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 گردد؟ پرسش از هويت چه هنگام مطرح مي
و  وقتي امتي آگاه و داراي موضع نسب به هسـتي و تـاريخ و انسـان و داراي ايـدئولوژي پويـا     

جامعي كه پيوستگي فكري و شخصيتي آنرا تضمين كند، مورد يـورش قـرار گيـرد و از آن خواسـته     
و زمـاني كـه در    اش مورد هدف قرار گيـرد؛  پيوندي شود در الاباليگري غرق گردد و پيوستگي و هم

هـاي مشـخص    هاي اعتقادي و ويژگي هاي كهن و مباني و شالوده راستاي جداسازي واقعيت از ريشه
پيوندي احساسـي   كوشند تا عقل جمعي و فرهنگ عمومي و هم شود؛ و وقتي دشمنان مي ن عمل ميآ

 .هاي رفتاري امتي را بميرانند و عاطفي و هماهنگي
و آنگاه كه در پي در هم شكستن اراده و از هـم پاشـاندن وحـدت و شكسـتن مقاومـت امتـي       

 آيند؛ برمي
بـه در افتـادن بـه حالـت      0F1"دكتر فتحي التريكـي "ر شود تا امتي را بنابه تعبي و وقتي كوشش مي
ــر و خــود محــوربيني تهــي يــا تعصــب و   فلكلورســيم و ســطحي گرايــي دراندازنــد و دچــار تحج

گرايي فكري و  كه نتيجه كار در هر دو حالت عقب گرد هويتي و قهقرا و افراط(اش سازند  نژادپرستي
 .)فرهنگي و اجتماعي است

يـا بـه تعبيـر برخـي      "هويـت "چيني زد، پرسش از  دست به توطئهآري وقتي دشمن عليه امتي 
 .گردد ، مطرح مي"هو هوية"فالسفه 

ثغور اين حقيقـت  آنچنانكه هست و شناخت حدود و  "امت"هدف واقعي نيز شناخت حقيقت 
گي است تا اين مفهوم تبديل به حقيقـت سـيال و    هيچ اغراق در تعميم يا روزمره و مشخصات آن بي

هاي شخصـيتي و پايمـال سـاختن     جودي پذيرنده و باز گردد و منجر به زير پا نهادن ويژگيوپويا و 
 .بخشد، نشود فرديت و تشخّصي كه وي را بر ديگران امتياز مي
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 يك امت چيست؟ "هويت"

كنند كه مفاهيم كلي همواره ذهني باقي خواهـد   فالسفه اين حقيقت غير قابل ترديد را مطرح مي
شـوند و بـا    بخواهيم آنها را وارد عالم وجود سازيم با حـدودي كـه دارنـد مشـخص مـي     ماند و اگر 

گردند ولي بهر حال در هر دو مرحله داراي هويتي هسـتند كـه    هاي وجودي خويش معين مي ويژگي
توان فهميد كه آنچه بوجود آمده  گردد؛ به عبارت ديگر نمي در پاسخ به پرسش چيستي آنها مطرح مي

 .ن مفهوم است يا خير مگر آنكه ابعاد خود آن مفهوم را شناخته باشيممصداق هما
از ماهيـت امـت اسـالمي كـدام      شود كه ابعاد مفهوم نظري ما مطرح ميلذا پرسش به اينصورت 

است؟ و اين پرسش بايد پيش از پرسش از واقعيت اين امت و ميزان انسجام اين واقعيت با تصـوير  
 .نظري آن، مطرح گردد

 :شود كشيم در چارچوب زير گنجانده مي به تصوير ميه به لحاظ نظري براي اين امت آنچه ك
هـاي   تجمعي بشري است كه به وجه تمايز انسان نسبت به ديگر موجودات زنده در ويژگي: اوالً

ها عبارتند  گردد؛ ايمان دارد اين ويژگي آنها يكجا در موجودات ديگر يافت نمي ةاي كه مجموع فطري
 :از

هاي عيني و تأثيرات آن از  واقعيت ةن رهايي از سلطعقل و احكام نظري و عملي آن و توا: الف
اي كه  دهي به مفاهيم كلي طريق ادراكات تخيلي، توهمي و استنباطي و نيز محسوساتي كه براي شكل

ر دهد و هاي محسوس باز گردد و آنها را مورد بررسي و مطالعه قرا خلد تا به واقعيت به ميان آنها مي
نقاط ضعف و با حفظ نقـاط   آن هاي آن توجه كند و تصوير جديدي رها از  يبه نقاط ضعف و كاست

