کار خــود قرار داد  کشــتار نیروهــای جنبش حزب اهلل لبنان را در دســتور  بیروت و خلع ســاح و 
و بــرای اقدام علیه مردم لبنان آماده می شــد. اطاعات ایــن آمادگی ها را بخش های اطاعاتی 
یر بودند برای دفاع از ظرفیت های دفاعی خود و  گز یافت می کردند از این رو، نا حزب اهلل لبنان در

کنند. امنیت لبنان زمان و مکان درگیری را خود تعیین 

یب بازی بهار عربی را خورد؛ ولی با دیدن نقش  یه دچار مشکل شد و فر 1. جنبش حماس در درک ابعاد بحران سور
کند. کوشید حرکت خود را تغییر داده، به نفع محور مقاومت اسامی حرکت  یکا و اسرائیل در این بحران،    امر
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که به اسارت  پس از درخواست های متوالی حزب اهلل لبنان، مبنی بر آزادی شهروندان لبنانی 
یم به سر می بردند، در دوازدهم ژوئیۀ 2006م  ارتش اسرائیل درآمده بودند و در زندان های این رژ
که به  نیروهای دفاعی حزب اهلل لبنان با پیشــروی پیش گیرانه به قســمت هایی از خاک لبنان، 
اشغال ارتش اسرائیل درآمده بود، با یک یگان نیروی زمینی ارتش اسرائیل روبه رو و برای دفاع 
از خــود بــا آن ها درگیر شــدند. در این درگیری هشــت نفــر از نیروهای ارتش اســرائیل جان خود 
را از دســت دادنــد و تعــدادی نیز مجروح شــدند. مأمــوران حزب اهلل لبنــان نیز دو نفــر از آن ها را 

بازداشت کردند.
کردن نظامیان بازداشت شــدۀ اســرائیل اســت؛ ولی  که آمــادۀ آزاد  کــرد  حــزب اهلل لبنــان اعام 
درعوض اسرائیل باید چهار نفر از شهروندان لبنانی را ــ سمیر قنطار، نسیم نصیر، یحیی سخاف، 

کند. و علی فراتن ــ از زندان های خود آزاد 
اسرائیل نه تنها این پیشنهاد را نپذیرفت یا با ارائۀ پیشنهادات متقابل آن را تعدیل نکرد، بلکه 
کشــور  که برای حمله به لبنان و اشــغال نظامی این  گرفت برنامــه ای را به اجرا بگذارد  تصمیــم 
کــرده بود. از ایــن رو، نیروهای ارتش  یزی  کشــتار و خلع ســاح نیروهای حــزب اهلل لبنان طرح ر و 
یا، لبنان را هدف حمات دامنه دار و بی ســابقۀ خــود قرار دادند و  اســرائیل از هوا و زمیــن و در

کردند. گلوله باران  یا  کشور را از زمین و هوا و در 33 روز این 
یربنایی، پل ها، جاده ها،  یکا تأسیسات ز نیروی هوایی اسرائیل با بمب افکن های ساخت   امر
کز خدماتــی لبنان را هدف حمــات خود قرار دادنــد.1 ولی این  بیمارســتان ها، فرودگاه هــا، و مرا
حمات نه تنها موجب خاموش شدن آتش مقاومت اسامی و جنبش انقابی حزب اهلل لبنان 
که موجب هاکت ده ها نفر از نظامیان ارتش اسرائیل و فرود موشک های حزب اهلل بر سر  نشد 

نیروهای اسرائیل و جان باختن حداقل 43 نفر از صهیونیست ها شد.

کرد و بیش از دوازده هزار ســورتی پرواز جنگی  کلیۀ زرادخانه های هوایی خود در جنگ لبنان اســتفاده  1. »اســرائیل از 
کل ارتش   اهــداف غیرنظامی بودند. رئیس ســتاد 

ً
که عمدتآ انجــام داد و طــی آن به اهداف مختلفی حمله ور شــد، 

کنــی در لبنان  کوبیدن اما گفته بود: ‘صــد فروند هواپیما به طــور هم زمان مشــغول درهم  اســرائیل، ژنــرال حالوتــس، 
یــخ 12 ژوئیۀ 2006 نیروی هوایی اســرائیل از رأس الناقوره تا منطقۀ العرقوب به روســتاهای خط مرزی  بودنــد.’ از تار
کرد. ظرف 48 ساعت  کرد و جدا از حمات به سواحل لبنان، بیش از سی روستای جنوب لبنان را بمباران  حمله 
که شهرســتان های جنوب لبنــان را به یکدیگر مرتبط می ســاخت، و نیز  پــس از شــروع جنــگ، دوازده پــل در لبنان، 
پل هــای ارتباطی بین جنوب لبنان با بیــروت و النبطّیه با بیروت )الزهرانی، االولــی، وادی الزنیه، الدامور القدیمه، و 
که مناطق لبنان را به  کلیۀ پل هایی می پرداخت  یب  الدلهمیه( منهدم شدند. از روز 19 ژوئیه 2006 نیز اسرائیل به تخر

یکدیگر مرتبط می ساخت...« )محمد خواجه، همان، 74 ــ 75.(
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از آنجایی که آتش نیروهای حزب اهلل دقیق و هدفمند بود، بیشتر نظامیان اسرائیل به هاکت 
کور  که حمات ارتش اسرائیل  کمتر آســیب وارد شــد. ولی از آنجایی  رســیدند و به غیرنظامیان 
و بی دقت و آمیخته با بی رحمی و ترس بود، بیشتر غیرنظامیان و شهروندان عادی لبنان آسیب 
کشــید، بیش از 1100 نفر از مردم عادی  که 33 روز طول  که در این جنگ،  گونه ای  دیدند؛ به 
به شهادت رسیدند؛ در حالی  که تعداد شهدای رزمندگان حزب اهلل فقط 70 نفر بود. سی درصد 
یر 13 ســال تشــکیل می دادند. مثًا، در 30 ژوئیه  کودکان ز قربانیان حمات نظامی اســرائیل را 
کرد. در این بمباران،  2006 اسرائیل پناهگاه مردم روستای قانا را با بمب های خوشه ای بمباران 
کرد و موجب شهادت 54 نفر از مردم  دو بمب خوشه ای به یک پناهگاه در مرکز روستا اصابت 
کودکان و زنان و مردم  یادی از  کودک بودند، و زخمی شدن تعداد ز که 37 نفر آنان  غیرنظامی، 

غیرنظامی شد.
گــر ارتــش اســرائیل بــه مــردم غیرنظامی حملــه می کــرد، درعوض حمــات نیروهــای دفاعی  ا
حــزب اهلل بســیار دقیق و حساب شــده بود؛ مثــًا در دوازدهــم جــوالی 2006 دو زره پوش ارتش 
اسرائیل هدف نیروهای دفاعی حزب اهلل قرار گرفت و سرنشینان آن کشته، زخمی، و اسیر شدند. 
در چهاردهــم جــوالی 2006، یگان موشــکی حــزب اهلل لبنــاْن ناوچۀ جنگی موشــک انداز نیروی 
یایی  کار انداخت. نیروی در یایی ارتش اسرائیل را، موسوم به ساعر، هدف قرار داد و آن را از  در
اسرائیل توانست جلوی غرق شدن این ناوچه را بگیرد و آن را از صحنۀ نبرد خارج کند. در این 
یایی اسرائیل کشته شدند. در همین روز یک پایگاه نظامی اسرائیل  حمله چهار افسر نیروی در
کارخانه و مرکز ذخیره ســازی ســوخت  کاتیوشــا موشــک باران شــد. هفدهم جوالی 2006 یک  با 
گرفت. در طی این جنگ، اغلب تانک های پیشرفتۀ ِمرکاوای ارتش  ارتش اسرائیل هدف قرار 
اسرائیل، که از خط مرزی گذشتند و وارد خاک لبنان شدند، دیگر هرگز نتوانستند به پایگاه های 

خود برگردند.
گســترده از بمب  های خوشــه ای و فســفری اســتفاده  در ایــن جنگ، ارتش اســرائیل به  طور 
که »کنوانســیون منع اســتفاده از ســاح های ممنوعه« نتوانست این واقعیت را  گونه ای  کرد؛ به 

تأیید نکند.
که تمام پایگاه ها و ســکوهای پرتاب موشک  کرد  اســرائیل در روزهای نخســت جنگ اعام 
ین روزهای جنگ  که حزب اهلل در آخر حزب اهلل را نابود ساخته است؛ ولی تعداد موشک هایی 
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که در  کرد بیشــتر از تعــدادی بــود  بــه ســوی اهــداف نظامــی در داخل خاک اســرائیل شــلیک 
کرده بود. نخستین روزهای جنگ شلیک 

یست محیطی فراوانی به بار آمد؛ مثًا در اثر بمباران نیروگاه برق جیه  در این نبرد، خسارات ز
کیلومتر ســاحل لبنان در  در جنوب بیروت از ســوی ارتش اســرائیل الیه ای از نفت به طول 80 
کز نظامی ارتش اســرائیل با  گرفــت یا حزب اهلل لبنــان برای رفع اســتتار مرا یــای مدیترانــه را فرا در
یات شــمونه را آتش زد و بنیاد  کر کیلومتر مربع از جنگل های اطراف شــهر  موشــک بیش از 67 

ملی یهود مدعی شد برای ترمیم این جنگل ها پنجاه یا شصت سال زمان الزم است.
ســرانجام جنگ بــا پذیرش شــرایط حزب اهلل از ســوی دولــت اســرائیل پایان یافــت و دولت 
یافت جسد دو سرباز، پنج زندانی موردنظر حزب اهلل لبنان را به  که در قبال در اسرائیل پذیرفت 

کند. یل داده، با شکست نظامی و اخاقی لبنان را ترک  این جنبش تحو
یــم به این  ایــن جنــگ برای اســرائیل درس هــای فراموش نشــدنی داشــت و مقامــات این رژ
کــه روزگار پیــروزی برق آســا ســپری شــده و شــرایط جدیــدی بــه وجود  حقیقــت واقــف شــدند 

آمده است.
خبرگزاری مشرق در 1394/4/12 نوشت:

کســی  یــم صهیونیســتی بــه لبنــان، بر  گذشــت نــه ســال از تجــاوز 33روزۀ رژ بــا 
گهانــی پس از  یکرد انفعالــی و نا که طــرح حمله بــه لبنان یــک رو پوشــیده نیســت 
اصابت نظامیان صهیونیســتی به دســت حزب اهلل نبود. وجود فضاســازی دقیق و 
کشــورهای  یکا با  یم صهیونیســتی و   امر گســترده بین رژ هماهنگی های دیپلماتیک 
که طرح حملــه به لبنان یک نقشــۀ ناگهانی نبود،  پایی نشــان مــی داد  عربی و ارو
که حزب اهلل با پیش دستی در آن، ابتکار عمل  گسترده بود  بلکه یک طرح جنگی 
کرات آینده از  گرفت و توانست برگ برندۀ اسرای صهیونیست را در مذا را در دست 
کامل  کند. تاش برای ســرکوب حزب اهلل لبنان بخشــی از پازل پیچیده و  آِن خود 
یکایی از سال 1999 در راستای مدل  یست های   امر یر نظر استراتژ منطقه ای بود که ز

ین شده بود.1 یکایی موسوم به یاسمن آبی طرح و برنامۀ آن تدو عملیاتی   امر

یکا در ابتدا با بســیج مجامع بین المللی و     امر
ً
یری در 2005م رخ داد. اتفاقا 1. جنگ 33روزه در ســال 2006م و ترور حر

یکا،  یه از لبنان، تحت فشار   امر کند و به رغم خروج ارتش سور صدور قطعنامۀ 1559 می کوشید حزب اهلل را محاصره 
یه اشــتباه از آب درآمد. در ســال 2006م،  حزب اهلل همچنان قوی در لبنان ماند و تصور قائم بودن حزب اهلل به ســور
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یر اسبق لبنان، در سال 2005  یری، نخســت وز براســاس این طرح، ترور رفیق حر
یه از  و تشــکیل دادگاه بین المللی و صدور تصمیمات فرمایشی در محکومیت سور
ســوی این دادگاه ابعــاد دیگری از پازل مذکور را تشــکیل می دهــد. فرض طراحان 
کامل نابود  که حزب اهلل در این جنگ به  طور  یکایی و صهیونیستی بر این بود    امر
شود یا حداقل شیعیان از جنوب لبنان کوچ داده شوند و پس از آن با درگیری های 
یه، آتش تظاهرات و اعتراضات  قومی بین شیعیان مهاجر جنوب لبنان با مردم سور
یه، مبنی بر دست داشتن در  یه شعله ور شود. صدور قرار اتهامی علیه سور در سور

یری، در همین راستا مطرح شد. ترور رفیق حر
یه از  با شــعله ور ســاختن جنگ هــای مذهبی در محیط دمشــق، پایتخت ســور
گذرگاه ها و ورودی هــای پایتخت محاصره می شــد و  محیــط آن جدا شــده و همــۀ 
گردد، پایگاه های موشــکی استراتژیک در  یه متوجه خطر  پیش از آنکه دولت ســور
گرفتن شــعله های جنگ قومــی ــ مذهبی  گرفته و با بــاال  یه مــورد هجوم قــرار  ســور
پاشی و  کشــتارها و اعدام های دســته جمعی، موجبات فرو گســترش آن از خال  و 

گردد ...«1 یه فراهم  سقوط ارتش سور

گزارش: بنا به این 
یکایی برای منطقه نبود.  گســتردۀ   امر یه همۀ بخش های طرح  ... براندازی ســور
کاخ سفید مبنی بر  پنتاگون حتی پیش از آن به دنبال این بود تا شاید دستوری از 
کتاب  کند. این موضوع در بخش دوم  حمله به تأسیســات هســته ای ایران صادر 
چگونه حزب اهلل اســرائیل را شکســت داد قید شده اســت. اما جنگ لبنان سبب 

کنند. شد تا آن ها در دیدگاه ها و طرح های خود تجدید نظر 

یکا در ســال های 2013 ــــ 2015م، در روزنامۀ  یژۀ رئیس جمهــور   امر گوردون، دســتیار و فیلیــپ 
کند.«  واشنگتن پســت نوشــت: »... نیروی هوایی به تنهایی نمی تواند اهــداف جنگ را محقق 
که امروز تحلیل گر مؤسسۀ بروکینگز2 است، تمام تاش های نظامی اسرائیل را از آغاز جنگ  او، 

کند؛ ولی اسرائیل  کند تا بساط حزب اهلل را جمع  کامل به اسرائیل اجازه داد به لبنان حمله  یوی  یکا در یک سنار   امر
ینوگراد درصدد کشف علل این شکست برآمد.  گروه و در این جنگ شکست خورد. اسرائیل با تشکیل 

1. https: //www.mashreghNews.ir/448917 2. Brookings Institution
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کتاب خود با عنوان این یک مبارزه یا شورش نیست،  یر ســؤال برد. دانیل هیملر1 در  33روزه ز
یکایی )صص 119 ــ 120( نوشت: داستان هشدارآمیز برای نظامیان   امر

ناظــران ســازمان ملــل، هنگامــی  از  از جنــگ 33روزه، یکــی  بعــد  ... چنــدی 
کــه پیچیدگــی و اســتحکام یکــی از شــبکه های تونلــی حــزب اهلل لبنــان در عمــق 
اقــدام  ایــن  از  کــرد،  مشــاهده  را  اشــغالی  فلســطین  مرزهــای  از  یســت متری  دو
که تحت نظارت شــدید و  شــگفت زده شــد. این مرکز در محلی ســاخته شــده بــود 
ین دســتگاه های جاسوســی جهان قرار داشــت و تنهــا در فاصلۀ  دقیــق پیشــرفته تر
چندکیلومتــری از مقــّر نیروهــای بین المللــی یونیفــل در منطقــۀ الناقــورۀ لبنــان واقع 

شده بود ...2

یست متری  بنابر نوشتۀ هیملر، این شبکۀ پیچیده به اندازۀ یک استادیوم فوتبال در عمق دو
زمیــن و به شــدت مســتحکم اســت و بــا یــک متــر بتون آرمــه حفاظــت می شــود. جالــب توجه 
اینجاست که چنین حجم وسیعی از تأسیسات در عمق زمینی ساخته شده است که سطح آن 
که از دیدن این تأسیسات عظیم  یر نظر مستقیم اسرائیل بوده است. یک مقام سازمان ملل،  ز
گفت به نظر می رسد حزب اهلل لبنان این حجم سیمان را با ماقه به  یرزمینی شــوکه شده بود،  ز
که اســرائیلی ها طی جنگ  که از دید اســرائیلی ها پنهان مانده اســت! جالب اســت  اینجا آورده 
یرزمینی نشدند و حتی نتوانستند عناصر دفاعی مقاومت را  یب این مرکز ز 33روزه موفق به تخر

کنند. از آنجا بیرون 
گزارش خبرگزاری تسنیم3: به 

کتاب وقتی غافلگیر شدیم ساخت این  یکا، در  ... م. ماتیو، تحلیل گر نظامی   امر
که تأســیس این شــبکۀ پیشــرفته به  مرکــز را اعجوبۀ مهندســی خوانده و می افزاید 

خودی خود یک نبوغ ذاتی از سوی حزب اهلل به شمار می رفت ...4
کز و تأسیســات نظامی  حــزب اهلل همچنین در زمین های صخره ای و در عمق چهل متری، مرا
کز به حمات موشکی خود  یۀ هوا نیز بهره مند بودند و از همین مرا که از سیستم تهو ساخته بود 
کتاب چگونه  یکایی، در  کروک و مارک پری، دو تحلیل گر   امر به اســرائیل ادامه می داد. آ لســترو 

1. Daniel Himmler 2. Ibid 3. https://www.Tasnimnews.com/fa/News/6873
4. همان.
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کردن مهمات  حزب اهلل اســرائیل را شکست داد نوشــتند: »نزدیک به ششــصد تونل برای انبار 
کــز اســتراتژیک جنوب رود لیطانی توســط حزب اهلل تأســیس شــده بــود.«1 و  و تجهیــزات در مرا
اضافــه می کنند: »... از همان روز نخســت جنــگ، حزب اهلل پرتاب موشــک های خیبر یک را 

کرد.«2 آغاز 
کار بست. دوازدهم  یژه ای به  حزب اهلل در  عملیات شــکار تانک های اســرائیل نیز ابتکارات و
گوســت 2006، یــگان جنگی ناحل عــوز، به عنــوان نیروی پیشــتاز ارتش اســرائیل، در اطراف  آ
کامًا امن است.  که منطقه  کردند  یه به فرماندهان ارتش اسرائیل اعام  منطقۀ فرون و الغندور
کردند. اما این ستون  گردان 401 عبور از منطقۀ وادی الحجیر را آغاز  به همین دلیل 24 تانک از 
یی متوجه شــدند در مقابل راه آن ها یک ســاختمان  که تانک های جلو چنــدان جلو نرفته بود 
ین بودند، یک بمب بزرگ در پشت  که آن ها به دنبال مســیر جایگز خرابه وجود دارد. هنگامی 
ستون منفجر و مسیر پشتی آن ها نیز بسته شد و تانک های مرکاوا در این مسیر محاصره شدند. 
که با لیزر هدف یابی می کرد، به سوی تانک فرمانده  ینت،  کور  در این لحظه یک موشک 

ً
دقیقا

کادر تانک از بین رفتند. فقــط چند ثانیه بعد،  ســتون شــلیک شــد و فرمانده عملیات با تمام 
گرفتند. یکی  سیل موشک های حزب اهلل لبنان تانک های محاصره شده در این منطقه را هدف 
که  یــد: »... در این زمان بود  که جان ســالم به در بــرده بود، می گو از نظامیان ارتش اســرائیل، 
ین ارتش منطقه می دانست عاجز شده، هیچ کاری از دستشان  که خود را قوی تر عناصر ارتشی 
کــه اولین تانک  که زنــده بماننــد.«3 و می افزاید: »... هنگامی  کنند  برنمی آمــد؛ مگر اینکــه دعا 
کابوس آغاز شده اســت. خطر از جانب موشک اول نبود،  گرفت، ما متوجه شــدیم  هدف قرار 
بلکه موشک های بعدی در راه بودند. جهنمی در منطقه ایجاد شد. اصًا نمی توانستیم حدس 
کــرد ...«4 و بدین  کی نوبت ما خواهد شــد و موشــک به تانــک ما اصابــت خواهد  کــه  بزنیــم 

که وادی الحجیر به اسم وادی مرگ برای اسرائیلی ها و قبرستان ِمرکاوا مشهور شد. ترتیب بود 
کردیم منطقه  یــد: »... ما فکــر  یــک نظامــی ارتش اســرائیل از یگان پیــادۀ ناحل عــوز می گو
گاه از پناهگاه هــا درآمدند و به ســمت ما  پاکســازی شــده اســت؛ اما مبارزان حــزب اهلل نیز به نــا

یسد: کردند. ما مانند سیبل های میدان تیر شده بودیم.« خبرگزاری مشرق می نو شلیک 

1. https://www.mashreghNews.ir/News/445416
4. همان.3. همان.2. همان.
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یم صهیونیســتی لحظاتی پس از اســارت دو  ... انهــدام اولیــن تانک مرکاوای رژ
نظامی صهیونیســتی به دســت حزب اهلل لبنان نیز داســتانی شــنیدنی دارد. روزنامۀ 
ین تانک دنیا به  که پیشرفته تر کنید  یسد: »تصور  االخبار لبنان در این رابطه می نو
کیلوگرم مواد  وزن 65 تــن از فــوالد، نیکل، و ســرامیک چطور در اثر انفجــار صدها 
منفجره به هوا پرتاب می شود و تا اندازۀ قد دو انسان باال می رود و به صورت یک 

قطعه آهن آتش گرفته به زمین می افتد.«1

گروهی از افســران، درجــه داران، و  جنــگ 33روزۀ ارتش اســرائیل با جنبش حــزب اهلل لبنان 
که مدعی شدند اشباح با آن ها  گونه ای  کرد؛ به  ســربازان این ارتش را دچار بیماری های روانی 
می جنگیدند و مبارزانی بدون سر آن ها را هدف قرار می دادند. به همین دلیل سیصد نفر از نظامیان 
کــه در نبردهای بنت جبیل، الخیــام، عیترون، و  گوالنی ــ  ارتــش اســرائیل، از یگان های ایگــو و 
پا اعزام شدند. کز درمانی و تیمارستان های ارو مارون الرأس شرکت کرده بودند ــ برای درمان به مرا
کابوس ارتش اســرائیل نبود و نیســت. بــه دنبــال انتخابات در  پایــان جنــگ 33 روزه پایــان 
یت  کثر کرانۀ باختری و نوار غزه در سال 2007، جنبش  حماس به پیروزی چشمگیری رسید و ا
 ســاف مشــروعیت خود را از دســت داد. این یک 

ً
کرســی های پارلمان را به دســت آورد و قانونا

که راه ساف از راه مردم فلسطین جدا  ضربۀ جدی و اساسی به قرارداد اسلو بود و نشان می داد 
یم حاکم  شده است. از سال 2007، به دنبال پیروزی حماس و شکست فتح و توافق امنیتی رژ
بر مصر با اســرائیل، محاصرۀ مردم نوار غزه آغاز شــد و در ســال 2008 ارتش اســرائیل، به تصور 
آنکه حلقۀ ضعیف در زنجیرۀ مقاومت اسامی نوار غزه است، حمات پراکندۀ خود را به مردم 

بی دفاع نوار غزه گسترش داد.
که از سال ها  یزی شدۀ خانه های فلسطینی ها بود  یب برنامه ر این حمات چیزی فراتر از تخر
پیش در فلسطین اشغال شده رواج داشت و وجدان جهانی نتوانسته بود جلوی این بی رحمی 

وحشیانه را بگیرد.
گروهی از  یکایی، بــه همــراه  کــوری، دختــر 21ســالۀ   امر یچــل  از بــاب مثــال، در ســال 2003 ر
یب خانه های فلســطینی ها در مناطق اشــغالی به فلســطین  دوســتانش بــرای جلوگیــری از تخر
یب خانۀ یــک خانوادۀ  که مشــغول تخر رفــت و بــا بلندگو خطــاب به یک بولــدوزر اســرائیلی، 

1. همان.
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بی پناه فلسطینی بود، گفت: »... ما نیروهای بین المللی و غیرمسلح هستیم. ما ناجی انسانیت 
کودکان شــلیک نکنید. این  کرد. به زنان و  هســتیم. ما اینجــا خواهیم ماند و مقاومت خواهیــم 
یکا نمی خواهد ما اینجا باشیم؛ اما ما  یکایی هســتیم. ســفارت   امر کار غیرانســانی اســت. ما   امر
اینجاییم. دولت ما نمی خواهد ما اینجا باشیم؛ اما ما اهمیت نمی دهیم. رسانه های بین المللی 

به اینجا اهمیت نمی دهند؛ اما ما اینجاییم ...«
یب آن خانــه بــردارد؛ ولی او  کــه دســت از تخر کــوری از راننــدۀ بولدوزر می خواســت  یچــل  ر
کند؛ ولی بولدوزر از روی او  دست بردار نبود. بنابراین، در مقابل بولدوزر ایستاد تا آن را متوقف 
کوری انعکاس چندانی  یچل  کرد.1 شهادت مظلومانۀ ر یر شــنی های خود له  رد شــد و او را در ز
یکا هیچ گونه اعتراضی به دولت اســرائیل نکرد و با  یکایی نیافــت و دولت   امر در رســانه های   امر

کرد. سکوت خود از این جنایت حمایت 
یسنده و از حامیان حقوق مردم فلسطین، پیشنهاد تأسیس  مجتبی رحمان دوست، شاعر و نو
کوری داد.2 ولی این پیشنهاد هنوز  یچل  یک جایزۀ بین المللی را به نفع صلح و آزادی به نام ر
که نام خود را جامعۀ  کســانی  که رســانه های بزرگ و  جامۀ عمل نپوشــیده اســت. در شــرایطی 
کرده بودند، اســرائیل جنایــات خود را  گذاشــته اند در مقابل جنایات اســرائیل ســکوت  جهانی 
کنان نوار غزه را  گرفت ســا گســترش داد و تصمیم  کم ســابقه ای  علیه مردم فلســطین به صورت 
کرده، به نامزدهای جنبش حماس و جهاد اســامی برای آزادی  که در انتخابات آزاد شــرکت  ــ 
کند. بدین  منظور محاصرۀ همه جانبه ای در حق مردم نوار  فلسطین رأی داده بودند ــ مجازات 
غزه اعمال شد و از نوزدهم دسامبر سال 2008م بمباران گستردۀ خانه های مردم نوار غزه با ده ها 
پترهای نظامی آغاز  هواپیمای جنگنده، که قادر به حمل بمب های بسیار بزرگ بودند، و هلی کو
کیلو مواد  شــد. فقط در ســاعات نخســتین آغاز حمات و بمباران هوایی بیش از یک میلیون 
کرد هزاران تن بمب بر روی اهدافی  یخته شد و اسرائیل اعام  کنان نوار غزه ر منفجره بر روی سا

یخته است. که آن ها را متعلق به جنبش حماس نامید ر
چــون مردم نوار غزه بــه نامزدهای حمــاس در انتخابــات رأی داده بودند، مقامات اســرائیل 
خانه هــای آن هــا را اهدافــی متعلق به حمــاس می نامیدند. متقابــًا نیروهــای دفاعی حماس و 

1. رک: فرهنگ اسامی، ش1 )دورۀ چهارم(، ش.م 35، 124 ــ 142.
2. رک: همان، ش3 )دورۀ چهارم(، ش.م 39، 170 ــ 202.
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یر  کردند. ز کز نظامی اســرائیل حملۀ موشــکی  جهــاد اســامی برای دفاع از مــردم نوار غزه به مرا
که فقط  یکۀ غزه،  پوشــش بمباران ســنگین هوایی، حمات نیروی زمینی ارتش اسرائیل به بار
کوشش ارتش اسرائیل برای نفوذ به داخل نوار غزه  کیلومتر مربع وســعت دارد، آغاز شد و   350
که مجهــز به تانک هــا و زره پوش های  کشــید. ولی نیــروی زمینی ارتش اســرائیل،  22 روز طــول 
که نیروی هوایی  یکۀ غزه وارد شــود و این در شــرایطی بود  پرشــمار بود، نتوانســت به داخل بار
یــا مردم بی دفاع نــوار غزه را هدف  یایی ارتش اســرائیل از در ارتــش اســرائیل از هــوا و نیروی در

گرفته بودند.
گذاشته بودند و منظور آن بود  گداخته«  فرماندهان ارتش اسرائیل نام این عملیات را »سرب 
گداخته  گلولۀ ســربی  یکه به صورت یک  که این بار گلوله به نوار غزه شــلیک شــود  که آن قدر 
گســتردۀ مردم بی دفاع نوار غزه، ارتش اســرائیل با  و آتشــین درآید؛ ولی پــس از 22 روز بمباران 
یۀ 2009 اعام آتش بس یک جانبه  یر به عقب نشینی شد و شنبه هجدهم ژانو گز تحمل تلفاتی نا
کرد. این شکست آشکاری بود در مقابل مقاومت مردم تحت محاصرۀ نوار غزه. در سال 1967 
که  کرده بود. این اولین بار بود  کمتر از یک ساعت نوار غزه را اشــغال  یم صهیونیســتی ظرف  رژ

کند. یکه را اشغال  اسرائیل 22 روز جنگید؛ ولی نتوانست این بار
پــس از جنــگ 22روزه، محبوبیت حماس و جهاد اســامی بــرای آزادی فلســطین در میان 
یکایی یو.ِاس توِدی1 نوشت نیروی نظامی حماس پس  فلسطینی ها افزایش یافت و روزنامۀ   امر
از جنگ 22روزه تضعیف نشــده اســت و پابرجاســت. در طول جنگ 22روزه ارتش اسرائیل با 
یایی، و زمینی خود بیش از 1300 نفر از مردم نوار غزه را به شهادت رساند،  حمات هوایی، در
کودکان بودند. البته تعدادی از افســران و نظامیان و ســربازان خود را نیز  که بیشــتر آن ها زنان و 
گزارش وزارت بهداشــت فلســطین، فقط 412 نفر از شــهدای فلسطینی در  از دســت داد. بنا به 
کودکان بودند؛ یعنی بیش از 30 درصد. و بیش از 60 درصد از شــهدای فلســطینی  این جنگ 
کودکان فلســطینی بخشــی از  کشــتار زنان و  کودکان فلســطینی بوده اند.2 به ظاهر  از میان زنان و 

1. US today
گذشته از جنگ نظامی و جنگ اقتصادی، اسرائیل جنگ روانی عظیمی را علیه فلسطینی ها به راه انداخته است   .2
کند. رک:  یســتی از قربانیان خود، یعنی فلســطینی ها، به مردم جهــان ارائه  و ســعی می کنــد چهره ای تجاوزکار و ترور
یم صهیونیســتی در برخورد با مقاومت اســامی فلســطین، تهران:  گروه پژوهش، راهبردهای رژ طاهره زارع زواردهی و 

مؤسسۀ مطالعات اندیشه سازان نور، 1391، 119 ــ 124.
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گونه جلوی رشد جمعیت فلسطینی ها را بگیرد. استراتژی ارتش اسرائیل است تا این 
در این جنگ 48 نفر از نیروهای دفاعی حماس و 38 نفر از نیروهای دفاعی جهاد اسامی و 
34 نفر از اعضای کمیته های مقاومت مردمی به شهادت رسیدند. یعنی فقط در حدود 9 درصد 
از شــهدای فلسطینی از نیروهای دفاعی و مسلح فلســطین بوده اند.1 در حالی  که در حدود 80 
درصد تلفات اسرائیلی ها از نظامیان ارتش اسرائیل بوده اند. حملۀ بی رحمانه و شکست ارتش 
اســرائیل در جنــگ 22روزه از مردم بی دفاع نــوار غزه ضربۀ اخاقی جبران ناپذیری به اســرائیل 

کرد. وارد آورد و متقابًا وجدان جهانی به نفع مردم فلسطین داوری 
که در همان ســال در روز جهانی قدس میلیون هــا نفر از مردم  یــادآوری این نکته الزم اســت 
یقای جنوبی، پاکستان، هند، عراق،  در کشورهای آلمان، افغانستان، ایران، لبنان، استرالیا، افر
کنیا،  یه، ترکیه، یمن، عربستان سعودی،  کانادا، اردن، مصر، سور ین، بلژیک، انگلســتان،  بحر
کردند. پلیس در بعضی از  یکا تظاهــرات  یه، ســودان، الجزایر، بنگادش، قزاقســتان، و   امر نیجر
یه 12  کرد. در نیجر یه این تظاهرات را سرکوب  ین، و نیجر کشــورها نظیر عربستان سعودی، بحر
نفر کشته شدند. در فرانسه این تظاهرات ممنوع اعام شد. با وجود این، تظاهرات به نفع مردم 

فلسطین در این روز به راه افتاد.

جهاناسالم یعفرایندبیداریاسالمیدر 14ــتسر
یخی است که با فراز و فرودهایی در طول قرون تداوم یافته است.2  بیداری اسامی یک فرایند تار
گرفته  که در طول دو قرن اخیر برای بیداری اسامی صورت  گر بخواهیم فهرســتی از قیام هایی  ا
گر بر ظرف جغرافیایی تمدن  یژه ا کنیم، به یک فهرست بلندباال خواهیم رســید؛ به و اســت ارائه 
پای جنوب غربی می شود. یقای شــمالی و ارو که شــامل آسیای غربی، افر کنیم  اســامی تمرکز 
در قرن نوزدهم میادی، قیام شیخ شامل را در داغستان، چچن، و قفقاز مشاهده می کنیم و 

یکا، از عوامل  یر اســبق مالزی، در نامه ای به اوباما، رئیس جمهور سابق ایاالت متحدۀ   امر 1. مهاتیر محمد، نخســت وز
کرده است. رک: نادر ساعد، غّزه و حقوق  یکا« یاد  کشتار مردم نوار غّزه با  عنوان »عوامل   امر یم صهیونیستی در  رژ

بین الملل، تهران: مجمع جهانی صلح اسامی، 1389، 21.
کبر والیتی، است. او  کتاب بیداری اســامی، اثر دکتر علی ا 2. یکی از منابع موجود در زمینۀ شــناخت بیداری اســامی 
کتاب به بررســی بیداری اسامی در جهان عرب، ایران، ترکیه، و شبه قارۀ هند پرداخته  در فصول اول تا چهارم این 

کبر والیتی، بیداری اسامی، تهران: اجاس بین المللی بیداری اسامی، 1390. است. رک: علی ا
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یر خاکستر زمان از نظرها مخفی نشده بود که قیام و نهضت تنباکو  هنوز شعله های این حرکت در ز
به رهبری میرزای شیرازی به نتیجۀ تعیین کننده ای رسید. جنبش باسماچیان در آسیای مرکزی طی 
ـ 1917 بارقۀ دیگری از درخشش حرکت های اسامی در این دوران است. حرکت  سال های 1930ـ 
کوچک خان جنگلی نمونۀ دیگری از حرکت های اسامی در دو قرن اخیر است.1 انقابی میرزا 
یقا نیز در دو قرن اخیر استمرار داشته است. طی سال های  حرکت های اســامی در شمال افر
1920 ــ 1899، محمد عبداهلل حســن یک حرکت انقابی را علیه اســتعمار انگلیس در سومالی 
کــش، و لیبــی نیز چنیــن حرکت هایی به وجــود آمد. مســلمانان در  کــرد. در الجزایــر، مرا رهبــری 
شــبه قارۀ هند به مبارزه با اســتعمار انگلیس پرداختند. هرچه جلوتــر می آییم، عمق حرکت های 
کاشانی یک نهضت بیداری بخش اسامی را  اسامی بیشتر می شود. در ایران و عراق آیت اهلل 
کرد. این حرکت در عراق به نتیجه نرسید؛ ولی در ایران منجر به ملی شدن  در قیام 1920 رهبری 

کودتای 28 مرداد 1332 از دست رفت. صنعت نفت شد؛ هرچند این نتیجه نیز با 
جنبش عمر مختار، حرکت شــیخ عزالدین قســام، قیام انقابی مردم ایران در پانزدهم خرداد 
1342، حرکــت اســامی امام موســی صــدر در لبنــان، حرکت ســید محمدباقر صدر در عــراق از 
کــه در ایــن دوران در ظــرف جغرافیایی تمــدن اســامی رخ داده اند. ولی  حرکت هایــی هســتند 
گذشــته به رهبــری امام  پیــروزی انقــاب اســامی و مقاومــت ملــت ایــران در طول چهل ســال 
یع فرایند بیداری اسامی در جهان اسام شده است؛  خمینی و مقام معظم رهبری موجب تسر
یقا و آســیای غربی مشــاهده  کــه امــروز ده ها حرکت اســامی در سراســر شــمال افر گونــه ای  بــه 
یق لیبرالیسم از سوی دیگر  یسم از یک سو و تزر یق ترور می شود. اگرچه استعمار می کوشد با تزر
کند، اما ایــن حرکت ها با فــراز و فرودهایی ادامه  ایــن حرکت ها را از مســیر اصلــی آن ها منحرف 
ید: »جنبش های اجتماعی پاســخی به  که دکتــر ابراهیم متقی نیز می گو یافته اســت. همان طور 
یت هستند  نیازهای اجتماعی محســوب می شود.«2 جنبش های اسامی پاسخی به بحران هو
که در ظــرف جغرافیایی تمدن اســامی زندگــی می کنند در ســده های اخیر تحت   تأثیر  و مردمــی 

یت شده اند. گرفتار بحران هو یه پردازی های القایی غرب  نظر

کادمــی مطالعات ایرانی  1. در ایــن بــاره رک: سید ســلمان صفوی، گفتمان انقابــی در جهان اســام )1394 ــ 1270(، آ
لندن، 1395، 43 ــ 217.

