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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 گراييگفتمان اسالمي و بازگشت به ميانه

 

 :والصالة و السالم علي محمد سيد المرسلين و آله الطيبين و صحبه الكرام؛ اما بعد 

سطحي يا عميق نيست؛ گفتمان ادبـي و بالغـي نيـز    منظور ما از گفتمان اسالمي در اينجا، گفتمان آموزشي 

هاي مـردم سـروكار دارد و افكـار عمـومي را سـمت و سـو        اي است كه با احساس توده نيست، مراد ما گفتمان رسانه

 .دهد مي

بندي و عناصـر و ضـوابط آن وارد    به نظر ما نيازي هم نيست كه براي گفتمان و تعيين و ارايه تعاريف، تقسيم

 .بافي شويم زيرا اين امر براي انديشمندان تقريباً در شمار بديهيات است هروند فلسف

اهداف شريعت نيز در اين گفتمان كامالً روشنند و اجماالً به مفهوم رساندن حقيقت از شاهدان آن به غايبـان  

 .است 0F1».حاضران به غايبان اطالع دهند«) اهللا عليه و آله وسلم صلي(و به تعبير پيامبر اكرم 

تـوان آنـرا    اي كـه مـي   اسالم شيوه بسيار جاالبي در سوق به گفتگوي سازنده و علمي و منطقي دارد بـه گونـه  

اي اسـالمي در   كنـيم گفتمـان رسـانه    ولي احساس مي. نظريه همه جانبه و پيشرو در تاريخ انديشه بشري تلقي كرد

تـوان آنهـا را در    دارد و مـي  قق اهـدافش بـازمي  هاي وحشتناكي است كه آنرا از تح ها و كژي دوران ما گرفتار بيماري

 .، گرد آورد "تعادل"و  "گرايي ميانه"،  "خردگرايي": و دوري از  "گرايي غيرقابل قبول افراط"عناويني چون 

بندي اسالمي به موارد فـوق سـخن بگـوييم زيـرا در جـاي جـاي احكـام و         نياز به آن نيست كه از ميزان پاي

                                                 
 .اند روايت كرده "احمد"و  "النسايي"و  "مسلم"و  "البخاري"حديث را  -1



 
۳ 

 

 1F1.و اخالقيات آن، كامالً روشن و آشكارندتشريعاتي همچون مفاهيم 

 اي  اي ، آن گفتمان رايج و پيش پا افتاده شايسته ذكر است كه مراد ما از گفتمان رسانه

كنيم رسانه  پردازد نيست بلكه آنچه بر آن تأكيد مي كه گاه به مسايل بسيار جزيي و عادي و حتي عاميانه مي

هاي زنـدگي امـت اسـالمي سـروكار دارد و موقعيـت تمـدني        هنگ و شيوهانديشمندان اسالمي است كه با خرد و فر

 .كند بشري آنرا تعيين مي

گرايي و ايجاد تعادل  بنابراين كوشش ما، خود انتقادي از جنبش انديشمندان رسانه و فراخواني به تحقق ميانه

 :هاي زير است  ميان جفت كفه

 .نگري و تعمق عقيدتي سطحي -

 .هورآميز و گرايش به تغييرات بطئ و پرحوصلههاي شتابزده و ت گرايش -

 .اختصاص و عدم احتكار -

 .هاي افراطي انزوا و تأثيرپذيري -

 .هاي اصولي نشيني تعصب و عقب -

 .گرايي و پيشروي دروغين واپس -

 .تفاوتي ها و بي افراط در ارزيابي -

 .هاي گفتماني ماست هايي از دردها و بيماري كه جملگي نمونه

 ركت كنوني انديشمندان اسالميخودانتقادي از ح

گرايي و ظرفيت انتقادپذيري، بسيار گوناگونند؛ برخي هرگونه انتقاد شخصي را  ها به لحاظ عيني افراد و انديشه

نيـز   -هرچنـد سـازنده و علمـي باشـد     -پذيرند و برخي ديگر از يك جملـه انتقـادآميز   هرچند تند و گزنده باشد مي

هاي فكري، امري طبيعي است و بسـيار   ها و گرايش ي بايد دانست كه انتقاد از جنبشول. شوند رنجند و آزرده مي مي

آنكه احساسات آنچناني  شوند بي هاي خود و تجديدنظر در آنها فراخوانده مي آيد كه افراد به تأمل در انديشه پيش مي

 .پيگيري آرام انديشه و باعث خشم بيش از حد شوددار گردد و مانع از  شود يا عواطف و احساساتي جريحهبرانگيخته 

                                                 
 .از همين نويسنده "االسالم الظواهرالعامة في": نگاه كنيد به  -1
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كوشيم تحريك حس خودانتقادي نسبت به روند انديشـه اسـالمي كنـوني در جهـان اسـالم       آنچه ما بدان مي

هـايي كـه بـه عنـوان ميزگـرد،       هـاي انفـرادي يـا در مجموعـه     معاصر است كه به صورت كتاب، مقالـه يـا سـخنراني   

 .دهيم، در آمده است ي ميهاي علم يا كنفرانس گردهمايي

هاي فكري كه نامشان در اين يا آن رسـانه اسـالمي    ولي روش ما در اين سخن، ايراد اتهام آشكار به شخصيت

سـازيم كـه كسـي در     پردازيم و آنها را مطرح مـي  هايي مي ها و كاستي شود، نيست و تنها به برخي بيماري مطرح مي

هـاي شخصـي رهـا     شود تا از همـه انگيـزه   آنگاه به انديشمند فرصت داده مي. بيمارگونگي ماهيت آنها ترديدي ندارد

و ببينـد كـه آيـا     -كار و تـالش نمايـد    "اهللا"زيرا قرار بر اينست كه خالصانه و مخلصانه در راه اعتالي كلمه  -گردد 

 گردد يا خير؟ شود و اندكي از اين تيرگي، گريبانگيرش مي سوزشي از اين لهيب دامنگيرش مي

 :هاي بيمارگونه، بايد بر دو حقيقت عيني انگشت گذاريم  يش از طرح برخي گونهپ

وجود برخي انديشمندان آگاهي است كه خداوند متعال به ايشان توان پرواز مجرّد فكري و  :حقيقت نخست 

حل فرود هدايت ها بازداشته و م عطا فرموده است چيزي كه آنانرا از درافتادن به لغزش -جل شأنه  -اخالص براي او 

 .الهي قرارشان داده است

هاي همـه   انتظار تغييرات همه جانبه در جنبش فكري اسالمي و از آنجا همسويي با دگرگوني :حقيقت دوم 

بنـابراين مـوارد خوشـبيني بسـي     . يابد اي كه چون عافيت الهي در تار و پود جهان اسالمي بزرگ ما جريان مي جانبه

فكري درخشاني داريم كه بـه حـول و   -ر همين راستا اميد بسيار زيادي به طلوع اسالمي ها است و د بيش از بدبيني

 .مند سازد قوه الهي سرتاسر زمين را از خود بهره

 ما ضمن تأكيد و انگشت گذاردن بر اين دو حقيقت، مايليم ـ البته متناسب با حجم اين 

انديشـه و بـه عبـارتي انديشـمندان بـدان       اي را كـه ايـن   هـاي بيمارگونـه   مطلب ـ برخي نقاط ضعف و حالت 

 .گرفتارند، از نظر بگذرانيم

چون وچرايي است كه غالباً هم به صـورت   نخستين اين نقاط ضعف ـ به صراحت تمام ـ وابستگي و تبعيت بي  

شود  هاي مسلط مطرح مي روي و وابستگي مرگبار گاه بر اثر شرايط طرف اين دنباله. آيد تبعيت از صاحبان نفوذ درمي

 .گو اينكه گاهي نيز برخاسته از ضعف نفس خود انديشمندان و نياز اقتصادي يا رواني آنها به چنين تبعيتي است

توان براي اين تبعيت و وابستگي پيامدهاي منفي زيادي برشمرد كه از عنصر تعارف و رودربايستي و عـدم   مي
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پرشدن شكم از حرام و آمـاس كـردن رگهـا از خـون      تعرض به هرآنچه ممكن است طرف را به خشم آورد آغاز و به

 .گردد ستمديدگان و به تحريف و جعل و دروغ عامدانه، منتهي مي

توان بسياري از آنچه در جهان اسالمي ما به نام اسـالم و بـه نـام تربيـت      و در فاصله اين آغاز تا آن پايان، مي

 !شود، رديف كرد اسالمي و روشنگري، نوشته يا ايراد مي

چيـز فروختنـد و بـه     همـه  را به خُـردان بـي  ) زندگي خردمندانه(ا كساني كه گرانبهاترين گوهر زندگي يعنيآي

گوينـد و هيچكـدام از اسـباب بزرگـي و      داننـد چـه مـي    ستايش و مجيزگويي جاهالن و نابخرداني پرداختند كه نمي

 اند؟ بزرگواري را دارا نيستند، به اين نكته انديشيده

بستگي و تبعيت درجاتي دارد؛ گاه از خودداري از بيان آنچه خشـم طـرف مقابـل را بـدنبال     آري پيامدهاي وا

كنـد حـال آنكـه نمودهـاي      دارد وبسنده كردن به روشنگري ساده و بدور از برانگيختن افراد عليه ظلـم تجـاوز نمـي   

همان جنايات ارتكابي آنهـا  ديگري از آن به سطح توجيه اعمال و رفتار اين صاحبان نفوذ و مسلطها و تا حد و سطح 

 .رسد نيز مي

 اي، همين تكرار و درجا زدن كسل كننده انديشه  وجه بيمارگونه ديگر در سطح انديشه

هاست؛ اين بسيار دردنـاك و   بدون هرگونه خالقيت و ابتكاري در طرح موضوعات و يا ارايه راه حلها و برداشت

صه اقتصاد و بانكداري اسالمي به رغم مرور نيم قرن و نياز مبرمـي  بينيم كه در عر آور است كه ما كسي را نمي تأسف

2Fاهللا شهيد صدر كه وجود دارد، بدنبال انديشمند بزرگ مرحوم آية

 .، گام بعدي را بردارد 1

هـا را بـا چشـم دل     اينك عرصه فكري در برابر ماست و بياييم در آن به گشت و گذار بپردازيم و ايـن پديـده  

نقطه ضعف ديگري كه كامالً هم روشن است، مسئله . توانيم آنها را محكوم كنيم شكلي كه مي ببينيم و سپس به هر

بنـابر عوامـل و داليـل    ) فاصله گرفتن ـ جز در موارد نادر ـ از مشكالت واقعي است  (و ) عدم پذيرش واقعيت موجود(

 .هاي مردم و جز آنست دهبسياري از جمله اصرار بر نرنجاندن صاحبان نفوذ و نيز عدم درك درد و رنج تو

هاي مناسب اجراي احكـام اسـالم، در چـارچوب وحـدت      ها و آثاري كه بيانگر زمينه در اين راستا كدام نوشته

                                                 
ژيم سرنگون شده صدام در عراق به به دست جنايتكاران ر. م1980است كه در سال ) قدس سره( "محمدباقر صدر"او امام شهيد  - 1

،  "اقتصادنا": از آثار او . هاي خالق اين انديشمند در فقه و انديشه و سياست و اقتصاد بر كسي پوشيده نيست شهادت رسيد؛ انديشه

 .و غيره است "االسس المنطقية لالستقراء"،  "دروس في اصول الفقه"،  "فلسفتنا"



 
٦ 

 

نظرانه هستند را سـراغ داريـم؟ و آيـا مطالعـات و      همه جانبه اسالمي و به فراموشي سپردن همه مرزها و منافع تنگ

داري و  هاي سرمايه ناسيوناليسم تنگ نظرانه، ماركسيسم و انديشه: چون هاي كافي در مورد مكاتب منحرفي  پژوهش

بـرد بعمـل    الئيسم و هرمونتيك و جهاني شدن و غيره كه تمامي اندام امت و بويژه انديشه جوانان آن از آن رنج مـي 

 آمده و صورت گرفته و فراهم شده است؟

كجاسـت آن مطالعـات و   . هي اسـالمي هسـتيم  هاي بزرگي در مطالعات دانشگا در همين زمينه شاهد كاستي

ايم به اين شور و شوق دانشگاهي به اسالم كـه واقعيتـي    هايي كه اين عطش را سيراب سازند؟ و آيا توانسته نامه درس

سـازي دانشـگاهها    هايي كه براي اسـالمي  ايم؟ حتي تجربه غيرقابل ترديد است، لبيك گوييم؟ و در برابر آن چه كرده

هـاي اسـالمي مـا و     جملگي ناقص، پوزيتويستي و با جنبـه اثبـاتي وارداتـي و بـدون رعايـت واقعيـت       اند مطرح شده

 .هماهنگي با آنها هستند

اگر خواسته باشيم همچنان به طرح نقاط ضعف ادامه دهـيم بـا ليسـت بلنـدبااليي روبـرو خـواهيم شـد كـه         

 .توان ناديده گرفت و چشم بر آنها بست هيچكدام از آنها را نمي

در اين ليست به عنوان مثال ضعف در عرضه و عدم يا اندكي نوگرايي و كم توجهي به مسئله شـور و هيجـان   

ايم ـ برخورد خواهيم   اي قرآني است و پاك آنرا ناديده گرفته حماسي مبتني بر شالوده انديشه اصيل ـ كه خود جنبه 

 .كرد

شود جنبه عمومي نداشته باشد ولي بهرحال در  ه ميبسا آنچه گفت كنيم كه اي در اينجا يك بار ديگر تكرار مي

وجود فكري ما حضور دارد؛ چيزي كه مستلزم خود انتقادي عيني از سوي هر فرد و هر مجموعه افراد با هدف انجام 

هـاي درازي را بـراي    اندازهاي امتـي كـه مسـافت    كم همگامي و همراهي با چشم وظيفه الهي ـ تاريخي خود و دست 

كند تا به ياري و حول و قوه خدايي كه بر هركاري تواناست به تحقق دين خدا  اف بزرگ خود طي ميرسيدن به اهد