راهي كه او را به الگوي مورد نظر برساند ترسيم نمايد كه  ةقوت آن فرض كند و براي خويشتن نقش
گردد؛ بر اين  مي هاي علت غايي، آغاز در اين صورت روند تغيير و دگرگوني با ياري گرفتن از انگيزه

 .ساز مطرح ساخت توان وجه تمايز انسان را به عنوان حيوان دگرگون اساس، مي
ديگـري نيـز در    ةهاي كوري كه موجودات زنـد  غرايز و هواهاي نفساني يعني آندسته انگيزه: ب

شـوق بـه   : هاي وااليـي چـون   برخي از آنها با وي وجه اشتراك دارند ولي او يعني انسان در گرايش
 .مال و كنجكاوي، دينداري و امثال آن، از ديگر موجودات متمايز استك

اي را مقـرّر   پذيرانه عاطفي، موضع مسؤوليتآزادي كه به رغم تشديد فشارهاي عقلي و  ةاراد: ج
 .دارد مي

صـفات حسـي و    ةبه خداوند متعال به عنوان آفريدگار و مدبر جهان هستي و نيـز بـه همـ   : ثانياً
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اللت مآبي خداوند و به پيامبران و فرستادگان او كه آخرينشان حضرت پيامبر اكـرم  زيباشناختي و ج
رهبران تـاريخ بشـري و مبلغـان     ةكه جملگي به مثاب-با رسالت پاياني و جاودان  )ص(محمد مصطفي

بازگشت  ةو به روز رستاخيز به عنوان نقط -شوند هاي الهي رهنمون به مراتب كمال تلقي مي شريعت
البتـه هـر   بخشد، ايمان دارد كه  انساني و چيزي كه به روند حركت بشري هدف و معنا مي اين مسير

ها و فروع فراواني هستند كه به لحاظ منطقي از آنها نتيجـه   داراي شاخ و برگ كدام از اين معتقدات 
 .شود گرفته مي
ند و عقل و عواطف ك بخشد و جامعه را بنا مي و به رسالت اسالمي كه زندگي را سامان مي: ثالثاً

گرايـي و   دهد و به واقعگرايي و اخـالق  رفتارها را به سمت كمال سوق مي ةدهد و هم را پرورش مي
هـاي همـاهنگي و    گرايـي و ديگـر ويژگـي    جانبگي و عـدالت و ميانـه   پذيري و همه تعادل و انعطاف

 .انسجام، متّصف است، باور دارد
تمدن بشري و برخورداري از نقش پيشگام در آن و به ضرورت مشاركت در مسير حركت : رابعاً

گفتگـوي   ةبا باز كردن آغوش خود بر تمدنها و فرهنگها و تشويق پيشرفت و ترقّي و پيروي از شـيو 
هايي كه سود و خير بشريت را بدنبال دارد و ظلم و  آن عرصه در منطقي با ديگران و همكاري جهاني

بخشـد،   رساند و صلح عادالنه را تحقـق مـي   را ياري مي كند و مستضعفان تجاوز بر حقوق را دفع مي
 .ايمان دارد

 
 :موارد هشدار

هاي منفي بـر حـذر بـود؛ مهمتـرين      در عرصه مشخّص ساختن هويت، بايد از درافتادن به جنبه
 :هاي منفي ياد شده از اين قرارند جنبه

هر  ةاي كه تهديد كنند دليل و روزمرگي سقوط به مفهوم خودبيني فزاينده و خودمحوري بي: الف
بيند درست همانگونه كه هم  پايان تاريخ و اوج پيشرفت و تعالي مي ةنوع گفتگوست و خود را بمثاب

پـردازان هرگونـه    پـردازان آن شـاهديم؛ ايـن نظريـه     اكنون در مورد ليبرال دموكراسي غرب و نظريـه 
درگيري يا رقابـت تلقـي كننـد در ايـن      افزارها با هم داشته باشند و آنرا اختالفي كه در ابزارها و نرم

و حتـي  . بايد به سـوي ليبـرال دموكراسـي باشـد     مورد اتفاق نظر دارند كه روند حركت تمدن حتماً
كنند ولي  دهند، همين هدف را دنبال مي كساني كه در برخورد با مسلمانان انعطاف بيشتري بخرج مي