2. ابراهیم متقی و دیگران، بیداری اسامی و تحوالت منطقه، تهران: مؤسسۀ مطالعات اندیشه سازان نور، 1391، 201.
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گرایش به اســام و پیدایش حرکت های اســامی محدود به ظــرف جغرافیایی تمدن  امــروزه 
اســامی یا جهان اســام نیســت؛ بلکه این حرکت ها در خارج از جهان اســام نیــز به صورت 
روزافزونــی مشــاهده می شــوند و به صــورت یک پدیــدۀ جهانــی درآمده اند.1 در ســال های اخیر 
یزی منظم و طبقه به  که منجربه فرور یستی یازدهم سپتامبر 2001،  به خصوص بعد از حادثۀ ترور
یورک و مرگ هزاران نفر انسان بی گناه شد و به دنبال  طبقۀ برج دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیو
کشــورهای غربــی را فراگرفت، این اسام هراســی و  آن موجــی از اسام هراســی و اسام ســتیزی 
اسام ستیزی، با توجه به تجربه ای که مردم کشورهای غربی از روش ها و شیوه های دولت های 

غربی دارند، موجب توجه بیشتر مردم این کشورها به اسام شده است.
یــژه پژوهشــگران، جوانان، و زنان از دین اســام اســتقبال  کشــورهای غربی به و امــروزه مــردم 
گرایْش طراحان پروژۀ اسام هراســی و اسام ستیزی را نگران ساخته است؛ چون  می کنند و این 
گســترش اســام در غرب شــوند.  آن هــا به  رغم اســتفاده از روش های مخرب نتوانســته اند مانع 
گزارش فراوانی دربارۀ موج اسام گرایی در غرب و افزایش حضور مسلمانان در کشورهای غربی 
یت مرکز اســامی در واشــنگتن در سال 2010  در فضای مجازی به چشــم می خورد. مثًا، مدیر
گفــت: »امســال هم زمان بــا تهدیدها برای ســوزاندن نســخه هایی از قرآن و افزایــش اعتراضات 
کرد:  یورک اســام آوردند.«2 و اضافه  کنان نیو یورک، 180 نفر از ســا به ســاخت مســجد در نیو
»همواره صدای خداوند از قرآن به گوش می رسد و دل های پاک را به اسام جذب می کند.«3
که به دین اســام  یگر زن انگلیســی  یم فرانســوا، باز گزارش ســایت خبری دری، مر براســاس 
کنــون به دلیل  کودکی شــهرت دارد، ا مشــرف شــده اســت و به دلیل بازی در فیلمــی در دوران 
یم فرانسوا حادثۀ یازدهم سپتامبر  کرده است. »مر اســام آوردن توجه رسانه ها را به خود جلب 
ید: »این مســئله موجب  که موجب شــد وی تغییر عقیده دهد.« او می گو را از عواملی می داند 
کنم. اما بررسی های  گرفتم این آیین را مطالعه  کنجکاوی بیشتر من دربارۀ اسام شد و تصمیم 

1. به قول دکتر ابوالفضل خوش منش: »مشــاهدۀ نابســامانی های جهان اسام مصلحان مسلمان را در اندیشۀ جبران 
که همچون پاره های شــب قیرگون از طاق  عقب ماندگی ها انداخت. از نظر آنان در زمان التباس فتنه های ســیاهی، 
یختن بود، راهی جز بازگشــت به قرآن مجید برای احیای مجد ازدســت رفته وجود نداشــت.«  مقرنــس در حال فرور

ُقْرآِن.«
ْ
یکْم ِبال

َ
ُمْظِلِم َفَعل

ْ
یِل ال

َّ
کِقَطِع الل ِفَتُن 

ْ
یکُم ال

َ
َتَبَسْت َعل

ْ
همان طور که پیامبر  فرمود: »ِإَذا ال

کتاب، 1388، 112. رک: ابوالفضل خوش منش، بیداری و بین الملل اسامی، قم: مؤسسۀ بوستان 
2. http://dari.irib.ir/component/42/item/26724

3. همان.
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یخ  کامل و جامــع یافتم. تار بیشــتر در دیدگاه های نظری اســام آن را از جهــات مختلف آیینی 
پرفراز و نشــیب اســام برایم جالب بود و زندگی و شــخصیت حضرت محمد مرا مجذوب خود 
که از تحصیل کردگان انگلیســی است، پیامبر اســام را مرد صلح می داند.  یم فرانســوا،  کرد.« مر
او شــیفتۀ شــخصیت بزرگ محمد مصطفی اســت. محبت پیامبر به قلب او راه یافته است و با 
کردن  یــد. او معترف اســت: »نگاه  یژگی های ممتاز پیامبر ســخن می گو شــور و شــوق در مورد و
گفته های ایشــان از جمله اینکــه می فرماید: ‘باید  کــرم و تأمل در برخی از  به شــخصیت پیامبر ا
کرده است نیکی  که به تو بدی  کسی  که به ضرر فرد اســت’ یا ‘به  راســتگو بود؛ حتی در جایی 
کن’ از عوامل محوری اســام آوردن من اســت.« او می افزاید: »پیامبر اســام شــخصیت بزرگ 

گرفته و به درستی شناخته نشده است.«1 که در هاله ای از سوءتفاهم قرار  یخ بشر است  تار
گرایش  که در 25ســالگی اســام آورده و پیش از  یکایی اســت  پر یک دختر   امر جکاین  هار
که  پر با پذیرش اســام احساس می کند  کلیســای لوتران بوده اســت. هار به اســام از اعضای 
یکا چیزهای بدی دربارۀ  ید: »... شما در   امر گام نهاده اســت. او می گو ین مســیر زندگی  در بهتر
که مرا به دانستن بیشتر دربارۀ دین اسام  یادی وجود داشت  ید. دالیل بسیار ز اسام می شنو
یــادی را در این  کتاب های ز کرد. من برای آشــنایی با دین اســام  بــارۀ آن ترغیب  و تحقیــق در
گذاشــت ...«  کرد و تأثیر بســیار مثبتی بر من  کردم. حاصل مطالعاتم مرا متحول  زمینــه مطالعه 
ید.2 جمال الغمــوس، مدیر مرکز دار الهدی  ین دین برگز کامل تر پر اســام را در جایگاه  خانــم هار
که به مرکز ما مراجعــه می کنند اغلب اطاعات  یکایی هایی  یــد: »  امر یرجینیا، می گو در ایالــت و
کتــب ادبی و علمــی دربارۀ اعتقــادات و  بــارۀ اســام دارنــد. آن هــا عاوه بــر مطالعۀ  فراوانــی در
باورهای ادیان مختلف مطالعات خوبی دارند؛ ازاین رو وقتی با ما دربارۀ اسام گفت وگو می کنند 
یکایی ها به اسام روی می آورند و به  کنون هر روز تعدادی از   امر به سرعت اسام را می پذیرند. ا

مساجد رفت وآمد می کنند.«3
کرده است. او بعد از  یکایی است که در رشتۀ هنر تحصیل  دیه گو ردرد یک جوان مسلمان   امر
ید: »... اندیشۀ  یده است. دیه گو می گو کبر را برگز واقعۀ یازدهم سپتامبر مسلمان شده، نام علی ا
غربی با روحیات و افکار من ســازگاری نداشــت و مرا اقناع نمی کرد. درنتیجه در درونم همواره 
که مرا در  با این افکار در ستیز بودم و به دنبال یک نظام فکری قابل قبول می گشتم؛ فلسفه  ای 

3. همان.2. همان.1. همان.



ایران  |  409 فصلهشا:چهلسالمقاومتانقالباسالمیدر

یکا اندیشۀ غیرمذهبی حاکم است که  درک معنای زندگی یاری کند.« او ادامه می دهد: »در   امر
به این سؤاالت پاسخ نمی دهد. زندگی بی بندوبار غربی هم اینک هم جنس گرایی را به جوانان 
تحمیل می کند و بنیان خانواده را سست و بی دوام ساخته است. من قادر به پذیرفتن این نوع 
که ما برای چه در این دنیا هســتیم و چگونه و  نگرش نبودم. این ســؤاالت برای من مطرح بود 
ین راه زندگی چیست؟ این پرسش ها در ذهن من مطرح  کنیم؟ بهتر به چه شیوه ای باید زندگی 
یکا و موضع گیری غرب علیه اسام، بیشتر کنجکاو  یداد یازدهم سپتامبر در   امر بود؛ لذا پس از رو
کتاب های امام  شــدم و به مطالعه دربارۀ ایــران و  آیت اهلل خمینی روی آوردم. خوانــدن یکی از 
که  کنم.« او،  که من اســام و مذهب شــیعه را به عنوان دین خود انتخاب  خمینی باعث شــد 
ید: »آیــت اهلل خمینی فردی  گرفته اســت، می گو تحت تأثیر شــخصیت معنوی امــام خمینی قرار 

که راه رسیدن به اسام را به من نشان داد.«1 است 
ید: »...  پا می گو یکا و ارو موشه بیلجین، پژوهشگر یهودی، در تحلیل وضعیت اجتماعی   امر
یرکانــه و مرموز خود توان  پا با همۀ سیاســت های ز یــکا با همۀ توان نظامی و اقتصادی و ارو   امر
که اســام در آینده ای نه  مقابله با موج انتشــار اســام را نداشــته اند. این یک واقعیت اســت 
چنــدان دور حــرف اول را در جهان غرب خواهد زد.« و می افزاید: »گســترش احداث مســاجد 
کلیســاها تبدیل به موزه شــده اند؛ درعوض  که بســیاری از  پا به اندازه ای اســت  یکا و ارو در   امر

گنجایش حجم انبوه نمازگراران را ندارند ...«2 مساجد 
یکی ها به  طور  یکی لــوس وار3 نیز در مقاله ای نوشــت بلژ گــزارش، هفته نامۀ بلژ براســاس این 
یکی ها به اســام با  چشــمگیری به دیــن اســام روی می آورنــد. چنانچــه رونــد روی آوردن بلژ
کشــور به ســرعت افزایش خواهد یافت.  کنونی پیش برود، جمعیت مســلمانان در این  شــتاب 
که به اســام مشــّرف شــده اند دلیل پذیرفتن اســام را نبود واســطه بین  یکی هایی  برخی از بلژ
یژگی های  یت در زندگی را از و انسان و خدا در این دین می دانند. آنان همچنین توجه به معنو
که امروز غرب از فقدان این ارزش ها رنج می برد. تحسین برانگیز اسام می دانند و بر این باورند 

گســترش دامنــۀ توطئه هــای دولت های غربــی و ســتیز آن ها با اســام، تعداد  »... علی رغــم 
گرونــدگان بــه اســام در غــرب رو بــه افزایش اســت. تازه مســلمانان نــدای روح بخــش آزادی و 

2. همان.1. همان.
3. Lose war



وز 410 |امامتوجهانامر

گوش هم نوعان خود می رسانند تا دیگران نیز به این مکتب سعادت بخش روی  یت را به  معنو
آورند. هدف اسام ساختن یک فرهنگ جهانی و انسانی است. همۀ ملل و اقوام می توانند به 
ایــن دین بزرگ راه یابند و از معارف عمیق و حیات بخش آن بهره ببرند. از جاذبه های اســام 
که با اندیشه های لطیف و  یم است  کر پشتوانۀ نیرومند اخاقی آن است. مرکز این جاذبه، قرآن 

تعالیم عالی خود، انسان ها را جذب می کند و این راز جاودانگی اسام است.«1
یــژۀ آن در  کلیســای و که مســیحیت اســت، با  امــروز در انگلســتان بعــد از دین رســمی اش ــ 
کشــور اســت. هم اکنون ششــصد مســجد و شــصت  ین دین در این  کانتربــری ــ اســام بزرگ تر
که در قرن شــانزدهم در  کسی  گفته می شــود اولین  مدرســۀ اســامی در انگلســتان وجود دارد.2 
انگلســتان به اســام روی آورد جان نلســون نام داشــت و اولین مسجد در انگلســتان در سال 
کاردیف ساخته شد.3 آمار دقیقی از تعداد مسلمانان در این  1860م، در قرن نوزدهم، در منطقۀ 

کشور وجود ندارد و تخمین زده می شود تعداد آن ها میلیون ها نفر باشد.
اســام با اعامیــۀ ســوم 1812 پارلمــان انگلســتان، قانونی اعام شــد. در عین حــال دولت 
انگلســتان اســام را همچــون یــک دیــن بــه رســمیت نمی شناســد و فقــط دیــن بــه رســمیت 
کنون چهار نفر لرد در مجلس عوام انگلیس حضور  شناخته شده مسیحیت پروتستانی است. هم ا
گرفته اند.  که مسلمان شناخته می شوند. سه نفر آن ها از طرف ملکۀ انگلیس این لقب را  دارند 

یده است.4 گرو که به اسام  کرده است  کرسی را از پدرش به ارث برده، اعام  یک نفر نیز 
پا بــا محدودیت ها و  گزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، »در حالی  کــه مســلمانان در ارو بــه 
خط قرمزهــای فراوانــی روبــه رو بوده انــد و پروژه هــای اسام هراســی بســیاری در غــرب در حــال 
گرایش به دین اســام در میان  اجراســت، براســاس آمارهای رســمی، تعداد مســلمانان و میزان 
گذشــته، دو برابر شــده اســت و پیش بینی می شــود در انتهای  پاییان، در مقایســه با دو دهۀ  ارو

پا چهره ای اسامی به خود بگیرد.5 سومین دهۀ هزارۀ سوم میادی، ارو
براساس تبلیغاتی که علیه اسام در غرب می شود، اسام چهره ای خشن و مردساالرانه دارد؛ 
کارند و مردان مسلمان همه افراطی،  که زنان مســلمان فقط در آشــپزخانه ها مشغول  به صورتی 
کافی ســت یک انســان حقیقت جوی غربی با  یســت، و دشــمن تمدن غرب هســتند. ولی  ترور

https://fa.widipedia.org .12. همان.
.http://www.yjc.ir/fa/news.4405531 .45. همان.3. همان.
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که علیه اسام می شود تا چه اندازه غیرواقعی، خصمانه، و  یابد تبلیغاتی  قرآن روبه رو شود تا در
یابد که دین اسام دینی اعتدال گرا، واقع بین، و عدالت گستر است و تا چه  بی اساس است و در

اندازه از زن و خانواده در این دین حمایت شده است.
که رهبــران و زمامداران غرب، عدالت گســتری و آزادی خواهی اســامی را مخالف  از آنجایــی 
ینۀ ســنگینی می پردازند و  یانۀ خــود می دانند، بــرای تبلیغات علیه اســام هز اهداف ســلطه جو

نقشه های دور و درازی می کشند تا اسام هراسی را در غرب و سراسر جهان رواج دهند.
یکاتورهای اهانت آمیز از پیامبر اسام، نشر آثار ادبی توهین آمیز دربارۀ پیامبر اسام،  کار چاپ 
نظیر کتاب شیطانی آیات شیطانی، ساخت فیلم های موّهن از زندگی بزرگان اسام، شکل گیری 
کشورهای غربی و  یژه  یب چهرۀ اسام به وســیلۀ آن ها در جهان به و یســتی و تخر گروه های ترور
یه، عراق، افغانستان،  قتل عام مسلمانان جهان به دست آن ها در کشورهای اسامی نظیر سور
یه، ممنوعیت پوشــش اســامی بــرای زنان مســلمان در مــدارس و دانشــگاه ها در  یمــن و نیجر
کشــورهایی نظیر فرانسه، ممنوعیِت ساختن مناره برای مساجد در سوئیس، ترور زنان مسلمان 
باحجــاب ماننــد تــرور مروه شــربینی در آلمان، ایجــاد فضای شــدید امنیتی علیه مســلمانان در 
یک اقوام غیرمسلمان علیه مسلمانان برای قتل عام مسلمانان نظیر قتل عام  پا، تحر یکا و ارو   امر
پای شــرقی به دســت صرب های تندرو و قتل عام مسلمانان میانمار به دست  مســلمانان در ارو
که برای آزادی ســرزمین و دفاع  یســت خواندن رزمندگان مقاومت اســامی  بودائیان تندرو، ترور
کشورشان مبارزه می کنند؛ مانند رزمندگان حزب اهلل در لبنان و رزمندگان انصار اهلل در یمن  مردم 
و رزمندگان جهاد اســامی فلسطین و حماس در فلسطین، حمایت از حکومت های سرکوب گر 
و مستبد و قرون وسطایی برای سرکوب ملت های مسلمان نظیر حکومت های عربستان سعودی 
ین، تهدید حکومت های مردمی و دموکراتیک و مردم ساالراسامی نظیر جمهوری اسامی  و بحر
یی مســلمانان در عــراق و یمن و نقــاط دیگر، و  در ایــران، محاصــرۀ اقتصــادی و غذایی و دارو
پا به بهانه های مختلف بخشی از فهرست بلندباالی اقدامات  دستگیری و سرکوب مسلمانان ارو
که در حق مسلمانان  خصمانۀ زمامداران غرب علیه اسام و مسلمانان جهان است. جنایاتی 

یت خواهد ماند.1 یخ در خاطرۀ بشر ین شد تا پایان تار بوسنی و هرزگو

ین و مصیبت هایش، رک: 1. دربارۀ بوسنی هرزگو
یخ مسلمانان در یوگساوی و جنگ در بوسنی  الف( محمدجواد آسایش زارچی و رضا آقارضی درمنی، مروری بر تار
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کنجکاوی  ینه های هنگفت، نتیجۀ همۀ این اقدامــات افزایش  یــزی و هز بــا این همه برنامه ر
چهره های فرهیخته و حقیقت جوی غرب نسبت به اسام شده است.

پایی دوبرابر شده، بنابر بعضی از آمارها به بیش از  در بیست سال گذشته تعداد مسلمانان ارو
پنجاه میلیون نفر رسیده است. بنابر گزارش برخی از آینده پژوهی  ها، تا سال 2027 از هر پنج نفر فرانسوی 
کلیساها بیشتر است. کنون تعداد مساجد در فرانسه از تعداد  یک نفر مسلمان خواهد بود. هم ا
گذشته بیش از دوهزار مسجد در فرانسه ساخته شده و 150 مسجد نیز  در دهۀ 
در حال ساخت است. همچنین گفته می شود در دو دهۀ آینده به چهارهزار مسجد 
کلیسا در فرانسه ساخته شده و  گذشته تنها ده  در فرانسه نیاز خواهد بود. در دهۀ 
کلیساها، مسلمانان این عبادتگاه ها  به خاطر بی میلی فرانســوی ها برای حضور در 

کرده اند ... 1 یداری و تبدیل به مسجد  را خر
یــادی از آن ها قبًا  کــه تعــداد ز بیــش از هــزار مســجد در انگلیس وجــود دارند 
که هر سال در هلند به دنیا می آیند مسلمان بوده  کودکانی  کلیســا بوده اند. نیمی از 
و چنانچــه ایــن روند ادامــه یابد، نیمــی از جمعیــت هلنــد را در پانزده ســال آینده 
مسلمانان تشکیل خواهند داد. گفته می شود براساس رشد فزایندۀ اسام، آلمان تا 

سال 2050 کشوری مسلمان نشین خواهد بود.2

ید:  کارشناس لبنانی رسانه و ارتباطات، می گو بی دلیل نیست که حبا مراد، 
که  »جنــگ نرم یک جنــگ طوالنی مدت بــا ابزارهای مختلــف و اثرگذار اســت 
گرفته و تاش می کند شخصیت و نمادهای آن را  جنبش بیداری اسامی را هدف 
گرفته می شود تا  کار  خنثی کند. این ابزارها توسط غرب و قدرت های استکباری به 

کل جنبش اسامی در جهان تحت الشعاع قرار بگیرد.«3
پایی از ارائۀ آمار دقیق در مورد تعداد مسلمانان منع شده اند. از باب مثال، تا قبل  دولت های ارو

ین، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل، 1388. و هرزگو
گذر زمان، تهران: مؤسسۀ مطالعات اندیشه سازان نور، 1384. کبری، بوسنی در  ب( حسین ا

ین، تهران: مؤسسۀ مطالعات اندیشه سازان  یت، و جامعۀ بین الملل: بوسنی و هرزگو ج( بهادر امینیان، مسلمانان، هو
نور، 1385.

1. http://www.yjc.ir/fa/news/4405531. 2. Ibid.
یــدۀ اجاس جهانی زنــان و بیداری اســامی، »زنان و بیداری اســامی«، تهــران: دبیرخانۀ  3. مجموعــه مقــاالت برگز

دائمی اجاس بیداری اسامی، 1391، 140.
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یۀ آن، کسی نمی دانست که کمتر از چهل درصد از مردم این کشور  پاشی یوگساوی و تجز از فرو
مسلمان هستند. امروز همین وضعیت در مورد یونان و اسپانیا و پرتغال هم وجود دارد و مسلمانان 
گســترده و خونیــن جرئت ابراز وجــود ندارند. امروزه روســیه  کشــورها از ترس قتل عام های  ایــن 
که تا  پا در خود جای داده است و این همان کشوری است  ین تعداد مسلمانان را در ارو بیشتر
یشه کن شده است.1 پاشی اتحاد جماهیر شوروی ادعا می شد دین در آن به  طور کلی ر قبل از فرو
کاسته، به  که به طور پیوســته از تعداد معتقدان به ادیان دیگر  آینده پژوهی ها نشــان می دهند 
گزارش مرکز آمار پیو فرم2 در سال 2030  معتقدان به دین اسام در غرب افزوده می شود. براساس 
پای غربی از حدود 44 میلیون نفر در ســال 2010 به حــدود 60 میلیون نفر  تعــداد مســلمانان ارو
ین  که بیشتر کشــورهای انگلیس، فرانســه، ایتالیا و آلمان  گزارش  خواهد رســید. براســاس این 
ین  کرده اند در بیســت ســال آینده بیشــتر مخالفت هــا و محدودیت هــا را بــرای مســلمانان وضع 
افزایش تعداد مسلمانان را مشاهده خواهند کرد. بر همین اساس در این مدت تعداد مسلمانان 

انگلیس دو برابر خواهد شد3. یک روزنامۀ انگلیسی با لحن تهدیدآمیزی در این باره نوشت:
پایی از یک بمب جمعیتی غافل هســتند. در دو  کشــورهای ارو انگلیس و دیگر 
پا را به گونه ای  پایی قارۀ ارو دهۀ آینده، حضور میلیون ها مسلمان در کشورهای ارو

که چهرۀ قبل آن از میان خواهد رفت.4 تغییر خواهد داد 

کمونیســتی و ایران در دوران سلطنت  1. دکتر حســن حبیبی مقایســۀ جالبی بین سیاســت  های ضداسامی در روســیۀ 
یسد: پهلوی ارائه داده است. او می نو

که در طول ســال های ســال در مناطق مســلمان جنوب روســیه گذشته و مقایســۀ آن با جنایات  »دقت در حوادثی 
گرفته است، جالب توجهند: که در طول همین سال ها در ایران صورت  فرهنگی و مذهبی ای 

که مســئوالن این مــدارس در رفع  که در ایران بــه مدارس دخترانه شــده و دســتور داده بود  ــــ مقایســۀ بخشــنامه ای 
که شــاگردان با حجاب اســامی ســر کاس و در مدرســه حاضر شــوند با  حجــاب دختــران بکوشــند و مانع شــوند 
گیرد  بخشنامه ها و پیشنهادهای حزب و حکومت روسیه در مورد اینکه رفتار مذهبی شاگردان مورد توجه دقیق قرار 

و با آن مبارزه شود.
کردن حج در ایران و همین وضع در روسیه ــ مقایسۀ دولتی 

ــ مقایسۀ مخالفت با یادآوری شهادت امام حسین در ایران در ادوار مختلف پنجاه سال اخیر و مخالفت با برگزاری 
مراسم عاشورا در ظرف همین مدت در روسیه

یندگان در ایران و بستن مســاجد در روســیه و تقلیل آن از 26هزار  گو کردن  ــ مقایســۀ بســتن مســاجد و ممنوع المنبر 
مسجد به 200 مسجد و ...« رک:

کارر دانکاس، اسام و مسلمانان در روسیه، مقدمه و ترجمۀ حسن حبیبی، تهران: قلم، 1357، 36 ــ 37.
2. Pew Forum 3. http://www.yjc.ir/fa/news/4405531.

4. همان.
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گذشته تعداد مسلمانان به  که در ســال 2009م منتشر شــد، در دو دهۀ  گزارش،  براســاس این 
گــزارش به رواج  طــور بی ســابقه ای افزایش یافته اســت و این رونــد ادامه خواهد داشــت. این 
یســد محمد، ایوب، مهــدی، و حمزه  پایــی پرداخته، می نو کشــورهای ارو نام های اســامی در 
یکی برای پســران خود انتخــاب می کنند. این  که والدیــن بلژ یــن نام هایی هســتند  از محبوب تر
پایی به منظور جلوگیری از افزایش نفوذ اسام در غرب، قوانین  گزارش می افزاید که مقامات ارو

کرد. سخت گیرانه تری را اعمال خواهند 
که ممکن است نتوان  کرد  گزارش مبالغه آمیزی از رشــد اســام در انگلیس منتشر  راشــا تودی 
گزارش، »اســام تا ده ســال آینــده دین غالــب در انگلیس  به آســانی آن را پذیرفــت. بنابــر این 
که از هر 10 انگلیســی  خواهد بود.«1 و آمارهای منتشرشــده مربوط به ســال 2011 نشــان می دهد 
کشــور در  کــه رواج مســیحیت در این  یــر 25 ســال، یــک نفــر مســلمان و این در حالی اســت  ز
حال کاهش است. راشا تودی می افزاید: »انفجار جمعیتی مسلمانان در انگلیس و سالخوردگی 
کشــور به عاوۀ بی میلی جوانان به پیروی از مسیحیت، انگلیس را در ده سال  مســیحیان این 

کرد.« آینده به کشوری اسامی تبدیل خواهد 
تحلیلی که یک سازمان  آمار در انگلیس2 براساس آمارهای سال 2011 انجام داده است نشان 
کاهش یافته اســت.  می دهــد تعداد مســیحیان انگلیســی از آنچه تصور می شــود پنجــاه درصد 
همچنین تحلیل های دیگر نشان می دهد بیشتر مسیحی های انگلیسی باالی شصت سال سن 
کمتر از نیمی از جوانان این کشور خود را مسیحی معرفی می کنند. بنابراین، در دهۀ  داشته اند و 

کرد.3 آینده فقط تعداد کمی از انگلیسی ها خود را مسیحی معرفی خواهند 
گرایش انگلیســی ها به دین اســام  بــارۀ علــت  براســاس نظرســنجی دانشــگاه سوآن ســی4 در
گرایش خود را به این دین، سســت بودن بنیان خانواده، رواج مســائل  بســیاری از افراد دلیــل 

کرده اند.5 غیراخاقی، و مصرف گرایی لجام گسیخته در میان مردم انگلیس ذکر 
گزارش  گزارش تأمل برانگیزی را در صدر صفحۀ اینترنتی خود قرار داد. عنوان این  دیلی میــل6 
کجا و  کلیســا  یر متمایز کننــده! صندلی های خالی  کشــور، دو دیــن و دو تصو چنیــن بــود: »یک 

ONS .12. همان.
Swansea University .34. همان.
Daily Mail .56. همان.
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گــزارش چنین  آغــاز می شــود: »ملکۀ انگلیــس مدافع  کجــا؟« این  صف هــای طوالنی مســاجد 
که در  کنار. 26 اســقفی هــم  یم بــه  سرســخت مســیحیت )مذهــب پروتســتانت( اســت را بگذار
یم. همچنین توجهی نکنید  کنار بگذار کامل  مجلس اعیان انگلیس حضور دارند را نیز به طور 

یند 33 میلیون انگلیسی و ولزی خود را مسیحی می نامند. که آمارهای سال 2011 می گو
کافی اســت نگاهی  گــر می خواهیــد درک بهتــری از دین در انگلیس امروزی داشــته باشــید،  ا
یر بازگو می کنند خیلی معتبرتر از نظرســنجی ها  کــه این تصاو ید. داســتانی  یر بینداز بــه این تصاو
که در منطقۀ  یم مقدس1 دیده می شــود  کلیســای مر یر،  و آمارهای ســالیانه اســت. در یک تصو

وست مینیستر2 در مرکز شهر لندن3 قرار دارد.«
گنجایشی برابر با  کلیسا در قرن هجدهم ساخته شد، قرار بود  گزارش دیلی میل، وقتی این  به 
1230 نفر داشته باشد و می توانست به خود ببالد که هر یکشنبه مهمان یک هزار مسیحی خواهد 
کلیسای هزارنفری  کثر بیســت نفر در  یم، شــاهد حضور حدا یر بینداز گر نگاهی به تصو بود. اما ا
کمــی آن  طرف تر در   خالی هســتند. اما 

ً
یبا کلیســاها تقر یــم مقــدس خواهیم بود. در حالی  که  مر

کمبود جا مواجه اســت. مسجد منطقۀ  که با مشــکل  یت4، مکان مقدســی وجود دارد  برن اســتر
گنجایش دارد؛ اما وقتی جمعه ها به آنجا سرمی زنیم، جمعیتی سه  یت فقط یکصد نفر  برن استر
گنجایش مسجد برای اقامۀ نماز جمعه آنجا جمع می شوند و مجبورند در بیرون از  تا چهار برابر 
یر نشان می دهند این است که مسیحیت در حال  که این تصاو کنند. چیزی  پا  مسجد نماز را بر

کرد. گذشتۀ انگلیس است و اسام آینده را از آن خود خواهد  تبدیل شدن به مذهب 
گذشــته تعداد مســیحیان انگلیس و ولز از 71 درصد  گزارش دیلی میل، در ده ســال  براســاس 
یســد: »زمان اســام  گزارش خود می نو کاهش یافته اســت. دیلی میــل در ادامۀ  بــه 59 درصــد 
یر 25 ســال ســن دارند، یک سوم  فرا رســیده اســت؛ در حالی  که نیمی از مســلمانان انگلیســی ز

مسیحی های این کشور در دهۀ هشتاد زندگی خود به سر می برند.«
یادی در میان  این گزارش می افزاید: »بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند مسیحیت با کاهش ز
مردم انگلیس مواجه خواهد شد. کلیساهای خالِی در حال افزایش یکی از همین نشانه هاست.«
کاهــش باورنکردنی  ید: »این  یم مقــدس، می گو کلیســای مر کشیشــان  یو پیتر مک گیری، از  ر

کلیسا فراری شده اند.« است. بسیاری از مردم از 

1. St. Marys church 2. Westminister 3. York Street ــ WI 4. Brune Street
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گــزارش خــود را چنین به پایــان می بــرد: »روزی در یکــی دو دهۀ آینده ســاختمان  دیلی میــل 
یم مقدس و ســنت جرج1 مملو از عبادت کننده خواهد شد؛ اما عبادت کننده هایی  کلیســاهای مر

که دیگر مسیحی نیستند.«2
پایی ها به اســام در حــال رخ دادن  گرایش روزافــزون ارو گیت اســتون3،  گزارش موسســۀ  بــه 
کــه در انگلیس به اســام  اســت. بــا توجه به نظرســنجی شــرکت فیت متــرز4، دوســوم افــرادی 
کــه بیــش از 70 درصــد از ایــن زن ها  یده انــد زن هســتند. نکتــۀ جالــب توجــه ایــن اســت  گرو

سفیدپوست و سن متوسط آن ها 27 سال است؛5 یعنی مادران نسل آینده خواهند بود.
گزارش روزنامۀ ســان6، چاپ لندن، ســالیانه پنج هزار انگلیســی به اســام  از طــرف دیگر بــه 
کــه نیمی از آنان سفیدپوســت و 75 درصــد از آن ها زن  کرده و مســلمان می شــوند  گرایش پیدا 
یر  هستند. یکی از زنان انگلیسی مسلمان شده خانم لورن بوث7 خواهر همسر تونی بلر، نخست وز
ید و روزی هفده رکعت  که بعد از ســفر به ایران پوشش اســامی را برگز ســابق انگلیس، اســت 

نماز می خواند.
ین فعاالن حمایت از حقوق فلسطینی ها در انگلیس است.  گفتنی است لورن بوث از بزرگ تر
یــارت حضرت معصومه  در قم مشــّرف  کــه در ســال 2005م به ایران داشــت، به ز او در ســفری 
ید. او  گرو کشــورش به دین اســام  شــد و تحولی بنیادین در وی رخ داد و پس از بازگشــت به 
که پس  گوشــت خوک نمی خورم و هــر روز قرآن می خوانم. عجیب اســت  یــد: »... حاال  می گو
که هر شب  یدنم به اســام، دیگر تمایلی به الکل ندارم. من کسی بودم  گرو از مصمم شــدن به 

مشروبات الکلی استفاده می کردم.«
وی در مصاحبه ای که در سال 2011م با دیلی  میل انجام داد، افزایش مسلمانان را در انگلیس 
کارمند  یدم،  گرو کرد. وی اذعان می کند: »از وقتی به اسام  امری مفید برای این کشور توصیف 

بهتر ]برای اداره ام[ و مادر بهتری برای فرزندانم هستم.«8
که پس از اینکه عاشــق اســام شــد، به  کمپ9 یک افســر پلیس زن انگلیســی اســت  جین 
یــد و با حجاب اســامی در پلیس انگلیس بــه خدمت ادامه می دهــد و نام خود را  گرو اســام 