 :در سرتاسر زمين نايل آيد 

 نگري غيرطبيعي گرانه تا ژرف نگري الابالي اسالمي از سطحي انديشه

را  "ي غيرطبيعـي نگـر  ژرف"و  "گرانه نگري الابالي سطحي"براي پرهيز از پيچيدگي در سخن بايد دو اصطالح 

 .تا حد ممكن توضيح دهيم

پوشـي از   اصطالح نخست به معناي توجه به ظواهر امور و مطرح ساختن آنها بـر درك و فهـم عرفـي و چشـم    



 
۷ 

 

هرگونه پرسشي كه ممكن است پيرامون آنها مطرح شود و پاسخگويي به آنهـا مسـتلزم تعمـق در نفـس بشـري يـا       

 .هاي اجتماعي باشد پيچيدگي

 اصطالح بعدي تقريباً عكس اولي است چه به معناي تأمل دقيق در هر حركت حال آنكه 

هايي است كه به ذهـن كسـاني كـه آنهـا را      اندازي به افق كوچك و بزرگ و كوشش در توجيه فلسفي و چشم

 .اند نيز خطور نكرده است مطرح كرده يا بر زبان آورده

مسئله و خردبيني ايده و جداسـازي آن از اصـول و    كم گرفتن نگري و دست اگر در ديدگاه نخست نوعي ساده

اي ـ و نه علمي ـ    در گرايش دوم نيز اغراقي غيرقابل توجيه بويژه در عرصه رسانه. هاي حقيقي آن نهفته است شالوده

اي عمـدتاً متشـكل از    و تصور و تصوير غلطي از فهم و درك عرفي ـ بر اين اساس كه درك و فهمي متعلق به جامعه 

 .يا مسايل مطرح شده، پنهان است وفان و خردمندان برجسته است ـ و باري غيرقابل توجيه بر واژهفيلس

پردازنـد در بسـياري    اسالمي و مكاتب امروزي آن مـي  كساني كه به شيوه هاي بحث و مطالعه در انواع انديشه

دهـي   سازد و توانايي جهت دور ميمواقع ميان دو گرايش پيش گفته سرگردانند چيزي كه آنها را به نوعي از حقيقت 

اي مطلوب به عنوان پيش درآمدي براي خيـزش امـت و    دهي به خودآگاهي توده صحيح به فرزندان اين امت و شكل

بافان و علما تعلق دارد يـا   و فكري كه منحصراً به فلسفه كند و به انديشه تحقق اميد و آرزوهاي بلند را از آن سلب مي

انگيـزد، تبـديل    اندركاران فرهنـگ اسـالمي و علـوم انسـاني را برنمـي      اي كه توجه دست افتادهانديشه و فكر پيش پا 

 .گردد مي

هايي كه ديـدگاه اسـالمي بـا مشـكالت انسـاني برخـورد        هاي اسالمي و شيوه با تأملي در چند و چون انديشه

طـري ـ عرفـي همسـو و همـراه اسـت       سو با درك ف يابيم كه از يك پذيري مي اي متعادل و انعطاف كند، آنرا شيوه مي

فهمنـد و گروههـا و اقشـار     خوانند و همگان آنرا مـي  يابد كه همه مردم آنرا مي چنانكه انسان قرآن كريم را كتابي مي

كنند ولي در عـين حـال در قـرآن كـريم معـاني       مختلف مردم با سطح درك و شعور متفاوت با آن ارتباط برقرار مي

ان عمقي برخوردار است كه بزرگترين خردمندان نيز در درك آن حيران و انگشت به دهان وااليي وجود دارد و از چن

آيد و آنـرا بـه درك و فهـم مـردم نزديـك       مانند؛ وقتي قرآن كريم در پي بيان مفاهيم وااليي از جهان غيب برمي مي

بـه شـيوه تشـبيه متوسـل      يابـد،  سازد و در عين حال درك و فهم مردم را ناتوان از دريافت مستقيم مطلـب مـي   مي

سازي معناست و هـم بـه دليـل تـداخل معـاني       گردد ولي از آنجا كه تشبيه هم عامل سازنده و مثبتي در نزديك مي
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آيد، در آيات شريفه قرآن بر ايده ارجاع متشابهات به آيات محكمـاتي   ميان مشبه و مشبه به، عاملي منفي بشمار مي

آنكـه   سـاز خـود را ـ بـي     در آن راه ندارد و بدين ترتيب روند تشبيه نقش نزديكشود كه هيچ داللت گماني  تكيه مي

محكـم و  "كند؛ احتماالً مهمترين تحليل درخصـوص ايـده وجـود     اي مطرح گردد ـ ايفا مي  انحراف و تصور منحرفانه

 .در قرآن كريم نيز همين است "متشابه

ردهاي فكري، داراي ويژگي و صفت تعـادل و تـوازن   بدين گونه است كه تعبير اسالمي و آيين اسالم در برخو

ولي آيا انديشه اسالمي ايـن حقيقـت را درك كـرده    . ميان روشني بيان از يك سو و عمق مطلب از سوي ديگر است

 است؟

انديشه اسالمي بايد چنين انگارد كه ديدگاه اسالمي ديدگاه جامعي اسـت كـه در رونـدي هماهنـگ و بـراي      

اي  دهد و همه عناصر فطرت انسـاني را بـه گونـه    هاي جهان هستي را به هم پيوند مي بخشتحقق يك هدف، تمامي 

پيونـدد و تمـامي عناصـر تشـكيل دهنـده تشـريع        هماهنگ به منظور تحقق هدف از آفرينش بشري به يكديگر مـي 

ين دليـل هرگـز   كند؛ به هم اسالمي را در وحدتي با شكوه و براي تحقق هدايت تشريعي انسان به يكديگر متصل مي

نگـري يـك كـارگر     آموز يا سادگي يك چادرنشين و سطحي توانيم با مشكالت مطرح بشري به آساني يك دانش نمي

ساده برخورد كنيم و چنين گماني داشته باشيم كه اينها همه سزاوار برخورد مستقيم با متون اسالمي براي نيـل بـه   

آري مـا  . باشـند  دگي ، تاريخ ، بشريت و احكام تشريعي آن مـي واقعيت ديدگاههاي اسالمي درباره جهان هستي ، زن

صـفات  "، "عـدل الهـي  "،  "معـاد جسـماني  "، ] ارجاء[  "جبر و اختيار"توانيم از مشكالت و مسايل بزرگي چون  نمي

هـاي   شـوند و نيازمنـد پاسـخ بـا موضـعگيري      و هزاران مسئله از امثال آنهايي كه مطرح مي "نظام سياسي"و  "الهي

نگري الاباليگرانه برخـورد كنـيم تـو گـويي بـا مسـئله رياضـي         تفاوت بگذريم يا با آنها با سطحي تي هستند، بيدرس

اي براي   اي روبرو هستيم و تمامي كساني كه عمر خود را صرف جستجوي راه حل و تدوين ديدگاههاي پيچيده ساده

 .اند، مورد تمسخر قرار دهيم آنها كرده

وم گسست از حقايق بزرگ و به معناي تحقير غيرطبيعي انديشـه اصـيل اسـالمي و اي    اينكار در واقع به مفه

 .بسا نفي كننده اصل تفكر و تدبر يعني نخستين چيزي است كه اسالم بدان فرمان داده است

هـاي فلسـفي    كوشد مفاهيم روشـن اسـالمي را در قالـب    ولي در برابر با گرايش متضادي روبرو هستيم كه مي

زد و فرهنگ اسالمي را تبديل به فرهنگ فالسفه و جامعـه اسـالمي را مبـدل بـه جامعـه نوابـغ نمايـد و        پيچيده بري
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ها را بفراموشي سپارد و اين نكته را از ياد ببرد كه اسـالم قـرار اسـت در     هاي موجود و روشني فطري انديشه واقعيت

 .نانرا به سوي كمال هدايت نمايدها جاي گيرد تا تمامي زندگي ايشان را سامان بخشد و آ آگاهي توده

مسئله بـراي كسـاني كـه تـأملي در انـواع      . در اينجا در پي آن نيستيم كه مثالهايي از اين گرايش ارايه دهيم

سـازند ـ    گر مي آميز از حقايق قرآني ـ كه آنرا به عنوان كتابي براي آموزش علوم طبيعي جلوه  تفسيرهاي علمي اغراق

سـازند ـ و نيـز در انـواع      آميزي ـ كه از آن كتـابي ويـژه عرفـا و نـه ديگـران مـي        رفاني اغراقيا در انواع تفسيرهاي ع

آميزي ـ كه قرآن را به عنوان كتابي سرشار از راز و رمزهاي فلسفي كه تنها پـس از عمـري     تفسيرهاي فلسفي اغراق

 .توان آنرا درك كرد ـ داشته باشند، كامالً روشن است دراز مي

برداشـت   "بيـان و حكمـت  "ا از اين سخن اين نكته است كه به تحقق تعادلي كـه از دو واژه  چكيده منظور م

 .تابد به آن نسبت ندهيم شود فرابخوانيم و آنچنان غرق در ظواهر امر نشويم و آنچه را برنمي مي

صحبت ما تنها منحصر به تفسير آيات قرآني يا شرح و توضـيح احاديـث نيسـت و همـه تعـامالت فكـري بـا        

گردد؛ در همه اينها معيار ما يكي است و در انواع تعامالت فكري اسـالمي   هاي مطرح را شامل مي مشكالت و پرسش

 .كنيم نيز از يك آيين پيروي مي

مثالً اگر بر نظام سياسي اسالم انگشت گذاريم خواهيم ديد كه بسنده كردن به برخي اصـطالحات عمـومي از   

گرفتن آنها به عنوان كل محتـواي سياسـي، بـدون شـك و بـا شـناختي كـه از         و درنظر "عدالت"و  "شورا": جمله 

حـال آنكـه اگـر در پـي آن     . كنيم، آنرا سطحي خـواهيم ديـد   مشكالت حكومت و نقش عمده آن در زندگي پيدا مي

هـا و جزييـات    برآييم كه از متون اسالمي ديدگاههاي مستقيمي از مواضع مشخص اسالم در ازاي تمامي پيچيـدگي 

ريف و دقيق در تشكيالت سياسي كنوني و تشريح جزييات آنها را طلب كنيم، در واقع بر متون ياد شده چيـزي را  ظ

امر و مصـلحت   ها موكول به خبرگي ولي ايم كه هرگز ياراي حمل آنرا ندارند و اي بسا راه حل اين پيچيدگي بار كرده

 .هاي او با ياري گرفتن از شورا باشد سنجي

و  "صـفات الهـي  "ه ما دو خط پيش گفته را در گستره مباحث عقيـدتي و بـويژه در مسـئله    حقيقت آنست ك

انجامد حال آنكه هـر دو ـ افـراط و تفـريط ـ بـراي        يابيم چيزي كه به افراط و تفريط مي امثال آن آشكارا متجلي مي

 .ديدگاههاي روشن اسالمي و آنچه كه امت بايد بدان آگاه گردد، سخت زيانبار است

 .گري بدون ايمان سراب است قالبيان
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زند و در آتش سـتم و   گوييم كه دلشان براي تغيير و انقالب پر مي اين سخن را خطاب به همه آن كساني مي

جويي ايستادگي كننـد؛ آنچـه در ايـن ميـان      كوشند تا در برابر اشغالگري و طغيان و مفسده سوزند و مي سركوب مي

ش آسمانها و زمين و آفرينش جانها و به هدف واالي حياتي است تا مگر در مطـرح  خواستار آنيم انديشيدن به آفرين

 و عملي، مشاركت داشته ) ايدئولوژيك(شدن مسئله انساني مهمي در بعد فكري 

 .باشيم

در اينجا مخاطب ما تنها افراد نيستند اگرچه ايشان نيز از اهميت بسـزايي برخوردارنـد بيشـتر بـر آن دسـته      

گذاريم كه معتقـديم شـمار بسـيار زيـادي از آنهـا در بـدنبال        ها و جرياناتي انگشت مي ها و جبهه نبشسازمانها و ج

زندگي بهتر بودن، صادق هستند و نسبت به مبارزه با ظلم و سركوب و طاغوت و لزوم قيام عليه آنها، احساسات پاك 

 .و درستي دارند

 انقالبيگري به چه معناست؟

كنند يك آيين نيست؛ كساني كه چنين تصوري دارند به هركـار و اقـدام    ي تصور ميانقالبيگري آنچنانكه برخ

دهند و بر ايـن گماننـد كـه     توجه به پيامدهاي آن، صفت انقالبيگيري مي آميز و مخالف با قوانين جاري و بي خشونت

ري هـدف مطلقـاً وااليـي هـم     همچنانكه در مقابل، انقالبيگي. پروا، شتابزده و بي هيچ حساب و كتابي است اقدامي بي

نيست كه ديگران از آن تصور دارند كه هر كس توانست اهدافي را فراروي امت گذارد كه زرق و برق آزادي و عدالت 

هـايي كـه    ها و برنامه آنكه به وضع او و نحوه اجراي نقشه و برابري داشته باشد و به بشريت نويد آينده بهتري دهد بي

در اين ميان آنچه ما طي برداشـت و عمـل وجـداني از    . كند، توجه كند؛ انقالبي است ميبه سمت آن اهداف حركت 

كنيم عبارت از آنست كه انقالبيگري از يك سو، هدف و نظريه واال و از سوي ديگر شيوه تغييـر   انقالبيگري تصور مي

كارگيري اصطالح آيين تغييري را اي براي تحقق اين هدف و نظريه واالست؛ ما اگر چه بجاي انقالبيگري ب همه جانبه

 .بريم شويم و آنرا بكار مي دهيم ولي تسامحاً با اصطالح رايج در اين عرصه همراه مي ترجيح مي