 .كاهند از خشونت ابزارهاي خود تا حدودي مي
اي كه دارد، عرصه را براي اجتهادهـاي انسـاني    هاي ثابت و فطري سالمي به رغم ارزشهويت ا
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هاي متغير  هاي موردي و حكمت عملي سامان بخش و ابداعي و گرايش در ارايه ابداعات و خالقيت
 .گشايد اجتماعي، مي

تمدن  ةكشندهاي ثابت انساني كه در واقع بيماري  در افتادن به گرداب پايمال ساختن ارزش: ب
همانچيزي اسـت كـه پسـت     ها و عقل و منطق و حقيقت و معرفت و درست گرفتن ارزش  و ناديده

 .آن افتاده است ةمدرنيسم غربي در ورط
هاي ثـابتي اسـت كـه در حقيقـت راز برخـورداري هـر        واقعيت انساني حاوي يك سري ارزش

روابط انسان با برادر انسان خـويش  برخي : حركت بشري از انگ انساني و متغيرهاي طبيعي از جمله
هـاي متغيـر،    ثابتي دارد، ويژگي برخورد بـا ايـن جنبـه    ةها جنب و برخورد با ارزش. يا با طبيعت است

 .پذيري است انعطاف
كنـيم؛   خوانيم و وادادگـي افراطـي را رد مـي    پذيري واقعگرايانه فرا مي بدين ترتيب ما به انعطاف

 :گويد مي )قدس سره("دراستاد شهيد سيد محمد باقر ص"
هدفي است و حركت پـر در جريـان بـاد را     حركت بيهوده و بدون انگيزه يا عاملي، حركت بي«

گيرد و تأثيري برآنهـا نـدارد؛ در مسـير حركـت      ماند كه تحت تأثير عوامل پيراموني خود قرار مي مي
تكيـه بـه يـك عامـل و     د بـا  بزرگ بشريت در طول تاريخ، هر گونه ابداع و خالقيتي مطمئناً در پيون

در خط سير هدفمندي است گواينكه اين پيوند خود با جنبه ديگر مسئله يعني مسـئله   همسويي با آن
كند؛ اين مشـكل همـواره انسـان را بـا خـود       ها و تبديل نسبي به مطلق، برخورد مي غلّو در وابستگي

به وي توان حركـت و ادامـه راه را    پيوند دهد تا اين كند چه خود را به موضوعي پيوند مي درگير مي
رهاي گردد و از شرايط و بست ار تحجر مياعطا كند غافل از اينكه همين پيوند يا گرايش به تدريج دچ

شود و ذهن بشـري نيـز از آن مطلقـاً منتـزع      اي كه در چارچوب آنها صحيح هم بود، مجرّد مي نسبي
شـود كـه    به بيان ديني، تبديل بـه خـدايگاني مـي   گردد تا بتواند به نيازهاي خويش پاسخ گويد و  مي

 1F1.»گيرد شود، مورد پرستش قرار مي بجاي نيازي كه براي برآوردن آنها در نظر گرفته مي
در برابر درك خودبينانه از  "هويت"درك و فهم منطقي از مسئله «: گويد نيز مي "استاد التريكي"

ل جهاني آنست كـه  قل در شكل باز و در عين حاآن، در پي ايجاد هماهنگي و تناظر ميان هويت و ع
هـا،   دگرگـوني  ةگيرد و به زندگي با هم جهان هستي و متغيرهاي آنرا در نظر مي اصول مسلم و ثابت

در چنـين  ] آدمـي [دهـد؛ بنـابراين ذات    هاي آن، روي خويش نشان مـي  ها و تنش ها و مبارزه شگفتي

                                                 
 .753، صفحه "الفتاوي الواضحة" ـ1



 ٦ 

 2F1».تحرك استهاي م برداشتي، نهادي براي خردورزي و آگاهي
 

 رفتار خردمندانه
بنـدي   م، پـاي گرايي بايد انجام دهي بنابراين آنچه براي مقابله با خطر روزمرگي و پيامدهاي افراط

 :هاي آن قلمداد كرد توان از نمونه اي است كه موارد زير را مي ندانهبه رفتار متعادل خردم
آن از وحدت فطرت و مسير و  ةلسفانساني باشد كه ف -اينكه امت، داراي ديدگاههاي جهاني-1

هـاي   اي كه به هر كس حق وي را عطا كند و ويژگي الملل در نظام عادالنه نيز ضرورت همكاري بين
هاي انسـان احتـرام بگـذارد و تجـاوزي بـه آنهـا        فرهنگي را محترم شمارد و به حقوق بشر و آزادي