1. St. George & St. Mary
.http://www.yjc.ir/fa/News :23. رک. Gate stone Institute 4. Faith Matters

The Sun .56. همان. 7. Lauren Booth

Jayne Kemp .89. همان.
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یند: »فکر می کردم اسام زن ها را  به امینه تغییر داده است. امینه دربارۀ مسلمان شدنش می گو
مجبور می کند در آشپزخانه حبس شوند؛ اما حاال فهمیدم اسام یعنی بخشندگی، صبوری، و 
که از وقتی مسلمان شده است خوشحال تر و بشاش تر به  ید  احترام به دیگران ... « وی می گو

کرده است.1 که رفتار امینه خانوادۀ وی را نیز جذب اسام  نظر می رسد؛ به طوری 
که در آن اســتفاده از پوشش اسامی ممنوع اســت و با دانش آموزان  کشوری است  فرانســه 
یر موهن از پیامبر اسام  کشیدن تصو کشور  باحجاب با بیرحمی رفتار می شــود؛ هر چند در این 
کنــون تعداد  گرایش به اســام در فرانســه افزایش یافته اســت و هم ا آزاد اســت. بــا این حــال، 
کلیساهاست. پیش بینی می شود تا ســال 2050م فرانسه به  مســاجد در فرانسه بیشــتر از تعداد 

گذشته رنگ و بوی اسامی خواهد داشت. که بیش از  کشوری تبدیل شود 
یس قرار دارد به نام »مسجد  یورک تایمز، ساختمانی فراخ و باشکوه در قلب پار به گزارش نیو
گفتۀ  یدگان«. سالیانه حدود 150 فرانسوی در این مسجد به اسام می پیوندند. به  به اسام گرو
یبایی دارد و در منطقۀ گرِتیل2 واقع است ــ به نمادی  یورک تایمز، این مسجد ــ که مناره های ز نیو
که بــرای اقامۀ نماز  از افزایــش میل به اســام در فرانســه تبدیل شــده اســت. در میان افــرادی 
کاتولیک بوده اند. که قبًا مسیحی  یادی دیده می شود  جمعه به این مسجد می  روند، جوانان ز
گــزارش، در حالــی  که دولــت فرانســه از دولت های خشــن در مبــارزه با اســام در  بنابــر ایــن 
گذشــته  که بــه اســام می گروند در 25 ســال  پــا به حســاب می آیــد، تعــداد فرانســوی هایی  ارو

دوبرابر شده است.
ید: »هیچ شکی وجود  کشور فرانسه، می گو گودارد، مســئول مسائل فرهنگی در وزارت  برنارد 
گرایش به اسام  گرایش به اســام در فرانســه به امری رایج تبدیل شده است. پدیدۀ  که  ندارد 
یژه بعد از ســال 2000.« حداقل حدود شش میلیون نفر از  انکارناشــدنی و خیره کننده اســت؛ به و
گرایش خود به  یان مسلمان هســتند. چارلی لوپ، دانشجوی 21 سالۀ فرانسوی، دربارۀ  فرانسو

گفت: »گرایش به اسام در فرانسه به پدیده ای اجتماعی تبدیل شده است.«3 اسام 
کارشناس مسائل اســامی، حتی در برخی از مناطق  گفتۀ ســمیر امغار4، جامعه  شــناس و  به 

فرانسه در ماه رمضان غیرمسلمانان هم، به منظور همراهی با مسلمانان، روزه می گیرند.

greteil .12. همان.
Samir Amghar .34. همان.
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که اســام ساختار و نظم بهتری در مقایسه با دیگر مذاهب دارد. اسام  او بر این باور اســت 
که به اســام  راهی اســت برای بازگشــت به ارزش هــای خانوادگی و تأثیر آرام بخشــی بر افرادی 

کرده اند. یند از وقتی مسلمان شده اند دید بهتری به دنیا پیدا  می گروند دارد. این افراد می گو
گل، امام جماعــت مســجد بزرگ شــهر مارســی و رئیــس بخش محلی شــورای  عبدالرحمــان 
ید: »سرعت  گرایش به اســام در این شــهر فرانســوی می گو مســلمانان فرانســه، دربارۀ افزایش 
گذشته افزایش یافته است. گرایش به اسام در شهر مارسی به  شکلی باورنکردنی در سه سال 

یس، معتقد اســت بــه دلیل خأل  حســن چاکقلومــی، امام جماعــت مســجدی در حومــۀ پار
کرده اند. گرایش پیدا  یادی از سکوالرهای فرانسوی به اسام  معنوی، بخش ز

یژۀ بانوان  یحی بسیاری و به دلیل افزایش مسلمانان در فرانسه، استخرها و اماکن ورزشی ــ تفر
کشور به وفور یافت می شود.1 ساخته شده است و غذاهای حال نیز در رستوران  های این 

که  نفوذ اســام در فرانســه ورزشــکاران حرفــه ای را نیز تحت تأثیر قرار داده اســت؛ بــه طوری 
که  یکن سابق تیم ملی فوتبال فرانسه،  یده اند. نیکوالس آنلکا، باز گرو بخشی از آن ها به اسام 
یکن محبوب فوتبال فرانســه، از  یبری، باز نام خود را به عبدالســام آنلکا تغییر داد، و فرانک ر
ید و نام خود  گرو یبری در سال 2006م به اسام  دیگر ورزشکاران عاقه مند به اسام هستند. ر

کرد.2 را به بال یوسف محمد تغییر داد و با یک دختر مسلمان ازدواج 
یق و ترغیب می شود. شاید  که به دالیل سیاسی در آن نژادپرستی تشو کشــوری اســت  آلمان 
گرایش شــدید آلمانی ها به اســام اســت. از این رو، حرکت هــای افراطی   یــک دلیــل آن ترس از 
نژادپرســتانۀ ضدمســلمانان در آن بســیار دیده می شود. شهادت شــهیده مروه شربینی یک نوع 

آشکار از این حرکت های ضداسامی است.
که هنگام شــهادت 32 ســال بیشــتر نداشــت. او  مروه شــربینی یک بانوی جوان مصری بود 
یه به دنیا  فرزند علی شربینی و لیا شمس بود )هر دو شیمی دان(. مروه سال 1977م در اسکندر
آمد و در ســال 2003 همراه شــوهرش به آلمان رفت. او عضو تیم ملی هندبال مصر بود و ســال 
2008 در شهر درسدن ساکن شد. شوهرش وابستۀ فرهنگی مصر بود و در مؤسسۀ ماکس پانک 

در مقطع دکترای رشتۀ مهندسی ژنتیک تحصیل و پژوهش می کرد.
کــه در پارک با پســرش بازی می کــرد، به دلیل داشــتن  مــردی بــه نام الکــس دبلیو به مــروه، 

2. همان.1. همان.
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کرد. در یکی از جلسات دادگاه،  کرد. مروه از او به دادگاه شکایت  حجاب اهانت و او را تهدید 
در مقابــل چشــم قاضــی و در حضــور پلیس یک مــرد  آلمانی با چاقــو به او حمله ور شــد؛ ولی 
پلیــس بــرای نجات جان مــروه اقدامی نکرد. قاتل با هجــده ضربه چاقــو او را در مقابل قاضی 
که شــوهرش برای نجات جان او به ســوی  و پلیــس در صحــن دادگاه از پــای درآورد. هنگامی 
که شــاهد  گلوله شــوهرش را هدف قــرار داد. فرزند سه ســالۀ مروه،  یــد، پلیــس با شــلیک  او دو
کــه تحت معالجه  یشــانی روانی شــد  قطعه قطعه شــدن مــادرش در صحن دادگاه بود، دچار پر
که برادر مروه  گذراندند؛ به صورتــی  اســت. مطبوعــات آلمانی این حادثه را بــا بی تفاوتی از نظر 
پایی )غیرمسلمان( رخ می داد. آن وقت  که چنین حادثه ای برای یک ارو گفت: »وای به روزی 
پایی جنجال بزرگی در سراسر دنیا به راه می انداختند؛ ولی در برابر  کشــورهای ارو دولت آلمان و 

یستی مهر سکوت بر لب زدند.«1 این جنایت ترور
گفته می شود قاتل به زندان محکوم شد. مروه سه ماهه باردار بود.

کشور  حوادثی نظیر ترور دردناک مروه در دادگستری آلمان در مقابل چشم پلیس مسلح این 
یر نادرستی از گرایش مردم آلمان به اسام داشته باشیم. آلمان کشوری  نباید سبب شود تا تصو
گرایش به اسام در آن به صورت دسته جمعی صورت می گیرد. فقط در سال 2004م  که  اســت 
یدند و مسلمان شدند. امروز بعد از مسیحیت،  گرو تعداد قابل توجهی از مردم آلمان به اســام 
ین پیروان را در آلمان دارد. گفته می شود بیش از پنج درصد از مردم آلمان مسلمان  اسام بیشتر
یاد است که مقامات هامبورگ روزهای مقدس اسامی  هستند. تعداد مسلمانان آلمان آن قدر ز
کارمندان مســلمان خود اجازه می دهند اعیاد اسامی را جشن  را به رســمیت شــناخته اند و به 

بگیرند و به تعطیات بروند.
یچه وله، مســاجد از نمادهای شــهرهای آلمان به شمار می رود و به نظر می رسد  گزارش دو به 

اسام به بخشی از زندگی روزمره در آلمان تبدیل شده است.
بین ســال های 2004 تا 2005م، چهارهزار نفر آلمانی مســلمان شــدند و این رقــم دوبرابر رقمی 
که در ســال 2003 وجود داشــت. در ســال 1980 )ســال آغاز پیروزی انقاب اسامی در  اســت 
کوچکی از مســلمانان در آلمــان زندگی می کردند و ایــن رقم در ســال 2012 از مرز  یــت 

ّ
ایــران( اقل

کلیسای  که از سال 2000 تاکنون، در آلمان پانصد  4/5 میلیون نفر گذشت. این در حالی است 

1. https://fa.wikipedia.org.
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کلیسای دیگر در حال نیمه تعطیل قرار دارند. از  کاتولیک و پروتستان تعطیل شده اند و هفتصد 
که چهل تای آن ها مسجد جامع هستند و  طرف دیگر 200 مســجد در آلمان ساخته شــده است 

128 مسجد نیز در حال ساخت است.1
پا مشــاهده  کشــورهای معــدودی محدود نیســت؛ بلکــه در سراســر ارو گرایــش بــه اســام به 
می شــود. امروز یک سوم تا نیمی از مردم بروکسل، پایتخت بلژیک، مسلمان هستند و جمعیت 
یک زندگی می کنند  آنان حداقل به سیصدهزار نفر می رسد. حدود نهصدهزار نفر مسلمان در بلژ

که شش درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.
یــر چتــر حمایــت  کــه ز گیت اســتون، 250 مســجد در ایتالیــا وجــود دارد  به گــزارش مؤسســۀ 
کنفدراســیون اســامی ایتالیــا فعالیت می کنند. بــه دلیل سیاســت های بی رحمانۀ دولــت ایتالیا 
کز  در مقابــل مســلمانان، هــزاران مرکز و مدرســۀ قرآنــی در خانه ها تشــکیل می شــود و در این مرا
کنون پانصد مسجد در ایتالیا فعالیت  کتاب آسمانی خود می پردازند. هم ا مسلمانان به آموزش 
یژه یونان، اسپانیا، و پرتغال مسلمانان با ترس و لرز ولی  پایی به و می کنند. در سایر کشورهای ارو

با جدیت عبادت می کنند؛ ولی همیشه یک نوع نگرانی و وحشت در آن ها وجود دارد.
یده اســت. در نظر پلیس فرانسه  گرو که به اســام  مری فالوت زن فرانســوی محبوبی اســت 
یده به اسام است، یک خطر بالقوه است. خانم فالوت سه سال پیش و  فالوت، که یک نوگرو
پس از آنکه برای سؤاالت مذهبی کودکش در ارتباط با مذهب کاتولیک پاسخی نیافت، باالخره 
ید: »به عقیدۀ من، اسام پیام آور عشق و شکیبایی و صلح است.« ید. او می گو گرو به اسام 
پاییان بیشــتر و بیشــتری را به خود متوجه ســاخته اســت. اما  که ارو این همان پیامی اســت 
که پس از حادثۀ  که محققان مســلمان و غیرمسلمان بدان معترف اند آن است  موضوع دیگری 

کنجکاوی نسبت به اسام در جوامع غربی افزایش یافته است.2 یازدهم سپتامبر 
گرایش به اسام است؛ ولی  پایی برای  در گذشته تصور می شد ازدواج مشوق اصلی زنان ارو
امروزه تحقیقات میدانی نتایج دیگری را نشان می دهد. یک مدرس دانشگاه بیرمنگام انگلیس 
ید: »اگرچه پیش تــر، این ازدواج ها دلیــل رایجی برای تغییر دین بــود؛ اما در  در ایــن بــاره می گو

یده اند.«3 گرو سال های اخیر زنان بدون الزام به این مسئله، به اسام 

1. http://www.yjc.ir/fa/news 2. http://www.hawzah.net/Magazine
3. http://www.rahyafte.com
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که اسام در آن به دنبال  ید: »دوستدار شیوه ای هستم  فالوت دربارۀ دین جدید خود می گو
یت  کثر که ا پا این واقعیت اســت  گرایش به اســام در ارو قرب به خداســت.« نکتۀ جالب در 

گرایش پیدا می کنند از طبقات تحصیل کردۀ جامعه هستند. کسانی که به اسام 
پا سیاســت های سخت گیرانه و  پا به اســام ســبب شده اســت زمامداران ارو گرایش مردم ارو
گروه های  گاه وحشــیانه ای را در برابــر مســلمانان در پیش بگیرنــد. از آن جمله پیدایــش  حتــی 
گرم به مســلمانان به خصوص زنان باحجاب حمله و آن ها را  که با اسلحۀ ســرد و  تندرو اســت 
گر یونانیانی  کرد ا گلدن داون1 در یونان تهدیــد  زخمی می کنند یا حتی می کشــند. حزب افراطــی 
گر مســاجد را تعطیل نکنند،  که مســلمان شــده اند اســام را ترک نکنند، باید از یونان بروند و ا
گفت:  کشــت. این حزب طی اطاعیه ای خطاب به مســلمانان  آن هــا را در خیابان ها خواهند 
ید، شــما را در  گر از یونان خارج نشــو گر مســاجد را تعطیل نکنید، به جهنم خواهید رفت و ا »ا

خیابان ها خواهیم کشت.«2
گرایش مردم یونان  که هدفش مقابله با  گلدن داون یک حزب افراطی سیاســی اســت  حزب 
به اســام اســت. این حزب در انتخابــات پارلمانی یونان فقــط هفت درصد از آرا را به دســت 
کــه بیــش از نود درصــد از مردم یونان بــه این حزب اعتقــادی ندارند؛ با این  آورد و نشــان داد 
که تصور  حــال، همچنــان در پارلمــان یونــان حضــور دارد و نفــوذش بیــش از آن حدی اســت 
پا به اســام دالیل  گرایش مردم ارو گزارشــی از افزایــش  می شــود. روزنامــۀ دیلــی تلگراف با ارائۀ 
یسد: »تحقیقات نشان می دهد که  پا را آشکارتر ساخت. این روزنامه می نو نگرانی زمامداران ارو
که نتایج آن  گرایش به اســام در میان جوانان روز به روز افزایش می یابد.«3 براســاس مطالعاتی 
کاهش یافته  در ســال 2011م منتشر شــد، تعداد ایمان آورندگان به مســیحیت حداقل ده درصد 

است؛ در حالی  که تعداد مسلمانان به  طور چشم گیری افزایش داشته است.4
کرده اند و  که دولت هــای غربی علیــه اســام  کــه مجموعه اقداماتــی  شــواهد نشــان می دهد 
می  کنند تاکنون نتیجۀ معکوس داشته است. حتی استمداد از روش های وحشیانه و شکل گیری 
کوچک و بزرگ  گروه  یســتی نظیر طالبان، داعش، القاعده، جبهة النصــره، و ده ها  گروه های ترور

1. Golden Dawn 2. همان. 3. همان.
کــه یک مســیحی وقتی مســلمان می شــود، در حقیقت دین خــود را ترک  4. ولــی بایــد بــه این حقیقت توجه داشــت 
نمی کند. بلکه برعکس، با قرآن درک عمیق تر و دقیق تری از تعالیم مسیح به دست می آورد و به یک معنی مسیحی تر 

که همۀ مسلمانان با اعتقاد به اسام به تمام پیامبران خدا ایمان می آورند. می شود؛ آن چنان  
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کند، بلکه آن ها  پایی را متوقف  دیگر نه تنها نتوانســته اســت روند اســام خواهی روشــنفکران ارو
یسم نیم کاسۀ  کاســۀ ترور یر  یرا آن ها ز کرده اســت؛ ز کنجکاوتر  را نســبت به اســام حســاس تر و 
یسم  که از آستین ترور سیاســت های غرب را می بینند و دســت سیاســتمداران غرب را می بینند 

گلوی اسام را می فشارد. درآمده و 
کرده  یــده، مذهب تشــیع را انتخاب  گرو که به اســام  یــا جین بهســکاران1، اهــل نیوزلند،  مار
ید: »من در یک خانوادۀ مسیحی بزرگ شده ام؛ ولی با مشاهدۀ تبلیغات منفی  است، او می گو
که همچون  علیه اســام و مســلمانان بــرای مطالعه و بررســی در مورد اســام و مذهب تشــیع، 
کنجکاو شدم و بدین ترتیب  دیگر مذاهب توحیدی محور آن را اعتقاد به خدا تشکیل می دهد، 
مطالعه و تحقیق در مورد این دین را آغاز کردم و در نهایت به این نتیجه رسیدم که اسام برای 
یژه در حوزۀ بانوان، پاسخ  که معمواًل ذهن انسان را به خود مشغول می کند، به و تمام ســؤاالتی 

منطقی و راه حل بنیادی دارد.«2
گفت: »احســاس  یکایی، هنگام پذیرش اســام  پر، دختر 25ســالۀ   امر خانــم جک الیــن هار
یــت، معلم تعلیمــات دینی  کندر گرفتــه ام.« به عقیــدۀ رز  یــن مســیر زندگی قــرار  می کنــم در بهتر
یم، در بیست سال آینده تعداد  یسندۀ کتاب تحلیلی بر قرآن کر دبیرستان »هال« در انگلیس و نو
ـ مانند  ید: »اسامـ  پا با هم برابر خواهد بود. او می گو پاییان مسلمان و مهاجران مسلمان به ارو ارو
ـ یک دین جهانی است و هیچ ملتی نمی تواند ادعا کند که اسام منحصر به اوست.«3 مسیحیتـ 
یکا به  انتشار کتاب آیات شیطانی، حادثۀ یازدهم سپتامبر و حوادث بعدی مشابه آن، حملۀ   امر
یه و عراق و افغانستان و یمن، قتل عام مردم مسلمان  یسم در سور کابوس ترور یژه  خاورمیانه به و
ین از عواملی به شمار می روند که  پای شرقی و فاجعۀ نسل کشی مسلمانان در بوسنی و هرزگو ارو
نظر فرهیختگان غرب را به اسام جلب کرده است. تحقیقات مؤسسۀ اسامی شهر لستر انگلستان 
یده اند بین سی تا پنجاه سال سن داشته اند و از  نشان می دهد که اغلب افرادی که به اسام گرو
یان و تحصیل کردگان کشور خود بوده اند. این نشان می دهد که اسام دین عقانیت  میان دانشجو
است و گرایش به اسام با رشد عقلی مخاطبان آن نسبت مستقیم دارد. عالیه حائری، روان شناس 
ید: »طلوع خورشــید اســام در غرب آغاز شــده است.« یده ، می گو گرو که به اســام  یکایی    امر
گرایش به اسام در غرب در فضای مجازی منتشر می شود  اگرچه آنچه دربارۀ رشد روزافزون 

1. Maria Jean bhaskaran 2. همان. 3. https://article.tebyan.net
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یر دقیق و روشــنی از این واقعیت در اختیار ما قرار دهد، ولی آنچه مســلم است  نمی تواند تصو
کشورهای غربی سفر می کردیم،  گر در سپیده دم پیروزی انقاب اسامی ایران به  که ا این است 
گوشت ذبح اسامی و غذای حال نیز  کردن  گاه ناممکن و پیدا  یافتن مســجد امری دشــوار و 
به همان اندازه ســخت بود و دیدن زنان با حجاب اســامی در اماکن عمومی و خیابان ها نادر 
که در هر منطقه از یک شــهر، یک یا چند مســجد  و نامتــداول بــود. ولــی امروز نه در هر شــهر، 
وجود دارد و غذای حال در رســتوران ها و فروشــگاه ها به وفور یافت می شــود و حضور زنان با 
پوشــش اسامی در خیابان ها، دانشــگاه ها، و ادارات امری مأنوس و متداول شده است و این 
که اســام بخشــی از زندگی مردم را در غرب تشــکیل داده اســت و این همه در  نشــان می دهد 
کشــورهای غربی به معنی »خود را در معرض خطر قرار  که مســلمان شــدن در  شــرایطی اســت 
پا باشند، باز  گر متولد ارو پا باشند و نیز ا گر شهروند ارو پایی حتی ا دادن« است. »مسلمانان ارو

در حلقۀ گستردۀ نژادپرستی علیه بیگانگان قرار می گیرند.«1

یه سور مقاومتدر یستیبهمحور 15ــشکستحملۀترور
که از پیــروزی انقاب اســامی در ایران به شــدت تکان  یکایی بــود  گراهــام فولــر از مقامــات   امر
یژۀ سازمان سیا بود و نزدیک به  کارشــناس جاسوســی و تحلیل گر و یژه اینکه او  خورده بود؛ به و
یســته بود و باید می توانســت راهنمایی های ارزنده ای به ســازمان   بیســت ســال در خاورمیانه ز

کند. جاسوسی سیا ارائه 
او نام کتاب خود دربارۀ ایران را مرکز جهان گذاشت2 و در این نام گذاری نیم نگاهی به مفهومی 
کتاب با  کار برده بود.3 این  که مکیندر با  عنوان »قلب جهان« برای روســیه و قفقاز به  داشــت 

 عنوان قبلۀ عالم به زبان فارسی ترجمه شده است.
گرچــه خود فولر  گراهــام فولر هدایــت نمی کند. ا اصطــاح مرکــز جهان مــا را به مقصــود واقعی 
یژۀ  که یک بســتر و گذاشــته اســت، واقعیت این اســت  پلتیک ایران  کتابش را ژئو نیــز نــام دوم 

1. محمدرضا مجیدی و محمدمهدی صادقی، اسام هراسی غربی، تهران: دانشگاه امام صادق، 1393، 299.
بــان  کــه در ز  ]The center of the Universe[ The Geopolitics of Iran :بــان انگلیســی چنیــن اســت کتــاب در ز 2. نــام 

فارسی به »ایران، قبله عالم« ترجمه شده است. رک:
پلتیک ایران، ترجمۀ عباس مخبر، چ2، تهران: مرکز، 1377. گراهام فولر، قبله عالم؛ ژئو

پلتیک، تهران: سمت، 1371، 10. 3. عزت اهلل عزتی، ژئو
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یخ  یخی چیزی جز تار یژۀ جغرافیایی ایــران را به وجود آورده و این بســتر تار یخــی موقعیت و تار
تشیع نیست.

هنوز هشت سال بیشتر از پیروزی انقاب اسامی در ایران نگذشته بود که ایوالکست کتاب 
یر درآورد1 و  یقا به رشتۀ تحر یا و افر پلتیک با عنوان دوم اســام، در خود را با  عنوان مســائل ژئو
به مسائل مربوط به جغرافیا و سیاست دربارۀ پراکنش جمعیت مسلمانان و در میان مسلمانان، 
که زلزله را پیشــاپیش احســاس  گراهــام فولــر مانند اســب ها،  شــیعیان، توجــه نشــان داد. او و 

کنند. می کنند، آیندۀ فرایند بیداری اسامی را می توانستند تا حد درخور توجهی پیش بینی 
یــس منتشــر شــد. هفت ســال پس از انتشــار این  کتــاب ایوالکســت در ســال 1988م در پار
پلتیک تشیع نوشت.2 او  کتاب خود را با  عنوان ژئو کتاب، فرانســوا توال ــ یک فرانسوی دیگر ــ 
گر مســئلۀ اصلی تشیع است، پس توجه به  گذاشت. ا  روی مســئلۀ اصلی دســت 

ً
این بار دقیقا

 سرنوشت تشیع در 
ً
جغرافیای پراکنش شیعیان در خاورمیانه اهمیت حیاتی پیدا می کند و اتفاقا

که سرنوشت غرب نیز به دلیل  گره خورده اســت؛ همان طور  جغرافیا با سرنوشــت منابع نفت نیز 
ین به سرنوشت منابع نفت پیوند خورده است. انقاب صنعتی و تکنولوژی نو

ُنه ســال پس از فرانســوا توال، ملک عبداهلل )پادشــاه اردن( ســخن از هال شیعی3 به میان  
آورد. فرانســوا تــوال و ملک عبــداهلل در یک نقطه با هم اشــتراک وضعیت دارنــد و آن اینکه هر 
پلتیــک را در دو بعد زمان و  دو بــا علــوم نظامــی و اصطاحات آن آشــنایی دارند و معنــای ژئو
مکان درک می کنند. ملک عبداهلل افســر سواره نظام ارتش انگلســتان است و با درجۀ سرهنگی 
پلتیکی را دیده اســت. او در مورد به قدرت رســیدن یک حکومت شیعی،  آموزش های الزم ژئو
گفت: »چنین رخدادی موجب  یت مطلق مردم عراق باشــد، هشــدار داد و  کثر که در حمایت ا

پیدایش هال شیعی خواهد شد.«
که مبادا به قدرت رسیدن  کرد  پس از ملک عبداهلل، پادشاه عربستان سعودی احساس خطر 
گســترش بیداری  یت مطلق جمعیت آن ها شــیعه هســتند منجر به  کثر که ا کشــورهایی  مــردم در 
کمتر از  که یک ســوم تــا  اســامی در مناطــق شیعه نشــین شــود و درنتیجــه شــیعیان عربســتان، 

گاهی، تهران: فرهنگ اسامی، 1368. یقا(، ترجمۀ عباس آ یا، افر پلتیک )اسام، در 1. ایوالکست، مسائل ژئو
یستار، 1383. کتایون باصر، تهران: و پلتیک شیعه، ترجمۀ  2. فرانسوا توال، ژئو

3. Shia Crescent
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کشــور را تشــکیل می دهند، خواهان حقوق سیاســی و مدنی خود شــوند  نیمی از جمعیت این 
کند1 و  یج ایــن آزادی خواهی و عدالت طلبی به شــهروندان اهل ســنت نیز ســرایت  و بعــد به تدر
کنند. از این رو، پادشــاهان  حکومت های پادشــاهی یکی پس از دیگری در جهان عرب ســقوط 
که  کنند، مدعی شــدند  کــه نمی توانســتند دالیل اصلی نگرانی خــود را ابراز  عربســتان و اردن2، 
که از به هم پیوســتن حکومت های  ایران در پی شــکل گیری هال شــیعی در خاورمیانه اســت 
یم های  یه، با حــزب اهلل لبنان بــه وجود خواهــد آمد و امنیــت اســرائیل و رژ ایــران، عراق، ســور

پادشاهی عرب را به خطر خواهد انداخت.
بعد از پادشــاه عربســتان ســعودی، حســنی مبارک ــ رئیس جمهور مادام العمــر و خودخواندۀ 
گفت:  کرده بــود ــــ در ســال 2006م  کشــور خود حکومــت  کــه بیــش از ســه دهه بر مــردم  مصــر، 
کشــور خــود.« منظور او  یم های حاکم بر  »شــیعیان در جهــان عرب به ایــران وفادارترند تا به رژ
از وفاداری به ایران ابراز عاقه و دلبســتگی به مردم ســاالری اسامی بود و بدین  وسیله در برابر 

تشکیل هال شیعی و تغییر مناسبات قدرت به نفع ملت ها در منطقه هشدار داد.
که نقطۀ آغــاز آن  کتــاب خیزش شــیعی به واقعیــت بیداری اســامی ــــ  ولــی اهلل نصــر نیــز در 

یم حاکم بر عربستان، در این کشور هم گروه های ناسیونالیستی شکل گرفته اند و هم گروه های  1. برخاف ظاهر باثبات رژ
یم  که رژ ین جنبش ها، جنبش های اسامی هستند  یم فعالیت می کنند؛ ولی گسترده تر که علیه این رژ سوسیالیستی 
یر  عربســتان سعودی به شــدت از آن ها وحشــت دارد. لجنه العمال، جبهة االصاح الوطنی فی السعودیه، جبهةالتحر
یرة العربیه، منظمة الشــیوعیین الســعودیین، اتحاد  یــر الجز الوطنــی فی الســعودیه، الجبهةالشــعبیه الدمیقراطیة لتحر
یرة العربیه السعودیة  یرة العربیه، رابطه ابناء الجز یر الجز کیة لتحر یرة العربیه، الجبهة االشترا القومی الدمیقراطیة فی الجز
که  یرة العربیه جنبش های مارکسیســتی و ناسیونالیســتی هستند  فی الخارج، و الحزب الدیمقراطی الشــیعی فی الجز
ین خطر را از ناحیۀ شــیعیان این  یم ســعودی بزرگ تر یم حاکم بر عربســتان« می نامند؛ ولی رژ آن ها را »معارضین رژ
کشــور به حســاب می آیند و با پیروی از روحانیت شــیعه برای احقاق حقوق  کمتر از نیمی جمعیت این  که  کشــور، 
کرد. شیعیان عربستان  انســانی خود مبارزه می کنند، احســاس می کند. به همین دلیل رهبر آنان، شیخ نمر، را اعدام 
یژه امام خمینی هســتند. رک: یعتی، شــهید مطهــری، و به و تحت تأثیــر متفکران انقاب اســامی نظیر دکتر علی شــر
یت در عربســتان ســعودی، تهران: فرهنگ اســامی،  یخ و هو ینــی حائری، نگاهــی از درون و بــرون به تار یاســر قزو

1394، 154 ــ 162.
یر و رئیس  2. طبق قانون اساسی اردن، دستور برگزاری انتخابات، انحال مجلس نمایندگان مردم، انتصاب نخست وز
یت از هر  مجلس سنا، اعطای درجات و نشان های لشکری و کشوری، دستور اجرای اعدام اشخاص، سلب عضو
یق انداختن انتخابات مجلس نمایندگان به  طور نامحدود در اختیار شخص  یک از اعضای مجلس سنا، و به تعو
پادشاه است. او همچنین اعضا و رئیس مجلس سنا را تعیین و منصوب می کند و در مقابِل هیچ شخص حقیقی و 

حقوقی مسئول و پاسخگو نیست. رک:
یــوران و علیرضــا عــرب، اردن، تهــران: مرکــز اســناد و مطالعــات راهبــردی فلســطین و خاورمیانــه، 1390،  حســین رو

85 ــ 88.
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یسندۀ  یدی، نو کرد و فهمی هو جهان بینی، اعتقادات، و فرهنگ انســان شــیعی است ــ اشــاره 
که در پی  کشــورها و نیروهای پیشــرو و مترقی،  که بعضی از  کرد  مصری، به این واقعیت اشــاره 
کرده اند و نماد آن ها هال  کنار هم یک قطب سیاســی را ایجاد  ایجاد آیندۀ موعود هســتند، در 
کنار اسرائیل با حمایت غرب از وضع موجود حمایت  یم های مرتجع عرب در  شیعی است و رژ

می کنند و آن ها نیز قطب دیگر را به وجود آورده اند و نماد آن ها ستارۀ داوود است.
یــدی در مصــر و صاحب نظــران مهمی نظیر  یــکا تــا فهمــی هو گراهــام فولــر در   امر بنابرایــن، از 
از  نصــر  ولــی اهلل  و  اردن  و  انگلیــس  از  و ملک عبــداهلل  فرانســه  از  تــوال  فرانســوا  و  ایوالکســت 
یــکا، همه به افق حــوادث نــگاه می کردند و ناباورانــه طلوع خورشــید آزادی خواهی  ایــران و   امر
که در ظرف  یســتند و نگــران بیداری مردمی بودنــد  و عدالت طلبی را از مشــرق اســامی می نگر
یــخ و دین و فرهنگ و میراث مشــترک  جغرافیایــی تمدن اســامی زندگی می کننــد و زمین و تار
کرامت و شــرف آن هــا را به یغما برده و بر این غــارت پای ورزی  دارنــد1 و غــرب منابع و آزادی و 
که  می کند. بعضی از این ها نیز در هر چه غرب به یغما برده سهمی دارند و در ازای این سهمی 
می برند، خدمتی هم به غرب باید برسانند و می رسانند. ولی این چهرۀ نمادین آن چیزی است 

گذشته است. پشت این چهرۀ نمادین چه گذشت؟ که در اردوگاه غرب 
یژه جمهوری  بیداری اســامی با رهبری رهبران انقاب اسامی در لبنان، عراق، یمن، و به و
یه، ترکیه،  اســامی ایران و پیشتازی شــیعیان در ایران، عراق، یمن، افغانستان، پاکستان، سور
یه، مصر، و نقاط دیگر و با پرچم برافراشته شده برای مبارزه  ین، نیجر جمهوری آذربایجان، بحر
یشه های  یکا و صهیونیســم جهانی می رفت تا جهان اسام را با هم متحد و ر یالیســم   امر با امپر
استبداد و استعمار و استثمار را در ظرف جغرافیایی تمدن اسامی قطع کند. این حرکت نیرومند 
یم های  و بالنده و شکوهمند فرایندی بود که هم استبداد داخلی را ــ که مظاهر آن پادشاهان و رژ
یکاست ــ و  کامل آن امپرالیسم   امر که مظهر  مســتبد بودند و هستند ــ و هم استعمار خارجی را ــ 

یم های حاکم بر کشور های مغرب، مصر، عربستان، و سودان دربارۀ اینکه ایران درصدد گسترش  1. اتهامات پی در پی رژ
کشــورها به قرائت شیعه از اســام ناب محمدی دارد و از طرف دیگر  تشــیع اســت حکایت از تمایل قلبی مردم این 
کشــور ها با مشــاهده فرایندهای سیاســی و صداقت جمهوری اســامی ایران در دفاع از ملت های مظلوم  مردم این 
یکا و صهیونیســم روی به تشــیع  یالیســم   امر یم های ارتجاعی به امپر فلســطین، لبنــان، یمــن، و ... و سرســپردگی رژ
یزی برای سرکوب مردم خود داشته باشند این تمایات  کشور ها برای آنکه دستاو یم های حاکم بر این  آورده اند و رژ

را به دخالت ایران نسبت می دهند.
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یم اشغالگر قدس است ــ به وحشت  که نماد مشخص آن رژ هم استثمار داخلی - خارجی را ــ 
کز پژوهشی به تکاپو واداشت.1 انداخت و  آن ها را در اتاق های فکر و مرا