 :اند  درست گفته

 كند، همچون گردآورنده هيزم در تاريكي است؛ هدف كاري مي كسي كه بي

 .كند، آرمانگرايي خيالپرداز است و كسي كه هدفي دارد و كاري نمي

آيد ـ بدون ضابطه و قانون يـا    انقالبيگري به معناي تغييرات محوري ـ آنچنانكه از توضيحات پيش گفته برمي 
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حركتي ضد ضوابط نيست؛ ما برآنيم كه انقالبيگري عرصه مهمتـري بـراي اعمـال ايـن ضـوابط اسـت؛ ايـن ضـوابط         

 كدامند؟

 :شوند  ضوابطي كه ما در تصور داريم در موارد زير خالصه مي

 :در بعد اهداف نظري ، بايد اين عناصر فراهم آيند : يكم 

 .فطرت انساني: الف 

 .همه جانبگي: ب 

 .پيوستگي و تكامل: ج 

 : در بعد عملي نيز بايد حامل عناصر زير باشد : دوم 

 .تغييرات محوري: الف 

 .همه جانبگي و هماهنگي: ب 

 .واقعگرايي: ج 

 .فراتر از واقعيت: د 

 : گوييم ح بيشتر ميو براي توضي

كند كه همه افراد  انسانيت انسان را نيز شخصيت انساني عامي تعيين مي. بدون ترديد، هدف بايد انساني باشد

سازند و در واقع معياري بـراي پيشـرو بـودن فـرد و      در آن اشتراك دارند و عمل انساني را از ديگر اعمال، متمايز مي

رود؛ اين شخصيت انساني عام كدام است؟ اين همان چيزي است كه در متون  مي ايده يا واپسگرا بودن اين دو بشمار

شود يعني كه خميره انسان با آن ساخته شده و آب و گلش بدان عجين گشـته   اسالمي با عنوان فطرت از آن ياد مي

هـاي انحرافـي و    هو آنرا از ديگر موجودات متمايز ساخته است؛ به رغم انكار منكران و با وجود تالش صـاحبان نظريـ  

سـازند، فطـرت آن چيـزي اسـت كـه شخصـيت        همه آن ديدگاههايي كه انسان را به حيوانيت پست وي مرتبط مي

اش بخشيده اسـت حـال آنكـه جوامـع      متمايزي به انسان بخشيده و براي بناي تمدن و پيشرفت، اهليت و شايستگي

انـد و مطمـئن هسـتيم     يش تاكنون بر همان وضع باقي ماندهاز بدو پيدا) اگر بتوان چنين نامي بر آنها نهاد(حيوانات 

گيـري و   و البته اين به معناي ناديده گرفتن تغييرات بسيار كنـد و ارگانيـك در شـكل   (كه اينگونه نيز خواهند ماند؛ 

 .)ساختار فيزيولژيك آنها نيست
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هـا بـا وجـدان بـه      تاز اينجاست كه هرگونه نفي فطرت به معناي نفي وجـدان انسـاني اسـت و همـه مخالفـ     

 .گردد سرنوشت محتوم زوال و نابودي، منتهي مي

بينيم كساني كه به آن بـاور دارنـد منحصـراً برخـوردار از ديـدگاههاي دينـي        حال اگر به فطرت بازگرديم مي

 همخواني و هماهنگي داشته باشد؛ اينك فـراروي مـا   "ايمان به فطرت"با  "ماترياليسم"هستند و هرگز امكان ندارد 

يـابيم كـه جملگـي     گذرانيم درمي كنيم و از نظر مي هاي ماترياليستي قرار دارد، وقتي آنها را بازخواني مي همه نظريه

هاي مادي را تنها داور انديشه و ايده قـرار   منكر فطرت هستند آنهم به اين دليل كه اين ديدگاهها، معيارها و مقياس

 .د آنرا با معيارهاي مادي، سنجيددهند و فطرت از جمله مواردي نيست كه بشو مي

هاي اصيل و امكانـات تركيبـي كـه بـا خـود دارد، فضـاي        فطرت با نمودهاي عقلي ، عملي و اخالقي و انگيزه

طبيعي براي دريافت ميزان درستي يا نادرستي هر ديدگاه و معياري براي پيشرو يا واپسگرا بودن آنست و از آنجا كه 

 .توان ميزان انقالبي بودن هر ايده و عملي را نيز با آن سنجيد كند مي فت حركت ميهمواره به سوي تكامل و پيشر

 جانبگي كدامست؟ اين از فطري بودن، همه

در حقيقت منظور ما از اين تعبير آنست كه هدف بايد ناظر بر آينده كـل بشـريت و عـاملي در تحقـق آن بـه      

ظرانه نژادي يا تعلق جغرافيـايي تـوهمي يـا پيونـد زمـاني      ن بهترين شكل و بفراموشي سپردن هرگونه وابستگي تنگ

انگيزاننـد و   اعتباري باشد زيرا وجدان و فطرت، حكايت از وحدت آينده دارند و در راستاي تحقق اين وحـدت برمـي  

گيـري   مسؤوليت عمل در اين جهت را بر دوش انسان قرار مي دهند؛ اين احساس وجداني خود انگيزه وي به جهـت 

دالت و نفرت از ستم و احساس همدلي و همنوعي با ديگران و در واقع رمز اعطاي ناخودآگاه صفت انساني به سوي ع

 .به هر كاري است كه در خدمت جمع و مجموعه قرار داشته باشد

 .نه برابر يا معادل با فطري بودن بلكه معلول آنست "تكامل"و  "جانبگي همه"بنابراين 

صادق است كه بر محور بناي ] انقالبي[بايد گفت تنها زماني با خود و صفت خود  انقالبي نيز "كار"و در مورد 

پيونـدي زيربنـايي بـا جامعـه      اجتماعي انگشت گذارده باشد و تغيير آنرا هدف قرار دهد و اين به معناي ايمان به هم

از جملـه  . ي خواهـد گـذارد  هـاي ديگـر بجـا    هايي وجود دارد كه تغيير در آنها بيشترين تأثير را بر جنبه است؛ جنبه

هـاي اجتمـاعي بجـاي     كيفيت تغييرات سياسي بيشـترين و شـديدترين تـأثيرات را بـر ديگـر جنبـه      : توان گفت  مي

دهـد و در راسـتاي چنـين نگـاه تمركـز       گذارد همچنانكه كار انقالبي، همه گامها را به سمت اين نقطه سوق مـي  مي



 
۱۳ 

 

كوشد تـا محـور    هاي مبتني بر فساد هم اقدام كند، مي در يكي از جنبهكند و حتي اگر به اصطالح  اي عمل مي يافته

 .جانبگي و هماهنگي نيز چيزي جز اين نيست مراد ما از همه. مزبور را تغيير دهد

اي اسـت كـه    هـاي خيالپردازانـه   و در مورد واقعگرايي، منظور از آن توجه به واقعيت و غرقه نشـدن در برنامـه  

انساني و نيازهاي صادقانه و اشباع متناسب و عادالنه آنها و نيـز شـرايط زمـاني و مكـاني      هاي فطري و اصيل واقعيت

 .گيرند جامعه مورد تغيير را ناديده مي

هـاي   ايم ، فراتر رفتن از واقعيت است؛ اينكار از الزمـه  و سراجام آخرين صفتي كه در كار انقالبي درنظر گرفته

هـاي زنـدگي    ير تصورات تجربي و انعكاسي ذهني اسـت كـه جـز واقعيـت    تغيير است چه در غير اينصورت آدمي اس

كند؛ آمد و شدهايي كـه چـه    هاست كه حركت مي شود و تنها در محيط همين آمد و شد چيزي در آن منعكس نمي

تواند وضعيت يا حالتي فراتـر از آنـرا شـاهد     حركتي و درجازدن داشته باشد و در اينصورت نمي بسا جنبه جمود و بي

 .اشد تا در راستاي در هم شكستن اين تصوير موجود و تحقق طرح نويني كه در پي آنست، قدم برداردب

كوشد تا از باال به آن نگـاه كنـد و آنـرا بـا      رود و مي هاي خود فراتر مي از اينروست كه انسان همواره از واقعيت

هاي ناهماهنگ با  قايسه كند و در نتيجه جنبهاي براي مجموعه زندگي م تصوير ايدئولوژيكي كه دارد به عنوان قاعده

 .آلي كه براي خود درنظر گرفته است تغيير دهد آن را درهم بشكند و سعي نمايد آنرا به تصوير ايده

بدون اين اعتال و به باالنگري ، ممكن است انسان بتواند واقعيتي را با هدف چيرگي بر آن درهم بشـكند ولـي   

 .پردازد كني است كه در تاريكي به گردآوري هيزم مي ر، مانند هيزم جمعهمچنانكه گفتيم در شيوه كا

 نقش ايمان به خدا در تحقق اين عناصر

هاي واقعي براي معرفت الهي و آنچه  هاي فطري كه ايمان از آن برخوردار است و نيز انگيزه صرفنظر از شالوده

كنـد ـ صـرفنظر     دگي براي او بر انسان تحميل ميفطرت در لزوم شناخت ولي نعمت و موالي حقيقي و انجام حق بن

از همه اينها ـ ايمان به خداوند متعال تمامي عناصر الزم انقالبيگري اعم از فكـري يـا عملـي را بـراي انسـان فـراهم        

سازد زيرا انسان مؤمن نسبت به وجود خطي طبيعي و انساني كه فطرت آدمـي او را بـه سـمت مراحـل متعـالي       مي

، يقين دارد و مطمئن است آن مطلقي كه بـا آن پيونـد دارد ، مطلـق وهمـي و سـاخته و پرداختـه       شود رهنمون مي

اش نيست تا روزي پيشرفت و تكامل تمدني او را به قيد و بند كشد بلكه  هاي اجتماعي هاي ذهني او و آگاهي كاستي

] عزوجـل [سته است و هرچه به او مطلق حق و دارنده همه صفات كمال است و بنابراين حركت و راه به سوي او پيو
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گردد و هرگام به سمت او با مهر و رحمت و عطوفت الهـي بـر ايـن بنـده ـ بـه        هايش افزونتر مي نزديكتر شود نعمت

م    «: گردد لذا اين روند، رو به باال و شتاب گيرنـده اسـت    تأكيد متون و احاديث بسياري ـ روبرو مي  الْكَلـ دع صـي ه إِلَيـ

بالطَّي هرْفَعي حاللُ الصمالْعرود و كار شايسـته بـه آن رفعـت     سخنان پاكيزه به سوى او باال مى ) (10سوره فاطر ـ (» و

 ).بخشد مى

طبيعي است كه باور به وحدانيت الهي و اينكه همگان از نظر خداوند متعال برابرند و همه خلق هدف واحدي 

بيشترين احساس در برگيرندگي انسـاني  ) طبيعي است كه اين اعتقادات( كشد اي بر دوش مي دارد و مسؤوليت يگانه

 .بخشد در هدف از حركت مؤمن را به وي مي

گذارد تا به انسـان مـؤمن در چـارچوب     و در همان سطح ، ايمان به خدا اثرات خود را بر كار انقالبي بجاي مي

ت مانند حركت نمـادين سـعي در صـفا و مـروه در     درس(شناسد  داند و هدفش را مي راه و مسيري كه آغاز آن را مي

 "درون"و  "روح"پويايي و انقالبيگري بخشد؛ او در وهله نخست از مركز وجود فردي خود يعنـي  ) فريضه بزرگ حج

گـذارد و آنـرا نـه     دهد و سپس به صحنه اجتماعي قدم مي كند و آنرا در معرض تغييرات همه جانبه قرار مي آغاز مي

و مركز باطل را نشـانه  » و اجعلنا للمتقين اماما«: گيرد  دهد كه خود پيشاپيش تغييركنندگان قرار مي تنها تغيير مي

خواهـد   داند كه پيروزي از سوي خداست كه به هر يك از بنـدگانش كـه مـي    كند و مي مي] سنگسار[گيرد و آنرا  مي

پيروزي (ه به يكي از دو فرجام نيك يعني داند ك دارد و نسبت به حسن فرجام كار خود مطمئن است و مي ارزاني مي

ثـروت و فرزنـد و مقـام،    : گردد و در اين راه از همه موانع و تمـامي خـدايگان وهمـي از جملـه      نايل مي) يا شهادت

كنـد و در ايـن راسـتا بـا تمـام وجـود        گذرد و در راه جامعه و مصلحت عمومي ، منافع ذاتي خود را قرباني مي درمي

كنـد و بـا گـرايش فطـري خـود، همسـويي و        را احسـاس مـي  ) ميان خويشتن و خداي خود(د مسؤوليت دروني خو

 .گيرد هماهنگي كاملي در راستاي خدمت دائمي و همواره به انسانيت قرار مي

ديدگاه فطـري روشـن، همـه    : گردد  بدين ترتيب، انسان مؤمن تبديل به يك انقالبي به تمام معناي كلمه مي

نظرانه و تالش و كوشش در تغييرات دروني و اجتمـاعي بـا انگشـت     فراتر رفتن از منيت تنگ جانبگي در ديدگاهها و

هـا بـه رغـم فراتـر      هاي مختلف آن و درنظر گرفتن واقعيت گذاردن بر مشكل اصلي و عدم به فراموشي سپردن جنبه

 .رفتن از آن و كوشش در تغيير و تبديل آن به شرايطي بهتر

 :وهمي يا ناقص هاي انقالبيگري  شالوده
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كـرد ايـن    ما برآنيم كه بشريت در حالي به سمت و سوي انقالبيگري مادي كشانده شد كه غالباً احساس نمـي 

دهد زيرا از يك سو خود را بـه عنـوان موجـودي     بستي است كه كسي را از زندان خود نجات نمي گري بن نوع انقالبي

بردگي و بندگي، زندگي كرده كه گرگاني از جـنس خـودش او را   گرامي چنان يافت كه در نهايت خواري و اهانت و 

شـوند بلكـه خـود را مثـال و الگـوي بشـريت واال        مكند كه نه تنها بشر خوانده مي درند و خونش را وحشياني مي مي

شـمارند كـه جـز علـف و      كنند و ديگران را مرداني بنده و برده و وحشيان دون مايه و عـوام ناقـابلي مـي    قلمداد مي