هـاي   يار بـود و از در افتـادن بـه فريـب    در اين صورت بايد هش. نداشته باشد، الهام گرفته شده باشد
. اي كه در پي سلطه فرهنگي و سياسي و اقتصادي بر ديگران است، بر حـذر بـود   جهاني شدن ديوانه

 .ها و ابزارهاي آنست داري كهنه با تغييراتي در شيوه اين سلطه در واقع باز توليد نظام سرمايه
اي صـرفاً  داخلـي بنظـر     نخست مسـئله  ةلاي حتي اگر در وه اين درست كه ما براي هيچ مسئله

ها، محيط زيست داخلي و حركت انـرژي داخلـي و رونـد     از جمله مثالً مسايل تربيت، رسانه -رسد
ريزي كنيم مگر  توانيم برنامه نمي -ها و باورهاي فولكوريك كشاورزي و توسعه علمي و حتي مناسبت

توجه داشته باشيم و آنها را در نظر گيـريم در  ها  اين عرصه ةآنكه به روند جهاني جهاني شدن در هم
ها و مـوانعي خـواهيم يافـت كـه      هاي خود را ناقص و رو در رو با كاستي ريزي غير اينصورت برنامه

 -هـاي زنـدگي مـا    عرصه ةبرگرفته از فضاي جهاني شدن و نفوذ عميق و فرهنگ جهاني شدن به هم
 .خواهيم يافت -بخواهيم يا نخواهيم

هـاي مـا بجـاي خواهـد      ريزي انواع برنامه ةله بهر حال تأثير و فشار خود را بر همخود اين مسئ
عالوه بر اين مفهوم دولت و قدرت آن به شدت دچار تكان شد و در نتيجه نقـش فشـارهاي   . گذارد

هـاي   خارجي و نظارت جهاني فزوني گرفت شايد اين امر داراي اثري سازنده در عرصه نفـي شـيوه  
دانيم كه جهاني  گرانه و محكوم ساختن تجاوز به حقوق بشر باشد ولي مي ه و سركوبديكتاتور مآبان

نظرانـه،   هـاي خـود و تحقـق منـافع تنـگ      شدن از اين عناوين پر زرق وبرق تنها براي توجيه دخالت
اي كه  هاي آن به هدفهاي پنهاني كند و در اين راستا اگر به اين نتيجه برسد كه دخالت برداري مي بهره

پوشـي   پوشد و اين دقيقاً همان چيزي است كه ما در چشم رساند، بر اين امر چشم مي ارد آسيب ميد
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 .هاي خود در خاورميانه بزرگ و جديد، شاهد بوديم آمريكا از طرح
هاي ميانه و متعادلي در پيش گيـريم و   اينكه در برخوردهاي گوناگون خود با واقعيت، روش -2

توان گفت  مي. ها دارند مستقيم و راه راست، فاصله ةاييم چه هر دو از جاداز افراط و تفريط پرهيز نم
كشاند و اين امر حتي در خصوص  كه هرگاه افراط يا تفريط بر چيزي صورت گيرد آنرا به تباهي مي

گرايـي   كند و چنانچه هر كدام از اين مـوارد مـثالً گرفتـار افـراط     علم و دين و شناخت هم صدق مي
 .گردند اي مي گاههاي گسترده هاي خطرناك و لغزش پديده شوند تبديل به

. اينكه منطق روند گفتگوي با ديگران داخلي و خارجي را پيش از هر گام ديگري قرار دهيم -3
هاي گوناگون گفتگويي كه ميـان طرفهـاي متنـوعي صـورت      اينك قرآن را پيش رو داريم كه از شوه

كند  گويد و بهترين راههاي گفتگو را براي ما ترسيم مي مي تواند صورت پذيرد، سخنان پذيرفته يا مي
طـرح  اي براي گفتگوي منطقـي و سـالم م   بهبطوريكه بر اين باوريم كه در قرآن كريم نظريه همه جان

رود، گفتگـو، زبـان    شده است؛ اگر كسي تصور كند كه گفتگو، زبان ناتوانان است سخت به خطا مي
نأن به اصالت خويش و داراي اعتماد به هويت خود و برخوردار از قدرتمندان به لحاظ منطق و مطمئ

آري اگر ديگران بخواهند از گفتگو براي كسب وقـت و اجـراي   . منطق در برخوردهاي خويش است
افكنانـه و سـتمگري عليـه وجـدان      هـاي تفرقـه   به منظور گسـترش شـبهه   هاي جهنمي خود يا توطئه