نخســتین راه حل را هانتینگتون ارائه داد. پیشنهاد او قطع ارتباط عاطفی و معنوی و فرهنگی 
گروه های قومی علیه مسلمانان در مرزهای تماس دنیای  مسلمانان جهان با جهان و برانگیختن 
پای شرقی و بالکان با دقت اجرا شد و  یژه در ارو پا بود؛ طرحی که به و یژه با ارو اسام با جهان به و
ترس مسلمانان را از پیگیری حقوقشان و وحشت جهانیان را از حرکت های به اصطاح اسامی 
برانگیخت و نقاط تماس دنیای اسام با جهان پیرامونی آن را خونین کرد و قتل عام ها و نسل کشی های 
یقا، آســیای مرکزی، و آســیای شــرقی را در پی داشــت. پای شــرقی، افر پی در پــِی مســلمانان ارو
یــن، تاجیکســتان،  بــه نظــر می رســد ســرکوب و حتــی قتل عــام مســلمانان در بوســنی، هرزگو
گرفته  یه، ســودان جنوبی، و میانمار براســاس همین طــرح صورت  جمهــوری آذربایجــان، نیجر
کاســتی های این طرح روشــن و آشــکار  یا دســت کم بــا آن هماهنگ بــوده اســت. ولی به زودی 
کند؛ ولی  کنترل  یرا این طرح می توانســت اسام خواهی را در جهان ســرکوب و محدود و  شــد؛ ز
کاستی با شکست های  یم های استبدادی عربی را نجات دهد. این  نمی توانســت اسرائیل و رژ
پی ارتش اسرائیل از جنبش های انقابی و اسامی نظیر حزب اهلل لبنان و جهاد اسامی  پی در
کامًا تجســم و تبلور عینی  فلســطین و حمــاس و پیروزی هــای مردم یمن بــه رهبری انصــاراهلل 
کمــر مار مطرح شــد. منظــور از مــار در این طرح،  کــه طرح قطع  یافــت. در چنیــن شــرایطی بود 
کمر مار نیروها و  بیداری اســامی اســت. منظور از ســر مار شــیعیان انقابی هســتند. منظور از 
که از میان اهل جماعت و اهل ســنت برخاســته اند و منظور  گروه های مترقی و پیشــتاز هســتند 
که از بیداری اســامی  از دم مــار همــۀ مســلمانان در ظرف جغرافیایی تمدن اســامی هســتند 

یه بود. گرفته شد کشور سور کمر مار در نظر  که برای قطع  حمایت می کنند و نقطه ای 

یان افتاده اســت و  کشــورهای دیگر به جر 1. بــه تعبیــر مقام معظــم رهبری: »آنچه امــروز در مصر و تونس و در برخی از 
یخ این منطقه ورق خورده است.« و »وابستگان و حکام دست نشاندۀ  که تار مشاهده می شود معنایش این است 
که جز قیام ، جز حرکت عظیم عمومی، جز  کردند  که این ملت ها احساس  کردند  کاری  یکا و غرب با این ملت ها    امر
یکایی ها به کمک صهیونیســت ها به کمک برخی از هم پیمانان  انقاب راهی در مقابل آن ها نیســت.« و »امروز   امر
کنند و بر این ها مسلط شوند و بر روی امواج  و مزدوران خودشان در منطقه تاش می کنند این انقاب ها را منحرف 

این ها سوار شوند...« رک:
حسن بشیر، مبانی نظری بیداری اسامی از نظر امام خمینی و آیت اهلل خامنه ای، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر، و 

ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و دانشگاه امام صادق، 1392، 224 ــ 225.
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البته بعدها در تبلیغات رسمی با پنهان کاری، تمرکز به دشمنی با شیعیان جای خود را به تظاهر 
یژه شیعیان افکار  یرا حجم وســیع جنایات داعش علیه ملت ها به و به دشــمنی با داعش داد؛ ز
یحه دار ساخته بود. از این رو، بعضی از دیپلمات های غربی داعش را به مار  عمومی جهانیان را جر
یر خارجۀ وقت انگلیس، گفت: ید کامرون، وز تشبیه کردند. از باب مثال، در آذر سال 1394، دیو
که  کــه مقــّر مرکزی داعــش واقع شــده، در رّقــه. ده درصد از رّقه اســت  یه اســت  ... در ســور
یزی و هماهنگ می شــود ... رّقه را می توانید به ســر  کشــور برنامه ر برخی از این تهدیدات علیه 
یق ارائۀ اطاعات، رصد، و سوخت رسانی از متحدان خود  یه ما از طر کنید. در سور مار تشبیه 
کشورهای خلیج ]عربستان، امارات متحده عربی، قطر،  یعنی ایاالت متحده، فرانسه، اردن، و 

و ...[ حمایت می کنیم ... 1
که پدیدآورندگان و حامیان داعش و   از کشورهایی گفت حمایت می کند 

ً
کامرون دقیقا ید  دیو

یستی بوده اند. البته او به عمد یا به سهو ترکیه را از قلم انداخت. مار در نگاه  گروه های ترور سایر 
یدند، محور مقاومت اســامی ضدصهیونیســتی بود و هســت و داعش  که داعش را آفر آن هــا، 

گرفته شده بود. کار  که برای کشتن آن به  اسلحه ای بود 
کری، سناتور دموکرات  که جان  یسم به قدری واضح و آشکار است  حمایت عربستان از ترور
یکا بود، طی یک سخنرانی  کنگرۀ   امر یکا، هنگامی که هنوز عضو  یر خارجۀ سابق   امر اسبق و وز

یکا گفت: در شهر سیاتل   امر
بــارۀ مقابله با نقش  گــر مــا دربارۀ اســتقال در عرصۀ انرژی جدی هســتیم، پس باید در ... ا
گروه هــای  یکــی اش از القاعــده و دیگــر  عربســتان ســعودی در تأمیــن مالــی و حمایــت ایدئولوژ
کنونی ]دولت  کِن’ دولت  کن سفت  یکرد ‘شل  یســتی هم جدی باشیم. ما نمی توانیم به رو ترور

یست ها ادامه بدهیم ...2 یق پول به ترور جرج بوش پسر[ در قبال تأمین و تزر
 به یک حقیقت اشاره کرد. همان حقیقتی که مدت ها 

ً
یحا گاه و تلو ید کامرون ناخودآ بنابراین، دیو

یستی. پیش جان کری با صراحت آن را اعام کرده بود؛ حقیقت حمایت از حامیان گروه های ترور
که با رشد بیداری  از نظر عربستان سعودی، مار محور مقاومت اسامی ضدصهیونیستی بود 
یکی  اسامی پدیدار شده بود و عربستان سعودی خواهان زدن سر آن بود. به عنوان مثال، اسناد و
یکا منتشر شده بود، نشان می دهد عربستان  که سال 2008م در مورد ایاالت متحدۀ   امر لیکس، 

1. http://www.farsNews.com 2. همان.
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کند و سر مار را بکوبد.1 یکا خواسته بود به ایران حملۀ نظامی  سعودی در همان زمان نیز از   امر
نگاه کشورهای غربی با نگاه پادشاهان عرب یک تفاوت اصلی داشت و آن، اینکه زمامداران 
غربی، چون به نام دموکراســی به روی صحنه آمده اند، نمی توانند به ســادگی به تنها دموکراســی 
خاورمیانه، یعنی جمهوری اسامی ایران، حملۀ نظامی کنند؛ ولی از نظر پادشاهانی که در کشور 
آن ها انتخابات بی معناست و قانونی جز فرمان شاه وجود ندارد و اصواًل دموکراسی از باب تشبه 
کفار حرام شمرده می شود، حمله به جمهوری اسامی ایراْن ستیزش با یک بدعت است و با  به 
فقه ســعودی هیچ گونه تباینی ندارد. از این رو، عربستان سعودی می گفت: »سر مار را بکوبید« و 
زمامداران غربی بر این باور بودند که به بهانۀ حمایت از دموکراسی و مخالفت با دیکتاتوری و دفاع 
یه حمله کرده و کمر مار را قطع کنند و همین طرح نیز عملی شد.2 از حقوق شهروندی می توانند به سور
که به خوبی آموزش  کشور،  یست از ده ها  به بهانۀ مبارزه با استبداد و دیکتاتوری هزاران ترور
کامًا مســلح شــده بودند، با پشــتوانۀ مالی بســیار قــوی از مرزهای ترکیــه و اردن همراه  دیده و 
ین مدل های تســلیحات  که همه نو و از آخر با ســاح های ســنگین و نیمه ســنگین و ســبک ــ 
یر انگلستان،  یه شدند. از سوی دیگر، نخست وز نظامی موجود در دنیای امروز بودند ــ وارد سور
 خواهان برکناری بشار 

ً
یکا، صدراعظم آلمان، و رئیس جمهور فرانسه بارها رسما رئیس جمهور   امر

کمتر از یک ســال  گفت: »شــاه باید برود« و شــاه در  که  اســد شــدند و به تقلید از امام خمینی 
گفتند: »بشار اسد باید برود« و نرفت.3 رفت، این ها هم با صراحت هر چه تمام تر 

1. http://www.tabnak.ir/fa
یه در جنگ تحمیلی  یه در ستیزش با ارتجاع عرب پروندۀ سنگینی داشت »... سور گذشــته از آنچه ذکر شد، ســور  .2
یه طی چهار دهۀ اخیــر راهبرد برقراری  یم صدام حســین وارد آورد. دولت و ملت ســور ضربــۀ دردناکی به حیثیت رژ
پاشــی اتحاد جماهیر شــوروی ســابق راهبــرد مقاومت و  یده و با فرو یم صهیونیســتی را برگز موازنــۀ راهبــردی قــوا با رژ
یان مقاومت  یت جر یه در ایجاد و تقو گرفتند. دولت و ملت ســور بازدارندگی را در سیاســت های منطقه ای  در پیش 
ضدصهیونیستی در فلسطین و لبنان سهم مهمی ایفا کرده و با کمک ها و همراهی های همه جانبۀ ایران جبهۀ مقاومت 
یکا را راهبری کردند. این واقعیت نباید ندیده  یم صهیونیستی و ایاالت متحدۀ   امر علیه سیاست های توسعه طلبانۀ رژ
یم صهیونیستی دامنۀ توسعه طلبی های خود را تا منطقۀ  گر جبهۀ مقاومت منطقه ای وجود نداشت، رژ گرفته شود که ا

خلیج فارس توسعه می داد...«
سید حسین موسوی، فصلنامۀ مطالعات منطقه ای، »سخن فصل«، س13، ش2، بهار 1391.

یسر، تحلیل گر مســائل امنیتی در مرکز  3. زمامداران غرب به اندازه ای به ســقوط بشــار اســد اطمینان داشــتندکه ایال ز
یه پس از سقوط بشار اسد پرداخت و به مقامات اسرائیلی  موشه دایان اسرائیل، طی مقاله ای به بررسی شرایط سور

کنند. رک: یکا و روسیه برای شرایط پس از بّشار اسد حفظ  کرد هماهنگی های خود را با   امر پیشنهاد 
یه برای اســرائیل«، ترجمۀ عســکر قهرمان پــور، فصلنامۀ مطالعات  یســر، »تهدیدها و فرصت های بحران ســور ایــال ز

منطقه ای، س14، ش3، تهران: مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، تابستان 1392، 119.
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کنار تظاهراِت مخالفان بشــار اسد، ده ها هزار نفر  یه، در  در خیابان های شــهرهای بزرگ ســور
یختنــد و با صراحت و شــجاعت هــر چه تمام تــر از دولت  یه بــه خیابان ها ر از شــهروندان ســور
کار جان خــود را در مقابل  کردنــد و با ایــن  کشــور خــود دفاع  کشــور و رئیس جمهــور قانونــی  و 
یه وفادارانه از  کــه به خوبی تجهیز شــده بودند، به خطــر انداختند. ارتش ســور یســت هایی  ترور
کرد و تاکنون ده ها هزار نفر قربانی داده اســت. مستشــاران ایرانی  کشــور و نظام قانونی آن دفاع 
که شمارشان به یک پنجم نفرات  و داوطلبان لبنانی و نیز داوطلبانی از افغانســتان و پاکســتان، 
یه شــتافتند و در مقابل این توطئۀ صهیونیستی با  کمک مردم سور یســت ها نمی رســید، به  ترور

ازخودگذشتگی مقاومت کردند.
در ابتدا ناظران غربی انتظار داشــتند حکومت بشــار اسد ظرف دو یا سه ماه سرنگون شود و 
کمر مار قطع شود. این یک طرح عبری ــ غربی ــ عربی بود و یک مثلث جهانی  به تعبیر غرب، 
یکا و انگلیس و متحــدان غربی آن ها  یســم حمایــت می کرد. یــک ضلع این مثلــث را   امر از ترور
یم های پادشــاهی در  تشــکیل می دادند، ضلع دیگر اســرائیل بود و ضلع ســوم ارتجاع عرب و رژ

یر: کشورهای عربی. و هر ضلع هم به دنبال منافع خود بودند. به شرح ز
الف( منافع کشورهای غربی

ــ قطع ارتباط جمهوری اسامی ایران با مقاومت اسامی ضدصهیونیستی در لبنان
که از منافع غرب در منطقه  یم های اســتبدادی و پادشــاهی عرب،  ــ حمایت از اســرائیل و رژ

نگهداری می کنند
یه به دلیل  یاســت جمهوری و مجازات دولت و ملت ســور ــ برداشــتن بشــار اســد از مســند ر
حمایــت از مــردم لبنــان و فلســطین، تســلیم ناپذیری در مقابــل اســرائیل، و همراهی بــا انقاب 
یرســاخت های اقتصادی و عمرانی و  یب ز یه و تخر کشــور ســور یم  اســامی در ایران و تغییر رژ

نابودی شهرهای این کشور
یژه داعش و جبهة النصره یستی به و گروه های ترور یب چهرۀ جهانی اسام با کمک  ــ تخر

یستی به نام  گروه های ترور که  کارنامه ای  گرایش به اسام در کشورهای اسامی با  ــ تضعیف 
دولت اسامی از خود بر جای می گذارند

یت اسام هراسی در کشورهای غربی و نیز در سراسر جهان ــ تقو
ب( منافع اسرائیل
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یر را از این طرح عبری ــ غربی ــ عربی جست وجو می کرد: اسرائیل منافع ز
که تسلیم  کشور نیرومند عربی هم مرز با اسرائیل  یه به عنوان تنها  ــ تضعیف اســتراتژیک سور

اسرائیل نشده و پیمان صلح با اسرائیل را امضا نکرده است.
 از 

ً
که عمدتا ــ ایجاد جنگ ســنی ــ شــیعه به منظور تضعیف محور مقاومت ضدصهیونیستی 

یق شیعیان حمایت می شود طر
پی یه و عراق به کشورهای میکروسکو یۀ سور ــ حتی االمکان تجز

که از حقوق مسلمانان و اعراب  گروه های مترقی و پیشرو  کردن دسترسی های ایران به  ــ قطع 
حمایت می کنند؛ نظیر حزب اهلل در لبنان و جهاد اسامی و حماس در فلسطین

کشــورهای غربــی از جنایات اســرائیل در فلســطین با کمک  ــــ انحــراف افکار عمومــی مردم 
یست به اصطاح اسامی در منطقۀ خاورمیانه. گروه های ترور جنایات 

یم های استبدادی و پادشاهان عرب ج( منافع رژ
که بدون رضایت مردمشان و با کمک غرب در  منظور از پادشاهان عرب فرمانروایانی هستند 
کشــورهای عربی بر مردم حکومت می کنند. منافع پادشــاهان عرب در این طرح عبری  ــ غربی ــ 

یر بوده است: عربی به شرح ز
یم های پادشــاهی عرب با دموکراســی و مردم ســاالری اســامی با  ــــ حل تعــارض بنیادیــن رژ
یب بنیادهای دموکراتیک و  یم های دموکراتیک و مردم ســاالر در ایران و عــراق و تخر تضعیف رژ

تثبیت موقعیت متزلزل خود در منطقۀ خاورمیانه
کهن خود با اســرائیل با ایجاد تعارض ســنی ــ شــیعه و عــرب و عجم و طرح  ــــ توجیه روابط 

یی ایران، و ... افسانه هایی نظیر تجدید حیات امپراطوری صفوی، برتری جو
یم بــا روند تســلیم پذیری  یه به دلیــل مخالفــت این رژ کشــور ســور ــــ مجازات نظام سیاســی 

یم با سرکوب ملت عرب پادشاهان عرب در مقابل اسرائیل و مخالفت این رژ
یــژه عراق،  کشــورهای منطقه به و ــــ توســعۀ نفوذ سیاســی خود به نفــع اســتیاگری غــرب در 

یه، و در صورت امکان آسیای مرکزی سور
ــ نابود ســاختن جنبش های آزادی خواهی و عدالت طلبی نظیر حزب اهلل لبنان، حزب دعوت 

اسامی عراق، حشدالشعبی عراق، و جهاد اسامی برای آزادی فلسطین و حماس.
یه و عراق آغاز شــد. این جنگ منجر به  یســتی در ســور که جنگ ترور بــا چنین اهدافی بود 
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سقوط بشار اسد از مسند قدرت نشد، بلکه برعکس تجربیات و ظرفیت های نظامی جدید را 
گروه های  یه و عراق به وجود آورد و با آشــکار شدن وابستگی های پنهاِن  به نفع ملت های ســور
یســت ها  که حجم جنایات ترور یســت به غرب رســوایی بزرگی برای غــرب به وجــود آورد،  ترور
یه و  یب این رســوایی ها شــده است. ولی از ســوی دیگر تاکنون صدها هزار نفر از مردم سور ضر
یه شتافته بودند شهید  که به کمک ملت های عراق و ســور عراق و هزاران نفر از آزادی خواهانی 
یه و عراق  یه آواره شــده اند و بخش عظیمی از شهرهای سور و میلیون ها نفر از شــهروندان ســور
کارنامۀ  که در  یست ها،  کارنامۀ ترور یرانه تبدیل شــده اســت. این جنایت ها همه نه تنها در  به و
یه و عراق  کــرده و به میدان جنگ در ســور یســت ها را تربیت و تجهیز  کــه این ترور کشــورهایی 

فرستادند نیز نوشته می شود.1
بنابرایــن، دســتاورد بزرگ غــرب از این جنگ ها فقط ننگ بوده اســت؛ هرچند امــروز رهبران 
ینــد و بیــان می دارنــد  غــرب ناامیدانــه از انصــراف خــود از ســرنگونی بشــار اســد ســخن می گو
گذاشته اند و این  کنار  کناره گیری بشــار اســد از قدرت ــ  درخواســت همیشگی شــان را ــ مبنی بر 
کرده انــد؛ ولی اینک به   اعــام و تأیید 

ً
کشــورهای عضو ناتو رســما تصمیم جدید را در شــورای 

که بر مبنای چه اصل حقوقی خواهــان برکناری رئیس جمهور یک  یخ باید پاســخگو باشــند  تار
یی خونیــن منصرف و مأیوس شــده اند،  که از ایــن مداخله جو کشــور مســتقل شــده اند و حال 

چگونه می توانند قربانی کردن میلیون ها انسان بی گناه را توجیه کنند؟
یه تحمیل شــد صدمــات جبران ناپذیری  که از نخســتین ماه های ســال 2011 به ســور جنگــی 
یر چهار ســال و 35 درصد  یه ز به میلیون ها انســان بی گناه وارد آورد. 17 درصد از آوارگان ســور
گذشته از  کودکان تشکیل می دهند.  یر 17 ســال ســن دارند و 75 درصد از آنان را زنان و  آن ها ز
که بر این ملت وارد شــده اســت جبران پذیر نیســت.  صدمات و تلفات جانی، صدمات روحی 
یدن پدران در مقابل چشــم فرزندان و همسران، و آتش  تجاوز به دختران و زنان بی گناه، ســر بر
یــزی قبلی و به دســت  کــه به نام اســام بــا برنامه ر زدن مــردم زنــده بخشــی از جنایاتــی اســت 

گرفته است. یست ها صورت  ترور

یونی جهانی بی بی سی اعام کرد که قطر در دورۀ  یز یر سابق قطر، در گفت وگو با شبکۀ تلو 1. جاسم بن حمد، نخست وز
کرده است و بسیاری از مسئوالن سیاسی و نظامی  ینه  یکا هز تصدی گری ایشــان مبلغ 37 میلیارد دالر به دســتور   امر
ید تمامی این اقدامات با  یه جدا شده، به مخالفان پیوستند. او می گو کان، از نظام سور گرفتن پول های  یه با  سور

یکا نقش های قطر، عربستان، امارات، اردن، و ترکیه را تعیین می کرد. گرفت و   امر یکا صورت  یت   امر دستور و مدیر
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زمامــداران غرب باید به خاطر این جنایات در مقابل ملت های خود، ملت های مســلمان، و 
یرا این جنایت ها نتیجۀ سیاست های آن ها در خاورمیانه بوده است. یت پاسخ گو باشند. ز بشر

مقاومت 16ــپیدایشظرفیتهاینظامیجدیدبهنفعمحور
یه و عراق عبارت  بود از: یستی نظیر داعش در سور گروه های ترور اهداف تشکیل 

یکا و سایر نقاط جهان پا و   امر ــ ایجاد هراس از اسام در ارو
کشــور به منظور تشــکیل یک نظام دیکتاتوری با پوشــش اسامی در  ــ ارعاب مردم این دو 

یم عربستان سعودی باشد که نسخۀ دوم رژ این منطقه، 
که از جمهوری اســامی ایــران، جمهوری  ــ درهم شکســتن محور مقاومت ضدصهیونیســتی 
یژۀ حزب اهلل لبنان(  یه، و جمهوری عربی لبنان )با توجه به نقش و عراق، جمهوری عربی سور

تشکیل شده است
ــ ایجاد جنگ میان اهل تسنن و اهل تشیع.

یه به ســرعت از پــای درخواهد آمد. به  دولت هــای غربــی تصور می کردند دولت قانونی ســور
 و آشــکارا خواهان 

ً
یکا و انگلســتان و فرانسه و اســرائیل رسما کشــورهای   امر همین دلیل ســران 

برکناری بشــار اســد شــدند و بدین  منظور با پشتیبانی مالی عربستان ســعودی، امارات متحدۀ 
یست  عربی، قطر، و پشتیبانی لجستیک ترکیه و اردن و حمایت تسلیحاتی غرب ده ها هزار ترور
از سراســر جهان جذب شــدند، آموزش دیدند، تجهیز شدند، و با پرداخت حقوق های ماهیانه 
یستی را به ملت  یه اعزام شــدند و یک جنگ نابرابر و همه جانبه و ترور به دالر، به داخل ســور
کشته و زخمی و  که موجب نابودی شــهرها و روستاها و  کردند؛ جنگی  یه تحمیل  و دولت ســور
که  گفته شــد، برخاف تصور سران غرب ــ  که  آواره شــدن میلیون ها نفر انسان شــد؛ همان طور 
یه ظرف چند ماه ســقوط نکرد، بلکه  نــام دیگــر آن ها جامعۀ جهانی اســت ــ نه تنها دولت ســور
کرد و امروز  یست ها ایستادگی  گذشته در مقابل ترور پس از شش سال، هر سال مقاوم تر از سال 

کرده است. یست ها خارج  قسمت های مهمی از کشور خود را از تصرف ترور
با اینکه در طول این سال ها حمایت مالی و تسلیحاتی و لجستیک و آموزشی غرب با شدت 
یژه داعش و  یستی به و گروه های ترور هر چه تمام تر ادامه داشته ، پس چگونه این اتفاق افتاد؟ 
جبهة النصره برای ایجاد هراس هر چه بیشتر از اسام در جهان و از خود در میان مردم منطقه، 
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یژه  یــر آن جنایت  ها را در رســانه ها به و بــه صورت بی ســابقه ای دســت به جنایت زدنــد و تصاو
یدن در مقابل دوربین رسانه ها در جهان  یر سر بر کردند. صدها مورد تصو یره منتشر  شبکۀ الجز
یکا  یژه   امر که رهبران غرب به و منتشــر شــد و نفرت عظیمی در جهان به وجود آورد. به صورتی 
یست ها اعام تأسیس یک جبهۀ جنگ  یت ترور یت و مدیر برای تبرئۀ خود از اتهام خلق و تقو
ضدداعش کردند. در چنین شرایطی دیگر افکار عمومی جهان به آن ها اجازه نمی داد که جلوی 
مقاومــت مردم منطقــه را در مقابل داعش بگیرنــد. در این مجال، هزاران داوطلب شــهادت جو 
کمک های مستشــاری ایــران در نهادهای  از پاکســتان و افغانســتان و لبنــان و عراق و ایــران با 
یه جمع شــدند و در  نظامــی جدید مثل حشدالشــعبی در عراق و جیش الدفاع الوطنی در ســور
یست ها هم به زحمت می رسید و تجهیزاتشان با  حالی  که نفرات آن ها به حدود یک پنجم ترور
یســت ها برابری نمی کرد، بر آن ها پیروز  یکایی، انگلیســی، و اسرائیلی ترور تجهیزات پیشــرفتۀ   امر
که داعش  یه آزاد شدند؛ به طوری  شدند و موصل و حلب و چندین شهر دیگر در عراق و سور
یســتی به نام  گروه های ترور یه از دســت داد. ایجــاد  متصرفــات اصلــی خــود را در عراق و ســور
گروه های مقاومت ضد ترور و ضد صهیونیســتی مکر  اســام، مکر شــیطان بزرگ بود و پیدایش 

یخ. الهی تار
از طرف دیگر، حملۀ نظامی عربســتان به مردم بی پناه یمن نه تنها موجب تســلیم شدن آن ها 
کرد و  نشــد، بلکه پیوند ارتش یمن با نیروهای مقاومت اسامی انصاراهلل را هر چه مستحکم تر 

یک ظرفیت نظامی جدید از داوطلبان یمنی با  عنوان »اللجان الشعبیه« به وجود آورد.
کشــورهای خود  یســت ها در حال عقب نشــینی یا حتی بازگشــت به  امــروز، در حالی  که ترور
هستند، ده ها هزار نیروی نظامی جنگ آزموده در خدمت آرمان های انقاب اسامی قرار گرفته اند 
و در نهادهــای ســازمان یافته ای نظیر حشد الشــعبی، اللجان الشــعبیه، و جیش الدفاع الوطنی در 

یه متشکل شده اند. عراق و یمن و سور
یســت ها توانســته  که ترور پیروزی های نیروهای مقاومت اســامی در شــرایطی به دســت آمد 
یه، عــراق، و یمــن را بــه تصرف خــود درآورند. بــه خصوص  بودنــد بخش هــای مهمی از ســور
یــق ترکیه در  کــرده و نفت حاصــل از آن ها را از طر یه تصرف  چاه هــای نفــت را در عراق و ســور
اختیــار شــرکت های خارجــی قرار دادنــد تا آن هــا را به غــارت ببرند. امــروز انصــاراهلل، ارتش، و 
یست های  اللجان الشــعبیه در یمن با ارتش های عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی، ترور
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که از سوی شرکت بلک واتر1  به یمن منتقل شده اند می جنگند و  القاعده و داعش، و مزدورانی 
توانسته اند پیشروی هایی در داخل خاک عربستان نیز داشته باشند؛ به گونه ای که عربستان از 
یق مجاری دیپلماتیک پس از سال ها جنگ و بمباران هوایی مردم یمن و قتل عام بسیاری  طر
از مردم این کشور از ادعاهای اولیۀ خود دست کشیده و خواهان خروج آبرومندانه از این کشور 
کشیدند و  یه از ادعاهای خود دست  کشــورهای غربی نظیر انگلیس نیز در ســور شــده اســت. 
کشور هستند.  ضمن پذیرش حکومت بشار اسد در اندیشۀ راه های تازه ای برای تسلط بر این 
یایی و زمینی ارتش های عربستان سعودی، امارات متحدۀ عربی،  حمات گستردۀ هوایی و در
یکا  یکایــی بلک واتــر به مــردم یمن »به رغم تاش وســیع عربســتان ســعودی و   امر و شــرکت   امر
پاشــی قدرت غرب و عربســتان در این سرزمین  یم وابســته به خود، عمًا به فرو برای حفظ رژ

منجر گردید.«2

17ــآزموندردناکالگویخالفت
یت شکل گرفت.  کثر در دو قرن اول هجری، در جامعۀ اسامی از نظر سیاسی دو اقلیت و یک ا
یش بود و  یک اقلیت از وضع موجود حمایت می کرد و خواهان اســتمرار اشــرافیت و سیادت قر
که توانســتند نظام سیاسی امامت را با  کانونی این اقلیت رهبران حاکم بودند  هســت. در نقطۀ 

کنند. عبور از پل خلفای راشدین به نظام سلطنت اموی و نظام سلطنت عباسی مبدل 
یخ تــا امروز، مذهب محبــوِب این اقلیــت، مذهب حنبلی بوده اســت. احمدبن  در طــول تار
حنبل فتوا داد که علیه امام و زمامدار نباید اقدامی صورت بگیرد؛ ولو اینکه فاسق و فاجر باشد. 
کند یا نکنــد. بدین ترتیب  و وجوهــات شــرعی را باید به او ســپرد، خواه در مورد خــودش خرج 
ید حق ســیادت قریش و منکر شــرط عدالت در امامت شــد و بدین  دلیل در سایۀ حمایت  مؤ

صادقانۀ خلفا قرار گرفت.
یخ اســام مبارزه می کردنــد و خواهان  کــه با حرکت ارتجــاع در تار کســانی بودند  اقلیــت دوم 
که با بعثت پیامبر آغاز شــده بود. به همین دلیل از نظام سیاسی امامت ــ  تداوم انقابی بودند 
کانونی آن اصل عدالت قرار دارد ــ حمایت می کردند و مذهب محبوب آن ها مذهب  که در نقطۀ 

1. Black watter
یوران و مختار جاهد، نگاهی به ساختار یمن و تحوالت آن، تهران: جمعیت دفاع از ملت فلسطین، 1390، 82. 2. رک: حسین رو
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یت جامعۀ اسامی خواهان حفظ وفاداری به اسام  کثر امامیه یا مذهب پیامبر بود. و باالخره ا
و ســکوت در مورد چالش سیاســی مخالفت امامت با ســلطنت بود و مذاهب محبوب آن  ســه 

مذهب حنفی، مالکی، و شافعی بوده است.
کــه مردم انقــاب می کنند و خواهــان تغییر وضــع موجود می شــوند و می خواهند  در شــرایطی 
یت خاموش به اقلیت معتــرض و انقابی نزدیک  کثر گیرند، ا سرنوشــت خود را خود به دســت 
می شوند و اقلیت مدافع وضع موجود را تحت فشار قرار می دهند تا به نفع حکومت شوندگان و 

کردن حکومت کنندگان تغییر به وجود آورند.1 در جهت پاسخگو 
یع روند بیداری اسامی، احتمال گسترش روزافزون  با پیروزی انقاب اسامی در ایران و تسر
یت خامــوش به اقلیت  کثر یت جهــان اســام و نزدیک شــدن ا کثر بیــداری اســامی در میــان ا
کز مطالعات  که از امامت حمایت می کنند افزایش یافت. این فرایند موجب نگرانی مرا انقابــی 
که اقلیت مدافع وضع  که به دست آمد این بود  استراتژیک در غرب شد و در نهایت نتیجه ای 
یم پادشــاهی عربســتان  که از ســلطنت و اشــرافیت حمایت می کند و مظهر عینی آن رژ موجود، 
یســتی، نقش اقلیت  گروه های به اصطاح جهادی و در حقیقت ترور ســعودی اســت، در قالب 
یت بدهد و  کثر کند و بدین وســیله آدرس غلــط به ا مخالــف وضــع موجود و طرفدار تغییر را ایفا 
 با طرح 

ً
مانع پیوســتگی آن ها به اقلیت انقابی طرفدار امامت و عدالت شــود. این طــرح اتفاقا

یــکا و طرح جنگ ســنی علیه شــیعۀ اســرائیل و فلســفۀ  جنــگ تمدن هــای هانتینگتــون در   امر
یم عربستان سعودی هماهنگی داشت.2 وجودی رژ

یت خاموش جهان اسام با اقلیت انقابی جهان اسام کشور افغانستان  کثر مظهر همگرایی ا

گفته شده است: یر به تفصیل سخن  1. در این باره در منبع ز
یخ، همان. محمدحسن زورق، انتظار تار

گســترۀ جغرافیایی دنیای اســام نقش دارند؛ اما  یســم در  2. به باور مهدی بیژنی، عوامل مختلفی در بسترســازی ترور
یگــران منطقه ای متحــد آن در قوام و  یــکا، این قدرت ســیطره جوی جهانی، و باز اهــداف فایده انگارانــه و ابزاری   امر
که در این زمینه انجام داده اســت لیســتی  یســتی ســهم اصلی را بــر عهده دارند. او در پژوهشــی  گروه هــای ترور دوام 
کردســتان، جنــداهلل،  کوملــه، حــزب دموکــرات  یســتی را ارائــه می کنــد؛ نظیــر منافقیــن، پــژاک،  از ســازمان های ترور
جیش العدل، پ ک ک، سپاه صحابه، طالبان، القاعده، داعش، جبهة النصره و ... و در این میان القاعده به دلیل 
یژه ای یافته اســت و در مورد آن،  یورک در یازدهم ســپتامبر سال 2001 شهرت و انفجار ســاختمان تجارت جهانی نیو
یس های اطاعاتی  یتانیا، اظهار داشــت: »بدون شــک القاعده از ســوی ســرو یر خارجۀ پیشــین بر کوک، وز رابیــن 

کردیم.« رک: گفت: »القاعده را ما ایجاد  یکا،  یر خارجۀ پیشین   امر کلینتون، وز غرب ایجاد شده است.« و خانم 
یســم در جغرافیای اســام«، فصلنامــۀ مطالعات راهبردی جهان اســام، 17،  مهدی بیژنی، »بررســی علل بروز ترور

ش2، ش.م 66، تابستان 1396، 5 ــ 21.
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کشور با ارتش سرخ آغاز  بود. با ورود ارتش ســرخ به افغانستان، نبرد مســتمر همۀ فرزندان این 
شــد. داوطلبان پیش تاخته ای نیز از ســایر نقاط به آن ها پیوســته بودند. مبــارزه با نظام جهانی 
الحاد شــعار همۀ فرزندان افغانســتان بود. دّرۀ پنجشــیر به درۀ مرگ ارتش متجاوز تبدیل شــد. 
که ارکان تجاوز نظامی  کشــور آمیخت و سیلی شــد  خون شــهدای ســّنی با شــهدای شیعۀ این 
گر پیروزی با این پیوند خجســته تحقق  قطــب شــرقی نظام جهانی الحــاد را به لرزه انداخــت. ا
یقای شمالی جاری می شد و ظرف جغرافیایی  می یافت، این سیل در سراسر آسیای غربی و افر
تمــدن اســامی را از چنگ نظام جهانی الحاد خارج می ســاخت و آن را به دســت مســلمانان 
که با نیروی نظامی نمی تواند  جهان و رهبران پیشــرو و پیشگام آنان می سپرد. غرب می دانست 
یرا حملۀ مشترک دو قطب شرقی و غربی  مانع پیروزی انقابیون مسلمان در افغانستان شود؛ ز
یت خاموش جهان اسام با  کثر یع تر و وسیع تر ا نظام جهانی به افغانســتان موجب همگرایی سر
یکا  یخ را شــتاب بیشــتری می بخشــید. از این رو، ناگهان   امر اقلیت انقابی می شــد و حرکت تار
گروه های جهادی  کشــور جنگ زدۀ افغانستان شد و تســلیحاتی به برخی از  گرســنه  مدافع مردم 
یزی ــ یعنی وهابیت ــ را با  کوشــید ایدئولوژی تشیع ســتیزی و عقل گر داد و همراه با این کمک ها 
یت خاموش در نقطۀ حســاس منطقه ــ افغانستان ــ  کثر ســرنگ عربســتان ســعودی در عروق ا

ینش طالبان بود.1 کند و یکی از نخستین اقدامات سازمان یافته در این زمینه آفر یق  تزر
که  گروهی از جوانان جنگ زده و آوارۀ افغانســتان،  طالبان جمع طالب به معنی طلبه اســت. 
پیــرو مذهب حنفی بودند و با برادران شــیعۀ خود در افغانســتان درکنار هم و دســت در دســت 
هم زندگی می  کردند، با مشــاهدۀ روی باز عربستان سعودی جذب مدارس وهابی در پاکستان 
گشاده دســتی از این جوانان اســتقبال می شــد. آن ها  یی و  گشــاده رو شــدند. در این مدارس با 
پرسش های بدون پاسخی داشتند و پاسخ پرسش های خود را در مدارس وهابی می جستند: ما 