هاي خيـر و عـدالتي كـه در عمـق      خواهند؛ آري بشريت خود را چنان ديد حال آنكه سرچشمه شونت، چيزي نميخ

 .انگيخت داد و او را به سمت نور برمي وجودش نهفته بود همواره نويدش مي

اري نشينان دربـار سـالطين و ابـز    اندركاران امور ديني بويژه در اروپا به حاشيه از سوي ديگر مسؤوالن و دست

اي كه يكي از انقالبيون در برابر پادشاهي فرياد برآورد كه بايد آخـرين   بدست شاهان فئودال تبديل شده بودند بگونه

هاي مردم فرصت انديشيدن بـه   و چنان غرق در خرافات گشتند كه به توده! كشيش را با روده آخرين شاه بدار آويزد

 .رود ـ نداد يقي نجات بشمار ميرهايي با استفاده از دين ـ كه در واقع راه حق

در اينجا فرصتي براي برخي صاحبان مدعيان مـاديگري فـراهم آمـد تـا دعـاوي خـود را مطـرح سـازند و بـا          

انقالب، عدالت و انسانيت، به دادوستد تاريخي بپردازند چنانكه برخي محرومـان گمـان بردنـد كـه     : شعارهايي چون 

م است و برخي نيز گمان كردند كه ماترياليسـم بـه معنـاي رهـايي اسـت و      همين ماترياليس] پيوستن به[رهايي در 

هـا بسـيار عظـيم بـود و      به مفهوم تن دادن به ستم و بندگي است؛ در اين ميـان واكـنش  ] به خدا و به اديان[ايمان 

ا گرايي برآمده شد و بشريت چنين تصور كرد كه طي تنها چنـد سـال بـه بهشـت موهـوم كمونيسـم يـ        رگهاي ماده

 .داري، خواهد رسيد فردوس دروغين سرمايه

سـوزاند و   ولي ديري نپاييد كه روشن شد آن پرتو روشنايي، تبديل به آتشي شده كه تر و خشك را با هم مـي 

 .گشتند هاي غرب از اينجا رانده و از آنجا مانده دربدر بدنبال مأوايي مي گله

: توان اينگونه برشمرد  بخش مطرح ساخت مي اي رهاييه هايي را كه ماترياليسم براي جنبش مهمترين شالوده

 .گرايي نژادي، منافع مشترك ، تاريخ و غيره گرايي جغرافيايي، قوم ملي

ها از توان نسبي براي گردآوري و تحريـك احساسـي و چـه بسـا تحريـك       به رغم اينكه هركدام از اين شالوده

 :آميز وهمي برخوردارند ولي  تعصب
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انقالبي با روح فطري و همه جانبگي يا آن عمل انقالبي با ابعـاد   ارند كه سرچشمه آن نظريهامكان آن ند :الف 

شوند  هاي شخصي يا مصلحتي مي گفته باشند و از آنجا فاقد دوام انقالبي مطلوبند و خيلي زود تبديل به جنبش پيش

تبديل به مجري اهداف امپرياليسـتي ـ    مثالً گيرند و برداري قرار مي و از سوي اين يا آن اردوگاه استعماري، مورد بهره

نظر در كشورهاي اسـالمي ، انطبـاق پيـدا     گرايي تنگ شوند چيزي كه مثالً بر احزاب ملي البته با فرمول انقالبي ـ مي 

 .كند مي

ي آنچه تحقق يك روند تمدني انقالبي، پيشرو و باال رونده را تضمين كند، فاقدند زيرا انسان را به خدايگان :ب 

دهند كه انسان خودش آنها را از نسبي بودنشان جدا سـاخته و بـه آنهـا صـفت مطلـق       توهمي و دروغيني پيوند مي

بخشيده و مورد پرستش قرار داده و معياري براي مسير خود در نظر گرفته است و بدين ترتيب مسلماً چـون قيـد و   

 .كند اي است، عمل مي بندي بر مسيري كه خود زاده شرايط ويژه

توانند عنصر مسؤوليت دروني را تحقق بخشند و آدمـي را بـه فـداكاري و ايثـار در راه مصـالح       همچنانكه نمي

ها قادر نيستند به  عاليه وادار كند چيزي كه شرط توانايي تغييرات همه جانبه انقالبي است؛ خالصه اينكه اين شالوده

 .د را عطا كنندانسان تغيير معنوي ضروري براي ايفاي نقش تمدني مطلوب خو

گردنـد زيـرا ايـن     ها بجاي وحدت بخشيدن و گردآوردن، منجر بـه تفرقـه و پراكنـدگي مـي     بسياري وقت :ج 

هاي متكثر و گاه متناقضي دارند بويژه هرگاه بـه   هاي متعدد و تعريف هاي وهمي، مصداقهاي فراوان با گرايش شالوده

ماند كه همگان به گـرد   أمل در آنها، پايه و اساسي از آنها نميبينيم كه پس از ت اساس منافع مشترك توجه كنيم مي

اند و خيلي زود وجدان و فطرت بيدار، پي بـه پـوچي و    آن جمع شوند و به انقالب بپردازند زيرا اهدافي دست ساخته

 .بردارداش  شود انسان ـ و چه بسا در نيمه راه ـ دست از حركت انقالبي برد چيزي كه باعث مي بيهودگي آنها مي

بخواهند در جهان اسالم نسـلي انقالبـي بسـازند ـ بـا توجـه بـه تنـاقض          "ها ايسم"ها و  زماني كه اين شالوده

شود چيزي كه رزمنده و انقالبي  هاي عقيدتي و نظام اسالمي دارند ـ اين تناقض تشديد هم مي  آشكاري كه با شالوده

ان وابستگي به اين جنبش غيراسالمي بايد انجام دهـد، مـردد   را نسبت به باورهاي خود از يك سو و كاري كه به عنو

 .سازد مي

توان محتواي وارده در بيانيه صادره از سوي نهمين كنگره كشوري حزب بعث عراق را كـه   از اينجاست كه مي

اي عراقـي  ه اي نسبت به برخي بعثي در بغداد برگزار شد توضيح داد؛ در اين بيانيه انتقادهاي گزنده. م1982در ژوئن 
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را يكجـا  ) عربـي سوسياليسـتي  (هـاي اسـالمي و وابسـتگي بـه حـزب بعـث        توانند وابستگي كه گمان برده بودند مي

از اينرو آنها در معـرض انتقادهـاي   . پرداختند ـ ايراد شد  گردآورند ـ و به همين دليل به انجام برخي شعاير ديني مي 

گسترش اينگونه اقدامات به ايجاد نوعي تزلـزل و هـرج و   «: مده است تندي قرار گرفتند چه در بيانيه ياد شده عيناً آ

ها در اين باره بحث و جدالهايي را برانگيخته و برخي را دچار سـردرگمي   انجاميده و ميان حزبي مرج در صفوف حزب

 »آورد؟اي بجاي  كرده است؛ آيا يك حزبي براي اينكه بعثي خوبي باشد بايد شعاير ديني را به صورت منفعالنه

اگر مفاهيم و اعمال دينداري از سوي برخـي رفقـا جـايگزيني    : پيش از آن بايد از خود بپرسيم «: افزايد  و مي

اخالقي يا عقيدتي نسبت به حزب بعث عربي سوسياليستي و راه حل مسايل جوهري در زنـدگي اسـت، چـرا حـزب     

 »!اند؟ بعث عربي سوسياليستي را انتخاب كرده

 ده قرآنديدگاه تعيين كنن

همـواره  ) السـالم  عليهم(ما هر ديد يا موضعي نسبت به زندگي داشته باشيم كسي ترديدي ندارد كه پيامبران 

ايـن  . انـد  هاي تمدني بزرگ بوده و بزرگترين پيامدهاي انقالبي را در زندگي بشـريت بجـاي گذاشـته    رهبران حركت

پرسـتش  : انـد   ذيل بر دو محـور اساسـي انگشـت گـذارده    پيامبران در فراخوانهاي خود همواره و براساس آيه شريفه 

و ) (36سوره النحل ـ  (» ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمةٍ رسوالً أَنِ اعبدواْ اللّه واجتَنبواْ الطَّاغُوت«: خداوند و اجتناب از طاغوت 

 .)بپرهيزيد] فريبگر[=ا بپرستيد و از طاغوت خدا ر] تا بگويد[اى برانگيختيم  در حقيقت در ميان هر امتى فرستاده

الُهم    «: توان تحرك مطلوب و كار سـودمند را بـه ارمغـان آورد     با الحاد و شرك هرگز نمي مـينَ كَفَـرُوا أَعذ والـَّ

اللَّه دجوئًا وشَي هجِدي لَم اءهتَّى إِذَا جاء حآنُ مالظَّم هبسحةٍ ييعرَابٍ بِقكَس  هاب سـح فَّاهفَو هندو ) (39سـوره النـور ـ   (» ع

پندارد تـا چـون بـدان     كسانى كه كفر ورزيدند كارهايشان چون سرابى در زمينى هموار است كه تشنه آن را آبى مى

خداونـد متعـال در سـوره العصـر     .) رسد آن را چيزى نيابد و خدا را نزد خويش يابد و حسـابش را تمـام بـه او دهـد    

سـوگند  ) (3تـا 1سوره العصر ـ آيات  (» إِلَّا الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات ٭إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خُسرٍ   ٭والْعصرِ«: د گوي مي

مگر كسانى كـه گرويـده و كارهـاى شايسـته      ٭كه واقعا انسان دستخوش زيان است  ٭ ]غلبه حق بر باطل[به عصر 

 .توانند در سطح انساني به موفقيتي نايل آيند تند كه ميو تنها آنها هس) .اند كرده

ما در اينجا در پي بيان نظريه كار انقالبي در قرآن كريم نيستيم و بيشتر برآنيم تا بر اين نكته تأكيد كنيم كه 

گـذارد درسـت    سـاز ، انگشـت مـي    قرآن كريم بر ضرورت وجود عنصر ايمان در هر كـار و اقـدام انقالبـي و دگرگـون    
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گذارد كه مؤمنان و پيامبران طي تاريخ و به لحـاظ صـالبت ، پـاكي و عمـل      انگونه كه بر اين نكته نيز انگشت ميهم

 .اند انقالبي و دگرگونساز و همه جانبه، همواره پيشاپيش انقالبيون قرار داشته

م     ونُرِيد أَن نَّمنَّ علَى الَّذينَ استُضْعفُ«: گويد  قرآن كريم در اين مورد مي لَهـعنَجةً و مـأَئ م لَهـعنَجضِ وي الْـأَروا ف

ذَرونَ   ٭الْوارِثينَ  حـا كَانُوا يم منْها ممهنُودجانَ وامهنَ وورْعنُرِي فضِ وي الْأَرف مكِّنَ لَهنُمسـوره القصـص ـ آيـات     (» و

گردانيم و ] مردم[ده بودند منت نهيم و آنان را پيشوايان ش و خواستيم بر كسانى كه در آن سرزمين فرو دست) (6و5

به فرعون و هامان و لشكريانشان آنچه را كه ] از طرفى[و در زمين قدرتشان دهيم و  ٭كنيم ] زمين[ايشان را وارث 

يونَ كَثيرٌ فَما وهنُواْ لما أَصابهم في وكَأَين من نَّبِي قَاتَلَ معه رِب«: فرمايد  و مي) .از جانب آنان بيمناك بودند بنمايانيم

و چه بسيار پيامبرانى كه همراه او ) (146سوره آل عمران ـ  (» سبِيلِ اللّه وما ضَعفُواْ وما استَكَانُواْ واللّه يحب الصابِرِينَ

يد سسـتى نورزيدنـد و نـاتوان نشـدند و تسـليم      هاى انبوه كارزار كردند و در برابر آنچه در راه خدا بديشان رسـ  توده

 .)نگرديدند و خداوند شكيبايان را دوست دارد] دشمن[

سـوره السـجده   (» وجعلْنَا منْهم أَئمةً يهدونَ بِأَمرِنَا لَما صبرُوا وكَانُوا بِآياتنَا يوقنُـونَ «:گويد  و خداوند متعال مي

و به آيات ما يقين داشتند برخى از آنان را پيشوايانى قـرار داديـم كـه بـه فرمـان مـا       و چون شكيبايى كردند ) (24ـ

 ).كردند هدايت مى] مردم را[

وص  « :فرمايد  و نيز مي رْصـانٌ م نيـم با كَأَنَّهفص هبِيلي سلُونَ فقَاتينَ يالَّذ بحي در ) (4سـوره الصـف ـ   (» إِنَّ اللَّه

انـد جهـاد    ارد كسانى را كه در راه او صف در صف چنانكه گـويى بنـايى ريختـه شـده از سـرب     خدا دوست د حقيقت

 ).كنند مى

 .دهند  بنابراين هدفمداري و ايمان، از ديدگاه قرآني چارچوب عمل و اقدام انقالبي را تشكيل مي

 منطقي بي

كنند با دو پديده  وضوعي ميدر عرصه كساني كه اقدام به ارايه ديدگاههاي اسالمي درخصوص يك مسئله يا م

ها تلقي كرد، ديگري مطمئناً  توان برخاسته از جهل و ناديده گرفتن واقعيت شويم كه اگر يكي را مي شگفت روبرو مي

 .توجهي به پيامدهاي منفي چنين اظهارنظرهايي است گوياي بي

اجتمـاع عمـومي مـردم،     ها و مجـالت پرتيـراژ و حتـي در امـاكن     را گاهي در برخي روزنامه "پديده نخست"

هاي تشريع، به طرح ديدگاههاي خـود در   بينيم كه برخي نويسندگان ناآشنا با احكام اسالمي و منابع و سرچشمه مي
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كاري، به يك يـا دو روايـت    دهند و براي محكم كنند و اين ديدگاهها را به اسالم نسبت مي خصوص برخي مسايل مي

رساند؛ اين بيمـاري چنـان شـايع شـده كـه       هاي آنها مقصود را مي كه روايتشوند  كنند و مدعي مي هم استدالل مي