 .اند فتگو را بستهگيري كنند خود درهاي گ اجتماعي، بهره
البتـه بـا حفـظ اصـول و      -اينكه امت از روش تغيير مـداوم بـه هـدف رسـيدن بـه بهتـرين       -4
گيري كنـد و بكوشـد تـا از     بهره -دهد هاي اسالمي كه خود بخشي از هويت او را تشكيل مي شالوده

علمي و اجتمـاعي   هاي اقتصادي و  ماندگي هاي مادي و معنوي خود را براي رهايي از عقب توان ةهم
آنچنانكه اسالم بـه   -اي و غيره بسيج نمايد و آيين تغيير و دگرگوني و تكنولوژيك و تربيتي و رسانه

كلـي چنـين رونـدي باشـد، تجـددگرايي حتـي در         خواسته اسـت، ويژگـي   -شرحي كه بيان كرديم
منّتـي بـر   يز آمده است، هاي استنباط ديني و پويايي در روند آگاهي امت، آنچنانكه در روايات ن شيوه

 .رود امت بشمار مي
ي وي را بـا  هايي كه هويـت قانونگذارانـه و فرهنـگ اجتمـاع     توطئه ةاينكه امت در برابر هم -5

گـر   اي از سوي قدرتهاي توطئـه  المللي و فضاي رسانه هاي بين گردهمايي توجه به پيامدهاي انحصار
 .سازي شود اند، ايمن نشانه گرفته

كند چه ما  ورد روند قانونگذاري و تدوين احكام فرهنگي و اجتماعي نيز صدق مياين معنا در م
كوشند فرهنگ غربـي و   جمعيت و زنان هستيم كه با تمام نيرو مي ،هاي متعدد توسعه شاهد كنفرانس
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و امثـال آنهـا    "هاي فردي نوجوانـان  آزادي"و  "حقوق جنسي"ديدگاههاي اجتماعي منحرف را بنام 
اصلي نفوذ جهاني شدن  ةو آنرا در شمار حقوق بشري قرار دهند كه در حقيقت درواز تعميم بخشند

 .هاست عرصه ةبه هم
ها و  دادهآميزي از انبوه  اي از طريق جو خفقان هاي جهاني شدن رسانه همچنانكه ما شاهد دخالت

حقـايق،   اي و سـايت اينترنتـي بـه منظـور تغييـر      هسـتيم كـه از صـدها ايسـتگاه مـاهواره      ياطالعات
سـازي   افكنـي و خدشـه وارد آوردن بـه روابـط و دگرگـون      ها و تفرقـه  سازي و پخش شايعه مأيوس

هاي بزرگي كه در جهت  شوند؛ توطئه ديدگاهها و تشكيك در باورها و ايجاد كينه و نفرت، پخش مي
ان بفراموشي سپردن يا ايجاد خطا در تشخيص دشمنان واقعي جهان اسـالم و روي آوردن بـه دشـمن   

اي، ملي و ناسيوناليستي و جغرافيايي و تـاريخي از ميـان آن    هاي فرقه وهمي و در پي تحريك انگيزه
هـاي   توان از مشكالت اخالقـي كـه رسـانه    گيرد در همين راستاست، به همين ترتيب مي صورت مي

دادگـي و  اند، سخن بميان آورده و رذايل اخالقـي، برهنگـي، وا   آورده جهاني شدن براي ما به ارمغان
كسـاني كـه از    ةمحرمات را مباح ساخته و آشـكارا و بطـور علنـي در برابـر جوانـان مـا و همـ        ةهم

اينها بـدتر اينكـه ايـن جهـاني شـدن       ةو از هم. اند پذيري بااليي برخوردارند، قرار داده شده تحريك
مع ما را به شدت اي داراي پايگاهها و ايستگاههايي داخلي هستند كه پيوندهاي اخالقي در جوا رسانه

اي كه حتـي از خيـران و مصـلحان     اند بگونه هاي جدي رسانده مورد تهديد قرار داده و به آنها آسيب
 .آيد جامعه نيز كاري بر نمي

هاي نظامي آمريكايي تحت پوشش جهاني شدن و مشـاركت قـدرتهاي    اخيراً نيز گرفتار دخالت
م و در پي مطرح ساختن مفاهيم جهاني خطرنـاكي  بزرگ در دفع خطر از بشريت و مبارزه با تروريس