گروه هــای طالبان، القاعده، داعش، جبهة النصره به صــورت حلقه های یک زنجیر به ترتیب یکی پس از دیگری به   .1
یکا، و عربستان  وجود آمدند. در این زنجیر، حلقۀ طالبان را مستقیما رکن دوم ارتش پاکستان با کمک انگلیس،   امر
گفت: »رکن دوم ارتش  یخی زد و  کرد. خانم بی نظیر بوتو در این زمینه دســت به یک افشــاگری تار ســعودی ایجاد 
کرد.« او به  یکا طالبان را ایجاد  پاکســتان با کمک مالی و آموزشــی عربســتان و طبق سیاســت های انگلســتان و   امر
یکا هر دو اذعان  که وزرای خارجۀ پیشین انگلیس و   امر دســت سازمان القاعده ترور شــد. حلقۀ بعد القاعده است 
که با اسرائیل  کرده اند. حلقۀ سوم جبهة النصره است  یس های اطاعاتی غرب ایجاد  که این سازمان را سرو داشتند 
یه، زخمی های خود را در بیمارســتان های اسرائیل  که در جنگ با ســور روابط آشــکاری داشــته اســت؛ به اندازه ای 

مداوا می  کرده است.
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کیســتیم؟ چیستیم؟ چرا چنین ضعیف و زبونیم؟ چرا یک روز شوروی برای ما تصمیم می گیرد 
گر دوســت ماســت، پس چرا دشــمن مردم مســلمان  یکا ا یکا؟ ما مســلمانیم و   امر و یک روز   امر
کرد؟ و برای  کجا باید جســت وجو  فلســطین اســت؟ دین راســتین چیســت و حقیقت آن را در 
همۀ این پرســش ها باید در مدارس وهابی پاسخ هایی وجود می داشت؛ پاسخ هایی این چنین: 
»... ما مســلمانیم؛ ولی از اسام جدا شــده ایم. اصل دعوت اسامی دعوت به توحید است؛ 
کامل آلودگی به شرک شیعیان  ولی مســلمانان به شرک آلوده شده اند. در میان مسلمانان مظهر 
یح می گذارند، و  هستند. آن ها امامان خود را می پرستند و بر روی قبرشان یک مکعب به نام ضر
مثل کعبه به سوی آن می روند و  آن را می بوسند و حتی به دورش می گردند. آن ها نه امامان، که 
بعضی از امامزادگانشان را نیز می پرستند! بله، امروز ضعیف هستیم. ولی چرا ضعیف هستیم؟ ما 
ین امپراطوری های جهان را در اختیار داشتیم.  که از روز اول ضعیف و ذلیل نبودیم. ما بزرگ تر
امپراطــوری امــوی در شــرق و غــرب جهــان قلمرو داشــت و حکم می رانــد. امپراطوری عباســی 
یز بودیم؛ ولی از همان روز اول  اقیانوس هند را به اقیانوس اطلس پیوند زده بود. ما قدرتمند و عز
شیعیان به مخالفت با خلفا برخاستند و موجبات تضعیف امپراطوری های ما را فراهم آوردند و 
یکا  ما را به این ضعف و ذلت دچار ساختند. امروز نیز اینان دشمنان نزدیک ما و شوروی و   امر
کشور شما شیعیان زندگی نمی کنند؟ مگر آن ها با ایران،  دشــمنان دور ما هستند. مگر در داخل 
کثیری جمع می شوند  یوش می زند و هر ســاله در پاســارگاد عدۀ  کوروش و دار که هنوز هم دم از 
و برای مرگ آیین مجوس ســوگواری می کنند، در ارتباط نیســتند؟ مگــر نمی خواهند امپراطوری 
که موجب تضعیف امپراطوری عثمانی شد؟  کنند؟ مگر امپراطوری صفوی نبود  صفوی را احیا 
ین و لندن را هم متصرف می شد. آن گاه دیگر  یان نبودند، چه بسا امپراطوری عثمانی و گر صفو ا
کند و یک  غرب وجود نداشــت تا برای ما شــاخ و شانه بکشــد و یک روز از شرق به ما حمله 
یکا هم دشمن ماست؛ ولی از نظر اعتقادی به ما نزدیک تر از شوروی است.  روز از غرب. بله   امر
که نصارا به ما  ید  یکا مســیحی و خداپرست اســت و شوروی ملحد است. قرآن می گو چون   امر
یم، آن ها را هم به اســام دعوت می کنیم. اصل دعوت اســامی  گر قوی شــو نزدیک ترنــد. مــا ا
دعوت به توحید و پرهیز از شرک است. چه فرق می کند؟ چه شما بت بپرستید، چه قبر امامان 
کســانی را  گونه ما  را؛ تفاوت نمی کند. اصل توســل و شــفاعت نوعی شــرک اســت؛ چــون این 
کنیم.  کنیم و مثل آن ها زندگی  یم. ما باید به سلف صالح مراجعه  یک الوهیت خدا می ساز شر
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ســلف صالح در دو قرن اول هجری راهنمای ما برای رســیدن به اســام واقعی هســتند.1 سلف 
که سیف االسام  یخ گشوده اند؛ مردانی نظیر خالدبن ولید ــ  که راه اسام را در تار صالح هستند 
که فاتــح مصر بــود، و ...« یــه خال المؤمنیــن، عمروبن عــاص،  بــود ــــ خلفــای راشــدین، معاو
بدین صورت شمشیر از غاف کشیدۀ مجاهدان افغانی و غیرافغانی از روی سینۀ استعمارگران 
یج از افغانســتان خارج شد ــ برداشته می شد  که به تدر یکا ــ و حتی شــوروی  یژه   امر خارجی به و
و به طرف شیعیان نشانه می رفت. ناگهان انبوهی از طاب فقیر، که زخم خوردۀ جنگ بودند و 
که براساس  یزانشان را در جنگ نابرابر با دشمن خارجی از دست داده بودند، تربیت شدند  عز
که دیده بودند مســئولیت همۀ ناکامی های سیاســی، اقتصــادی، فرهنگی، و  نــوع آموزش هایی 
یرا در پندار آنان عامل سقوط امپراطوری عباسی  اجتماعی خود را متوجه شیعیان می دانستند. ز
پای بربر  که عمًا از قرطبه بلند شد و از آستین قبایل جنگل نشین ارو شیعیان بودند، نه دستی 
یه و  که در مرو و عراق و ســور گلوی امپراطوری عباســی را به انتقام شکســت دردناکی  درآمد و 
گرفت و فشــرد و جســدش را بــر روی زمین انداخت.  اردن و فلســطین و مصر از آن خورده بود 
کشــورهای خود به درســتی نمی دانستند، چه برسد به  یخ  یرا این طاب یک القبا چیزی از تار ز
یخ جهان. آن ها حتی مفهوم فلســفۀ وجودی نادر و محمود افغان و شــاه ســلطان حسین را  تار
کاستیل و  یرۀ ایبری و پیدایش آراگون و  درک نمی کردند، چه برســد به حوادث پیچیدۀ شبه جز

یکا. بعد هلند و انگلیس و   امر
کرده بود و روز به روز هم به تعداد آن ها  فقر مادی و فرهنگی در تمام ذرات وجود آن ها رســوخ 
که نقطه ای در پشتونستان افغانستان و  افزوده می شد و می شــود. هر هواپیمای بدون سرنشین 
کشته پشته  که در آن ها بینوایان مسلمان زندگی می کنند، می زند و از  پاکستان و نقاط دیگر را، 
کشتگان و معلوالن، روح های زخم خورده و خشمگینی به وجود می آورد  می ســازد از بازماندگان 
که تشــنۀ انتقام اند. مدارس وهابی آن ها را جمع و از نظر آموزشــی، رفاهی، و بهداشــتی تأمین و 
یند: »دشمنت را بشناس! دشمنان تو شیعیان هستند. انتقامت  تربیت می کنند و به آن ها می گو
را بگیر. پیامبر در بهشت منتظر توست. یا در دنیا خافت او را بر پای دار و بر جهان حکم بران 
یان بهشــتی باش! ولی بــدان راه خافت از خانۀ آن  کنار پیامبر هم آغوش حور یا در آخرت در 

یران ساز« که در جوار توست می گذرد. آن را بر سرش و شیعه ای 

1. سلف صالح سه نسل را دربر می گیرد: صحابه، تابعین، و اتباع تابعین.
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گروهی وارد استان قندهار،  کتبر سال 1994م، در اوج جنگ های داخلی افغانستان،  در دهم ا
کرام« می نامیدند. در میان  یک اســامی طلبای  که خود را »تحر در جنوب افغانســتان، شدند 
رهبران آن ها اعراب وهابی از اهالی عربستان سعودی وجود داشتند. شعارشان جهاد با شرک و 
کردند. شگفت آور آنکه عدۀ  یادی در افغانستان و پاکستان پیدا  کفر بود و خیلی زود طرفداران ز
یش های  کثیــری از اعضای احزاب مارکسیســتِی »خلق« و »پرچم« با ســبیل های تراشــیده و ر
کابل دولت مردمی و قانونی افغانستان به رهبری شهید  بلند به آن ها پیوســتند. در حالی  که در 

کار آمده بود. برهان الدین ربانی به روی 
کــرام« یــا همــان طالبان در حــدود یک مــاه پــس از اعام  یــک اســامی طلبای  گــروه »تحر
کرد، که چهارمین استان مهم افغانستان است. اسلحه های  موجودیت، استان قندهار را تصرف 
آن ها از پاکستان تأمین می شد. آموزش و بودجه بر عهدۀ عربستان سعودی بود و خطوط اصلی 
یکا و انگلیس تعیین می کردند. این چنین بود که بعدها بی نظیر بوتو،  برنامۀ سیاسی شان را نیز   امر
یکا، و انگلستان  یر فقید پاکستان، گفت: »طالبان را پاکستان، عربستان سعودی،   امر نخست وز
یدند و  به وجود آورده اند.« رهبران طالبان، بسیاری از شخصیت های متنفذ محلی را با پول خر
کردند. دولت مرکزی  که با زر، تصاحب  خیلی از مناطق افغانســتان را بدون جنگ و نه با زور، 
کرده بود، نمی توانســت در مقابل  کمر راســت  یر بار جنگ با دشــمن خارجی  که تــازه از ز هــم، 

کاری انجام دهد. آن ها 
کردند.  یور 1375( فتح  کابل را پس از یک درگیری در 26 سپتامبر 1996 )شهر باالخره طالبان 
که بر پرچم عربســتان ســعودی نوشته شده  بر پرچم طالبان همان دو شــعاری نقش بســته بود 
کابل حاکم  یش بر  کابل، شمشیر و ر  رسول اهلل«. با ورود طالبان به 

ً
است: »الاله اال اهلل ــ محمدا

یبانۀ به اصطاح  کشــته شــدند. قوانین ســخت گیرانه و ظاهرفر شــد. برخی از نخبگان سیاســی 
یش بگذارنــد، زن ها تمام بــدن خود را بپوشــانند و از  کــم شــد؛ مثل اینکه مردهــا ر اســامی حا

کز عمومی اخراج شوند. خانه ها خارج نشوند و از ادارات و مرا
یاست جمهوری در ایران برگزار می شد. باد طالبان پرچم سنت گرایی  خرداد 1376 انتخابات ر
گروهی آشــکارا از  گوشــه از جهان بــه اهتــزاز درآورده بود.  اجتماعــی ــــ و نه اســامی ــ را در این 
گر آســیاب تعصــب و جمود و قشــری گری در  کردند. ا ایــن تحــول در افغانســتان ابراز شــادمانی 
که به دست طالبان مرتکب می شد  ایران نیز به حرکت درمی آمد، غرب می توانســت با جنایاتی 
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کل منطقه را  کند و با حملۀ نظامــی دوباره مالکیــت  کل حرکــت اســامی را در منطقه ملکــوک 
یاســت جمهوری  یخ چیز دیگری بود. در ایران مردی به ر به دســت بگیرد. ولی مشــیت الهی تار
کــه روحانی و ســید بود ولی غرب ســتیز نبود. متجــدد بود و متحجــر نبود و اصــواًل همان  رســید 
کــه با وصلۀ طالبان در افغانســتان جــور درنمی آمــد. و با صراحــت می گفت: »هیچ  چیــزی بود 
که خواســتار عظمت، عــّزت، و اقتدار دیــن و ارزش های مورد بــاور خود در  دیــن داری نیســت 

ساحت اندیشه و عرصۀ زندگی نباشد.«1
گروهــی مثــل طالبان منکــر ارزش انتخابــات و حتی مدعی غیراســامی بــودن آن ها  در ایــران 
که با  آن انتخابات، در ایران به راه افتاد به آن بازی که آغاز شده بود مجال  شدند.2 ولی موجی 
یت نظام در عین اســامیت آن تثبیت شــد. آسیاب سنت گرایی در افغانستان با  نداد و جمهور
کرد  خون شــهدای مردم به چرخش درآمده بود. طالبان در افغانســتان اعــام حکومت نظامی 
کشــتار شــیعیان در افغانســتان آغاز شــد. در هزاره، هزاران شــهید به خاک و خون غلتیدند.  و 
کشته ها پشته ها ساخته شد. طالبان  یف، سیل خون به راه افتاد و از  گوست 1998 در مزار شر آ
کردند و جــان و مــال و ناموس  کافــر اعــام  یف را بــه جــرم اعتقاد به تشــیع  تمــام مــردم مزارشــر
کمونیســت های ســابق افغانســتان،  که ترکیبی از مأموران عربســتان،  آن ها بر ســربازان طالبان ــ 
یب خــوردگان تربیت یافتــه در مدارس وهابی در پاکســتان بودند ــ حال اعام شــد. تعداد  و فر
کم  یف کشته شدند؛ به طوری که جمعیت این شهر به طرز محسوسی  نامعلومی از مردم مزارشر
گروه بی شماری از  پل و بامیان ادامه یافت و  شد.3 قتل عام شیعیان افغانستان در ایالت های سر
گر قتل عام شیعیان افغانستان براساس طرح اسرائیل صورت  مردم افغانستان قتل عام شدند.4 ا
می گرفت )با هدف ایجاد جنگ مذهبی بین سنی و شیعه برای کاهش ظرفیت ضدصهیونیستی 
محور مقاومت(، درعوض در روز روشــن در مقابل دوربین روشــن فیلمبرداری رســانه ها، سرباز 
یش دراز رو به مجســمۀ بودا در بامیان ایســتاد و با مسلسل کاشینکف به صورت  طالبان با ر

1. سید محمد خاتمی، بیم موج، چ2، تهران: سیمای جوان، 1376، 19.
کاندیــدای پیــروز در آن انتخابات خود از شــخصیت های شناخته شــدۀ انقاب اســامی بود و  2. البتــه رقیــب اصلــی 
که غرب علیه انقاب  هســت. در اینجا بحث دربارۀ رقابت انتخاباتی نیســت، بلکه بحث بر سر توطئه هایی است 

گاه شعار سنت گرایی را. کرد و  گاه شعار مدرنیته را مطرح  اسامی انجام داد و برای پیروزی سیاست خود 
گزارش  کبر الهوری در  یســت در پاکســتان علی ا 3. یک نمونه از نحوۀ پیدایش یک مدرســۀ وهابی را برای تربیت ترور

یۀ فرهنگ اسامی، ش10، س4، ش.م 46، بهار 1396، 183. مستند خود نشان داده است. رک: نشر
که طالبان را در جهان به رسمیت شناخت عربستان سعودی بود. 4. تنها کشوری 
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یــر این شــلیک در تمام رســانه های غربی پخش شــد و در تمــام جهان  کــرد و تصو آن شــلیک 
 هماهنگ با طرح هانتینگتون 

ً
یژه آسیای شرقی بازتاب چشــمگیری یافت. این اقدام اتفاقا به و

یک بوداییان افراطــی به منظور قتل عام  گرفت تا زمینــه ای برای تحر )جنــگ تمدن ها( صورت 
مســلمانان در میانمار، فیلیپین، و نقاط دیگر به وجود آورد. خوشــبختانه روشن بینی زمامداران 
کشور بشورانند و مسلمانان  که بتوانند بوداییان چین را علیه مسلمانان آن  چینی مانع آن شــد 
چین را قتل عام کنند. ولی چه بسا این نقشه هنوز در سر طراحان جنگ در اتاق های فکر وجود 

داشته باشد.
که بود. آیا  کســی او را ندید و معلوم نشد او  رهبر طالبان ماعمر نامیده می شــد؛ ولی هیچ گاه 
گفته شد  یت واقعی او هرگز معلوم نشد و هر چه  یکایی بود؟ هو عرب بود؟ افغانستانی بود؟   امر

گمان بود. در حد حدس و 
ولی از کسان دیگری نیز در حد کوچک تر نام برده شد: مامحمد، مااحسان اهلل، ماعباس، 

که دوست داشته باشید. ماعبدالرحمان، و ... و ما به عاوۀ هر اسم دیگری 
کرد و این لبخندی  یکت )ورزش ملی پاکستان( را حرام اعام  کر طالبان تمام ورزش ها به جز 
بود که طالبان بر روی پاکستان می زد. طالبان نام حکومت افغانستان را از »جمهوری اسامی« 
که به عربســتان سعودی می داد و می کوشید  به »امارت اســامی« تغییر داد و این امتیازی بود 
روند حرکت های اسامی را از مسیر مردم ساالری منحرف کرده، به سوی پادشاهی و امیرساالری 
تغییــر دهــد. طالبــان ماعمــر، رهبــر نامرئــی و نادیدنــی خــود، را امیرالمؤمنیــن معرفــی می  کرد تا 
یون، موســیقی، نقاشــی،  یز یخی به حرکت ارتجاعی خود ببخشــد. طالبان رادیو، تلو بعدی تار

کرد. مجسمه سازی، انتخابات، فعالیت اجتماعی زنان، و فعالیت های دیگر را حرام اعام 
که بر فراز  پرچم طالبان با الهام از پرچم عربستان سعودی طراحی شده بود و همان دو شعار، 
یک شمشــیر در پرچم عربســتان سعودی دیده می شــود، بر پرچم طالبان نقش بست. در زمان 
گر زنان می خواستند از خانه های خود خارج شوند، باید با یکی از محارم خود از خانه  طالبان ا
گر زنان بخواهند برای حج به عربســتان برونــد، باید با یکی از  کــه ا بیــرون می رفتنــد. همان طور 
یکا )و غرب( یک  محارم خود بروند. با این وصف، طرح ایجاد طالبان به طور نســبی برای   امر
  حکومت جمهوری اســامی را در افغانستان 

ً
یرا توانســت رســما طرح موفق شــمرده می شــود؛ ز

کند و آرمان خافت را در میان اهل  متاشی کند و میان سنی و شیعه بذر اختاف و دشمنی پرا
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یحی مطرح و زنده کند و نیز شیعیان افغانستان را تضعیف و از نفوذ سیستماتیک  سنت به  طور تلو
کامل موفق نبود. موفقیت  کند؛ ولی این طرح به  طور  انقاب اســامی در افغانستان جلوگیری 
که آن شرایط در ایران تحقق نیافت. شرایط  یژه ای امکان داشــت،  کامل این طرح در شــرایط و
که این حرکت قشــری و تعصب آمیز و واپس گــرا بتواند نیروهای قشــری را در ایران  یــژه آن بــود  و
کند و با  عنوان اسام گرایی آن ها را به مخالفت با مظاهر تمدن و مردم ساالری در ایران  یک  تحر
وادارد. جالب آنکه روحانیون طالبان شــبیه روحانیون شیعه عمامه های خود را می بستند تا در 
ایجاد حس هم ذات پنداری در میان شــیعیان مؤثر باشد. از طرف دیگر، مأموران مسلح طالبان 
کردند تا در  در افغانســتان با جنایات خود زمینۀ حضور نظامی غرب را در منطقه بیشــتر فراهم 
نهایــت بــا حمایت نیروهای ناراضــی و غرب گرا تغییــرات بنیادین در ایران و افغانســتان صورت 
بگیــرد. ولی آنچه در ایران تحقق یافت برخاف مصالح و شــرایط پیروزی جنبش طالبان بود.
که ضمن وفاداری به انقاب اســامی و اعام اعتقاد به والیت  کار آمد  در ایران دولتی روی 
فقیه، از همکاری با جهان حمایت، از تمدن ســتایش و از حقوق زنان دفاع می کرد و آزادی را 
می ســتود، و از حقوق مدنی دفاع می کرد. و این همه مخالــف بازی با مهرۀ طالبان بود و تداوم 
این وضعیت می توانســت شــرایط را به نفع طرفداران انقاب اسامی در افغانستان تغییر دهد. 
کند و دولت  یکا را واداشت تا خود بازی حکومت طالبان را در افغانستان جمع  این شــرایط   امر
کار بیــاورد. ولــی با توجه بــه بازی طالبــان و تجربیات ناشــی از آن بازی  کــرزای را روی  حامــد 

جدیدی در منطقه آغاز شد و این بازی جدید بازی با ورق القاعده بود.
کســی نمی دانســت آنکه به نام او  ین نقص طالبان نامرئی بودن امیرالمؤمنین آن بود.  بزرگ تر
که عنوان ماعمر در مورد او  کیســت. درســت اســت  فرمان صادر می شــود و حکومت می شــود 
یت اصلی او در آن زمان معلوم نبود ــ هرچند ممکن اســت در آینده به  کار می رفت، ولی هو به 
صورت واقعی آشــکار شــود یا کسی به جای او معرفی شــود ــ و همین امر موجب می شد برخی 
یکاست. البته نبودن  کنند ماعمر نام مستعار یکی از افسران ارشد ارتش پاکستان یا   امر تصور 
که ایشــان عکســبرداری و فیلمبــرداری را حرام  عکــس و فیلــم از ماعمر چنین توجیه می شــد 
می داننــد؛ ولی این توجیه نمی توانســت برای همــه در یک مقیاس بزرگ مقبول باشــد؛ هرچند 
یت طالبان  کند. مأمور می توانست برخی از دین باوران بسیار متعصب در پشتونستان را متقاعد 
گرفته  یت جهانی در نظر  در حد و حدود افغانســتان بود؛ در حالی  که بــرای القاعده یک مأمور
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که نحــوۀ ایفای این نقش تأثیر مســتقیمی در پیروزی بازی جدید داشــت،  شــده بــود و از آنجا 
یادی را می طلبید. کند دقت ز که این نقش را بازی  انتخاب کسی 

یگران عرصۀ سیاست افغانستان نمی توانستند این نقش را ایفا کنند. قرار این  هیچ  یک از باز
کند و در ضمن  که این نقش را یک فرد حقیقی با چهره ای آشــکار در مقابل رســانه ها ایفا  بود 
کاماً  توجیه باشــد. این فرد پیدا شد: اسامه بن الدن.  در برابر سیاســت های عربستان سعودی 
در این شــرایط ســرکوب سرسختانه و خونین فلسطینی ها از ســوی ارتش اسرائیل ادامه داشت 
گرفته بود. ســرباز اســرائیل در مقابل دوربین با ســنگ بازوی  و فضای فلســطین را بوی خون 
جــوان بی پناه فلســطینی را می شکســت و این قبیــل فیلم ها به رســانه ها درز پیــدا می کرد. این 
که وحشی گری را در مقابل حق طلبی مجسم  یری آشنا بود  یری در آن ســال ها تصو چنین تصو
می ســاخت؛ وحشــی گری ارتــش اســرائیل در مقابــل حق طلبــی مردم فلســطین. افــکار عمومی 
در سراســر جهــان اســرائیل را محکــوم می کرد و ایــن محکومیت شــرایط را برای ارتش ســرکوبگر 
یر نقابی از یک  که وحشی گری اسرائیل ز اسرائیل دشوار می  ساخت. منافع غرب ایجاب می کرد 

یت پوشیده شود. وحشی گری جدیدتر و شدیدتر در مقابل چشم بشر
گرفت و در این کشور مستقر شد. امیرالمؤمنین طالبان  یر افغانستان را  طالبان با زر و زور و تزو
گفت وگو می کرد.  رخ نمی نمود و بند نقاب نمی گشود و فقط از پس پردۀ سیاست با پیروان خود 
گران قیمت و شــخصی خود وارد فــرودگاه جال آباد در  ولی اســامه بــن الدن ناگهان با هواپیمای 
کم کم خبرهای جدیدی در  کردند. سپس  افغانستان شد و مقامات رسمی طالبان از او استقبال 
یکا در سراسر  رسانه ها منتشر شد که از حمات مأموران اسامه بن الدن به قرارگاه های نظامی   امر
جهــان حکایت می کرد و مســئولیت این حمات در رســانه های غربی بر عهدۀ اســامه بن الدن 
کند و حسرتشان  نهاده می شد. او با دست غذا می خورد تا مسلمانان سنت گرا را مجذوب خود 

کند. یک  پاییان را با این روش تحر را برانگیزد و نیز نفرت ارو
اســامه بــن الدن پدری شــبیه به ملک ســعود داشــت، بــا 57 فرزند از زنــان متعدد1 و ســرمایۀ 
یکایی  کــه از تجارت به دســت آورده بــود و در این تجــارت با خاندان های متنفــذ   امر هنگفتــی 

یخ تولد دقیق اســامه مشــخص نیســت. او بین ســال های 1957 و 1958م به دنیا آمده اســت. سال تولد او در  1. »تار
یم رایج در عربستان سال 1377ق است؛ ولی روز آن به درستی تعیین نشده ...« تقو

محمد سرابی، اسامه بن الدن، افسانه یا واقعیت؟، تهران: فرهنگ اسامی، 1395، 36.
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که در آن زنان  یک بود. او با این همه پول و زندگی اشرافی و خانواده ای  نظیر خاندان بوش شر
یخ  جدید  یخ سازان جدید و تار پایی دســت در آغوش مردان عرب دست اندرکار ساختن تار ارو
یر پای خود درمی نوردیدند، با لباس ســادۀ عربی به رنگ  یکا را ز پا و   امر بودند و شــهرهای ارو
یی تمثیــل جدیدی از زندگــی در عصر  گو که  ســفید در مقابــل دوربین رســانه ها ظاهر می شــد، 
گرد غذا  پیامبــر اســت. او بــر روی زمین با یارانــش حلقه وار می نشســت. آن ها دور یک ســینی 
که  یــر همان قدر  دایــره وار می نشســتند و همه با دســت از یک ظرف غــذا می خوردند. این تصو
یــکا دور از اخاق و تمدن و بهداشــت می نمود، در جهان اهل ســنت و در میان  پــا و   امر در ارو
که او پیرو محمد است؛ مثل پیامبر  قشــری ها موجی از احساسات حســرتناک را برمی انگیخت 
یکا  دایره وار روی زمین می نشــیند و با یارانش غذا می خورد. چه ســاده! چــه بی پیرایه! و با   امر
با شجاعت هر چه بیشتر می جنگد. او رهبر یک سازمان جهادی جهانی است به نام القاعده.

گر حرام می دانســت،  کــه ا اســامه بــن الدن عکســبرداری و فیلمبــرداری را حرام نمی دانســت، 
که او یــک موجود نامرئی  کرد  چگونــه می شــد واقعیــت عینی او را به جهان نشــان داد و ثابــت 
که در مقّر خود نشســته و طبق قرار،  نیســت و اســم مســتعاری برای یک فرمانده غربی نیست 

دستوراتی را صادر می کند و نقشه ای را به پیش می برد.
یســتی یازده ســپتامبر در ســال 2001  کتاب بازی القاعده فصل حمات ترور ین فصل  بزرگ تر
کردنــد ناگهان در یــک روز هشــت هواپیما از  بــود. در صبــح آن روز، رســانه های غربــی اعــام 
یــکا ــ همه با هم ــ ربوده شــده اند و یکــی از آن ها به یکی از دو برج ســاختمان  فرودگاه هــای   امر
یورک خورده است. کارمن بن الدن در خاطرات خود نوشت: »... یازدهم  تجارت جهانی در نیو
که تأثیر آن بر من و سه دخترم تا آخر عمر ادامه  کابوسی از ماتم و وحشت بود. اتفاقی  ســپتامبر 
یورک تمرکز یافته بودند.  خواهد یافت.«1 آن روز دوربین ها روی ساختمان تجارت جهانی در نیو
گرفت و به سوی همان برج  کادر دوربین قرار   در 

ً
ناگهان مشاهده شد یک هواپیمای دیگر دقیقا

که  کردند  کرد و به همان برج خورد و آتش در برج شعله ورتر شد. رسانه ها اعام  مصدوم حرکت 
کار و رفت وآمد و داد و ستد هستند. کنون پنجاه هزار نفر در این دو برج مشغول  هم ا

یون لندن برای آن روز  یز گزارش زندۀ تلو ساعت در حدود 9 صبح به وقت لندن بود. اجرای 
یست و دهانش  کارکشته گذاشته شده بود. مجری به برج می نگر بر عهدۀ یک مجری قدیمی و 

کارمن بن الدن، در قلمرو پادشاهان ]Inside the kingdom[، ترجمۀ علیرضا میراسداهلل، چ3، تهران: ثالث، 1384، 9.  .1
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از تعجب باز مانده بود و چشــم هایش از حیرت می خواســتند از حدقه بیرون بجهند. دوربین 
گرفتــار در آتــش از طبقۀ چهلم  یــون بــه  طور زنده بــرج آتش گرفته را نشــان مــی داد. مردم  یز تلو
که ساختمان برج طبقه به طبقه از  یون نشان داد  یز خود را به بیرون پرتاب می کردند. ناگهان تلو
کنان آن  یزد. خطر این بود که ساختمان قبر همۀ سا ین طبقه به سوی طبقات پایین فرومی ر آخر
که یکی از هواپیماهای ربوده شــده به صورت موازی با زمین  شــود. در همین میان، اعام شــد 
مثل موشک به ساختمان پنتاگون خورد و در دیوار آن یک سوراخ درست و حسابی به وجود 
آورد و پنــج هواپیمای دیگر هم ایــن  طرف و آن  طرف افتاده اند؛ ولــی هیچ یک از هواپیماربایان 

دستگیر نشدند و جنازۀ آن ها هم پیدا نشد.
ظهر همان روز اعام شد پاسپورت هواپیماربایان پیدا شده است؛ همگی عرب و مسلمان و از 
اهالی عربستان سعودی هستند و اسامه بن الدن و القاعده نیز مسئولیت این فاجعه را، که در آن 
هزاران نفر کشته شدند، بر عهده گرفتند. این پایان ماجرا نبود، بلکه آغاز ماجرای بزرگ تری بود.
یکا ــ و غرب ــ گذاشت تا به افغانستان  فاجعۀ یازدهم سپتامبر توجیه جدیدی را در اختیار   امر
کوشش برای نابود ساختن طالبان و دستگیری اسامه  کنند. صورت ظاهر مسئله  حملۀ نظامی 
یژه افغانستان، عراق،  بن الدن بود؛ ولی صورت باطن آن اســتقرار نظامی وسیع تر در منطقه، به و
و سایر نقاط حساس در منطقۀ خلیج فارس و قفقاز بود. بنابراین، غرب از یک سو در پیدایش 
گروه هایی نقش یا حداقل نفع مستقیم داشت و در عین حال به بهانۀ مبارزه با  یت چنین  و تقو

گروه ها حضور نظامی خود را در منطقه توسعه می داد. همین 
کمــک مالی غرب بــه طالبان، نقــش طالبان در تجــارت مواد افیونــی برای ارســال به داخل 
یکا  یاک در افغانســتان پــس از ورود نظامیــان    امر کشــت تر یر  گســترش ســطح ز خاک ایران، و 
که از دیرباز در رســانه ها مطــرح بوده اســت. از باب مثال،  کشــور از موضوعاتی اســت  بــه این 
کــه محرمانه انجام می شــده اســت، در اســناد  پرداخت هــای مالــی مســتقیم ایتالیا بــه طالبان، 
یکی لیکس ذکر شــده اســت. هنوز هم طالبان در افغانستان مشغول فعالیت هستند؛ ولی دور  و
که  بعدی، که پس از پیدایش طالبان در بازی های سیاسی آغاز شد، بازی با برگ القاعده بود 

به نظر می رسید برگ برنده ای است.
یب  اگرچه جنایات فراوانی را طالبان مرتکب شدند که هر یک به تنهایی می توانست برای تخر
کافی باشــد )نظیر حمله به یک مدرســه در  چهــرۀ معصوم و دلربای اســام در چشــم جهانیان 
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که 133 نفر آن هــا نوجوانان دانش آمــوز بودند و بر  کشــتار 149 نفــر  1393/9/25 در پیشــاور و 
گذاشــتن تعداد درخور توجهی زخمی(، القاعده به صورت اســام در جهان اسید پاشید  جای 
کرده بود،  کــرد. در حالی  که طالبان ایــن صورت را زخمــی  و آن را بــه طــور غم انگیــزی دگرگون 
  در پشتونســتان افغانســتان و پاکســتان پایه گذاری شــد. 

ً
یســتی القاعــده دقیقــا تشــکیات ترور

یــکا بود و  افغانســتان را طالبــان اداره می  کردنــد و حکومــت پاکســتان از متحدان سرســخت    امر
یافــت می کند. این ســازمان به طور   از غــرب در

ً
هســت و ارتــش آن تجهیــزات خود را مســتقیما

یستی شناخته می شود. طبیعی به عنوان یک سازمان ترور
که در ســال 1988 با بودجۀ فراوان تأســیس شــد و  کامل القاعده »قاعده الجهاد« اســت  نام 
که این ســازمان برای جنگ با ارتش  رهبر آن اســامه بن الدن شــناخته می شود. ادعا این است 
گزارشی از درگیری این سازمان با ارتش شوروی منتشر  شــوروی به وجود آمد؛ ولی تاکنون هیچ 
نشــده اســت و برعکــس، تــرور احمد شاه مســعود و ســپس برهان الدیــن ربانی، دو شــخصیت 

برجستۀ جهاد مردم افغانستان با اشغالگری شوروی، این ادعا را به شدت تضعیف می کند.
یــج به وجود  کــه از درون آن به تدر گروه هایــی  یســتی ایــن ســازمان و  از جملــه اقدامــات ترور
گوشــه ای از اقدامــات آن ها را  کرد ولی این فهرســت فقط  یر اشــاره  آمدند می توان به فهرســت ز

نشان می دهد.
کمــک جبهة النصره، جیش الفتــح، و جبهۀ فتح  یه با  1. قتل عــام ده هــا هزار نفر از مردم ســور
کرد از القاعده جدا شده است. در این  که جبهة النصره اعام  شــام از سال 2011 تا سال 2018، 

کشتارها جبهة النصره از حمایت آشکار اسرائیل برخوردار بوده است.
یــژه خانواده های رزمنــدگان جنبش آزادی بخش  کشــتار مردم یمن؛ به و 2. حضــور در یمن و 

انصاراهلل.
که در آن 76 نفر جان باختند، به  کامپاال، پایتخت اوگاندا،  3. حمات انتحاری به مردم در 

که متحد القاعده شمرده می شود. گروه الشباب،  دست 
که منجر به کشته شدن 69 نفر شد. گاز المیناس الجزایر در سال 2013  4. حمله به نیروگاه 

یه و قتل عام مردان و ربودن زنان و دختران جوان  5. حمات مکرر و متعدد به شیعیان نیجر
که شــاخه ای از القاعده شمرده می شــود. این حمات تاکنون تعداد  گروه بوکوحرام،  به دســت 

بی شماری قربانی بر جای گذاشته است.
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کشــته بر  که حداقل 27  6. حملــه به مناطق شیعه نشــین در جنوب بیروت در ســال 2013، 
جای گذاشت.