كوشـند   روند از جمله صاحبان مجالت پورنوگرافيك هم مـي  شاهديم برخي كساني كه خارج از عرف ديني بشمار مي

خـي ورزشـكاران   و اخيراً نيز چشممان به نظرياتي بدور از روح اسالم از سوي بر!! نظر اسالم را براي مردم ارايه دهند

در اين زمينه روشن شده است؛ جالب اينكه همگـي  !! مشهور يا برخي فرماندهان نظامي بيگانه با جهان فتوا و تشريع

 !اصرار دارند ديدگاه اسالمي كه بايد پياده شود همين است و جز اين نيست

بنـدي   ارنظر كرده و به تقسيمكار بجايي رسيده كه يكي از رؤساي اياالت متحده آمريكا نيز در اين زمينه اظه

 !!!مسلمانان پرداخته و اعالم كرده كه فالن يا بهمان مسئله با اسالم مطابقت دارد يا خير

هـاي   تناقض شگفت در اينست همه كساني كه به آنها اشاره كرديم منادي تخصص و جـدايي ديـن از عرصـه   

ر امور سياسي و غيره اعتراض دارند ولي خودشان سياست و اقتصاد هستند و همواره به دخالت علما د: ديگري چون 

 .دهند نظر بدهند و در امور دين دخالت كنند سياستمدار باشند يا نظامي، به خود اجازه مي

كنند كه دين منحصر  شود كه اهليت اينكار را ندارند، اين استدالل را مي و هنگامي كه بر آنها خرده گرفته مي

 .ي همه مردم آمده و در اسالم طبقه خاصي به نام روحانيت وجود ندارد و از اين قبيلبه يك گروه نيست و اسالم برا

موضعگيري در برابر اين دسته براي آگاهان كامالً روشن است ولي براي همگان نيز بايد روشن باشد زيرا خطر 

ه هـيچ ربطـي بـه    دهـد كـ   كند و ما را به سمت تصوري از اسالم سـوق مـي   بسيار شديدي سرنوشت ما را تهديد مي

 .واقعيت ندارد

 آري دين منحصر به كسي يا گروه خاصي نيست و در اسالم طبقه يا قشر : گوييم  ما مي

، اينها همه درست ولـي منطـق كجـا    ) آنگونه كه در مسيحيت كليسايي مطرح است(خاصي با عنوان روحاني 

 رفته است؟

ان ديدگاهي از ديدگاههاي اسالم بزرگ با منـابع  كند كه ما پيش از صدور هر حكم يا بي مگر منطق حكم نمي

هاي ديني و شناخت هر آنچـه بـه اسـتنباط     نگري در عرصه هاي شارع مقدس و ژرف تشريع آشنايي داشته و از شيوه

ايم؛ عـالوه   اي نيست بويژه كه ما قرنها از زمان تشريع دور گشته شود، آگاه باشيم زيرا اين، كار ساده احكام مربوط مي

تواند منكر آن شود كه جايگاه اظهارنظر، مستلزم سطح بااليي از دانش و خبرگي كارشناسـانه و   كس نمي ين هيچبر ا
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توان و ملكه استنباط ديدگاههاي اسالمي و تعيين چندوچون اين ديدگاههاست كه البته در هر كسي فراهم نيست؟ 

هـا ـ اگـر نگـوييم      خود و دور شدنشان از واقعيـت  خردي پردازند در واقع جهل و بي آنهايي كه به چنين كارهايي مي

 .كنند اهانت به دين و هتك حرمت احكام آن و از آنجا انحراف عقيدتي از خط مستقيم آن ـ را آشكار مي

كه به نظر ما از پديده قبلي خطرناكتر اسـت ـ زيـرا در ميـان كسـاني رواج دارد كـه        "پديده شگفت ديگري"

شـود كـه    تخصص در اين زمينه باشند ـ چيزي است كه امروزه در مورد كساني ديده مـي  قاعدتاً بايد خود آن گروه م

ها با استناد به يك يا دو آيه يا روايت، شـروع بـه صـدور     هاي ديني برخي رسانه در مقام فتوادهي يا نظارت بر برنامه

شت بخـش بزرگـي از امـت    دهند كه چه بسا سرنو كنند؛ آنها در مسايلي حكم مي ديدگاههاي شتابزده و سطحي مي

گويند ـ با استناد به روايتي كه معـارض بـا روايـات ديگـري هـم        ايم كه مي بسته به آنست؛ چه بسيار ديده يا شنيده

هست و چه بسا روايات ديگر قويتر و مقدم بر آن باشند ـ فالن كار را شرك يا كـار ديگـر را كفـر و بهمـان اقـدام را       

 !دانند؟ انحراف از راه حق مي

انـد از جملـه مـثالً     ايم كه به ديدگاههايي كه اسالم با آنها بيگانـه اسـت فراخوانـده    چه بسيار كساني را ديده و

حالل شمردن رباي اندك يا مسئله گشت و گذار زن به اتفاق همسرش در باشگاهها و از همه مهمتر مسئله حكومت 

 !هاي ديگر آن؟ توجه به قراين و جنبهدر اسالم آنهم باستناد به يك روايت يا بخشي از يك آيه بدون 

تـرين شخصـيت    بسـا اهانـت بـه مقـدس     ايم كساني كه عقايد و باورهاي نامتعارفي را كـه اي  و چه بسيار ديده

 .اند مطرح كرده "الغرانيق العلي"رود با استناد به روايتي چون  اسالمي هم بشمار مي

جوينـد   يستي بودن اسالم، به حديث شريفي استناد مـي ايم كساني را كه براي اثبات سوسيال و چه بسيار ديده

 !!ها، شريك يكديگرند گويد مردم در آب و آتش و خوردني كه مي

هاي تاريخي نيز بپردازيم و تشويه و تحريفي را كه بر ايـن تسـامح مرگبـار در     در پي آن نيستيم كه به عرصه

 .شود، مطرح سازيم پذيرش روايات تاريخي مترتب مي

بر آن نيستيم متعدي كساني شويم كه تنها وجود روايتي از يك نوع در كتب بخشـي از مسـلمانان   همچنانكه 

را دليل بر كفر آنها و خروجشان از دين يا الاقل دليل بـر پـذيرش كلـي ايـده آن روايـت از سـوي آن بخـش تلقـي         

 !!كنند مي

تـوان مـورد     اخبار و روايات را نمـي ها هم نيست و مثالً دانند كه مسئله به اين سادگي حال آنكه آنها خوب مي
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دقت و بررسي اسناد حديث ، متن و داللت آن و نيز بررسـي  : استناد قرار داد مگر با طي مراحل بسيار ظريفي چون 

اي بر خالف ظـاهر آن ـ وجـود دارد يـا      اينكه حديث يا روايت ديگر يا اجماعي ـ كه بيانگر وجود يا عدم وجود قرينه 

 .دي كه حتماً بايد فراهم آمده باشد تا بتوان حديثي را ويژگي حكم خداوند بودن دادخير و ديگر موار

هـا بسـته    چه بسا اعتراض شود كه با اين كار باب تكيه و استناد به آيات قرآني و روايات شريفه در همه زمينه

بيان نظـر اسـالم و بخـش    ما اين دو بخش يعني بخش صدور فتوا و : گوييم  شود كه در پاسخ به اين اعتراض مي مي

 .دهيم بحث و بررسي و تحليل و مطالعه براي جستجوي حكم واقعي را از يكديگر تمييز مي

بخش نخست بايد از هرگونه استنادي مگر در حالتهايي كـه فتوادهنـده بـراي روشـني داللـت و عـدم وجـود        

بـر مفـاهيم و فراوانـي اختصـاص و تعـارض      معارض به آنها استناد جويد ـ كه البته با توجه به تغييرات مداوم مطرح  

 .گيرد حاصل در روايات بر اثر عوامل فراواني كه جاي بحث آنها در اينجا نيست ـ حالتهاي بسيار نادري را در بر مي

در ايـن  . ولي در عرصه بحث و تحليل و بررسي، بايد گفت در اين بخش است كه بايـد اسـتناد صـورت گيـرد    

اي عمـومي   شود كـه ايـن عرصـه ، عرصـه     هاي موضوع بپردازد ولي خاطرنشان مي نبهبخش پژوهشگر بايد به همه ج

هـا و   اي ويژه قشر خاصي است كه تنها بـه آن بحـث   نيست كه بتوان در آن كتابهايي براي همگان تأليف كرد؛ عرصه

 .پردازند مطالب فقهي استنباطي مي

اي براي اجتهادهاي سطحي  خي روايات باب گستردهشويم كه ذكر بر عالوه بر اين ما به اين مفتيان يادآور مي

نه چنـدان مناسـبي    گونه آميزي مباحث به گشايد و از آنجا به درهم ها دارند مي از سوي كساني كه با اين جهان فاصله

 بسا پيامدهاي  شود كه اي منجر مي

 .آن از پيامدهايي كه براي پديده نخست بيان كرديم نيز درگذرد

 :خوانيم  ما به درنظر گرفتن نكات زير فراميكوتاه سخن اينكه 

مقام فتوادهي در امور ديني بايد در اختيار كارشناساني باشد كه به مرتبه بااليي از اجتهاد نايـل آمـده ،   : الف 

هاي هر موضوع قابل بحثي را داشته باشند و چـه بهتـر كـه بـراي ايـن منظـور        شايستگي و توان توجه به همه جنبه

گيري قطعي و اظهارنظر، شكل گيرد تا بدين ترتيب بتـوان از   ي جهاني براي مناقشه و تحليل و نتيجههاي دين مجمع

 .برخي اجتهادهاي فردي جداي از جامعه پيشگيري كرد

غيرقابل  شود در مقام فتوادهي از استناد به منبع تشريع اجتناب ورزيم مگر اينكه بگونه بايد تا آنجا كه مي: ب 
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 .داللت و صحت استناد و عدم وجود معارض در اين ميان اطمينان قطعي حاصل كرده باشيم ترديدي از روشني

 :بايد در كمال اخالص و جديت در گسترش حقيقت زير كوشا باشيم : ج 

 ».در حد و اندازه حكم باش، سپس حكم كن«

داراي پيامدهاي مثبـت   گيرد و هاي زندگي را در برمي اين معنا تنها منحصر به امور ديني نيست و همه عرصه

 .يا منفي بر جامعه نيز هست

 اثرپذيري مفرط، بيماري مهلكي است

گذرانـد   مناسبت نديديم در اين شرايطي كه امت ما مرحله بسيار حساسي از مسير طوالني خود را از سرمي بي

بيمـاري مهلكـي كـه    ـ بـه عنـوان     "اثرپـذيري مفـرط  "شود يعني  به مسئله حياتي كه عميقاً به اين امت مربوط مي

 .اي داشته باشيم برد ـ اشاره هاي امت مسلمان از آن رنج مي همچنان جريان عمومي توده

افتد  احساساتي شدن افراطي در برابر حوادثي است كه در كشورهاي ديگر اتفاق مي "اثرپذيري مفرط"مراد از 

قـاطعي بـر تحـرك وجـدان انسـاني و اتخـاذ        نگرانه هر گونه اقدام ديگران را فتحي مبين و برهان و با ديدي سطحي

ها  ها و پيش زمينه يابي مسايل و تحليل زمينه آنكه زحمت ريشه بي. شمارد موضعي اصولي مبتني بر عدالت و حق مي

 .و ميزان پايداري آنها را بر خود هموار سازد

شـديد يـا خوشـحالي     الملل، حالـت وحشـت   از مثالهاي عملي مسئله افراط در اثرپذيري در عرصه روابط بين

كنند و با آنهـا همزيسـتي دارنـد بهنگـام مشـاهده       لوحانه بسياري از كساني كه جريانهاي جهاني را پيگيري مي ساده

هايي در اين يا آن كشور بيگانه در سطح افراد يا نهادهاست؛ در اين حالت به نظر آنها تغييرات مزبـور ابعـاد    دگرگوني

اش را دارنـد ـ از سـوي ايشـان قـرار       د توجه بسيار زيادي ـ بيش از آنچـه شايسـتگي   يابد و مور اي مي بسيار گسترده

 .گيرد مي

جديد به صرف رسيدن از آنسوي  "مد"در عرصه رفتار نيز در قابليت اثرپذيري بسيار شديد نسبت به هرگونه 

 .آبها و كشورهاي بيگانه است

مسكن ، پوشاك يا عادات اجتماعي تحت تـأثير   هاي مردم در شكل به همين ترتيب شيوه زندگي روزمره توده

پـذيرد و بيـانگر فقـدان شخصـيت، ضـعف و       شود دگرگوني مـي  گيرد و متناسب با آنچه در آنجا دگرگون مي قرار مي

 .رو بودن آنست دنباله
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هـاي عملـي و فكـري هـم      رود و به جنبـه  گاهي اين افراط در اثرپذيري از رفتارهاي و مواضع عملي فراتر مي

توان ديد؛ آنها منابع بيگانه از جملـه   رسد چيزي كه در كمال تأسف آنرا در ميان نويسندگان و پژوهشگران ما مي مي

هـاي اوليـه آنـرا ـ منـابع اصـلي        اسـي و ريشـه  ـ به رغم اهداف مشكوك حركت سـتمگرانه خاورشن  آثار خاورشناسان

 .كنند پژوهش درباره تاريخ و تمدن و حتي در مورد مكتب ما و نمودهاي عمومي آن، قلمداد مي

هاي پـژوهش و نحـوه اسـتدالل و شـك      روي اين نويسندگان از خاورشناسان در روش تو گويي تقليد و دنباله

اهي درخشان و تأييدي بر تجديدگرايي و رهايي از هرآنچـه كهنـه و   كردن در بسياري از بديهيات و اصول مسلم، گو

 .پيامدهاي آنست

گفته در مورد آثار خاورشناسان متوجه بخـش اعظـم آنهاسـت و     در اينجا حتماً بايد يادآور شد كه حكم پيش

 .شود اند، نمي كنند و از جاده انصاف دور نشده هايي كه منطق را رعايت مي شامل برخي قلم