 .ايم و امثال آن، گشته "جنگ پيشگيرانه"چون 
هاي خطرناك در افغانستان و عراق و لبنان و ليستي كه هنوز پايان نيافته و نيز تجاوزهاي  دخالت

 .دار غربي و در همين راستاست هاي ادامه مستمر صهيونيستي همه وهمه در جهت اجراي برنامه
پيامدهاي ويرانگر فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي بر جوامع  جهان شاهد ةترديدي نيست كه هم

 .و آثار زيانبار آنها بر مردم است
هاي حاكمي هستيم كه براي دفاع از شخصـيت   كه امروزه شاهد رژيم اينك طنز مسئله در آنست

نترل و افزايش قيد و بند بـر  امت و وحدت و مقاومت آن در برابر جهاني شدن، از سياست تشديد ك
گيرند و براي بيرون آمدن از چالـه،   ها و بستن هر چه بيشتر دهانها و گسترش استبداد، بهره مي آزادي

در  اي براي چسبيدن بـه قـدرت و بـاقي مانـدن     كنند كه در واقع جز بهانه افتادن به چاه را توصيه مي
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اند زيـرا   شدن نيز كامالً با آنها هم عقيده حكومت نيست و چه بسا كشورهاي بزرگ سردمدار جهاني
 .كند آنها را كه مهمترين هدف در هر روند جهاني است، تأمين و تضمين مي ةنفوذ و سلط

آليسـم و   امت بايد نگاهش را معطوف به آينده كند و بدون غرق شدن در آرمانگرايي و ايـده -6
بخشي از هويت اوست و بايد از آن بـه سـود   زيرا اين تاريخ نيز (آنكه به تاريخ خود كم بها دهد  بي

براي آينـده  ) گيري نمايد تغييرات همه جانبه بجاي در جا زدن و اسير حوادث متالطم آن ماندن، بهره
هاي تلخ و دردناك  ير يا اختالفبراي تخدو نه عاملي  بكوشد؛ تاريخ گذشته بايد درسي براي عبرت

 .باشد
آميز در نگاه به تاريخ، سخت زيانبـار   مانند خودبيني تخديربه آينده درست آرمانگرايي در نگاه 

 .است
هـاي الهـي در جهـان     امت بايد از موضع اميد به خداوند متعال و اطمينـان بـه بقـاي سـنت     -7

چه در پرتو ايمان فرد مسلمان به مشيت الهي، در همه احوال از خداوند متعال ياري  .برخوردار باشد
ترين شرايط، و به رغم اينكه دشوار  ماند و حتي در سخت الهي باقي مي انتظار فضل جويد و چشم مي

و غير قابل حل و پيچيده به نظر آيند، با اعتقاد به قدرت خداوندي در تغيير آنها، از يـاري او نوميـد   
 .گردد نمي

: پيمايد زيرا معتقـد اسـت كـه خداونـد     ، او راه طبيعي را براي رسيدن به هدف مياز سوي ديگر
بنابراين اين هر دو جنبه يعنـي عـدم نوميـدي و    » .بخشد سامان نمي كارها را جز به اسباب آن، ةهم«

عدم . بخشند دهند كه شخصيت انساني را تعادل مي پيمايش راه طبيعي، دو عنصر مهمي را تشكيل مي
 كنـد و  گذارد و كنترل آدمي و خونسـردي او را حفـظ مـي    اصيل را بجاي مي ةيأس و نوميدي، انگيز

هـا   دهد نيرويش متالشي گردد و پيمودن راه طبيعي نيز انسان را از درافتادن به خيالپردازي اجازه نمي
 .سازد رهاند و از وي انساني واقعي و واقعگرا مي مي

چه بسا اين نوع . امت بايد ميان توكل بر خدا از يك سو و اعتماد به نفس، تعادلي ايجاد كند -8
مطلـق الهـي    ةداشته باشد چه بـاور مسـلمان بـه اراد   ) 7شماره (مورد قبلي  ارتباط تنگاتنگي با تعادل

كارهاي خود را به خدا واگذارد و اعتقاد داشته باشد كه جز به مشيت و خواسـت   ةشود هم باعث مي
خدا، اختياري از خود ندارد و بنابراين هيچ هدايتي جز از سوي خداوند متعال و نيز هيچ توفيقي جز 

شود در هر تأثيري، نگـاه خـود را تنهـا متوجـه وي      نيست؛ اين چنين باوري باعث مي از وي، مطرح
سازد ولي اين توكّل نبايد و چنان نيست كه اعتماد به نفس وي و توان تغييـر از سـوي او را از ميـان    