یست نفر شد. کشته شدن دو که موجب  ید  7. بمب گذاری در یک قطار در مادر
کشــته بر  یســت  که بیش از دو کلوپ شــبانه در بالی در ســال 2002،  8. بمب گذاری در یک 

گردشگری و مسیحیان در اندونزی. کز  گذاشت و نیز حمله به مرا جای 
کشــتار وســیع شــیعیان پاکســتان در حمات متعدد و متوالی از ســوی لشــکر جهنگوی و   .9

که از متحدان القاعده شمرده می شوند. لشکر طیبه، 
کشته شدن 174 نفر شد. که منجر به  10. حمله به مردم در بمبئی در سال 2008 

که تاکنون  11. حمــات متعدد به مســاجد و حســینیه ها در پاکســتان، افغانســتان، و عــراق 
منجر به کشته و زخمی شدن هزاران نفر از شیعیان شده است.

12. بمب گذاری در میان عزاداران عاشورای حسینی در بغداد در سال 2004 که منجر به کشته 
و مجروح شدن صدها نفر در یک روز شد.

کشــته شــدن 191 نفر و مجروح  که منجر به  ید  13. بمب گذاری در ســه ایســتگاه قطار در مادر
شدن 2050 نفر شد.

کشــته شــدن ده هــا نفر و  کــه منجر به  14. بمب گــذاری در حــرم امــام علــی در 23 اوت 2003 
یستی شهادت آیت اهلل سید محمدباقر  مجروح شــدن صدها نفر شــد. هدف از این عملیات ترور

که در همین عملیات به شهادت رسید. حکیم بود 
یب بخشی از آن. یین در سامرا و تخر 15. حمله به حرمین عسکر

16. بمب گذاری در مقابل سفارت ایران در بیروت در 19 نوامبر 2013 که منجر به شهادت رایزن 
فرهنگی ایران و 22 نفر دیگر شد.

17. حمله به هتل رادیسون بلو در باماکو، پایتخت مالی، که منجر به کشته شدن 27 نفر شد.
کارگردان فیلم محمد رسول اهلل، در یک  یستی به محل اقامت مصطفی عقاد،  18. حملۀ ترور

هتل در اردن و شهادت او و دخترش در این عملیات به همراه جمعی دیگر.
کنیا، دارالسام، و تانزانیا شبیه  یکا در نایروبی،  19. حمات نمادین به سفارت خانه های    امر
که منافقان )مجاهدان خلق( پیش از پیروزی انقاب اســامی در تهران به ســفارت  حملــه ای 

کارمند محلی شد. کردند و منجر  به کشته شدن یک  یکا     امر
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یان یازده ســپتامبر ــ هیچ  یک ارزش نظامی نداشــت  یســتی القاعده ــ حتی جر اقدامــات ترور
یه  که در عراق و ســور یســتی  و موجب جابه جایی معادالت قدرت نمی شــد؛ مگر اقدامات ترور
کشــورها را فراهم مــی آورد.  یــۀ این  صــورت می گرفــت و موجبــات تضعیف دولــت مرکزی و تجز
کامــل رســانه ای انجام می شــدند، در مقیــاس جهانی  که با پوشــش  درعــوض، ایــن اقدامــات 
یان بــار بود و چهرۀ جهانی اســام را به صــورت غم انگیزی  ین و ز برای مســلمانان خســارت آفر

یب کرد. تخر
یکا را هدف می گرفت  در واقع این حمات به طور عمده مخالفان اصلی سیاســت های    امر
یــکا برمی داشــت؛ مانند شــهادت آیت اهلل شــهید  و از پــای درمــی آورد و موانــع را از ســر راه    امر
ســید محمدباقر حکیــم )رئیس مجلــس اعای انقاب اســامی عــراق(، احمد شاه مســعود، 
یر دفاع جمهوری  شــیردّره پنجشــیر )که ســال ها با ارتش شــوروی جنگید و پس از پیروزی وز
بانی )رهبر جمعیت اسامی افغانستان و رئیس جمهور  اسامی افغانستان شد(، برهان  الدین ر
کشــور(، و حتی شــهادت مصطفی عقــاد )کارگــردان مصری فیلــم محمد  منتخــب ســابق ایــن 
گرچه  بــارۀ زندگی امــام خمینی بســازد. ا گرفتــه بــود فیلمی در کــه تصمیــم  رســول اهلل( در اردن 
شــهید فتحی شــقاقی )بنیانگذار جنبش جهاد اســامی برای آزادی فلســطین( و شهید عماد 
فائــز مغنیــه )از فرماندهان رزمندگان مقاومت اســامی لبنان( براســاس طرح و نقش موســاد و 
دولت اســرائیل ترور شــدند و به شهادت رســیدند، موضوع احتمال مباشــرت القاعده در این 

ترورها نیز منتفی نیست.
یکایی ها یا انگلیسی ها یا فرانسوی ها یا روس ها،  به هر صورت قربانیان اصلی القاعده نه    امر
ین ضربه ها را از القاعده  که بیشــتر کشــورهایی  یژه شــیعیان بودند و هستند.  که مســلمانان به و
یه بودند. تجربۀ القاعده  یژه عراق و سور کشــورهای عضو محور مقاومت اسامی به و خوردند، 
گروه  ین  یســت های غربی نشــان داد تا با تأســیس جنایتکارتر راه تأســیس داعش را به استراتژ
ین آسیب را به چهرۀ جهانی اسام و انقاب اسامی و اصواًل حیات  یخ، بیشتر یســتی تار ترور
یه زده شــود  کشــور عراق و ســور ین ضربات به پیکر دو  سیاســی مســلمانان وارد آورد و مرگبار تر
ین فضای  ین تهدیدات متوجه محور مقاومت ضدصهیونیســتی شــود و مناسب تر و خطرناک تر
ین جذب نیرو از میان جوانان مســتعد اهل  امنیتــی عمًا برای اســرائیل به وجود آید و وســیع تر
سنت ــ به تصور احیای خافت در جهان  ــ صورت بگیرد تا ظرفیت اجتماعی کشورهایشان به 
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یسم و غرب گرایی و علیه اسام گرایی و تجدید حیات تمدن اسامی تغییر پیدا کند. نفع سکوالر
پرچم القاعده نیز اقتباســی از پرچم عربستان ســعودی بود؛ با همان دو شعار معروف. اسامه 
یی او حدی داشــت.  بــن الدن، جوان میلیاردر عربســتان ســعودی، ماجراجو بود؛ ولی ماجراجو
کرد و نماد این ســازمان شد. ولی نمی خواست و  او مؤســس القاعده معرفی شــد و آن را رهبری 
یکا داشت، دور بماند.  که در عربســتان و    امر نمی توانســت برای همیشه از آن زندگی پرتجمل، 
که اســامه بــن الدن را در یک  عملیات  کرد  یکا اعام  کــه ذکر شــد، در ســال 2011    امر همان طــور 
یــری از انداختن یک  یــا انداخته اســت و تصو کشــته و جســدش را به در نظامی در پاکســتان 
یا نیز در رسانه ها منتشر شد. از آن هنگام به بعد، خبری از او در رسانه ها  شیء سفیدرنگ به در

گرفت. پخش نشد و ایمن الظواهری جای او را 
یه، طالبان در  گروه هایی نظیر مرابطون در مغرب، الشباب در سومالی، جبهة النصره در سور از 
افغانستان و پاکستان، حزب حرکت اسامی در ازبکستان، حرکت اسامی در ترکستان شرقی، 
یشــه ها و شــاخ و برگ های القاعده نام برده می شود.  لشــکر طیبه در پاکســتان همچون رگ و ر
یس های اطاعاتی در ســری تولیداتی نظیر طالبان، القاعده، و  گفته می شــود شاهکار سرو ولی 

جبهة النصره اختراع و تولید داعش بوده است.
یســتی داعــش )الدولۀ االســامیۀ فی العــراق و الشــام( در ژوئیــۀ ســال 2014 اعام  گــروه ترور
کرد و تاش برای بنیان نهادن یک خافت اســامی را در مقیاس بین المللی شــعار  موجودیت 
یســتی  گروه ترور خود قرار داد. این شــعار شــوری در میــان جوانان اهل ســنت برانگیخت. این 
کــه عضو پیمان  توانســت با حمایــت پنهان بین المللی و حمایت غیررســمی ولی آشــکار ترکیه، 
کند و  یه را تصرف  آتانتیک شمالی )ناتو( است، بخش های بزرگی از شمال عراق و شرق سور

که آن را دولت اسامی در عراق و شام نامید. چیزی را به وجود آورد 
گروه تشکیل شده است از: این 

الف( عناصری از القاعده و طاب آموزش دیده در مدارس وهابی متعلق به عربستان سعودی
یالیســتی و  یربنای اعتقادی ماتر کثیری از افســران و نظامیان ارتش بعث عراق با ز گــروه  ب( 

سوسیالیستی
ج( داوطلبان جوانی از سراسر جهان که پس از طی یک دوره شست وشوی مغزی آماده می شوند 
حتی جان خود را در راه داعش ــ که تصور می کنند راه احیای خافت اسامی است ــ فدا کنند.
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گروه  کــه بــا نام هــای اســامی در میــان ایــن  کشــورهای دیگــر  یــژه ای از  د( شــخصیت های و
یستی فعالیت می کنند. ترور

کند.  یه شــهرهای پرجمعیتی نظیر موصــل و رّقــه را تصرف  داعــش توانســت در عراق و ســور
که پیش از آن طالبان در افغانستان در  چگونگی تصرف این شهرها به شیوه ای شباهت داشت 
پیش گرفته بود. مردی که خود را با نام ابوبکر بغدادی معرفی می کرد رهبری این گروه را بر عهده 
گرفتــه بود. ابوبکر نام اولین خلیفه از خلفای راشــدین و بغداد نام پایتخت امپراطوری عباســی 
اســت؛ بنابرایــن نام او برانگیزاننــدۀ نوعی حس نوســتالژیک در میان جوانان اهل ســنت بود و 
که با توجه به ماحظات سیاسی  که نامی مســتعار باشد  به نظر می رســد این نام نه نام واقعی 
یق ترکیه  انتخاب شــده اســت. داعش با تصرف بعضــی از چاه های نفت و صدور نفــت از طر

که از حمایت جدی و مؤثر ترکیه برخوردار است. نشان داد 
یســتی نظیر آن آموزش های خود  گروه های ترور یشــۀ اعتقادی، داعش و ســایر  از نظر رگ و ر
یســتی از  که پیرو مذهب حنبلی بود، می گرفت. این تشــکیات ترور را از وهابیــت و ابن تیمیــه، 
که جزء القاعده بود، نیز هست.  نظر برنامه های آموزشی تحت تأثیر فتواهای ابومصعب زرقاوی، 
ابومصعــب زرقــاوی فتواهای خود را به فتــاوی ابن تیمیه مســتند می کرد. او در ســال 2006 مرد. 
که مبتنی بر تکفیر  کوشــید تعلیمات خــود را،  که با مرجعیت عقل مخالفت داشــت،  ابن تیمیــه، 
کند. ابومصعب زرقاوی با فتاوای خود چهرۀ وحشیانه ای از اسام  مذاهب اسامی بود، توجیه 
گذاشــت. ذبح انسان ها مثل  کرد و آن چهرۀ وحشــت انگیز را در مقیاس جهانی به نمایش  ارائه 
کشــتن وحشــیانۀ بچه های بی گناه، ربــودن زنان و دختــران و به  گوســفند، آتــش زدن قربانیان، 
کردن قربانیان در یک صف نشسته  گرفتن آن ها و فروختن آن ها همچون اسیر، تیرباران  اسارت 
کودکان ایســتاده )هر قاتل پشــت ســر یــک قربانی( از  بــه دســت صفــی از پیرمردان یــا صفی از 
گرفت و در مقیاس جهانی در رسانه ها  که در مقابل دوربین فیلمبرداری صورت  اقداماتی است 
که بر آن همان دو شعار  یر پرچم داعش به رنگ ســیاه،  منتشــر شــد. در همۀ این جنایات تصو

پرچم عربستان سعودی نقش بسته است، به نمایش گذاشته شده است.
ینه های  یک شبکۀ جهانی مالی با استفاده از امکانات بانکی غربی و شبکه های اینترنتی هز
الزم را برای جنایات داعش تأمین می کند و گفته می شود بخشی از بودجۀ داعش از جمع آوری 
گوناگون مســاجد و روحانیون وهابی تأمین شــده اســت. داعش روزانــه عده ای از  کمک هــای 
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کرده اســت. براســاس  گورهای دســته جمعی رها  قربانیــان خــود را اعــدام و اجســاد آن هــا را در 
قوانیــن داعــش، زنان حتــی اجازۀ مراجعه به پزشــک را نیز ندارنــد. منابع مالــی داعش را یک 

کرده است: یر اعام  سازمان پژوهشی مالی1 به شرح ز
گاز، اخاذی، سرقت از منابع سرمایه ای و مالیات 1. تصرف موجودی بانک ها، ذخائر نفت و 

گرفتن پول گروگان گیری برای   .2
که آن ها را غیرانتفاعی نامیده است 3. کمک هایی از طرف سازمان هایی 

یان خارجی 4. حمایت مالی و تجهیزاتی از سوی جنگجو
یق شبکه های ارتباطی مدرن2. یافت های مالی از طر 5. در

کارآمد، و  داعــش بــرای تبلیغ یک چهرۀ وحشــیانه از اســام از یک سیســتم تبلیغاتی مؤثــر، 
مدرن برخوردار است که کارشناسان زبده و خبره ای آن را اداره می کنند. به گزارش رجانیوز، مرکز 
ین  کردند، از بزرگ تر که نیروهای مقاومت اسامی آن را در دیرالزور شناسایی  رسانه ای داعش، 
یستی داعش در جنگ روانی و ایجاد رعب و وحشت از  گروه ترور که  مراکزی به شمار می رفت 
یدن قربانیان  یربرداری از صحنه های وحشیانۀ قتل و سر بر اسام از آن استفاده می کرد و با تصو

یر را در مقیاس جهانی منتشر می ساخت. این تصاو
یه، در مصاحبۀ اختصاصی با  علیرضا ســعیدی، از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در سور
خبرنگار لبنانی خبرگزاری آسیا گفت: »اطاعاتی که سپاه پاسداران به دست آورد از حجم باالی 
یم صهیونیستی د  یکا و رژ که دستگاه های اطاعاتی    امر تجهیزات پیشرفته ای پرده برمی داشت 
گذاشــته بودند.«3 علیرضا ســعیدی افــزود: »... عملیات  ر اختیار داعش برای عملیات روانی 
انهدام و هدف قرار دادن مرکز رسانه ای داعش در دیرالزور به دستگیری سه تن از عناصر فعال 
که  کردند  یی این عناصر آن هــا ابراز  گفــت: »پس از بازجو در ایــن مرکــز انجامید.«4 او همچنین 
یکا )سیا( تاکتیک ها و تکنیک های  افسران اسرائیلی و مأمورانی از سازمان اطاعات مرکزی    امر

رسانه ای و اصول جنگ روانی و عملیاتی روانی را به آن ها آموزش می دادند.«
که جذب داعش می شــدند در مدارس  آموزش های وهابی و شست وشــوی مغزی عناصری 
وهابی صورت می گرفت. آموزش های نظامی و انواع ســاح های ســبک و ســنگین در ترکیه به 

1. Financial Action Task Force 2. https://fa.wikipedia.org
3. http://www.tabnak.ir/fa/news 4. همان.
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یــادی در اردن آموزش دیدند و از شــمال اردن  یــان ز آن ها داده شــده اســت. همچنین جنگجو
یژه قطر، امارات متحدۀ عربی، و عربستان  کشورهای نفت خیز عرب به و یه شدند.1 و  وارد ســور
پی داعش از داوطلبان  مسئولیت تأمین مالی آن ها را بر عهده داشته اند. ولی شکست های پی در
که با هدایت مستشاری سپاه قدس  یه ــ  مدافع حرم، حشد الشــعبی، و ارتش های عراق و سور
یکایــی شــد. از این رو، آن ها ســپاه پاســداران  گرفت ــ ســبب خشــم شــدید مقامــات    امر صورت 
یســتی می دانند،  گروه هــای ترور کــه علت اصلی شکســت داعش و ســایر  انقــاب اســامی را، 
یســتی دیگر در لیســت ســیاه خــود قرار دادنــد. با این وصــف، آیت اهلل  گروه های ترور در ردیــف 
که بعــد از آزادی  سیســتانی از نیروهــای عراقی خواســت با اســرای داعــش و هم دســتان آن ها، 
که برای عملیات  گفته می شود حجم مواد منفجره،  موصل دستگیر شده اند، بدرفتاری نکنند.2 
یــاد و تکان دهنده  یســتی در اختیــار داعــش قرار داده شــده بود، بــه صــورت تّحیرانگیزی ز ترور
یه به اندازه ای بوده است  یست ها در ســور اســت. حجم فجایع ضدانسانی داعش و سایر ترور
گوترس، کمیسیونر سازمان ملل، خطاب به شورای امنیت این سازمان گفت: »فجایع  که آنتونی 
یه به تراژدی بزرگ قرن حاضر تبدیل شده است. این یک فاجعۀ انسانی شرم آور و مملو از  سور

کمتر دیده شده است.«3 یخ معاصر  که نظیر آن در تار رنج و آوارگی یک ملت است 
کشــورهای  یای عالــی پناهنــدگان تاکنون نــام 2/5 میلیون ســوری پناهنده شــده به  کمیســار
کودکان آوارۀ ســوری همســران و پدران خــود را با  کرده اســت. زنــان و  یه را ثبت  همســایۀ ســور
یســت ها از دســت داده انــد. در آمار  پــی داعــش، جبهة النصره، و ســایر ترور قتل عام هــای پی در
یــای مدیترانه  که در در یای عالــی پناهندگان، اثری از نام و مشــخصات انبــوه آوارگانی  کمیســار
که به اســارت درآمده، به حرمسراهای شــیوخ عرب فروخته شده اند دیده  غرق شــدند یا زنانی 
کشور خود سرگردان شدند و در  که در داخل خاک  نمی شود. همچنین میلیون ها آوارۀ سوری، 

گرفتند در این آمار نیامده است. یست ها قرار  گرسنگی و بیماری یا قتل به دست ترور خطر 
کرد.  یه منتشر  گرسنه در سور گزارشــی دربارۀ وجود 2/5 میلیون  ســازمان ملل در مارس 2014 
کــه قربانی جنگ  یه ای  کــودکان ســور گــزارش داد شــمار  همچنیــن در همیــن دوران، یونیســف 

1. رک: محمد ایرانی، »پدیدۀ داعش و تأثیر آن بر حوزه های سیاسی منطقه«، ماهنامۀ فرهنگ اسامی، آذرماه 1393، 
ش.م17، 40 ــ 65.

http://www.yjc.ir/fa/news :23. رک. http://www.bultannews.com/fa/print
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کشــور شــده اند در مقایســه با سال گذشته دوبرابر شــده، به رقمی معادل 5/5  یران کنندۀ این  و
که به حمایت و درمان روانی  کودکانی را  یخ، یونیسف شمار  میلیون نفر رسیده است. در آن تار
کودکان در  ین خطر برای  گزارش داد مهلک تر کرد. این سازمان  نیاز دارند دو میلیون کودک برآورد 

گرفته شوند.1 که هدف تک تیراندازها قرار  یه آن است  سور
شــباهت پرچم ها، اندیشــه ها، و روش های عربســتان ســعودی، طالبان، القاعــده، و داعش 
یــی آنچــه در ایــن مجموعــه دیــده می شــود ثمــرۀ اندیشــه و طراحــی  گو کــه  بــه اندازه ای ســت 

واحدی است.
پاشی امپراطوری عثمانی  گیری وهابیت و عربستان سعودی پس از فرو هدف غرب از شکل 
یفین و جلوگیری  گرفتن حرمین شــر تســلط بر چاه های نفت عربســتان از یک ســو و در اختیار 
کــه هدف از  از رشــد بیداری اســامی و تشــیع در عربســتان ســعودی و منطقه بــود. همان طور 
گرایی ممکن را با  ین وا که بیشتر شکل گیری طالبان تسلط بر افغانستان و حمایت از اقوامی بود 
شیعیان داشته باشند، هدف از تشکیل القاعده به وجود آوردن اسام هراسی در مقیاس جهانی 
یکایی بود و باالخره هدف از شکل گیری داعش استفاده  ینان    امر کردن شمشیر خشونت گز و تیز 
یستی و  یخی اهل ســنت به خافت و بســیج نیروهای مســتعد برای اقدامات ترور از عاقۀ تار

انتحاری در مقیاس نجومی بوده است.
که به عمد در مقابل چشــم رســانه ها صــورت می گرفت، برای  حجم وســیع جنایات داعش، 
کرۀ زمین بــود تا مســلمانان تجربۀ داعــش را همچون تجربۀ  ایجــاد نفــرت از اســام در سراســر 
کنند و از ابعاد سیاســی اسام دست بکشند و روی به  عملی اســام در عرصۀ سیاست تصور 
یســم بیاورند و غیرمســلمانان نیز از اســام بترسند و روی به اســام نیاورند.2 این چنین  سکوالر
یســم القاعده و داعش، بن الدن سعودی و  که به تعبیر شــهید غضنفر رکن آبادی، در ترور اســت 

ایمن الظواهری مصری به هم می رسند.3
یستی با کمک نیروها و دولت های مترقی  گروه های ترور که در مقابل داعش و ســایر  مقاومتی 

گرفت نشان داد: صورت 
1. همان.

یت داعش را دو مســئله  کارشــناس مســائل خاورمیانه، هدف اختصاصی عربســتان ســعودی از تقو 2. محمد ایرانی، 
می دانــد: نخســت، حمله بــه دولت منتخب مــردم عــراق و تضعیف دموکراســی در عــراق و دوم، قطــع ارتباط محور 

مقاومت با مدیترانه. رک: محمد ایرانی، همان، 40 ــ 65.
یخی یا پروژۀ سیاسی«، 68 ــ 133. 3. رک: همان، »میزگرد داعش، پروسۀ تار
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یژه اینکه برخاف آن  اواًل: داعش نمایندۀ اندیشه و روش تمام مسلمانان جهان نیست؛ به و
 همان چیزی است که 

ً
چیزی حرکت می کند که انقاب اسامی در ایران ارائه داده است و دقیقا

کرده، برای آن قربانی داده است. یخ با آن مبارزه  تشیع در طول تار
: الگوی مردم ســاالری اســامی، یا به تعبیر دقیق تر و مشهورتر جمهوری اسامی، الگوی 

ً
ثانیا

یرا در این الگو ــ مانند عصر پیامبر ــ این مردم هستند  الهام گرفته از اسام ناب محمدی است؛ ز
گاهی و آزادی اسام را پذیرفته، قاعدۀ قدرت نظام اسامی را به وجود آورده اند. که با آ

: حمایت های آشــکار غرب از نظام عربستان سعودی و وهابیت در عربستان و حمایت 
ً
ثالثا

گاه و بیگاه برحســب ضرورت آشــکار هم شــده  که  پنهان غرب از طالبان، القاعده، و داعش ــ 
یستِی برآمده از اندیشۀ  است ــ حکم می کند که کارنامۀ دولت عربستان سعودی و گروه های ترور
گذاشته  گذاشته نشــود، بلکه به حساب سیاست های جنگ طلبانی  وهابی به حســاب اسام 
گذشــته از البی صهیونیستی  کار آمده اند. یعنی  که در غرب در دوره های مشــخصی روی  شــود 
مردانــی نظیر جرج بــوش، تونی بلر، و دونالــد ترامپ، در این زمینه مســئولیت جدی تری دارند. 
که با چنین سیاســت هایی مخالف  کســانی باشــند  ممکن اســت در میان سیاســتمداران غربی 
کرده انــد؛ ولی امکان تأثیر گــذاری جّدی نداشــته اند. ترامپ نیــز به ظاهر در  بــوده، ابــراز مخالفت 
رقابت های انتخاباتی با سیاست حمایت از داعش مخالفت کرد؛ ولی همین که وارد کاخ سفید 

شد، با سیستم هماهنگ شد.
یسم در مقابل  ولی »عیب ِمی  جمله بگفتی هنرش نیز بگوی«. نتیجۀ بازی غرب با ورق ترور
کامًا آشکار  که ماهیت استبدادی نظام خافت اموی و عباسی را  بیداری اســامی این است 
یســت ها نمونــۀ معنــی داری از روش های خشــونت آمیز آنــان را به نمایش  یرا ترور کرده اســت؛ ز
یت خامــوش در جهان اســام، ناامید از  کثر نهادنــد. و درنتیجــه امــروز بیــش از هر زمان دیگــر ا

الگوی سیاسی خافت، به الگوی امامت و مردم ساالری اسامی می اندیشند.

مقابلپیشرفتهایکرهشمالیوجمهوریاسالمی یکادر 18ــبنبستنظامیــسیاسیامر
دانشوتکنولوژی دانشهستهای،بهمنزلۀپایاندورانبرتریبالمنازعغربدر ایراندر
کره شــمالی بی  هیچ هراســی، به پیشــرفت های هســته ای و  یکا،  به رغــم تهدیدات روزافزون    امر
یت تسلیحات اتمی خود ادامه داد و در کنار ساختن موشک های دوربرد، که قادر به حمل  تقو
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کرد.  کاهک اتمی هستند، پیشــرفت  های چشمگیری در ساختن بمب های هیدروژنی نیرومند 
کره شــمالی، در 1396/6/12، ضمن بازدید از مؤسســۀ بمب هسته ای،  کیم جونگ اون، رهبر 
کرد. این بمب قابلیــت نصب بر روی  کره شــمالی نیز دیــدن  از بمب هیدروژنی بســیار پیشــرفتۀ 
کشــور قبًا دو موشک بالستیک  کره شمالی را دارد. این  موشــک های بالســتیک و قاره پیمای 
کیلومتر بودند. این موشــک ها قادرند  کــه دارای بردی در حدود ده هزار  کرد  قاره پیمــا را آزمایش 

یکا هدف بگیرند. نقاطی را در داخل خاک    امر
کره شــمالی از ده هــا هزار تن  گــزارش خبرگزاری ها، قــدرت انفجار بمــب هیدروژنی جدید  بــه  
کرد تمــام قطعــات این بمب  کشــور اعــام  تــا صدها هــزار تــن تنظیم می شــود. خبرگــزاری این 
که الزم بداند از این بمب تولید  کشــور قادر اســت هر تعداد  کره شــمالی اســت و این  ســاخت 
کشورهای غربی به تهدیدات خود مبنی بر  یکا و سایر  کره شمالی،    امر کند. در مقابل این اقدام 
کرۀ تلفنی او با  یکا مذا محاصرۀ اقتصادی کره شمالی ادامه دادند و اقدام جدی رئیس جمهور    امر

یر ژاپن، بود. شینزوآبه، نخست وز
یکا قدرت پیشین خود را  که    امر کره شمالی نشان داد  این آزمایشات موشکی و هسته ای در 
که از این کشور می ترسند و تأسیسات اتمی خود را به دست خود از بین  از دست داده و آن ها 
یکا می شوند  یکا می فرســتند موجب جرئت بیشــتر    امر کرده، به    امر کشــتی  می برند یا آن را ســوار 
یل  که مقاومت می کننــد بر ر کشــورهایی  و روی دور باطــل تهدیــد و تســلیم قرار می گیرنــد. ولی 
پیشرفت و اقتدار ملی قرار می گیرند و پیشرفت بیشتری به دست می آورند. تاکنون چندین دوره 
ین مــورد رئیس جمهور  گرفته اســت و در آخر یکا صورت  کره شــمالی و    امر کــره بین مقامات  مذا
کره و یادداشت هایی را مبادله  کره شــمالی مذا کرد تا بتواند با رهبر  یکا به ســنگاپور مسافرت     امر
کند. از طرف دیگر، به رغم به شــهادت رســانیدن و ترور چهار نفر از دانشمندان هسته ای ایران، 

پیشرفت ایران در دانش هسته ای و غنی سازی در سطح پایین همچنان ادامه دارد.
کره شمالی در مسیر سازش و معاملۀ سیاسی  کسی از آینده نمی تواند خبر داشته باشد. شاید 
کره  کند تا بتواند در ازای امتیازات اقتصادی به موازنۀ سیاسی برسد. ولی رهبر  یکا حرکت  با    امر
که با تسلیم  شــمالی باید همواره سرنوشــت معّمر قذافی، رهبری لیبی، را به خاطر داشــته باشد 
گر  شــدن در برابر باج خواهی های غرب چه سرنوشــت دردناکی را برای خود و ملتش رقم زد و ا
تش 

ّ
در مقابل باج خواهی غرب تســلیم نشده بود، شــاید حکومتش تداوم بیشتری داشت و مل
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یکا در برجام می بایســت درس های  امنّیــت بیشــتری را تجربه می کرد. همچنین عهدشــکنی    امر
فراموش نشدنی برای همه داشته باشد.

عربی بازیبهار کامیغربدر 19ــنا
که از نتایج انقاب اسامی در مقیاس جهانی بود، سیاست  یع فرایند بیداری اسامی،  با تسر
خدازدایی از فضای اندیشه و زندگی انسان به سختی شکست خورد. قطب شرقی نظام جهانی 
یبان  گر هفتــاد ســال بود حنجــر می خراشــید و خنجر می کشــید و مشــت بر ســندان می کوبیــد و 

که: یاد می زد  ید و فر می در
یده ایــم و »مذهب و دین  یده اســت و ما خــدا را آفر دیــن افیــون توده هاســت و خدا مــا را نیافر
بــر آالم رنجبــران جهــان و  نــه انســان ســاختۀ آن«1 و »خــدا تســکینی  ســاختۀ انســان اســت 
تخدیری در اندیشــه و احســاس آنان و ساختۀ دست سرمایه داران اســت، تا حکومت جابرانۀ 
یا این اندیشــۀ اســتعماری را به شــدت نفــی می کند و  خــود را بر جهان اســتمرار بخشــد. پرولتار
کارگران و  یــا و  آن را نمی پذیــرد.« ولــی در همســایگی اتحاد جماهیر شــوروی، رنجبــران و پرولتار
کبر و الاله اال اهلل علیه سرمایه داری  زحمتکشان و در یک کلمه مستضعفان ایران با شعارهای اهلل ا
یالیســم را در ایران  کمــر نفــوذ امپر کردند و  یالیســم جهانــی قیــام و در مقابــل آن مقاومــت  و امپر
کردند.2 آن ها  گروه های مارکسیست و شبه مارکسیســت و التقاطی را باز  شکســتند و مشت همۀ 
یخ انداختنــد. هنوز صدای ســقوط این نظام  نظــام 2500ســالۀ شاهنشــاهی را به زباله دانــی تار
ین نماد ســرمایه داری و  یکا را به عنوان اصلی تر که ســفارت   امر یــخ طنین انداز بود  گــوش تار در 
کردند  یکایی را چشم و دست بسته بازداشت  کردند و جاسوسان   امر یالیسم اشغال انقابی  امپر
یس مشــق انقابی گری  کافه های پار که در  و در مقابلــه با نق و نفرت بچه نونورهــای ناراضی، 
که ما انقابمان را به سراسر جهان صادر می کنیم و این  کردند  کرده بودند، با صدای بلند اعام 

اعام لرزه بر ارکان قدرت غرب و شرق انداخت.
گرفته  غرب می ترســید؛ چون می دید ســلطۀ آن بر خاورمیانه در مقابل یک تهدید جدی قرار 

1. David Lyon, Karl Marx, England: Lion publishing ple, 1983, 49.
که در حمایت غرب هســتند، سیاست خدا زدایی و اســام زدایی ایران را  2. امروز نیز سیســتم های غیررســمی فرهنگی، 

به شدت پیگیری می  کنند.
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کاپیتالیســت زمین بخورد، شرق سوسیالیست  گر غرب  اســت و شرق می ترســید؛ چون می دید ا
دیگــر بــا چــه شــعاری خمــرۀ رنگــرزی خــود را دایــر نگــه دارد و از خمرهــای ســرخ در شــرق تــا 
کند و با  گرد معرکۀ خود جمع  یکایی در غرب را  سرخ پوستان و سیاه پوستان و رنگین پوستان    امر

کند؟ کهنه و فلسفۀ مدرن آن ها را سرگرم  داس و چکش و شعر نو و سفسطۀ 
کانون مرکزی اندیشــۀ بشــری بازگردانید.  که در ایــران و از ایران آغاز شــد خدا را به  انقابــی 
که حتی  کار به جایی رســید  گرفتند و  که معابد در سراســر جهان جان  نه تنها مســاجد در ایران 
یبی روی به کلیسا آورد و دست پاپ را بوسید و کلینتون،  یزان از خدا برای عوام فر جرج بوِش گر
کشــورهای  کرد و به ُســفرای  یکا، در ماه رمضان ســفرۀ افطار پهن  کســوت رئیس جمهــور    امر در 
کرد  که مارکسیســم در شــرق سقوط  گونه بود   روزه نبودند ــ افطاری داد. این 

ً
که نوعا اســامی ــ 

گلدســته های مســاجد و صــدای ناقوس از  و لیبرالیســم در غــرب بــه لرزه افتــاد و ندای اذان از 
کلیساها در سراسر قلمرو مارکسیسم در آسیای مرکزی و قفقاز طنین انداز شد.