گذاريم كه اين موضع مـا   هاي گوناگون اينك مجدداً بر اين نكته انگشت مي  ها در عرصه ارايه اين نمونه پس از

هاي ديگر ـ مادام بـا شـريعت و     هاي جديد سرزمين هرگز به مثابه فراخوان به انزوا نسبت به حوادث جهاني يا پديده

 .ا و مطالعات ديگران نيسته مفاهيم ما منافاتي نداشته باشند ـ و عدم استفاده از كوشش

زيرا معتقديم ـ به عنوان يكي از اصول اعتقادي خويش ـ وظيفه داريـم دانـش و حكمـت را از هركجـا باشـد        

همچنـين معتقـديم كـه مسـلمانان حتمـاً بايـد بـا        . بگيريم و به دنبال معارف و علوم باشيم حتي اگر در چين باشد

نشوند و حتي بايد آنرا با سعه صـدر و قلبـي بـزرگ پـذيرا باشـند و در      حوادث همزيستي داشته باشند و از آنها جدا 

بـرداري   خدمت به رسالت مقدسي كه منحصر به زمان و مكان ويژه و منحصر به ملت و خلقي هم نيست از آنها بهـره 

و نه پيـرو   "شاهد"خوانيم كه فرد مسلمان و امت اسالمي موضعي مؤثر و  جا فرامي و بدين ترتيب ما از همين. نمايند

 .اش آگاهانه و ثمربخش باشد جوشي و تابع و اثرپذير داشته و در عين حال اثرپذيري و هم

ها و ثروتي در اختيار ما گذارده كه شايستگي مقام رهبري جهان را بـه   خداوند متعال آنچنان امكانات و نعمت

موقعيـت  . وت و بقـا برخـوردار اسـت   بخشد؛ از يك سو عقيده فعال و پر نشاطي داريـم كـه از همـه عناصـر قـ      ما مي

اند و بر بسياري  استراتژيكي را كه در جهان نظير ندارد نيز داريم؛ كشورهاي اسالمي بر دو قاره آسيا و آفريقا پراكنده

تجارت جهـاني و شـريان حيـاتي آنـرا در اختيـار       از راههاي دريايي و هوايي مهم تسلط دارند و به عبارت ديگر نبض

 .دارند
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اهللا از آن برخورداريم و كافي است تنها از طالي سياه يعني نفتـي   ثروت و منابع طبيعي كه الي ماشاء در مورد

سخن گوييم كه بيشترين حجم ذخيره جهاني آن متعلق به ماست و اخيراً نيز نيروي مؤثر آن بر همگان ثابت شـد و  

س از آنكـه در عرصـه روابـط و حـوادث     ديديم كه چگونه كشورها از كوچك و بزرگ با درك اهميت ايـن مـاده و پـ   

 .المللي وزني براي ما قايل نبودند، به دنبال ما به راه افتادند و درهاي كشورهاي اسالمي را كوبيدند بين

ـ راهـي جـز آن     "اثرپـذيري مفـرط  "و در پايان برآنيم كه در برابر ما و براي رهايي از اين بيمـاري مهلـك ـ    

اي از سوي انديشمنداني كه به اين مشكل پي برده و خـود را وقـف نجـات     آگاهانهنيست كه اقدام همه جانبه فكري 

 .اند، صورت گيرد امت از آن كرده

امروزه وظيفه انديشمندان است كه به اين امت بفهمانند كه خود ناخداي كشتي زنـدگي آزاد و شـرافتمندانه   

تيب گرد و غباري كه طي قرنهاي متمادي بدور از خويش در جهاني متالطم با انواع امواج انحرافي هستند و بدين تر

 .مركز مسؤوليت و رهبري بر اندام اين امت نشسته ، زدوده خواهد شد

ها بنوشيم و از مفاهيم درخشان آن توشه راه  بياييد همگي به اسالم بازگرديم و از سرچشمه شيرين آن جرعه

پذير در دلها و پذيرش منتقدانـه همـه    ه زنده، پويا و دركاسالم بر پرورش اراد. و نوري در اين مسير مقدس برگيريم

مسايل كوچك و بزرگ به عنوان بياني از واقعگرايي اصيل آن و لزوم تعامـل انسـانها بـا يكـديگر در ابعـاد و سـطوح       

كند ؛ آيات قرآن كريم و متون  ها در حركت به سوي اهداف مطلوب، تأكيد مي جوشي و همنوايي تالش مختلف و هم

ها در عرصه اعطاي شخصيت قوي و متمايز بـه امـت اسـت؛     نيز سرشار از باشكوهترين آموزه) ص(مطهر نبوي سنت

اين متون امت اسالم را امتي گواه بر مردم، امتي ميانه، امتي حاضر در صحنه و همبسته اجتماعي و آگاه نسـبت بـه   

 .گيرد همه حوادث و جريانات در نظر مي

 پيشرو بودن دروغين

ها را به راست  بينيم در منطقه اسالمي ما اضافه بر مناطق ديگر، ايدئولوژي ه كار به آنجا رسيده كه ميمتأسفان

اي كه ايـدئولوژي   كنند بگونه بندي مي گرا تقسيم هاي انزواگرانه، استعماري و واپس و چپ و راست را نيز به ايدئولوژي

 !!دهد ديني، آخرين رديف اين ليست را بخود اختصاص مي

اي دانست كه تاجران شـعار و كسـاني    بندي را يكي از شعارهاي پر زرق و برق و فريبكارانه توان اين تقسيم يم

جويانـه و پيشـرفت مردمنـد، بـه منظـور كسـب جايگـاه رهبـري          كه در پي بازي با آرزوهاي آزاديخواهانه و عـدالت 
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اند؛ رهبران ديني كه مهمترين عامـل   علم كردههاي مردم و ايجاد جدايي ميان آنها با رهبري ديني،  خواستهاي توده

هـا مقـدس شـمرده     روند و به رغم سستي و ضعف پيوندهاي عقيدتي ـ كه از نظر ايـن تـوده    استقالل آنها بشمار مي

شود ـ با رفتارهاي عملي ايشان به عنوان نتايج عوامل سستي و كاهلي برخاسته از تـاريخ طـوالني آنهـا، مـانع از       مي

 .اند نشان شدهاشغال سرزمي

هاي ملمـوس و سـازماني و حتـي ميـان      اي كه ميان عقيده و عمل ، ميان نظريه و واقعيت وضع شبه گسسته

كند، همه و همه به پذيرش اين شعارها و پـر سـاختن خـأل     ها و آنچه در افق تنگ خود از آن درك مي پردازي نظريه

ايـم وجـود خـود مـا نيـز در گـرو        گاه احساس كـرده  فكري و عاطفي ياري رسانده و حالت شگفتي را سبب شده كه

 !طراحان آن شعارهاي پر زرق و برق و مفاهيم ضد و نقيض است

شود ـ نه تنها به عنـوان مهـاجم بلكـه بـه اقتضـاي طبيعـت مكتبمـان ـ كـار            از اينجاست كه بر ما واجب مي

عيين دقيق مدلولهاي هر واژه و موقعيـت  هاي فراواني كه ميان مفاهيم و ت روشنگري بزرگي براي توضيح درآميختگي

ها در روند پيشرفت بشريت و ميزان هماهنگي آنها با خواستها و آرزوهاي انسان به عنوان انسان و باالخره  اين مدلول

ف مـي    موقعيت رسالت اسالمي ما در اين آشفته بازار مفاهيم، و اينكه يا آنها را مي پذيرد يا بـدانها متصـ    شـود يـا رد

شوند كه اسالم براي آنهـا حكمـي    هاي آزادي تلقي مي زيرا در شمار گسترده(طرف است  كند و يا در ازاي آنها بي مي

 .انجام دهيم.) در نظر نگرفته است

هـا   گرايي كدامست؟ عناصر هر كدام چيست؟ پاسخ به اين پرسـش  مثالً، پيشروگرايي چيست و در برابر، واپس

توان هر پاسخ را جداگانـه   ت به انسان و روند پيشرفت وي، متفاوت است و لذا نميمتناسب با اختالف ديدگاهها نسب

هاي عينـي   هايي كه با اصول خاستگاه خود دارد؛ اگر بدنبال واقعيت مورد ارزيابي قرار داد مگر در ارتباط با هماهنگي

و هم بـه لحـاظ بـازخورد انسـاني      كند كه هر دو ديدگاه را هم از نظر واقعيتي كه دارند باشيم، منطق به ما حكم مي

 .آنها، مورد مقايسه قرار دهيم

توانيم روندي را پيشرو يا ارتجاعي توصيف كنيم مگر اينكه قبالً هدفي را درنظر گرفتـه   به عبارت ديگر ما نمي

بـه  گرايي تلقـي گـردد؛ چـه بسـا نظـر       و باتفاق تعيين كرده باشيم كه نزديكي به آن، پيشرويي و دوري از آن واپس

هـاي آن، تعيـين هـدف نيـز بـراي       اختالف سمت و سوي دوري يا نزديكي و تنوع زاويه نگاه به روند حركت و هدف

پـذيري   كافي نباشد؛ از اينجاست كه ما نياز به تعيين چارچوب عام و انعطاف) گرايي پيشرويي يا واپس(تحقق مفهوم 
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 .ه نيل به هدف باشدترين را داريم كه حركت در آن چارچوب در خط مستقيم مطمئن

تر خواهد بود و به انـدازه   بر آن قوي] پيشرو بودن[هرچه پيشرفت امت در آن خط بيشتر باشد انطباق مفهوم 

شيفته پيشرفت و ترقي و "ها در اين راه توصيف آن به  ها و امكانات و استفاده از همه تالش گيري از تمامي توان بهره

دارد بايد گفـت   ولي در مورد اصل و بنياني كه امت را به حركت وامي. د خود امتاين در مور. ، سزاوارتر است"تكامل

به ميزان هماهنگي اين اصل با هدفي كه تعيين كرده و راه عامي كه براي طـي كـردن آن درنظـر گرفتـه و تـوان و      

شد و به همان انـدازه  تواند شايستگي پيشرو و هماهنگ با خود بودن را داشته با نيروي برانگيزاننده آن، يك اصل مي

هاي جهان هستي و انساني هماهنگ و همسو باشد اصلي، پيشـرو و هماهنـگ بـا     كه هدف تعيين شده آن با واقعيت

 .روند حركت تمدني بزرگ بشريت ، تلقي گردد

بخش آنست و آنچنانكه حضـور غريـزي در ژرفـاي     ناپذير، الهام هاي انساني ـ آنگونه كه وجدان شكست  واقعيت

گذارد ـ عبارتست از تكامل و پيشرفت مداوم در ابعاد مختلف جسمي و معنوي شـامل    انساني بر آن انگشت ميوجود 

كنجكاوي، عشق به كمال، گرايش پيوند با مطلـق و  : (هاي وجود غريزه. ابعاد فكري، اخالقي، عاطفي و امثال آنهاست

هـاي گونـاگون و    خود يعني تكامـل در عرصـه   تأكيدي برآنست كه آفرينش كلي تصويري از هدف بزرگ) امثال آنها

 .تر با مطلق را در وجدان آدمي غرس كرده است ها و ارتباط هرچه مطمئن كشف همواره نادانسته

هر اصل يا مكتبي كه هدف خود را از اين واقعيت برگرفته باشد به پيشرو بودن نزديكتر و هر ديدگاهي كه بر 

ناپـذيري و بـدون    تأكيد كند و مردم را همواره و هميشـه بگونـه گسسـت   مطلق انگشت گذارد و بر صفات مطلق آن 

انگاري توانها و نيروها بدان پيوند مسـتحكمي بخشـيده اسـت، بيشـتر پيشـرو اسـت؛ و        نشيني يا ناديده هرگونه عقب

ن دوري ها دور سازد، اصل و مكتبي واپسگراست و هرچه در اي برعكس، آن اصل و مكتبي كه انسان را از اين واقعيت

 .زند وپا مي گرايي مرگبارتري دست بيشتر فاصله گيرد در واپس

با چنين معياري ـ كه گمان نداريم كسي با آن مخالفتي داشته باشد مگر ته دل خـود احسـاس كنـد از حـق      

 .فاصله گرفته است ـ بايد پيشرو بودن يا نبودن همه مكاتب و اصول مورد مقايسه و محك قرار گيرد

توان گفت كه اسالم تنها مكتب پيشرو و اصيلي است كه هدف تكاملي را براي خود درنظـر   ر ميبا همين معيا

دهـد و تمـامي    هاست قـرار مـي   يعني آن مطلق حقيقي كه فراتر از همه تكامل "اهللا سيرالي"گيرد و آنرا در قالب  مي

آورد و مادام كـه زنـدگي    به حركت درميها و نيروهاي فعال را  زند و همه توان روند حركت بشريت را بدان پيوند مي
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بدان پيوند خورده و خواهان رسيدن به واقعيت عبودي كامل خويش است هرگز نخواهد رسيد آن روزي كـه تكامـل   

يدم و جن و انس را نيافر) (56سوره الذاريات ـ  (» وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا ليعبدونِ«: در اين زندگي متوقف گردد 

يا أَيها الْإِنسانُ إِنَّك «: كوشند تا به اين مطلق برسند و او را بشناسند  و با تمام تالش مي.) جز براى آنكه مرا بپرستند

يهلَاقا فَمحكَد كبإِلَى ر حاى انسان حقا كه تو به سوى پروردگار خود بسختى در تالشـى و  ) (6سوره انشقاق ـ (» كَاد

 .)ات خواهى كرداو را مالق

با چنين دلبستگي و پيوندي كه با اين هدف بزرگ وجود دارد، كاهلي جايي ندارد و اسالم براي ابقاي روحيـه  

بيني كرده كـه   ها و تعاليم فكري بسيار پرشكوهي را پيش هدفمداري و چنين انگيزه نيرومندي، نظام تربيتي و آموزه

جه كند و آويزه گـوش قـرار دهـد ـ همچـون شـعله فروزانـي در مسـير         انسان مسلمان را ـ در صورتي كه به آنها تو 