بخشد زيرا تصورش برآنست كه خداوند قدرت  ببرد و برعكس، بيشترين اعتماد به نفس را به وي مي
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را به وي بخشيده و او را جانشين خود بر روي كره خاكي قرار داده است تا زمين را آبادان كند  تغيير
دهد برآن بنـا نهـد و    هاي آسماني روح آنرا تشكيل مي و تمدن آسماني خود يعني تمدني را كه آموزه

 .هاي بزرگ را نيز به وي سپرده است روند دگرگوني
جويد و در همان حال كه نگـاهش بـه    كند و توكّل مي مي بنابراين او انساني است كه خردورزي

. داند كه مدد حقيقي از سوي خداوند متعال اسـت  سازد و در عين حال مي آسمان است، دگرگون مي
و چه پر شكوه و زيباست اعتماد برخاسته از دروني كه توكل بر خداوند متعال يعني آفريدگار جهان 

 .ها فايق آيد و هرگونه فداكاري نيز تقديم دارد ريدشوا ةتواند بر هم هستي دارد و مي
امت بايد فراتر از همه مشكالت تاريخي و با عطف توجه به نقش هـر يـك از عوامـل     -9

پس از ايمان فرد مسلمان به اينكه عوامل محركه تاريخ گوناگونند و شـامل قـوانين تكـويني     .بايستد
 ةاينهـا اراد  ةگـردد و فراتـر از همـ    آن مـي هـاي مختلـف    محرك و نامحسوس و نيز فطرت و غريزه

مشكالت  ةبر هم بخشد تحكّم و اعمال نظر در مسير خود را به وي مي ةاي قرار دارد كه گستر انساني
داند ساماندهي زندگي خويش و سـاخت تمـدن خـود در اختيـار      تاريخي فايق خواهد آمد چون مي

اند تا نتواند تأثيري بر آنها داشته  تحميل نشده خود اوست و بنابراين، مشكالت تاريخي از باال بر وي
 .تواند هرگاه آنها را  نا همسو با صالح خويش ديد، تغيير دهد باشد، او مي

بخشد كه همواره در مسير تكامل و پيشـرفت تكنيكـي    اين تصور، به او آنچنان پويايي دائمي مي
ال دارد و اينهـا همـه در چـارچوب    دهد و در عين حال تكامل معنوي و فكري او را بدنب قرارش مي

دهـد و   هايي را كه بايد داشته باشد برايش توضيح مي ريزي آسماني پيشگامي است كه خواست برنامه
كند تا به گمراهي نيفتد و هدفي را كه تغييرات بايد به سوي آن حركت كنند، معـين   اش مي راهنمايي

. عوامـل تـاريخي نيسـت    ةل تاريخي معين يا هميك عام ةبدين ترتيب، او ديگر بنده و برد. سازد مي
قوانين تكويني محسوس و نا محسوس، به سـود   ةعوامل تاريخي در تسخير او قرار دارند و هم ةهم

برداري كند درسـت   تواند در ساخت و بناي تمدن خود و اعتالي آن، از آنها بهره اند و مي وي درآمده
از سـوي ديگـر او بـراي    . كنـد  اسـتفاده مـي  ...ز، جاذبـه و  فشار، گريز از مرك: همانگونه كه از قوانين

كند و به عنوان مثال هرگز نقش عامل اقتصادي  هرعامل در پرتو احكام و تشريع الهي، حسابي باز مي
سپارد و همواره از تشريع و قوانين  جنسي و غيره را بفراموشي نمي ةيا عامل جغرافيايي يا عامل غريز

 .ن عوامل را در خدمت خود قرار دهدجويد تا اي الهي ياري مي
بنابراين او ميان عوامل مختلف از يك سو و فراتر رفتن از همه مشكالت تاريخي از سوي ديگر 

 .گردد كند و در رفتار و كردار خود واقعگرا مي تعادل و توازني ايجاد مي
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 .امت بايد در گزينش راه خير دقّت كند و نسبت به راههاي شرّ، هشيار باشد -10
د    ها و وسوسه ه راهها فراوانند و فريبزيرا از آنجا ك ها زيادند و شيطان نيز در هر جـايي مترصـ

گيرد وارد تجربه زندگي شود و  است تا انسان را فريب دهد و وسوسه كند، انسان مسلمان تصميم مي
ورداري از هاي خود و با ياري گرفتن از سالح آگاهي و با برخـ  هر از گاهي نسبت به درستي گزينش