ین  گر اسام و انقاب اسامی ایران را برجسته تر در تونس راشد الغنوشی امام خمینی را احیا
حرکــت اســامی نامیــد.1 اظهــارات او، اظهــارات یک شــهروند ســاده نبــود. این طنیــن وجدان 
کام او برمی خاســت و بــر بــام اندیشــۀ جهان عــرب می نشســت. او با همین  کــه از  تونــس بــود 
آوازه توانســت در فصــل بهار عربــی، آرای مردم تونــس را به خود اختصاص دهد.2 در بوســنی 
یچ شــیفتۀ خمینی و انقاب اســامی در ایران شــد و اندیشــه های  ین، علی عّزت بگوو و هرزگو
کرد و آن ها را ستود؛ ستایشی  یعتی ــ مطالعه  یژه دکتر علی شــر متفکران انقاب اســامی را ــ به و
پای شرقی می شکوفاند و خون عدالت طلبی را در عروق آن ها  که لبخند را بر لب مسلمانان ارو
کند تا  یه  کرد نخست یوگساوی را تجز یر  گز یالیســم را نا که امپر گردش درمی آورد. ستایشــی  به 
کشور  کشور را از بقیۀ مردم جدا ســازد و سپس مسلمانان این  بتواند سرنوشــت مســلمانان این 

کــه نهضــت امــام خمینــی و پیــروزی انقاب اســامی در ایــران موجــب انگیزش  1. راشــد الغنوشــی خــود اذعــان دارد 
حرکت های اسامی در فضای دانشگاهی تونس در مقابل حرکت های مارکسیستی شد و در آغاز دهۀ هشتاد، تضاد 
ین تضادهای نیروهای سیاسی در چهارچوب فضای ملی )تونس(  میان هواداران بورقیبه و مبارزان اســام گرا ژرف تر

به شمار می آمد. رک:
یخ و اندیشــۀ حرکت النهضه تونس، ترجمۀ سید هادی خسروشاهی،  فرانســوا بورجا، اسام سیاســی، نگاهی به تار

کتاب، 1392، 15. قم: مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسامی حوزۀ علمیۀ قم، بوستان 
یقا احساسات جوانان این منطقه را تحت تأثیر قرار داد و عربستان سعودی از همین  2. موج اســام گرایی در شمال افر

کرد. یستی و سلفی با شعار احیای خافت استفاده  گروه های ترور زمینه برای عضو گیری در 
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یان این نقشۀ خونبار را در سنین پایانی عمر خود  را به بهانۀ یک جنگ داخلی قتل عام و مجر
که به مســلمانان  کند و برای آنکه همان یک وجب خاک را،  در خانه هایشــان حبس خانگی 
کرد و برای حفظ  کوزوو( از دســت ندهد، آن را عضو پیمان ناتو  ین و نه  داده )بوســنی و هرزگو
پا نکرد و یک  پا، آن را ــ مانند ترکیه و آلبانی و ... ــ عضو اتحادیۀ ارو یت سکوالر اتحادیۀ ارو هو
یاست  یاســت شورای ر پای شــرقی ــ به ر نفر از صرب ها را ــ یعنی از قبیلۀ قاتان مســلمانان ارو
یچ را  گمــارد )مادن ایوانیــچ( و در این شــورا به صــورت نمادین باقرعــّزت بگوو جمهــوری آن 
کوچه ها و آســفالت  کــرد. آن ها خــون بی گناهــان را از در و دیوار شــهرها و ســنگفرش  نیــز عضــو 
خیابان ها و خاک و خاشــاک بیابان ها شســته اند و خود در موضع فرشــتۀ نجات باقی ماندگان 

گرفته اند. جنگ نشسته، پر و بال آهنین خود را بر روی سر و صورت آن بی گناهان 
یچ اساو با شنیدن موسیقی  مسئله این نبود که فقط راشد الغنوشی تونسی و علی عّزت بگوو
دلنواز و ملودی شــورانگیز انقاب اســامی به وجد درآیند و به شــوق برخیزند و دست افشان و 
یســنده و  یکا نیز حامد الگار، نو پایکوبان آغاز فصل بیداری اســامی را جشــن بگیرنــد. در   امر
که خود در  محقق مســلمان انگلیسی تبار، آن چنان شــیفتۀ انقاب اســامی و امام خمینی شد 

سال 1359 به ایران آمد تا امام و اسام شکوفا شده در ایران را با چشم خود ببیند.
کــه در آن اســام آوای وجــدان محرومــان و مظلومان  کشــوری برخاســته بود  حامــد الــگار از 
گشود )1925(  که چشم به جهان  که از سالی  سیاه پوست بوده است. سرزمین مالکوم ایکس1، 
که ترور شــد و به شــهادت رســید )1965(، یا در حســرت دیدن شــکوفایی انســان در  تا ســالی 
که در حق انســان ســیاه  جهــان بــود یــا در میشــیگان در زندان؛ ولــی هیچ گاه در مقابل ســتمی 
گشــود و در سال  که در ســال 1942 چشم به زندگی  کلی  می شــد، ســر خم نکرد. یا محمدعلی 
2016 چشــم بر زندگی بست و برای اینکه دین )اســام( و مذهبش )تشیع( را نشان دهد، اسم 
کنار نهاد و خدا به او هفت دختر و دو  خود را محمدعلی گذاشت و نام قبلی خود را )کاسیوس( 
ین پسرش را محمدعلی جونیور  ین دخترش را لیاعلی و اسم بزرگ تر پسر داد.2 او اسم بزرگ تر
گذاشت. او نیز هرگز با ستم سر آشتی نداشت و به همین دلیل  و اسم خودش را نیز محمدعلی 

1. Malcolm X
یم، جمیله، راشده، هانا، میا، خلیه، و پسران: محمدعلی جونیور و اسد امین. 2. دختران: لیاعلی، مر
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یکا نشد. هرچند او همیشه سرباز  یالیسم   امر یتنام قدم نگذاشت1 و سرباز امپر به میدان جنگ و
یکا تابلوی اسام شده بود  یس ســاده بود؛ ولی او خود در   امر کلی یک تابلونو اســام بود. پدر 

که در آن به نفع آزادی سیاهان شعارهای پرطنینی نوشته شده بود.
ییم برای فرار از تبعیض نژادی روی به این دین آسمانی  حامد الگار سیاه پوست نبود تا بگو
که در  گارودی، فیلسوف و متفکر و روشنفکر ضدصهیونیست  که در فرانسه روژه  آورد؛ همان طور 
جوانی از رزمندگان مقاومت فرانسه بود، به اسام روی آورد. او یک سفیدپوست سوسیالیست 
عدالت طلــب آزادی خــواه بود و از جســت وجوی بی نتیجــۀ عدالت در سوسیالیســم و پیگیری 
گمشدۀ خود را در ندای امام خمینی  ناامیدانۀ آزادی در لیبرالیسم خسته شده بود و این هر دو 
که تجســم عدالت طلبی  گفت و به ایران آمد تا قیام مردی را  یافت و به او از صمیم دل لبیک 
و آزادی خواهــی بــود از نزدیــک ببیند و آن را بســتاید. در جهان اســام طنین انقاب اســامی 

شکوه انگیزتر بود.
که سه سال پس از شکســت دولت های عرب در سال 1948 در  در فلســطین فتحی شقاقی 
مقابــل اســرائیل در اردوگاه رفح، در نوار غــزه، به دنیا آمده بــود، در دوران نوجوانی اش، مفتون 
کند. ولی  کوشــید حرکــت در راه ناصــر را تجربــه  شــعارهای آتشــین ناصر شــد و در ســال 1966 
که ناصر خود در آن شکست خورده بود. به همین دلیل شکست دولت های  تجربه ای را آزمود 
گذاشــت و درس بزرگی به او  کام زندگی او بر جای  عــرب، در نبرد ســال 1967، طعم تلخــی در 
کشور اسامی  گره گشای مشکل فلسطین و هیچ  ی گرایی 

ّ
داد و راه آینده را به او نشان داد: »مل

دیگر نیست. باید به اسام روی آورد.«
کالبــد انســان های مترقــی، آزادی خــواه، و  در عربســتان، انقــاب اســامی روح امیــد را در 
ین، قطیف، و  یره را در یمن، بحر یره دمید و چهارســوی این شــبه جز عدالت طلب این شــبه جز
که در سال 1959 در عوامیۀ عربستان به دنیا آمده بود،  احســاء به تکاپو درآورد. نمر باقر النمر، 
که انقاب اسامی در ایران به پیروزی رسید. او به انقاب اسامی روی  هنوز بیست ساله بود 
که به نفع آزادی،  یج فقیه بزرگ و دانشــمند جســور و عدالت طلب شــجاعی شــد  آورد و به تدر
عقل گرایی، عدالت، و حقوق مدنی سخن می گفت و بارها بازداشت و زندان و شکنجه شد تا 

یکا فقط در شــش ماه اول ســال 1972 با بمب افکن های ب 5 و شــکاری بمب افکن های اف 111 هشتصد هزار تن  1.   امر
یخت. رک: عبداهلل جاسبی، همان، 35. یتنام ر بمب بر روی و
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یۀ 2016،  سرانجام در سال 2012م دستگیر و پس از شکنجۀ جسمی و روحی فراوان، در دوم ژانو
کردند. پس از تحمل چهار سال اسارت و شکنجه، با شمشیر سر از تنش جدا 

در سودان نیز انقاب اسامی ایران تأثیرات خود را بر جای گذاشت. صادق المهدی در این 
یری کشورش رســید. ولی در سال 1389 ارتْش او  کشــور با یک روند دموکراتیک به نخســت وز
یر به فرار از وطن شد و در بهمن 1395 توانست  گز کرد. او در سال 2014م نا را از سمتش برکنار 
به کشورش بازگردد تا یک بار دیگر شانس خود را برای تحقق صلح و مردم ساالری اسامی در 

کشورش بیازماید.
کرد. عماد ســال  گفت و عماد مغنیه را فراموش  نمی توان از تأثیرات جهانی انقاب اســامی 
که از آن علمای برجســته ای چون شــیخ  1962م در بیروت به دنیا آمد. او از خاندان مغنیه بود 
محمدجــواد مغنیــه برخاســته بودند و دو بــرادرش، جهاد و فؤاد، را ارتش اســرائیل به شــهادت 
که شــیفتۀ انقاب اسامی و مجذوب شخصیت شهید دکتر مصطفی  رســانیده بودند. خود او، 

یۀ 2008 به دست عوامل اسرائیل در دمشق ترور شد. چمران بود، در دوازدهم فور
ینی در میان مســلمانان ــ اعم از شیعه  در جهاِن فارســی زبانان نیز انقاب اســامی حرکت نو
کرد. برهان الدین  و ســّنی ــ به وجود آورد. به عنــوان مثال، می توان به برهان الدین ربانی اشــاره 
یــخ 1319/6/29 در فیض آبــاد، مرکــز ایالت بدخشــان افغانســتان، به دنیــا آمد. هنگامی  در تار
کــه انقــاب اســامی در ایران به پیــروزی رســید، مبارزۀ مــردم افغانســتان با اســتبداد داخلی و 
کابل فارغ التحصیل شده، ادامۀ  استعمار جهانی به شدت ادامه داشت. او از دانشکدۀ الهیات 
گذرانده بود. ربانی از ستایشــگران انقاب اسامی بود  تحصیات عالیۀ خود را در االزهر مصر 

و به آن صادقانه و از صمیم دل باور داشت. او در 1390/6/29 ترور شد و به شهادت رسید.
یخ 1332/6/11 در تخار به دنیا آمد.  احمد شاه مســعود، مشهور به شیر دّرۀ پنجشــیر، در تار
یعتی را به دقت  او از عاقه منــدان سرســخت ادبیات انقاب اســامی بــود و آثار دکتر علی شــر
که با پاسپورت غربی و در لباس خبرنگار به  کسانی  یخ 1380/6/18،  کرده بود. در تار مطالعه 

کرده و به شهادت رساندند. او نزدیک شده بودند احمد شاه مسعود را ترور 
یچ سعیدوف( در سال 1326 )1947( در  سیدعبداهلل نوری )با نام روسی عبداهلل نورالدین وو
یل دّرۀ تاجیکستان، به دنیا آمد و سال 1385 به طرز پرسش برانگیزی  روستای سنگوار، در طو
درگذشــت. او از عاقه مندان جدی امام خمینی، رهبر حزب نهضت اسامی تاجیکستان، و از 
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کشــورش از ســلطۀ استبداد و الحاد  باورمندان راه انقاب اســامی بود. حزب او در راه رهایی 
که آن هنگام در حدود پنج میلیون  بیش از صدهزار نفر قربانی داد. این همه قربانی در کشوری 

نفر جمعیت داشت تعداد کمی نیست.
که انقاب اسامی فقط در میان عرب زبانان و فارسی زبانان مخاطبان خود  کرد  نباید تصور 
یرۀ آناتولی یا رومیۀ قدیم ــ و ترکیۀ امروز ــ طنین سنگینی  را یافته اســت. این انقاب در شبه جز
داشــت. مردانــی نظیر نجم الدین اربکان به این حرکت طوفان خیز آســمانی پیوســتند؛ هرچند از 
کرده و عضو شاخۀ جوانان این حزب  پشت سر به دست کسانی که در صفوف حزب رفاه نفوذ 

  ــ و شاید نه عمًا ــ بسته شد.
ً
شده بودند خنجر خوردند و طومار حیات سیاسی آن ها رسما

که نور هدایت محمــدی را در دل و  یقــا مــردی چــون ابراهیم یعقوب زکزاکی برخاســت  در افر
کادونا واقع در  یا، در ایالت  ارادۀ علوی را در ســینه داشــت. او ســال در ســال 1332ه .ق در زار
یان  یی دبیرکل انجمن اســامی دانشــجو یــه، به دنیا آمد. در دوران دانشــجو شــمال غرب نیجر
یه بود و با پیروزی انقاب اســامی به ایران آمد و با امام خمینی از نزدیک آشــنا شــد. او  نیجر
یه یک نهضت  بی واســطه با ادبیات انقاب اســامی روبه رو شــد و پس از بازگشــت بــه نیجر
کشور به وجود آورد. او و یارانش تاکنون صدها شهید به انقاب  اسامی دامن گستر را در این 
یســتی بوکوحرام به خود او و یارانش  گروه ترور یه و  یه هدیه داده اند و ارتش نیجر اســامی نیجر
یه سه پسر زکزاکی را ــ حماد، حمید، و علی ــ در راهپیمایی روز  کرده اند. ارتش نیجر بارها حمله 
یه به شهادت رساند و از نه فرزند او فقط دو دختر )دکتر نصیبه و سهیا(  جهانی قدس در نیجر
و یک پســر )محمد( باقی مانده اســت. درواقع از هفت پسر او شش نفر به شهادت رسیده اند. 
که او را در راه آزادی مردم  ولی این شهادت ها نه تنها موجب ترس و وحشت شیخ زکزاکی نشد، 

کرد. یه و برقراری عدالت در این کشور مصمم تر  نیجر
که در نقاط مختلف جهان اســام مخاطبان  که ندای امــام خمینی نه تنها در ایران  می بینیــم 
یخ اسام و انسان ارائه  و حتی فداییانی یافته و در راه آزادِی انســاِن مســلمان، قربانیانی به تار
داده است. گسترش انقاب اسامی از مرحلۀ نفوذ در نخبگان عبور کرده، به مرحلۀ نهادسازی 
که در سطح خاورمیانه و جهان  در سطح منطقه رسیده است. نخستین نهاد انقاب اسامی، 
عرب ساخته شد، نهاد حزب اهلل لبنان بود که در دهۀ هشتاد میادی با الهام از انقاب اسامی 
که در میان مردم لبنان، اعم از  گرفت. حزب اهلل لبنان جنبش انقابی مردمی است  ایران شکل 
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گسترده ای دارد.1 حزب اهلل لبنان سه هدف بزرگ را به نفع مردم لبنان  مسلمان و مسیحی، نفوذ 
یستی اسرائیل بر  یالیستی غرب و سلطۀ ترور هم زمان پیگیری می کند: اول، محو کردن سلطۀ امپر
یستی  که در لبنان به نفع ارتش اسرائیل فعالیت های ترور کردن دست عواملی  کوتاه  لبنان؛ دوم، 
می کنند )فاالنژها و جبهةالنصره و داعش( از مرزهای لبنان و ســرزمین های داخلی آن؛ و ســوم، 

کوشش برای حفظ نهادهای دموکراتیک و مردم ساالری در لبنان.
حزب اهلل لبنان با جانفشانی فرزندان خلق در جنوب لبنان توانست ارتش اسرائیل را از جنوب 
لبنان عقب براند و از لبنان اخراج کند. این کاری است که تا امروز هیچ ارتش عربی نمی توانست انجام 
یژه سران مصر و اردن نبوده است. دهد یا شاید چنین هدفی در برنامه های سران ارتجاع عرب به و
یســتی فاالنــژ، ارتــش اســرائیل،  گــروه ترور کــه حــزب اهلل در مقابــل  بــه دنبــال پیروزی هایــی 
یکا، هلند، اتریش، کانادا، و اسرائیل  جبهة النصره، و داعش به دست آورده است کشورهای   امر
که  کردند  ین و نیز اتحادیۀ عرب، به رهبری عربســتان ســعودی، اعام  و دولت های مصر و بحر

یستی خود قرار داده اند. گروه های ترور نام حزب اهلل را در لیست 
نهاد دیگری که انقاب اسامی در جهان عرب به وجود آورده، حشد الشعبی در عراق است. 
دولــت منتخــب عراق، پس از آنکه آشــکار شــد نتیجۀ انحــال ارتش عــراق به کارگیری عناصر 
یســتی بــوده اســت و ارادۀ الزم برای جنگ با داعــش در نیروهای  گروه های ترور ایــن ارتش در 
کــرد و در آن تمام اقشــار ملت  یــکا و هم پیمانانــش وجــود ندارد، حشد الشــعبی را تأســیس    امر
یت اعضای حشد الشــعبی از شــیعیان عراقی  کثر عــراق به صــورت دموکراتیک حضــور دارند. ا
یت مطلق جمعیت را تشــکیل می دهند. ولی اقلیت های مذهبی  کثر کشور ا که در این  هســتند 
)اهل ســنت( و دینی )مســیحیان و ایزدی ها( نیز در آن مشــتاقانه حضور دارند. این سازمان در 
یژه آیت اهلل سیســتانی، تشــکیل و موفق شد  ســال 2014م پس از اعام جهاد مراجع عراق، به و
کند.  یژه موصل،را آزاد  یژه داعش را سرکوب و شهرهای مهم عراق ، به و یستی  به و گروه های ترور
یژه داعش، موجــب ناراحتی بعضی از  یســت ها، به و پیروزی هــای حشدالشــعبی در مقابل ترور

 خواهان انحال آن شده است.
ً
کشورهای غربی و عربی شد و عربستان سعودی رسما

که با الهام از سخنان  که جولیا پطرس، خوانندۀ زن محبوب مسیحی در لبنان، سرودی را  1. این نفوذ به اندازه ای ست 
کنسرت او شرکت می کنند و  سید حســن نصراهلل ســاخته شده است می خواند و ده ها هزار نفر از مســیحیان لبنان در 

کنسرت به خانوادۀ شهدای مقاومت اسامی اختصاص می یابد. عواید حاصل از فروش بلیت این 
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کرده اســت ســازمان انقابی  که انقاب اســامی در ســطح جهان عرب ایجاد  نهــاد دیگری 
جهــاد اســامی بــرای آزادی فلســطین اســت. جهاد اســامی فلســطین مانند جنبــش انقابی 
حزب اهلل لبنان در دهۀ هشتاد میادی، به همت جوانان انقابی فلسطین، تأسیس شد و بعد 
از ترور رهبر آن، دکتر فتحی شــقاقی، باز هم ــ مانند جنبش حزب اهلل بعد از شــهادت رهبرش ــ 
به حیات خود ادامه داد و توانســت از موجودیت مردم بی پناه فلســطین در نوار غزه به شــکلی 
کنــد. به همین دلیل خشــم و غضب برخــی از دولت های  چشــمگیر و اعجاب برانگیــز حمایت 
که همچون  غربی و عربی و دولت اســرائیل را برانگیخت. دولت خودگردان فلســطین )ساف(، 
کانادا، و  یــکا و  کرانۀ باختــری رود اردن عمــل می کند، دولت اســرائیل و   امر پلیــس اســرائیل در 
یســتی نامیده اند.  گروه ترور پا ســازمان جهاد اســامی برای آزادی فلســطین را یک  اتحادیــۀ ارو
پس از شــهادت دکتر فتحی شــقاقی، رهبری این جنبش انقابی بر عهدۀ رمضان عبداهلل شلح 

گذاشته شده است.
ممکن اســت در فرهنــگ و مبــارزات رزمندگان جنبــش انقابی جهاد اســامی بــرای آزادی 
فلسطین رگه هایی از تعالیم مردانی نظیر حسن البناء، سید قطب، و عز الدین قسام ــ که هر یک 
در عصــر خــود مردان بزرگــی بوده اند ــ دیده شــود؛ ولی بخش اصلی الهام پذیــری این جنبش از 

تعالیم انقابی امام خمینی و انقاب اسامی ایران بوده است.
کــرد. جنبش انقابی  و باالخــره می تــوان از جنبــش مردمی و انقابــی انصاراهلل در یمــن یاد 
یت مطلق مردم یمن برخوردار اســت و از نظر نظامی بر بیشــتر مناطق  کثر انصــاراهلل از حمایت ا

مرکزی یمن تسلط دارد.
جنبش حوثی ها به رهبر این جنبش، شــهید سید حســین بدرالدین حوثی، نســبت دارد. او، 
که در ســال 2004م به شــهادت رســید، از عاقه مندان جدی به تعالیم و راه امام خمینی بود و 
کرده بــود و آثار و تألیفات اســامی او در یمن در میان  چند ســال در حــوزۀ علمیۀ قم تحصیل 
مردم دست به دست می گشت. طرفداران این جنبش در یمن بی شمار توصیف شده  است؛ ولی 
تعداد رزمندگان سازماندهی شدۀ آن بیش از صدهزار نفر ذکر می شود، که معمواًل  از میان جوانان 
فرهیختۀ یمن برخاسته اند. این جنبش، که وارث تجربیاتی ارزشمند و به رهبری سید عبدالملک 
حوثی اســت، در حال مبارزه با اشــغالگران خارجی اســت و در ســال 2014م اعــام موجودیت 

کرده است و اهداف آن چنین برشمرده می شود:
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ــ حفظ استقال و یکپارچگی کشور یمن
یکا ــ دفاع از تمامیت ارضی یمن در مقابل تجاوزات عربستان، امارات متحدۀ عربی، و   امر

ــ دفاع از حق آزادی ملت یمن
یستی نظیر القاعده، داعش، و امثالهم گروه های ترور ــ مبارزه با 

کشور. کشور یمن و فقرزدایی این  ــ تاش برای عمران و آبادانی 
صهیونیســم  نابــودی  و  فلســطین  ملــت  آزادی  از  جنبــش  ایــن  منطقــه ای  ســطح  در  و 

حمایت می کند.
گذشته از جنبش انقابی انصار اهلل، از لجان شعبی یمن )بسیج قبایلی و ملی یمن( می توان 
یاد کرد که در کنار ارتش این کشور از جنبش انصاراهلل و رهبری آن در مقابل تجاوزات سعودی 

یکایی به یمن حمایت می  کند. ــ اسرائیلی ــ   امر
گذشــته از حزب اهلل لبنان، جهاد اســامی فلســطین، انصار اهلل یمن، و حشدالشــعبی عراق، 
گرفته انــد  کــه در عصــر خمینــی از انقــاب اســامی ایــران الهــام  گروه هــای دیگــری  می تــوان از 
کــرد؛ مانند جنبش مقاومت اســامی حماس در فلســطین، جنبــش امل در لبنــان، حزب  یــاد 
 الدعوة االســامی در عــراق، حزب اهلل حجاز در عربســتان ســعودی، و ده ها جنبــش و حزب و 
یرۀ آناتولی، عربستان، شبه قارۀ هند، خاورمیانه،  گروه اسام گرا در آسیای مرکزی، قفقاز، شبه جز

یقا، و ... . شمال افر
کــش و جزایر قمــر در اقیانوس اطلس تا بنــگادش و هند  که از الجزایــر و مرا کبــر،  یــاد اهلل ا فر
یر آســمان برخاســت، غرب را  در اقیانــوس هنــد و برونئی و اندونــزی و مالزی در اقیانوس آرام ز
یخی یک برنامۀ اساســی سیاســی داشته باشد. این پروژه و  واداشــت تا در مقابل این فرایند تار

برنامه به نام »بهار عربی« مشهور شده است.
که به دلیل فقر در تونس دستفروشی  یزی، جوان تحصیل کرده ای  هجدهم دسامبر 2010، بو عز
می کــرد، در برخــورد بــا مأموران ســد معبر و اعتــراض به بیداد نظــام حاکم، بــه روی خود نفت 
یخــت و خود را آتش زد و جان ســپرد. بــه دنبال آن، تظاهراتی در اعتراض به فســاد حاکم بر  ر
این کشور و خشونت و سنگدلی پلیس آغاز شد. تا اینجا حادثه شکل یک اعتراض اجتماعی 
کشــورداری  کشــور حاکم بود و راه و رســم  که ســال های ســال بر این  را داشــت؛ ولــی بن علی، 
و دولتمداری و ســرکوب مردم را نیک می دانســت، ظرف دو ســه هفته چمدان هایش را بســت 
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و بــا هواپیمــای اختصاصــی اش بــه عربســتان ســعودی رفــت؛ در حالــی  کــه میلیاردهــا دالر در 
پا داشت. از این لحظه به بعد، تونس به  یکا و ارو حساب های شخصی اش در بانک های   امر
که بر ارتش، پلیس، نیروهای امنیتی، و رسانه ها  دست شبکه ای از سیستم های غیررسمی افتاد 
که انقاب در تونس آغاز شده و به نتیجه رسیده و  حکومت می کردند. در رسانه ها اعام شد 

به زودی با انتخابات دموکراتیک رئیس جمهور کشور انتخاب خواهد شد.
گرفتــه اســت، در خیابان ها بــه تظاهرات  مــردم، بــه تصــور آنکه یــک انقاب واقعــی شــکل 
کبر ...  کردنــد: »اهلل ا پرداختنــد و مکنونــات قلبی خــود را با شــعارهای انقاب اســامی اعــام 
ید اســقاط النظام ...« عده ای فرار بن  علی به عربســتان را  کبر ... الاله االاهلل ... الشــعب یر اهلل ا

سقوط نظام حاکم دانستند؛ در حالی  که نظام دست نخورده بر سر جای خود باقی مانده بود.
با انتخابات، حرکت النهضه به رهبری راشــد الغنوشــی پیروز شد و با دو تشّکل سیاسی دیگر 
کرد و دولت جدید را تشکیل داد. این نهضت در انتخابات بعدی جای خود را به یک  ائتاف 
یت شد در مصر هم آغاز  که در تونس آغاز و با تدبیر مدیر حزب ملی گرای غرب گرا داد. بازی ای 
کشــتار مردم به دادگاه  شــد. این بار مبارک باید ســمت خود را ترک می کرد. حتی او را به اتهام 

کردند و دراز دراز سوار بر تخت روان به دادگاه بردند و آوردند. احضار 
یاست جمهوری انتخاب  در انتخابات مصر، محمد مرســی، رهبر اســام گرایان، برای ســمت ر
کرد  کودتا  کرده بــود ــ  که به انقاب مــردم اعام وفاداری  شــد؛ ولــی پس از یک ســال، ارتش ــ 
و مرســی را با دســت های بســته به زندان انداخت. دادگاه هم مبارک را از تمام اتهاماتش تبرئه 
کرد و اسام گرایان سرکوب شدند. سنگفرش خیابان از خون بی گناهان رنگین شد و هر کس به 

یست بودن دستگیر و زندانی شد. گرایش داشت به اتهام ترور اسام 
کرد. وضع در لیبی با وضعیت  که در تونس و مصر برافروختند به سادگی به لیبی سرایت  آتشی 
تونــس و مصر متفاوت بود. در تونس و مصر دست نشــاندگان غرب حکومت می کردند؛ ولی در 
یخته شد و  کشته و هزاران قطعه ساح در بین مردم ر لیبی مخالفان غرب حاکم بودند. قذافی 

کشور پاره پاره شد؛ ولی غارت نفت لیبی با جدیت و دقت ادامه یافت.
ین رسید.  یقا را گرفته بود، همراه با موج بهار عربی به بحر شور انقاب اسامی، که شمال افر
کند؛  یت و آن را خنثی  یخی را مدیر در حقیقت یک پروژۀ سیاســی می خواســت یک پروســۀ تار
گرچــه مردم به صورت مســالمت آمیز تظاهرات  کرد. ا کامًا تفــاوت پیدا  ین شــرایط  ولــی در بحر
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می کردند ــ و می کنند ــ و خواهان حداقل حقوق سیاســی خود بودند ــ و هستند ــ سرکوب آن ها 
از ســوی نیروهای امنیتی و ارتش عربستان سعودی بی رحمانه ادامه یافت. رسانه های غربی، 
کرده بودند و در لیبی بخشــی  که یک نمایش سیاســی ــ تبلیغاتی را در مورد تونس و مصر اجرا 
ین،  که مثل بای آسمانی بر آن مردم نازل شد، در مقابل سرکوب مردم بحر از فاجعه ای بودند 

کنار آن با بی رحمی گذشتند. کردند و از  قطیف و احساء با سنگدلی سکوت 
یخی مغلوب پروژۀ سیاســی نشــد یمن بود. در یمن مردم یک صدا  که پروســۀ تار تنها جایی 
و یک پارچه به نفع انقاب اســامی شــعار می دهند و تا امروز سید عبدالملک حوثی توانسته 
کند. او حتــی ارتش یمن را متحد  یت  اســت انقاب اســامی یمن را با درایت رهبــری و مدیر
ملت خود ســاخت و با رهبری خود مشعل مقاومت انقابی مردم یمن را فروزان نگه داشت و 
گر تجاوز نظامی عربستان نبود، انقاب یمن به  کرد. بی تردید ا پرچم انقاب یمن را برافراشته 
که از  نتیجه رســیده بود و ملت یمن آزادی و اســتقال را تجربه می کرد. ملت یمن با تجاوزی 
کرد. این  سوی ارتش سعودی و ارتش امارات متحدۀ عربی و متحدان آن ها آغاز شد، مقابله 
کرد و توانســت به ارتجاع عرب  یایی و زمینی و هوایی را تحمل  کشــور چهار ســال محاصرۀ در
یکا درســی فراموش نشــدنی بدهد. مــردم انقابی یمن، به رهبری ســید  عبدالملک حوثی  و   امر
کشــور )عربســتان ســعودی و امارات متحــدۀ عربی( و مأموران ســه  و انصــاراهلل، بــا ارتش دو 
کردند. هم  کیان خود دفاع  ســازمان )القاعده، داعش، و شــرکت بلک واتر( روبه رو شــدند و از 
یر چتر حمایت عربستان،  که ز یه طلبان داخلی را ــ  متجاوزان خارجی را عقب راندند، هم تجز
یرۀ عربســتان به  یخ شــبه جز کردند و حماســه ای بزرگ در تار یکا هســتند ــ مهار  امــارات، و   امر

وجود آوردند.
کبیر رحم نکردند. در روز  نیروی هوایی عربســتان ســعودی در حمله به مردم یمن به صغیر و 
1395/7/17 بــه مجلــس ترحیمــی در صنعا حمله و شــرکت کنندگان در آن مجلــس را بمباران 
کردنــد. آمار شــهدای این حمله تا نهصد نفر اعام شــده اســت.1 در ســال 1397 جنگنده های 
کردند.  کشــته و مجــروح  کشــیدند و صدها نفــر را  ســعودی یــک عروســی را به خــاک و خــون 
روزانــه حمات جنگنده بمب افکن های عربســتان ســعودی به مــردم یمن در خانه  هــا، بازارها، 
بیمارستان ها، و مساجد ادامه دارد. تاکنون میلیون ها نفر در یمن کشته، زخمی، یا آواره شده اند 

1. https://fa.wikipedia.org
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و در اثــر محاصرۀ غذایی جان بخــش عظیمی از جمعیت یمن تهدید می شــود؛ ولی فاجعه ای 
یه رخ داد. یخ بشر تبدیل ساخت، در سور که بهار عربی را به پروژه ای غم انگیز در تار بزرگ، 

یه  یه تجز که بشار اسد به سرعت سقوط می کرد و ارتش سور هنگامی این پروژه پیروز می شد 
کشــور در دســت یکی از عوامل غرب قرار می گرفت. آن گاه  می شــد و هر قســمت از خاک این 
که خود را ناجی ملت ها می داند، وارد صحنه می شد و با شعارهای دفاع از حقوق بشر  غرب، 
که متحد اسرائیل باشد،  کودکان و حمایت از دموکراســی، یک دولت غرب گرا،  و حقوق زنان و 
یق  یه بــه وجــود مــی آورد و ارتباط محور مقاومــت را از فلســطین و لبنان تا ایــران از طر در ســور
ت 

ّ
یه توانسته است دشمنان مل یه قطع می کرد. ولی چنین اتفاقی رخ نداد. امروز دولت سور سور

یادی  کشــور خــود را تا حد ز خــود را از اجــرای نقشــه های دور و دراز خود ناامید و یکپارچگی 
یادی داده است. کند؛ اگرچه در این راه قربانیان ز حفظ 

یکا پایانعصرامر 20ــآغاز
یکا شش پایه دارد که سه پایۀ آن در عینیت و سه پایۀ دیگر در ذهنیت بنا شده است.  اسطورۀ   امر
یکاســت  یکا قدرت نظامی، قدرت اقتصادی، و قدرت تبلیغاتی   امر پایه های عینی اســطورۀ   امر
کرۀ ماه اســت. و پایه هــای ذهنــی آن حملــۀ ژاپنی هــا بــه بنــدر پرل هاربــر، هولوکاســت، و فتــح 

یکا 20ــ1ــپایههایعینیاسطورۀامر
یکا قدرتنظامیامر

یکا مســتقر بود، در  که در   امر یکا، ارتش انگلیس،  می دانیــم در طول برنامۀ جنگ اســتقال   امر
که در نیروی استقال طلبان  دو نوبت به استقال طلبان پیوست1 و با خاتمۀ جنگ، داوطلبانی 
)از مردم عادی( می جنگیدند به خانه های خود برگشــتند و ارتش حرفه ای پادشاهی انگلیس، 

ین نیروی نظامی در سراسر دنیاست. که امروز بزرگ تر یکا شد،  ارتش جمهوری   امر
یکا از پنج شاخۀ اصلی تشکیل شده است؛ نیروی زمینی، نیروی هوایی،  نیروهای مســلح   امر
یایی، و نگهبانان ســاحلی. این ارتش در جنگ های بزرگی شرکت  یایی، تفنگداران در نیروی در
کــرده و یا مســتقًا جنگ هــای بزرگی را به وجــود آورده اســت؛ نظیر جنگ جهانــی دوم، جنگ 

یخ، ترجمۀ مسعود رجب نیا، ج2، تهران: سروش، 1366، 1057. 1. رک: هربرت جرج ولز، کلیات تار
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یکا ارتشــی حرفه ای  کــره، جنگ عــراق، و باالخره جنگ افغانســتان. ارتش   امر یتنــام، جنگ  و
است و اگرچه خدمت نظام وظیفه در این کشور سابقه دارد، ولی معمواًل این ارتش پرسنل خود 
یکا در سال  ینۀ نیروهای نظامی   امر را استخدام می کند و تحت آموزش های الزم قرار می دهد. هز
ینه های نظامی در جهان است.1 در حالی  که جمعیت   معادل 43 درصد از کل هز

ً
یبا 2011 ح تقر

ینۀ نظامی این کشور  ایاالت متحده کمتر از چهار درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد، هز
یکایی  که هر   امر ینۀ نظامی کشورهای جهان است. این بدین معنی است  بیشتر از 40 درصد هز
یکایی مالیات پرداخــت می کند. تعداد  کشــورش بیشــتر از ده نفــر غیر  امر ینه های ارتش  برای هز
که این تعداد بیشتر از جمعیت بسیاری  یکا به حدود سه میلیون نفر می رسد  نیروهای نظامی   امر
ینیــداد، تیمور شــرقی، جیبوتی،  ین، تر کوچــک نظیر اســلوونی، برونئــی، قطر، بحر کشــورهای  از 
کشورهایی نظیر بوسنی، آلبانی، ارمنستان،  گابون، و ... اســت و با جمعیت  کوزو و،  ینام،  ســور
یتانی، مولداوی، و نروژ  یت، لبنان، مغولستان، مور کو یل،  کنگو برازاو کرواسی،  عمان، فلسطین، 

برابری می کند.
یکا   به ازای هــر 2333 نفــر از جمعیت جهــان، یک مأمور ارتــش   امر

ً
یبــا امــروز در جهــان تقر

یــکا خدمت می کند.  کســوت ســرباز یا درجه دار یا افســر نیروهای مســلح   امر که در  وجــود دارد 
یــکا بیش از 41 هــزار خودروی زره پوش جنگی، بیش از 8000 تانــک، نزدیک به 2000 انواع    امر
پخانۀ متحرک، بیش از 1300 سیســتم پرتاب موشک،  توپ های خودکششــی، بیش از 1200 تو
بیــش از 13 هزار فرونــد انواع پرنده های جنگی، بیــش از 2300 فروند انــواع جنگنده ها، نزدیک 
یژۀ  یژۀ حمله هوایی، نزدیک به 6000 فروند هواپیماهای و گردهای ثابت بال و به 3000 فرونــد هوا
حمل ونقل، بیش از 6000 فروند انواع بالگردها و نزدیک به 1000 فروند بالگردهای جنگنده را در 
یایی و  یردر کشــور از 19 ناو هواپیمابر، 6 ناو محافظ، 62 انواع ناوشکن، 75 ز اختیار دارد. این 

13 کشتی دفاع ساحلی برخوردار است.2

یکا قدرتاقتصادیامر
یکا  یکاســت.   امر نفت و مواد نفتی، از نظر نظامی و اقتصادی، مادۀ حیاتی برای ادامۀ بقای   امر
روزانه بیش از 8میلیون و 600هزار بشکه نفت تولید می کند؛ در حالی  که میزان مصرف نفت آن 

1. https://fa.Wikipedia.org/wiki 2. http://www.asriran.com/fa/news/533533
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یکا برابر با 159  در حدود 19میلیون بشــکه در روز اســت. هر بشــکه نفت در اســتانداردهای   امر
کشــتی  کار وجود دارد و نزدیک به 400  کشــور حدود 156 میلیون نفر نیروی  لیتر اســت. در این 
تجــاری، 24 بندر مهــم، بیش از 13هزار فــرودگاِه آمادۀ اســتفاده، بیش از 6 میلیــون و 500 هزار 
یلیون دالر  یــکا بیــش از 600 تر یــل وجود دارد.   امر کیلومتر ر کیلومتــر راه، و نزدیــک به 225 هــزار 
کشــور 9826675  یلیون دالر بدهی خارجی دارد. مســاحت این  بودجــۀ نظامی و بیش از20 تر
کیلومتر، و  کیلومتــر، طــول مرزهــای مشــترکش 12048  کیلومترمربــع، خطــوط ســاحلی آن 19924 

کیلومتر است.1 راه های آبی اش 41009 
کشــور در حدود  ین اقتصاد جهان اســت. تولید ناخالص داخلی این  یکا بزرگ تر اقتصــاد   امر
یلیــون دالر تولید  یلیــون دالر در ســال اســت؛ ولی در ســال 2016 بــه رقم 18/46 تر 16/633 تر
کشــورهای منطقۀ یورو در ســال 2007  که  ناخالــص داخلی دســت یافت. این در حالی اســت 
یلیون دالر تولید ناخالص دست یافتند.2 تولید ناخالص این اتحادیه در  درمجموع به 14/45 تر

سال 2017 به بیش از 17میلیارد دالر رسیده است.
یکا در طول ســال های 2015 تا 2018 به ترتیب عبارت بودند  رشــد تولید ناخالص داخلی   امر
کمی بیشــتر از 2/1 بوده اســت. 13/5درصد از  از: 2/6 و 1/6 و 2/2 و 2/1 و به  طور متوســط 
یر خــط فقر زندگی می کننــد و از این جمع، 7  یکا، یعنی بیــش از 43میلیون نفر، ز جمعیــت   امر
میلیــون و 500 هــزار نفر بیکارند. میانگین حقوق خالص ســالیانه 40 هزار دالر در ســال اســت. 
کشــورهای  یکا در تجارْت  یکا جامعۀ مرفهی اســت و شــرکای اصلی   امر بدین  ترتیب جامعۀ   امر

کانادا، مکزیک، چین، ژاپن، و آلمان هستند.