البته با ناديده گرفتن اجراي نادرست اسالم و پيامدهاي آن و عـدم  . كوشش و تالش در راه خدا پا برجا خواهد گذارد

 .روند ر نمياند و هرگز خطاي اسالم بشما محاسبه كمترين ارزشي براي آندسته كساني كه تنها اسماً به اسالم وابسته

هاي توحيد اسالمي جاري است؛ كار و تالش جـدي از   در جاي جاي عرصه] مطلق[روح كار و توكل به خداي 

بخش دائمي و انگيزه هميشگي خود را در حركت بـه   توكل ـ به مفهوم بستگي و پيوند با قادر مطلق ـ نيروي حركت  

 .گيرد هاي پياپي برمي سمت تكامل و خالقيت

ابستگي و پيوستگي كامل به خداوند ـ اين مطلق حقيقي ـ به عنوان هدف در نظر گرفته شـده    بدين ترتيب و

 هاي قرآن و اسالم، آن راه راست و رهنموني است كه بايد  و آموزه

 .بر آن قرار گرفت و از آن منحرف نگرديد

گذاري از هرگونه كوشش و هاي مختلف آن و عدم فرو بندي به اين راه و آگاهي از جنبه بنابراين به ميزان پاي

 :شود  تالشي در حركت در سايه آن، پيشرفت و تكامل حاصل مي

»وها فَاتَّبِعيمتَقسي مرَاطذَا صأَنَّ هايـن اسـت راه راسـت مـن پـس از آن      ] بدانيـد [و ) (153سوره انعام ـ  (» و

 .)پيروى كنيد

اى  پـس همـان گونـه كـه دسـتور يافتـه      ) (112سوره هـود ـ  (» تَطْغَواْفَاستَقم كَما أُمرْت ومن تَاب معك والَ «

 .)و طغيان مكنيد] نيز چنين كند[ايستادگى كن و هر كه با تو توبه كرده 

و هر كـس بـه خـدا تمسـك     ) (101سوره آل عمران ـ  (» ومن يعتَصم بِاللّه فَقَد هدي إِلَى صرَاط مستَقيمٍ... «
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 .)شده است اه راست هدايتجويد قطعا به ر

پس آيـا آن  ) (22سوره الملك ـ (» أَفَمن يمشي مكبا علَى وجهِه أَهدى أَمن يمشي سوِيا علَى صرَاط مستَقيمٍ«

 .)رود يا آن كس كه ايستاده بر راه راست مى يافته تر است پيمايد هدايت كس كه نگونسار راه مى

لت ـ    (» قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْملَائكَـةُ  إِنَّ الَّذينَ« در حقيقـت كسـانى كـه    ) (30سـوره فصـ

 .)آيند سپس ايستادگى كردند فرشتگان بر آنان فرود مى گفتند پروردگار ما خداست

در منطـق اسـالمي ناپـذيرفتني اسـت      اي در مسير حركت به سوي خدا و هرگونه خروجي از راه هرگونه وقفه

:» يمستَقرَاطَ المنَا الصالَ الضَّالِّينَ ٭اهدو لَيهِمغضُوبِ عغَيرِ الم لَيهِمع متينَ أَنعرَاطَ الَّذمـا را  ) (7و6:سوره الحمد (» ص

 .)گمراهان] اهر[مغضوبان و نه ] راه[اى نه  شان داشته راه آنان كه گرامى ٭به راه راست هدايت فرما 

توان در جاي خود بحث كرد و اجماالً با توجه به يك سري داليل  در ميزان راست و مستقيم بودن اين راه مي

شود آنـرا اثبـات    اش از نقاط ضعف موجود در مكاتب ديگر مي اش با هدف بزرگ و رهايي قاطع و با مقايسه هماهنگي

هـاي درخـور و     هـاي وجـود انسـاني، انديشـه     كه به همه جنبه كرد؛ ولي همين افتخار براي آن بس كه مكتبي است

هاي گوناگون زندگي و قادر بـه حـل تمـامي مشـكالت بـه       هماهنگ با فطرت آدمي و قوانيني با دربرگيرندگي جنبه

 .ها بخشيده است باشكوهترين شيوه

 دانيم و از اينجا مي

م، اگزيستانسياليسـم و فرويديسـم كـه از هـدف     سرمايه داري ، سوسياليسـ : دانيم مكاتبي چون  و از اينجا مي

هـاي   احسـاس يـا آزادي   كمال مرتبط با مطلق حقيقي دور شده و انسان را به خـاك و آب كـر و كـور و اقتصـاد بـي     

اند كه تنها با واقعيت مـادي   اند، اين مكاتب، انسان را به كودكي خويش بازگردانده غيرمسؤول يا غرايز سركش سپرده

اي بـراي   سپارد؛ اين مكاتـب، هـيچ انگيـزه    كند و بخش انساني ـ معنوي اصيل خود را بفراموشي مي  خود برخورد مي

اقتصـاد، آزادي،  (هاي آنهـا   حركت در جاده تكامل صحيح و تضمين تكاملي بودن اين راه در اختيار ندارند زيرا مطلق

قيد و بندهايي بـر سـر راه صـحيح تمـدن      اموري نسبي بيش نيستند كه باالخره روزي به صورت) غرايز و امثال آنها

پس از تحقق اين امور، چه خواهد شد؟ بـه همـين   : قرار خواهند گرفت؛ اين مكاتب براي اين پرسش پاسخي ندارند 

دهند؛ اين همان واقعيتي است كه هم  هايي مي هاي ديگر آوانس هاي خود به زيان جنبه دليل همواره به يكي از جنبه

 .بينيم ـ اعم از شرقي و غربي ـ مي اينك در تمدن موجود
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 هاي معاصر هاي اصولي يكي از بيماري نشيني عقب

هـاي   هاي فكري و اخـتالف  اختالف!! اي فراخواني برخي نويسندگان معاصر عرصه تبليغ اسالمي، به حل ريشه

 متنوع در ديدگاهها را با بازگشت به اصول و تغيير 

 .رفت نغمه ناموزوني بشمار مي! آنها

رچه اين فراخوان مؤيداني ـ هرچند پنهان ـ براي خـود داشـت ولـي از سـوي اكثريـت و در واقـع اكثريـت          اگ

كم بـا ايمـان    قاطعي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم متعرض آن گشتند با آن مخالفت شد زيرا خيلي ساده، دست

 .فات داشتـ گو هرچه باشد و به هر دليلي به آنها باور شده باشد ـ منا به اين اصول

اگر اين فراخوان از سوي كساني مطرح شده بود كه اصول و مكتـب خـود را بـدون حسـاب و كتـاب و طبـق       

تمايالت شخصي خويش برگزيده بودند، جاي شگفتي نداشت ولي شگفتي در آنست كه در ميان امتي عنـوان گـردد   

گذارند و به همين دليل بـه   انگشت ميداند حيات و زندگيش در مكتب معيني است و فطرت و واقعيت بر آن  كه مي

آن باور كرده و با چنين باوري احيا شده و بدنبال خواب و غفلت بسيار بيدار شده و او كه همواره در پي سراب بـوده  

 .، محور تمدنهايش قرار داده است

 .اي روبرو گشت بنابراين به لحاظ احساسي اين ايده با نفي همه جانبه

دار مراكـز حساسـي در آن هـم     بينيم برخي افراد همين امت، كـه عهـده   ت اينكه ميولي آنچه مايه تأسف اس

رسد كه بطور ناخودآگاه از مسايل اصولي عدول كـرده   اند به نظر مي و رهبري فكري و اجتماعي را برعهده داشته بوده

ارگونه عمومي و خطرناكي تبديل اند كه از يك يا دو جنبه معين نيز فراتر رفته و به پديده بيم و كار را بجايي رسانده

 .اند كه نيازمند عنايت و توجه بيشتر و بحث و بررسي علل و راههاي درمان و محو نمودهاي آنست شده

هاي ديگري نيـز مطـرح    آييم پديده وقتي در پي شناسايي علل اين پديده شگفت ـ بويژه در ميان امت ـ برمي  

مهمترين اين علـل، نبـود آگـاهي همـه     . دهد اصلي آنرا تشكيل مي شود كه به نوبه خود توجيهاي منطقي و علل مي

هـاي زنـدگي    جانبه از شريعت اسالمي و عقايد و ديدگاههاي عام و نظرگاههاي همه جانبه آن نسبت به همـه جنبـه  

 .است

 العلل همه مشكالت اجتماعي مـا  اين پديده نه تنها علت اصلي بروز بيماري مورد بحث است بلكه در واقع علة

 .رود نيز بشمار مي
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] مـؤمن [ توان آنانرا متصف به ايمـان  اين پديده در ايجاد دو گروه از مؤمناني تأثير داشته كه از ديد اسالم نمي

 :كرد 

 .اند مؤمناني كه از پدران و محيط زندگي خود تقليد كرده: گروه نخست 

آوايي ميان عقايـد خـويش و نظـرات     ممؤمنان سست ايماني كه در هر لحظه و براي ايجاد نوعي ه: گروه دوم 

 .وارداتي، آمادگي دست كشيدن از يك سري اصول اعتقادي خويش را دارند

. هاي تلخي است كه بر سر امت ما وارد شـده اسـت   ها و بدبختي در اين ميان آنچه اوضاع را بدتر كرده ناكامي

زننـد و خـود را بـه عنـوان      بر آن زده و مـي  در حالي كه دشمنان از هر سو آنرا محاصره كرده و همه گونه شبيخوني

 .اند، هنوز هم جان سالم بدر نبرده است بر آن تحميل كرده] تمدن[پيشتاز و بنيانگذار 

 .نشيني ناخودآگاه در همه سطوح مطرح گرديد هاي مناسب براي پديده عقب بدين ترتيب متأسفانه زمينه

مودهاي اين پديده، برخي اثرات آن بر مواضـع فكـري اسـت    آنچه بايد در اين ميان بدان اشاره كرد از جمله ن

 .كه گاه در كمال سادگي و گاهي نيز با اندكي تعمق، مي توان آنها را احساس كرد

هـاي فكـري    شوند، آثـار و نوشـته   روند، ديگر بدعت تلقي نمي از جمله مواردي كه در حاليكه بدعت بشمار مي

هاي غربي را چنـان بـر روح اسـالم بپوشـانند كـه كـار از مرحلـه         س انديشهفراواني است كه جملگي اصرار دارند لبا

انجامـد حـال آنكـه در واقـع بـا اصـول اسـالم در         پذيرش آنها از سوي اسالم فراتر رفته و به اسالمي دانستن آنها مي

 .دتوان تفسير كر نشيني از مقتضيات همان اصول نمي تعارض جوهري هستند و اين همگرايي را جز به عقب

و  "سوســياليم اســالمي"از جملــه مثالهــاي شــايع در ايــن عرصــه نواهــايي اســت كــه هــر از گــاه در مــورد 

 .رسد به گوش مي... و  "دموكراسي احكام اسالمي"و  "گرايي در چارچوب اسالم ملي"و  "پرستي در اسالم ميهن"

د كه در مطالعه و بررسي زنـدگي  بندي كر هايي را رده توان در كنار آن، همه مطالعات و پژوهش همچنانكه مي

هاي اجتماعي كه همه چيز را با عامل اجتمـاعي   كوشند مطالعات خود را از خاستگاه بحث فكري و عملي اسالمي مي

كوشند همچـون   يا كساني كه مي. گيرند، انجام دهند دهند و تمامي اصول و مسلمات اوليه آنرا ناديده مي توضيح مي

توان بـا   دات خود را بر اساس منافع مادي حاصل از آنها بنا كنند؛ در يك فرصت ديگر مياعتقا "پراگماتيسم"نظريه 

 .هاي مربوط به آن پرداخت تفصيل بيشتري به اين جنبه و پديده

اي بـراي تعامـل بـا     شـوند و عرصـه   ولي مواضع عملي كه امروزه شاهد آنيم در صحنه اجتماعي زياد ديده مي



 
۳۱ 

 

ند و مثالهاي فراواني دارند كه ما تنها و بنابـه اهميـت آن و ارتبـاطي كـه بـا آينـده       شو دشمنان سنتي امت تلقي مي

و مواضـع متنـوع در    "مسئله فلسطين"مثال موردنظر . كنيم ساز اين امت دارد تنها به يك مثال بسنده مي سرنوشت

گذرانند،  تا به امروز از نظر مي هاي حمالت يهوديان ازاي آنست؛ كساني كه مواضع در برابر اين مسئله را از آغاز نشانه

 .هاي اصولي بزرگي هستند نشيني در وهله نخست شاهد تناقض شگفتي ميان آنها و نيز عقب

در ابتدا، مواضع مسلمانان در ازاي اين مسئله يكسان بود و جملگي بـر آن تأكيـد داشـتند كـه اسـالم هرگـز       

آيد مورد غصب قرار گيـرد؛   كه عزيزترين زمينها بشمار مي پذيرد كه مسلمانان مورد ستم قرار گيرند و سرزميني نمي

بر همين اساس همگان به مقاومت پرداختند و همكاري كردند و چيزي نمانده بود كه تجـاوز را دفـع كننـد كـه در     

هاي خود دخالت  كردند و مسئله صهيونيسم را مورد حمايت خويش قـرار   اينجا قدرتهاي بزرگ كافر به رغم اختالف

و با همه ابزارهاي ويرانگر فكري و نظامي از آن پشتيباني كردند و سرانجام اشغال صـورت گرفـت و سـرزميني     دادند

 .غصب شد و امتي دچار اين بدبختي و نكبت گرديد

در اينجا هم عناصر پليد دست از توطئه و تالش نكشيدند و كوشيدند تا امت اين مسئله رابفراموشي بسپارد و 

هـايي كـه امـت     اين زمين كوچك در برابر آنهمه بدبختي و دشـواري : وه كند؛ از جمله گفتند موضوع كم اهميت جل

 ! براي آزادي بايد با آنها روبرو شود چه ارزشي دارد؟

در اينجا بود كه ] و ديگران را به آن چه كار؟[از آن گذشته اين مسئله تنها متعلق به بخشي از اين امت است 