ورزد و اطمينـان   گردد و از درافتادن بـه سراشـيب گمراهـي اجتنـاب مـي      راهنمايي وحي، مطمئن مي
و نيز در گرو سنگسار او و كند كه شيطان كمترين سلطه و نفوذي بر وي ندارد و سعادت ا حاصل مي

او را در پيوند  هاي اسالمي و مهمترين آنها عبادات كه همه موارد مشابه اوست؛ آموزه سنگسار كردن
بـر آن  سـازند و او را   راههـاي خيـر و سـعادت را رهنمـونش مـي      نيز دهند با خداوند متعال قرار مي

بـه  [دارند تا شرّ و پلشتي را از زندگي خويش دور سازد اين نكته به عنوان مثال در رمي جمرات  مي
 .كامالً مشهود است] عنوان يكي از مناسك حج

 .ظيفه دارد همواره در خوف و رجا قرار داشته باشدو "امت"و سرانجام اينكه 
 .ترين نمودهاي شخصيت مسلمان تلقي كرد توان يكي از برجسته اين شيوه از تعادل را مي

اي مـؤمن   هـيچ بنـده  : فرمـود  پـدرم مـي  «: نقل است كه فرمود) عليه السالم(از امام جعفر صادق 
نور بيم و نور اميد كه اگر اين يك را وزن كنند : نيست مگر آنكه در قلبش دو نور وجود داشته باشد

 3F1».از آن يك بيشي نگيرد و چنانچه آنرا وزن نمايند بر آن ديگري، افزون نشود
دهد و قلب او را به آينده  اميد بزرگ به رحمت الهي، انسان مسلمان را به سوي زندگي سوق مي

دارد تا مقتضـيات رحمـت خداونـدي را     گشايد و بيم بزرگ از مجازات الهي نيز وي را بر آن مي مي
 .تحقق بخشد

بيشتري خواهد داشـت  هر چه اين بيم و اميد در نفس انسانيت عمق بيشتري داشته باشد، ميزان 
شـود و   به عالم حـس نزديكتـر مـي    -براي آن متجلي گردد همچنانكه خواهيم ديد و وقتي معقوالت

 .يابد اثرش بر رفتارهاي خارجي وي انعكاس مي
مؤمن آنگاه مؤمن است كه در بيم و اميد باشد، و «: فرمايد نيز مي) عليه السالم(جعفر صادق امام 

 4F2».در بيم و اميد نيست مگر آنكه به آنچه بيم و اميد دارد، عمل كند
5Fهمچنانكه يكي از نويسندگان نيز به اين نكته توجه كرده -شود در اينجا مالحظه مي
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 ۱۲ 

دهـي   نفس انسـاني از آنهـا اسـتفاده نمايـد، سـمت       بيم و اميد و تأثيرپذيري پيش از آنكه از خاصيت
هاي باطل آنها را كه نفـس را از هـدف منحـرف     دنباله ةصحيح به آنها را مورد توجه قرار داده و هم

شوند و به هرگونه همبستگي  و تعادلي آسيب  سازند و حتي مايه نگراني و تشتت نفس انساني مي  يم
ها گرفتارش شده و تعادل روحي و روانـي خـود را از    يعني همان بيماري كه ماترياليست -رسانند مي

 .نفي كرده است -اند دست داده و همواره حتي از مسايل خيالي نيز در بيم و هراس قرار گرفته
نفي كرده و آنرا تنهـا در  آري اسالم بيم و هراس نسبت به مسايلي كه ترس و هراسي ندارند را 

اي  يم از مسايل درست قرار داده است همچنانكه اميد را نيز تنها در چـارچوب و محـدوده  ب ةمحدود
به تعبير ديگر بيم و هراس حقيقي بايـد از عـذاب و   . كه شايسته اميدواري است، منحصر كرده است

خشم الهي باشد و اميد حقيقَي نيز بايد در راستاي جلب خشنودي و رحمت الهي قرار داشته باشد و 
در محاسبات قرآني فاقد هرگونه ارزشي اسـت   ،بيم و هراسي كه در اين دو چارچوب قرار نگيردهر 

رافـي  وبايد از زندگي انسان بيرون آيد زيرا با توجه به اينكه مربوط به مسايل نامنضبط و حتي گاه خ
 .طراب استنگراني و اض ةشوند، سرچشم مي

 
   