یکا قدرتتبلیغاتیامر
یکا قدرت تبلیغاتی آن اســت. در طول زمان شرکت های رسانه  ای  ســومین پایۀ عینی قدرت   امر
یکا در اختیار تعداد انگشت شماری شرکت  درهم ادغام شده، امروزه 90 درصد از رسانه ها در   امر

یر: یکا تعلق دارند؛ مانند شرکت های ز که معمواًل به طبقۀ حاکم در   امر گرفته اند  قرار 
کام َکست3 شامل سیزده رشته فعالیت  رسانه ای است. الف( شرکت 

1. همان.
2. http://fa.wikipedia.org/wiki 3. Com Cast
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یکاســت و در ده ها رشــتۀ دیگر نیز  یونــی در   امر یز کام کســت همچنیــن صاحب 26 شــبکۀ تلو
فعالیت دارد.

ب( شــرکت والت دیزنی1 نیز شــامل رشــته فعالیت های رسانه ای متعددی اســت. حدود سی 
کشــورهای مختلف وابسته به این  یی، و شــهربازی در  شــرکت تولیدکنندۀ فیلم، ایســتگاه رادیو

مجموعه است.
ج( شرکت فاکس قرن 21 شامل رشته فعالیت های رسانه ای و نیز رشته های متعدد دیگری از 

صنعت سینما، فیلم، و خبررسانی است.
که یکی از آن ها شبکه  د( شــرکت تایم وارنر شــامل رشته فعالیت های رســانه ای فراوان اســت 

یر یادکرد: پراکنی سی. ان. ان2 می باشد. از دیگر فعالیت های آن می توان به شرح ز خبر
2. سی دابلیو

3. اچ. بی. او3
4. سینماکس4

کارتون نت ورک  .5
یم 6. ادانت سو
7. ترو تی وی5.

8. تی ِان تی6
9. تی. بی. ِاس7

10. ِان بی ِای تی وی8
11. اچ.  ال . ان9

12. تی سی ام
13. برادران وارنر

14. کسل راک انترتینمنت
15. دی سی کامپلکس

کتیو انترتینمنت 16. اینتر ا

1. Walt Disney 2. C. N. N. 3. H. B. O. 4. Cinemax

5. Tru T. v 6. TNT 7. T. B. S 8. NBA T. V

9. H. L. N
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17. نیوالین سینما
یر است: میوزمنتس1 نیز شامل رشته فعالیت های رسانه ای ز

َ
ه ( شرکت نشنال ا

1. سی بی اس
2. سی دابلیو

3. شبکه های کابلی2
4. شبکه های شو تایم

یونی( یز 5. سی پاپ3 )ایستگاه تلو
یی دارد که 130 شبکۀ رادیو 6. سی بی اس رادیو4، 

یونی سی بی اس یز 7. استودیوهای تلو
8. انتشارات سایمون اند شوستر

9. ام. تی. وی5
10. نیکلودنون

11. نیک ِا نایت6
12. تی وی لند7
13. وی اچ وان
14. سی ام تی8
15. بی ای تی9

16. کمدی سنترال
یونی( یز 17. لوگو )شبکۀ تلو

18. اسپایک10
19. پارامونت پیکچرز

20. پارامونت هوم اینتر تولینمنت11
که در پنج شرکت  یکاست  آنچه نام برده شد فقط گوشه ای از  رشته فعالیت های رسانه ای   امر

1. National Amusements 2. CBS Sports Network 3. 30 pop 4. CBS Radio Ine
5. M. T. V 6. Nick a Nite 7. T. V. Land 8. CMT
9. B. E. T 10. Spike 11. Paramont Home Enter tolinment
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یکا1 را نشــان می دهد؛ ولی  اصلی متمرکز شــده اســت و تا حدودی ســاختار قدرت تبلیغاتی   امر
کار می گیــرد؛ یعنی انواع روش های  یکا آن ها را به  که   امر مهم تــر از آن روش های تبلیغاتی اســت 

القایی، اغوایی، شرطی، و شبه استداللی.

یکا 20ــ2ــپایههایذهنیاسطورۀامر
بر پرلهار حملۀژاپنیهابهبندر

کوچک ژاپنی به صورت انتحاری  یکایی ها، در هفتم دسامبر 1941 هواپیماهای  بنابر ادعای   امر
یکاست، حمله کردند و 5 ناو و  به بندر پرل هاربر، واقع در مجمع الجزایر هاوایی، که در تصرف   امر
یکایی را منهدم ساختند یا به آن ها آسیب جدی رساندند.2 14 کشتی جنگی و 200 هواپیمای   امر
که مردم  یکا ایجاب می کرد  یکا به بمب اتمی دســت یافته بود و منافع   امر در ســال 1941م   امر
جهان از وجود چنین اســلحۀ وحشــتناکی مطلع شــوند و نتایج به کارگیری آن را در عکس های 
یکا  کنند تــا در مقابل منافــع و برنامه های   امر که در اختیارشــان قرار می گیرد مشــاهده  معــدودی 

تسلیم شوند.
که بازتاب آن در افکار عمومی مردم دنیا  کازاکی تجربه ای بود  انفجار اتمی در هیروشــیما و نا
که اولین پایۀ ذهنی  کرد؛ ترسی  یکا چهرۀ ترسناکی پیدا  یت شــد. بدین  صورت   امر به دقت مدیر

یکاست. اسطورۀ   امر

هولوکاست
که با  عنوان هولوکاست معروف شده است. ادعا  یکا چیزی است  دومین پایۀ ذهنی اسطورۀ   امر
کــه در جمهوری  کردند  کشــف  چنیــن اســت: متفقیــن پــس از ورود نظامی به جمهــوری آلمان 
که بیشــتر از میان یهودیان  که منتخب مردم  آلمان بــود، مخالفان خود را،  کــم،  آلمــان دولت حا
کرده اســت و یک رقم از میان این قربانیان  گاز قتل عام  کولی هــا و هم جنس بازان بوده اند، با  و 

شش میلیون یهودی بوده است.3
که  کشــور اســرائیل بوده است  نتیجۀ تبلیغات دربارۀ هولوکاســت زمینه ســازی برای تأســیس 
1. US propaganda power
2. Lord Briggs, The Hamlyn Pictorial History of the 20th century, London: Reed Consumer Books Limited, 1993, 220.

3. همان، 249.
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یقا احداث شــده اســت.  پا، آســیا، و افر یــرۀ جهانــی و در محل اتصال ســه قارۀ ارو در مرکــز جز
یرۀ جهانی به وسیلۀ اسرائیل ــ به صورت  یکا بر جز هولوکاســت یک پایۀ ذهنی برای تســلط   امر

یک اسطورۀ سیاسی، اقتصادی، نظامی، و فرهنگی ــ به وجود آورده است.

کرۀماه فتح
کرۀ ماه است. یکا فتح  سومین پایۀ ذهنی اسطورۀ   امر

یخی آپولو« در ساعت 5:02 بعدازظهر چهارشنبه 1348/4/25  ادعا چنین اســت: »پرواز تار
 3817 تــن وزن 

ً
کــه مجموعــا بــه وقــت تهــران آغاز شــد. در ایــن لحظه موشــک ســاترن پنج، 

کیپ کنــدی، با یک فرمــان الکترونیکی به  داشــت، روی ســکوی شــمارۀ 39 در پایــگاه فضایی 
یکا در محل پرتاب شــاهد آغاز این ســفر عجیب  آســمان برخاســت. یک میلیون نفر از مردم   امر
کرد، در  گردش مــداری  گرفت، شــروع بــه  بودنــد. ســفینۀ آپولــو پــس از آنکه در مــدار زمین قرار 
ساعت 7:49 از مدار زمین خارج شد و در ساعت 12:02 پنجشنبه در فاصلۀ 157181 کیلومتری 
کیلومتر در ســاعت به ســوی مــاه در حرکت  گرفــت؛ در حالــی  که بــا ســرعت 6628  زمیــن قــرار 
گرفت و ساعت  بود. ســرانجام در ساعت 8:56 بعدازظهر شنبه 1348/4/28 در مدار ماه قرار 
که قبًا در برنامه تعیین شــده   39 ثانیه دیرتر از وقتی 

ً
11:44 دوشنبه شــب 1348/4/30 )دقیقا

یکا را در  ین و آرمسترانگ، پرچم   امر یکایی، آلدر کرۀ ماه فرود آمد. فضانوردان   امر بود( بر سطح 
کندند و با خود به زمین آوردند.  کرۀ ماه را  کرده، مقداری از خاک و ســنگ های  کرۀ ماه نصب 

کرد.1 یچارد نیکسون، از آن ها استقبال  یکا، ر سپس رئیس جمهور   امر
یت به رسمیت شناختن حق پیشتازی و درنتیجه  یکا برای بشر کرۀ ماه از سوی   امر پیام فتح 
یت نیز این پیــام را همراه با پیــام انفجار اتمی هیروشــیما و  یــکا در جهــان بود و بشــر رهبــری   امر

کرد. کازاکی به درستی درک  نا

یکا 20ــ3ــشکستپایههایعینیوذهنیاسطورۀامر
یکاوچالشهایآن قدرتنظامیامر

که در دهه های ششم و هفتم  که ما در آن زندگی می کنیم نه عصر اتم اســت ــ آن چنان  عصری 

1. Lord Briggs, Ibid, 403.
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که در دهه های هفتم و هشــتم قرن بیســتم بود. عصر  قرن بیســتم بود ــــ نه عصر ماه ــ آن چنان 
یر عصر افکار عمومی اســت. پیروزی  گز مــا عصر ارتباطــات و درواقع عصر انفجار اطاعات و نا
که  نظامــی در زمین جای خود را به پیروزی در عرصۀ ذهن ســپرده اســت. به این دلیل اســت 
که برای خــود تعیین  یــکا نمی توانــد در عــراق، افغانســتان، و حتی یمــن به اهدافــی  ارتــش   امر
کــره به طور مســتقیم و در جنگ های  یتنام و  یکا در جنگ هــای و کرده اســت برســد. ارتــش   امر
یه، و یمن غیرمســتقیم شکســت خورده اســت و این شکســت های پیاپی اسطورۀ  عراق، ســور

یکا را درهم شکسته است. شکست ناپذیری ارتش   امر
کــرده اســت؛ ولــی ایــن پایگاه هــا  یــکا پیرامــون ایــران پایگاه هــای نظامــی تأســیس  امــروز   امر

یکا در خاورمیانه داشته باشند. نتوانسته اند نقش تعیین کننده ای برای تأمین منافع   امر

یکاوچالشهایآن قدرتاقتصادیامر
یکا مانند قدرت نظامی اش بســیار عظیم اســت؛ ولی قدرت های  بی تردیــد قدرت اقتصادی   امر
کوچکی نیســتند و در شــرایط آســیب پذیری نظامی  اقتصــادی جدیــد در جهــان نیز قدرت های 
یکا را به چالش بکشــند.  یــکا این قدرت های جدید در عرصۀ اقتصاد می توانند اقتصاد   امر   امر

  اقتصاد کشورهای آلمان، ژاپن، و چین است.
ً
مقصود دقیقا

یکاوچالشهایآن قدرتتبلیغاتیامر
یکا ارتش نیرومندی اســت؛ ولی این ارتش بــا یک معضل جدی  بی تردیــد ارتش تبلیغاتــی   امر
یکا نمی تواند  روبه روست و این معضل رشد نسبی خرد جمعی جهانیان است؛ به گونه ای که   امر
مثل گذشته فعال ما یشاء باشد و با برنامه های تبلیغاتی زمینۀ روانی مورد نیاز خود را در سطح 
جهانی به وجود آورد. یکی از نشــانه های این ضعف نوع احساســات مردم جهان ــ حتی مردم 
یکا   رؤسای جمهور   امر

ً
یبا که تقر کشور است؛ به صورتی  یکا ــ نسبت به زمامداران این  خود   امر

که در آنجا مردم امکان ابراز مخالفت  که ســفر می کنند ــ به جز عربستان سعودی  کشــوری  به هر 
یکا و اسرائیل  کشورهای   امر ندارند ــ با خشم افکار عمومی روبه رو می شوند. و آتش زدن پرچم  

در دنیای امروز به صورت یک هنجار جهانی درآمده است.
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یکا شکستپایههایذهنیاسطورۀامر
بــارۀ ادعاهایی از قبیل بمباران بندر پرل هاربر، هولوکاســت، و فتح  امروز پرســش های فراوانی در
که در باختر زمین نســبت به واقعیت داشــتِن  یژه »... شــمار اندیشــمندانی  ماه وجود دارد؛ به و
کــرۀ ماه تردید پیدا می کنند به ســرعت فزونی می گیرد. تکرار نشــدن  یکایی ها در  پیــاده شــدن   امر
یخ نگارش این متن سال 1997م است[، عادی  گذشته ]تار اعزام انسان ها به ماه در سی سال 
کودتاهای اطاعاتی بســیار بــزرگ از جملــه نمایش های  بــودن دســت زدن بــه جنگ روانــی و 
که ایــاالت متحده در پایان  خیره کننــده در زمینــۀ تکنولوژی نظامی در باختــر دور و این واقعیت 
دهۀ 1960 نیازمند دست زدن به اقدامی خیره کننده در زمینۀ نمایش پیشرفت تکنولوژی نظامی 
ــ فضایی خود بود تا عقب افتادن از روس ها در این مسابقه را جبران نماید، تردید اندیشمندان 

کرۀ ماه بیشتر می کند ...«1 یکایی ها در  را در واقعیت داشتن پیاده شدن   امر
گسترده ای  یکا امروز عرصۀ  کارشناســان افکار عمومی و دیپلماسی رسانه ای   امر با این حال، 
یب افکار عمومی مردم جهان دســت  را در فضــای مجازی فراروی خود می بینند و باید برای فر
به بازی های بزرگ تری بزنند،2 ولی نمی توانند بسیاری از واقعّیت ها را تغییر دهند: امروز بیداری 
یخته، بازی های بزرگ پایان یافته، نظام  اسامی در جهان آغاز شده، نظام جهانی دوقطبی فرور
گر خواهان حفظ واقعّیت و  یکا ]وغرب[ ا یکا با چالش روبه روســت. آمر تک قطبی با رهبری آمر
کند تا جهان فردا جای  موقعِیت خود است باید خود را با این تحوالت همراه همراه و هماهنگ 

یت باشد. بهتری برای زندگی بشر

پلتیک و واقعیت های ایرانی، تهران: نی، 1379، 174. 1. پیروز مجتهدزاده، ایده های ژئو
یــت افکار عمومــی در جهان در آمده اســت و  2. بی تردیــد فضــای مجــازی امروزه به یــک عرصۀ جدید قــدرت و مدیر
یکا با توجه به داشــتن دانش و توان مالی در این زمینه پیشــتاز اســت و می کوشد از دســت دادن های خود را در    امر
کند و در رأس نظام ســلطۀ جهانی باقی بماند. وجود شبکه های ارتباط  عرصۀ قدرت با تســلط بر این زمینه جبران 
یتر، فیس بوک، یوتیوب، تلگرام، وات ســاپ، امو، و ده ها شــبکۀ دیگر متخصص در زمینه های  اجتماعــی ماننــد تو
که  یکا،  یکا توان تازه ای بخشــیده اند. بســیاری از برنامه های جاسوســی   امر که به   امر مختلف ابزار جدیدی هســتند 
یق  گســتردۀ تبــادل اطاعات از طر کنون با بررســی  گزاف و اعزام جاســوس صورت می گرفت، ا ینۀ  گذشــته بــا هز در 
کشورهای  که مکالمات رؤسای  یکا اجازه داده است  شبکه های اجتماعی به دست می آید. این شرایط حتی به   امر
کشور ها  کند. این شرایط بسیاری از  مختلف حتی هم پیمانان خود را نیز مانند خانم مرکل، صدراعظم آلمان، شنود 
کشور های خود  یکایی خواسته اند سرور های ضبط اطاعات و داده های  کرده است و از شرکت های   امر را حساس 

کشور انتقال دهد. را به داخل آن 
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21ــدورنمایآینده
یخ اســام داشــته ایم،  در ایــن پژوهــش مروری بر سرگذشــت نظام سیاســی امامــت در طول تار
همچنین آســیب ها و چالش های نظام های سلطنتی و لیبرال دموکراسی را بازگفته ایم. روندهای 
که حرکت های انقابی اسامی در منطقه بالنده و حرکت های ارتجاعی  گذشته نشان می دهند 
یکایی در مقابل انقاب در پیش  یکرد مشت آهنین، که نومحافظه کاران   امر رو به افول دارند. رو
گرفته اند، جز خسارت های نظامی و سیاسی برای غرب نتیجه ای نداشته است و تنها راه فراروی 
غرب تعامل سازنده همراه با واقع بینی و آینده نگری در مقابل حرکت های انقاب اسامی است 

که خواهان آزادی، استقال، و مردم ساالری اسامی در سراسر قلمرو اسام هستند.
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نور، 1385.
انصاری، محمدباقر )گردآوری(، خطبۀ غدیر، ترجمۀ سید حسین حسینی، تهران: گروه فرهنگی قیوم، 1389.

انوشه، سیده شیما، تقابل وهابیت با قرآن و سنت، تهران: فرهنگ اسامی، 1391.
ایرانی، محمد، »پدیدۀ داعش و تأثیر آن بر حوزه های سیاسی منطقه«، ماهنامۀ فرهنگ اسامی، آذرماه 1393، 

ش.م 17، 40 ــ 65.
یخی یا پروژۀ سیاسی«، ماهنامۀ فرهنگ اسامی، آذرماه 1393، ش.م  ایرانی، محمد، »میزگرد داعش، پروسۀ تار

17، 68 ــ 133.
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یسم و صلح، تهران: مجمع جهانی صلح اسامی، 1390. ایزدی، فؤآد، منبع شناسی ترور

یخ مسلمانان در یوگساوی و جنگ در بوسنی  آسایش زارچی، محمدجواد و آقارضی درمنی، رضا، مروری بر تار
ین، تهران: بین الملل، 1388.  و هرزگو

ید. پارگی تا یگانگی، شیراز: نو آصفی رامهرمزی، حمداهلل )1374(. آلمان از دو
یز، 1358. بررسی مسائل و حوادث کردستان، بی جا: کانون نهضت اسامی تبر

بشیر، حسن، مبانی نظری بیداری اسامی از نگاه امام خمینی و آیت اهلل خامنه ای، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و 
هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و دانشگاه امام صادق، 1392.

بن الدن، کارمن )1384(. در قلمرو پادشاهان، ترجمۀ علیرضا میراسداهلل، چ3، تهران: ثالث. 
یخ و اندیشۀ حرکت النهضۀ تونس، ترجمۀ سیدهادی خسروشاهی،  بورجا، فرانسوا، اسام سیاسی، نگاهی به تار

قم: مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسامی حوزۀ علمیۀ قم، بوستان کتاب، 1392.
یسم در جغرافیای اسام«، فصلنامۀ مطالعات راهبردی جهان اسام، 17،  بیژنی، مهدی، »بررسی علل بروز ترور

ش2، ش.م 66، تابستان 1396، 5 ــ 21.
بیومونت، پیتر و دیگران، خاورمیانه، ترجمۀ محســن مدیدشــاندچی و دیگران، مشهد: معاونت فرهنگی آستان 

قدس رضوی، 1369.
یخ سیاسی معاصر افعانستان، تهران: عرفان، 1393. پیرزادۀ غزنوی، ابوذر، تار

تنت، جرج، در چشم طوفان، ترجمۀ علی اکبر عبدالرشیدی، تهران: سروش، 1388.
یستار، 1384. پلتیک شیعه، ترجمۀ کتایون باصر، تهران: و توال، فرانسوا، ژئو

ثمربخش، الف.، شرکت های چندملیتی و استقال ملی، نمونۀ شیلی، تهران: دانشگاه ملی ایران، 1358. 
یتنام، دوران مقاومت پیروزی و سازندگی، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسامی، 1379. جاسبی، عبداهلل، و

یــان، قــم:  کوشــش رســول جعفر جدید االســام، علی قلــی. ترجمــه، شــرح، و نقــد ســفر پیدایــش تــورات، بــه 
یان، 1375. انصار

یخ، ج2، ترجمۀ مسعود رجب نیا، تهران: سروش، 1366. جرج ولز، هربرت، کلیات تار
جســترو، رابرت و تامســون، مالکم اچ، مبانی و مرزهای ستاره شناســی، ج1 و 2، ترجمۀ علی عدالتی و جمشید 

قنبری، مشهد: دانشگاه آزاد اسامی، 1363.
جال الدین مولوی، محمد بن الحسین البلخی الرومی، مثنوی معنوی، تهران: طلوع، بی تا.

جیوسی، سلمی خضرا، میراث اسپانیای مسلمان، دورۀ سه جلدی، ترجمۀ محمدتقی اکبری و دیگران، مشهد: 
بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی، 1380.

پای غربی، تهران: بعثت، 1368. حجازی، فخرالدین، نقش و نفوذ صهیونیسم در ارو
حسینی، سادات، شیوۀ امامان شیعه، تهران: بی نا، 1353.

یخ تشیع 2، چ3، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه )سمت(، 1384. حسینیان مقدم، حسین و دیگران، تار
حکیمی، محمدرضا، امام در عینیت جامعه، تهران: فجر، 1396ه .ق.
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خاتمی، سیدمحمد، بیم موج، چ2، تهران: سیمای جوان، 1376.
خراسانی، محمدجواد، مهدی منتظر، قم: شهید، بی تا.

خسروشاهی، سیدهادی، حرکت های اسامی معاصر، تهران: بوستان کتاب، 1392.
خسروشاهی، سیدهادی، دربارۀ حزب خلق مسلمان، قم: کلبۀ شروق، 1395.

خمینــی، روح اهلل، صحیفــۀ انقــاب )وصیت نامۀ سیاســی الهی امام خمینــی(، تهــران: وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسامی، 1368.

خواجه، محمد، پیروزی دشوار، ترجمۀ علی شمس، تهران: مؤسسۀ مطالعات اندیشه سازان نور، 1387.
ینی، چ2، تهران: زوار، 1344. خواجه نظام الملک، حسن بن علی، سیاست نامه، حواشی و تصحیح محمد قزو

خوش منش، ابوالفضل، بیداری و بین المللی اسامی، تهران: بوستان کتاب، 1388.
دالگورگی، کینیاز، اسرار پیدایش مذهب باب و بهایی در ایران، تهران: کتابفروشی حافظ، بی تا.

دانکاس، کارر، اسام و مسلمانان در روسیه، مقدمه و ترجمۀ حسن حبیبی، تهران: قلم، 1375.
ینــی، فتنــۀ وهابیــت، ترجمۀ ســیدمحمدرضا دین پــرور، تهــران: دفتر تبلیغات مســجد  دحــان، ســیداحمد بن ز

قبا، 1367.
یقا، ترجمۀ ُدره میرحیدر، تهران:  درایسدل، آالسدایر و اچ بلیک، جرالد، جغرافیایی سیاسی خاورمیانه و شمال افر

مؤسسۀ چاپ و انتشارات )وزارت امور خارجه(، 1374.
دشتی، محمد، نهج الحیاة، قم: مؤسسۀ تحقیقاتی امیر المؤمنین، بی تا.

دشتی، محمدفهیم، لحظۀ فاجعه، روایت ترور احمد شاه مسعود، بی نا، بی تا.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج12، تهران: دانشگاه تهران، 1373.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج13، دورۀ جدید، تهران: دانشگاه تهران، 1373.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج2، تهران: دانشگاه تهران، 1372.

دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج6، چاپ اول )دورۀ جدید(، تهران: دانشگاه تهران، 1373.
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج7، تهران: دانشگاه تهران، 1373.

رمضان البوطی، محمدسعید، سلفیه، بدعت یا مذهب، ترجمۀ حسین صابری، چ4، مشهد: بنیاد پژوهش های 
اسامی آستان قدس رضوی، 1389.

روچیلد، گی دو و دیگران، روچیلدها، ترجمۀ رضا سندگل و منیژه اسامبولچی، تهران: محراب قلم )سازمان چاپ 
و انتشارات وزارت ارشاد اسامی(، 1369.

رونوون، پیر، بحران های قرن بیستم، ترجمۀ احمد میرفندرسکی، ج1، تهران: دانشگاه ملی ایران، 1357.
یوران، حسین و عرب، علیرضا، اردن، تهران: مرکز اسناد و مطالعات راهبردی فلسطینی و خاورمیانه، 1390. رو

یــوران، حســین و مجاهــد، مختــار، نگاهــی به ســاختار یمــن و تحــوالت آن، تهــران: جمعیت دفــاع از ملت  رو
فلسطین، 1390.
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ریس، مارتین، دنیای ستارگان، ترجمۀ امیرحسین فرجاد نسب، چ3، تهران: سبزان، 1394.
یم صهیونیســتی در برخورد با مقاومت اســامی فلســطین،  گروه پژوهش، راهبردهای رژ زارع زواردهــی، طاهره و 

تهران: مؤسسۀ مطالعات اندیشه سازان نور، 1391.
گاهی، ج1، چ2، تهران: سروش، 1395. زورق، محمدحسن، ارتباطات و آ

گاهی، ج2، تهران: سروش، 1391. زورق، محمدحسن، ارتباطات و آ
گاهی، ج3 )رسانه ها و قدرت ملی(، چ2، تهران: سروش، 1392. زورق، محمدحسن، ارتباطات و آ

یراست جدید، تهران: فرهنگ اسامی، 1395. یسم از آغاز تا امروز، و زورق، محمد حسن، اسام و سکوالر
یخ، تهران: فرهنگ اسامی، 1394. زورق، محمد حسن، انتظار تار

یشه ها، تهران: سورۀ مهر، 1391. زورق، محمد حسن، ر
زورق، محمدحسن، سپیده سر زده است، چ3 )با مقدمه ای از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی(، تهران: سروش، 1361. 

زورق، محمدحسن، شهر گمشده: فاطمه چه گفت؟ مدینه چه شد؟، چ7، تهران: فرهنگ اسامی، 1394.
یخ، تهران: سورۀ مهر، 1393. زورق، محمد حسن، فاطمیت فاطمه و تار

یخ، تهران: فرهنگ اسامی، 1395. زورق، محمدحسن، فلسفۀ تار
زورق، محمد حسن، هفت شهر، تهران: فرهنگ اسامی، 1378.

یه برای اسرائیل«، ترجمۀ عسکر قهرمان پور، فصلنامۀ مطالعات  یسر، ایال، »تهدیدها و فرصت های بحران سور ز
منطقــه ای، س14، ش3، تهــران: مرکــز پژوهش هــای علمــی و مطالعــات اســتراتژیک خاورمیانه، تابســتان 

.119 ،1392
ساعد، نادر، غزه و حقوق بین الملل، تهران: مجمع جهانی صلح اسامی، 1389.

سبحانی، جعفر، آیین وهابیت، بنیاد اندیشۀ اسامی، 1364.
سرابی، محمد، اسامه بن الدن، افسانه یا واقعّیت؟، تهران: فرهنگ اسامی، 1395.

سرجنت، لیمان تاور، ایدئولوژی های سیاسی معاصر، ترجمۀ محمود کتابی، اصفهان: دانشگاه اصفهان، 1360.
ســروری، محمدعــارف، افغانســتان از شــهادت احمد شاه مســعود تا ســقوط طالبــان، تهران: مؤسســۀ فرهنگی 

مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 1389.
یــب، امــل، دیــن و سیاســت در حــزب اهلل، ترجمــۀ غامرضــا تهامی، تهــران: مؤسســۀ اندیشه ســازان  ســعد غر

نور، 1385.
یر، چ2، مشهد: بنیاد پژوهش های اسامی آستان  سقاف، حسن بن علی، سلفی گری وهابی، ترجمۀ حمیدرضا آژ

قدس رضوی، 1390.
یخ یهودیت و صهیونیســم، ترجمۀ زهرا یگانه و همکاران، چ2، تهران:  یدان، طارق، دایرةالمعارف مصور تار ســو

سایان، 1392.
یعتی، علی، امت و امامت، تهران: قلم، 1358. شر
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یعتی، محمدتقی، تفسیر دین )جزء سی ام قرآن مجید(، تهران: فرهنگ اسامی، 1353. شر
یم صهیونیستی، ترجمۀ مرکز مطالعات و تحقیقات اندیشه سازان  شقور، انیس و دیگران، سیاست و حکومت رژ

نور، تهران: مرکز اسناد انقاب اسامی، 1377. 
شهرآشوب، رشیدالدین محمد، مناقب آل ابی طالب، ج2، به تصحیح محمدحسین دانش آشتیانی و سیدهاشم 

رسولی محاتی، بی جا: مجمع الثقاه االسامیه، 1412ه .ق..
شهرستانی، سید هبة الدین، اسام و هیئت، چ2، قم: بوستان کتاب، 1391.

یــه، معانــی االخبــار، ج2، ترجمۀ شــیخ عبدالعلی محمدی شــاهرودی،  شــیخ صــدوق، محمدبــن علی بن بابو
دارالکتب االسامیه ، بی تا.

کادمی مطالعات ایرانی، 1395. ـ 1270(، لندن: آ صفوی، سیدسلمان، گفتمان انقابی در جهان اسام )1394ـ 
طائی، نجاح، مظلوم نمایی یهود، بیروت: دارالهدی، 1382.

طباطبایی، سید محمدحسین، وحی یا شعور مرموز، قم: مؤسسۀ دارالفکر، بی تا.
یخ الرســل و الملــوک(، ترجمــۀ ابوالقاســم پاینــده، ج6، چ7، تهران:  یخ طبــری )تار یر، تار طبــری، محمدبــن جر

اساطیر، 1385.
یل، کمیل، القاعده و خواهرانش، ترجمۀ محمدعلی پوشی و محمدرضا بلوردی، تهران: مؤسسۀ مطالعات  الطو

اندیشه سازان نور، 1391.
یسندگان جهانی یهود در ایران ، تهران: امیرکبیر، 1396. طیب، محمد، نو

عبدالعال، صفا محمود، آموزش نژاد پرســتی در برنامه های درســی اســرائیل، ترجمۀ رضوان حکیم زاده و موســی 
علیزادۀ طباطبایی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی بین المللی امور خارجه، 1386.

عــرب، علیرضــا و روح اهلل زاد، احمدرضا، نگاهی به مصــر و تحوالت آن، تهران: مرکز اســناد و مطالعات راهبردی 
فلسطین و خاورمیانه، نشر جمعیت دفاع از ملت فلسطین، بی تا.

پلتیک، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه )سمت(، 1371. عزتی، عزت اهلل، ژئو
پلتیک، چ3، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه )سمت(، 1377. عزتی، عزت اهلل، ژئو

عصمت اللهی، محمدهاشم، نظام مطبوعات افغانستان، ترجمۀ تهران: بیکران، 1382.
یزاهلل، مسند االمام الرضا، الجزء االول، مشهد: المؤتمر العالمی االمام الرضا، 1406ه .ق عطاردی، عز

عطوان، عبدالباری، سازمان سّری القاعده، ترجمۀ فرزان شهیدی، تهران: مؤسسۀ مطالعات اندیشه سازان نور، 1391.
عنصرالمعالی، کیکاوس، قابوس نامه، به اهتمام و تصحیح غام حسین یوسفی، چ2، تهران: بنگاه ترجمه و نشر 

کتاب، 1342.
یدالدین محمد خوارزمی، به کوشش حسینی خدیوجم، تهران:  غزالی، ابوحامد، احیاء العلوم الدین، ترجمۀ مؤ

بنیاد فرهنگ ایران، 1351.
ید ضیاءالدینی،  گاز در جنگ جهانی دوم: افسانه یا واقعیت؟، ترجمۀ سیدابوالفر یسون، روبرت، اتاق های  فور
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تهران: مؤسسۀ فرهنگی پژوهشی ضیاء اندیشه، 1381.
پلتیک ایران(، ترجمۀ عباس مخبر، چ2، تهران: مرکز، 1377. فولر، گراهام، قبلۀ عالم )ژئو

ین جهانــی؟ یکی بــدون دیگــری!، ترجمــۀ عبدالرضــا هوشــنگ مهــدوی، چ2، تهران:  فونتــن، آنــدره، نظــم نو
فاخته، 1371.

قاسمی، الیاس، ابن تیّمیه، تهران: مرکز چاپ و نشر، 1391.
قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ج1، چ6، تهران: دانشگاه تهران، 1375.

قرآن مجید، ترجمۀ عبدالمحمد آیتی، چ9، تهران: سروش، 1385.
یــت در عربســتان ســعودی، تهــران: فرهنــگ  یــخ و هو ینــی حائــری، یاســر، نگاهــی از درون و بــرون بــه تار قزو

اسامی، 1394.
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