شد؛ ابتدا مسئله را منحصر به امت عرب كردند سپس از كشورهاي منطقه سخن گفتند هاي شگفت آغاز  نشيني عقب

ها منحصـر گشـت و هرگونـه مشـاركت مجموعـه       و پس از آن كشورهاي همجوار و باالخره مسئله تنها به فلسطيني

 .مسلمانان در رهايي آن، در نطفه خفه شد

به نوبه خود خطرناكند ـ به نظر ما سـر دادن شـعار     هاي ديگري ـ كه آنها نيز  نشيني با صرفنظر كردن از عقب

توان سر دادن اين شعار  چگونه مي. رود نشيني بسيار خطرناكي بشمار مي ، مرحله بعدي بود كه عقب "دولت الئيك"

را در ميانه نبرد اسالم و صهيونيسم كين توز ـ آنهم از سوي كساني كه خط مقـدم جبهـه رهـايي فلسـطين بشـمار       

هـاي فعـال امـت     ها و پشتيباني توجيه كرد؟ از آن گذشته آيا سردادن اين شعار از دست دادن همه حمايتـ  روند مي

 !اسالمي در راه آزادي كامل سرزمين فلسطين نيست؟

هـا را قـانع كـرد در پـي      تـوان اروپـايي   اي از اهل شعار بگويند كه اين تنها راهي است كه مي ممكن است عده
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زيرا اروپا، چه هنگام ديده كه جامعه اسالمي اهـل  . نيستيم؛ ـ ولي اين منطق، درست نيست ريختن يهوديان به دريا 

كتاب را به دريا ريخته باشد؟ يهوديان و مسيحيان براي قرنهاي متمـادي در كنـف جامعـه اسـالمي و در حاليكـه از      

عـالوه بـر   . انـد  ودند ـ زندگي كـرده  بند قوانين عمومي اين جامعه ب حقوقي فراتر از حد معمول ـ و البته مادام كه پاي 

هاي كامل و ديگر هـيچ، نيسـت؛ مضـمون ايـن آيـه       نشيني اين جلب رضايت افكار عمومي غرب به معناي فقط عقب

تَهم    «: شريفه نيز همين است ى تَتَّبِـع ملـَّ ارى حتـَّ الَ النَّصـو ودهالْي نكلَن تَرْضَى عو هرگـز  ) (120سـوره بقـره ـ    (» و

 .)شوند مگر آنكه از كيش آنان پيروى كنى يان و ترسايان از تو راضى نمىيهود

 .شوند نشيني بسيار خطرناكي است هرچند متوجه آن نمي كه البته عقب

دارتري نسبت بـه مـثالً    هاي ژرفتر و ريشه نشيني هاي ديگري از عقب امروزه نيز در صحنه اسالمي شاهد شبح

ها، در اصـل بيـانگر اخـتالف نظرهـايي ميـان كشـورهاي عربـي و         يده كه درگيريدو ملت مجزا هستيم؛ اخيراً اين ا

 .اسراييل است و مسئله فلسطين هيچ نقشي در اين ميان ندارد نيز مطرح شده است

هايي، به معناي تسـليم شـدن در برابـر وضـع موجـود وگويـاي         نشيني بايد خاطرنشان ساخت كه چنين عقب

توان يكايـك آنهـا را    هاي بيشتري است كه نمي نشيني ماست واز اين پس مستلزم عقبهاي  نابودي بسياري از دارايي

 .برشمرد

هاي جاودان اسالم را ـ كه هرگز تغيير و تبديل در آن راه ندارد ـ و نيـز     و اخيراً نيز به برادران مسلمان، آموزه

هـاي   هاي قرآن كريم و وعده جام به فرماناي كه همواره به عنوان راه برتر نجات بشريت تلقي خواهد شد و سران شيوه

تَقَاموا علَـى الطَّرِيقَـةِ     «:شـويم   پيروزي آن در صورت استقامت و پايداري نسبت به اين شيوه، يادآور مـي  و أن لـو اسـ

ان در راه درسـت پايـدارى ورزنـد قطعـا آب گـوارايى بديشـ      ] مـردم [و اگـر  ) (16ـ  سوره جن(» لَأَسقَينَاهم ماء غَدقًا

بگو اين اسـت راه مـن   ) (108سوره يوسف ـ  (» قُلْ هذه سبِيلي أَدعو إِلَى اللّه علَى بصيرَةٍ أَنَاْ ومنِ اتَّبعني«؛ .) نوشانيم

قَاموا تَتَنَزَّلُ إِنَّ الَّذينَ قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَ«؛ .) كنيم ام كرد با بينايى به سوى خدا دعوت مى كه من و هر كس پيروى

در حقيقت كسـانى كـه   ) (30سوره فصلت ـ  (» علَيهِم الْملَائكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولَا تَحزَنُوا وأَبشرُوا بِالْجنَّةِ الَّتي كُنتُم تُوعدونَ

هان بـيم مداريـد و    ]گويند و مى[آيند  سپس ايستادگى كردند فرشتگان بر آنان فرود مى گفتند پروردگار ما خداست

 .)غمين مباشيد و به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد

نشـيني از   نشيني از هر بخش از مقتضاي عقيده بـه معنـاي عقـب    سازيم كه هر عقب همچنين خاطرنشان مي
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و به بخـش   توان از انكار قرآن نسبت به مؤمناني كه به بخشي از كتاب ايمان اي است كه مي همه آنهاست و اين نكته

اي اسـت و   هـاي بهـم پيوسـته    توان برداشت كرد زيرا عقيـده و نظـام اسـالمي بخـش     ورزند مي ديگري از آن كفر مي

 .توان آنها را از يكديگر جدا ساخت نمي

 الاباليگري در شخصيت كنوني

هـاي   تـوجهي  ممكن است انتقاد جدي و شديدي كه متوجه جوامع مـدني كنـوني اسـت بيشـتر در رونـد بـي      

توجهي مفرط به هر آنچه انسـاني و اجتمـاعي    توجهي در گوش سپردن به نداي فطرت، بي چندجانبه نهفته باشد؛ بي

 ...است و 

توجهي اجتماعي و اخالقي در حقيقت نمود بيمارگونه رواني خطرناكي از بيمـاري الابـاليگري    اين رهايي و بي

كشـاند و   سازد و به انزواگرايي يا هرج و مـرج مـي   گم مي است كه وقتي شخصيت افراد دچار آن گردد آنها را سر در

زماني كه شخصيت اجتماعي گرفتار آن شود مهمترين عنصر پيوسـتگي و هسـتي و چـارچوب اجتمـاعي آن يعنـي      

ايـن  [اي كه با دچارشدن به اين بيمـاري خطرنـاك،    را از وي سلب مي كند، بگونه) مسؤوليت در برابر جهان هستي(

 .فهومي براي وي نخواهد داشتهيچ م] مسؤوليت

توان به تمدنهاي فروپاشيده در هر دوران نگريست و ديد تا زماني كه روحيه ابقـاي تمـدن و    در اين راستا مي

روحيه مسؤوليت و دلسوختگي در اين جامعه وجود داشت، جامعه بهم پيوسته و پابرجايي بود ولي همينكـه روحيـه   

توان رشد و توسعه تمدن هر امتـي   اي كه مي گذارد بگونه معه رو به سقوط ميشود، عقربه تمدن جا مزبور كمرنگ مي

هـاي عمـومي،    را با روند رشد احساس مسئوليت و عظمت اين احساس و كنار گذاردن الاباليگري برخاسته از آگاهي

دت حال آنكه شاهد انحطاط تدريجي تمدن بـدنبال رونـد كاسـتي احسـاس مسـئوليت و شـ      . مورد سنجش قرار داد

هاي خـود   بيماري الاباليگري در فرد و جامعه هستيم؛ كافي است نگاهي به روند ظفرنمون اسالم در نخستين طليعه

برخاسته از آگـاهي حـداكثري در پيـامبري بـود كـه از سـوي آسـمان        ] اين شكوفايي[بيفكنيم و ببينيم كه چگونه 

متعال براي آن درنظر گرفته، بـر دوش وي نهـاده   مسئوليت تربيت بشريت و رساندن آن به هدف وااليي كه خداوند 

اي بـود كـه از    هـاي پيـاپي برخاسـته از احسـاس مسـؤوليت مسـلمانان اوليـه        و نيـز چگونـه آن پيـروزي   . شده بـود 

فردي ، كشوري و اسالمي فراتر رفت و با درنورديدن حد و مرزهاي زماني صـورت جهـاني و انسـاني بخـود      مسؤوليت

 .كنند بود كه در آن همگان از دين خدا پيروي مي "روز موعودي"معه نخستين اسالمي به گرفت و همزمان نگاه جا
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توان به آن فرود تمدني كه امت بر اثر ورود عنصر الابـاليگري نسـبت بـه عقيـده يـا بـه        و به همين ترتيب مي

گـرفتن اهـداف تنـگ    ارزش و درنظـر   تفاوتي و مشغول گشتن به امور جزيي و بي توجهي و بي مقتضيات عقيده و بي

مادي دچار آن گشت، توجه كرد و ديد كه چگونه وادادگي و بيراهگي را نصيب آن ساخت و همچون تجربه اندلس ، 

بـه نظـر   . حتي به بهاي از دست شدن سرزمينش گرديد و باالخره نيز به اوضاع غيرقابل تحمل امروزي منجر گرديد

هاي بزرگي كه بر دوش فرد و امت نهاده شده از يك سو و  مسؤوليت توان ميان شما آيا ـ هرچند در عالم خيال ـ مي  

هاي زندگي فردي و اجتماعي بال و پر گسترانده است ـ از سـوي    ـ كه در تمامي ديدگاهها و عرصه  "الاباليگري"اين 

 ديگر، همسويي و توفيقي برقرار كرد؟

كه تاريخ از جامعه صدراسـالم بـراي مـا     هايي الاباليگري گسترده كنوني چنان است كه برخي انواع مسؤوليت

هـايي كـه از    مسؤوليت. شود حال آنكه اصوالً واقعيتي تحقق يافته است گر مي كند همچون يك رؤيا جلوه حكايت مي

 : توان برداشت كرد  مي) اسالم عليه(سخنان موالي متقيان علي 

ها بپردازم، در حالي كـه در حجـاز و    شسزاوار نيست كه در اينجا سر سفره رنگين بنشينم و به انتخاب خور«

دانند و شايسته نيست كه با شـكم   يمامه كساني هستند كه به قرص ناني دسترسي ندارند و معني سيري را هم نمي

پر خواب را بر خويشتن خوش و شيرين سازم ولي پيرامونم شكمهاي گرسنه و جگرهاي تشنه پيوسته با آه و نالـه و  

المـؤمنين بگوينـد ولـي     آيا من دل را به همين خوش داشته باشـم كـه مـردم مـرا اميـر     ...  آهنگ نااميدي بخوابند و

هاي روزگار با آنان همداستان نشـوم و پاهـايم راه بدسـگاالن را بپوينـد؟ بهتـر نيسـت كـه بـا          هيچگاه در ناسازگاري

ام تـا ماننـد    اي اين آفريده نشدهمن بر! بينوايان همدردي نمايم و بدين شيوه رنج و سختي زندگي را از آنان بزدايم؟

 3F1».چارپاياني كه دم آخور ايستاده و تنها فكر كاه و علف باشندخود را به خوردن خوراكهاي چرب و نرم مشغول بكنم

هاي بزرگ آن درعرصه ايجاد همـاهنگي   مسلمانان و تبليغات اسالمي امروز به رغم ايمان به اسالم و مسؤوليت

برند؛ چـه بسـا بـه نـوعي همـاهنگي       ، در نگراني بسر مي"الاباليگري"بيماري خطرناك ميان اين مقتضيات وعوارض 

خيالي ميان ايندو به عنوان يك توجيه رسيده باشند؛ هماهنگي برخاسـته از انحـراف در برخـي مفـاهيم اسـالمي از      

هات كساني كه فرمولهاي پارسايي، قناعت و شكيبايي نسبت به مدلولهاي اصيل آنها و برگرفته از اباطيل و تر: جمله 
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 .اند ناپسندي از اين هماهنگي ارايه داده و هر بخش از جامعه اسالمي را درگير شرايط محيطي خود آن بخش ساخته

 بيماري از اين قرار است، درمان چگونه است؟

ر حقيقت آنست كه يك مقاله يا يك كتاب قادر به درمان اين چنين مسايلي نيسـت، همچنانكـه نبايـد انتظـا    

ينَ  «:اند  اي براي حل آنها داشته باشيم چه پبش تر، راههاي درست و نادرست تبيين شده معجزه آسماني تازه قَد تَّبـ

نَ الْغَيم اي در  لـذا دسـتگاه تربيتـي ـ رسـانه     .) و راه از بيراهه بخوبى آشكار شـده اسـت  )(256سوره بقره ـ  (» الرُّشْد

ز اين بيماري را بايد در شيوه اسالمي در برخورد بـا انحطـاط تمـدني بـه مفهـوم      جامعه اسالمي، برنامه درمان امت ا

 .صحيح آن يعني آنچه در جامعه پيش از اسالم مطرح شده بود، جستجو كند

دهنده ايندو  ايمان، آگاهي  عمل تجلي: اگر آن نوع درمان الهي را پيگيري كنيم خواهيم ديد كه در سه نكته 

 .شود خالصه مي

بر مسئله اخـالق مـؤمن و تغييـر نگـاه وي بـه هسـتي و       ) اهللا عليه و آله وسلم صلي(هاي پيامبراكرم اماولين گ

هاي جهان آفرينش به لحاظ نياز به آفريدگار يگانـه   اي كه در رديف ديگر بخش تعيين جايگاه انسان به عنوان آفريده

بگوييد نيست خدايي جز خداي يگانه تـا رسـتگار   (» قولوا الاله االاهللا تفلحوا«: بخش و مسلط است تكيه داشت  روزي

؛ اين تأكيد چنان شديد و قاطعانه بود كه مسلمانان اوليه پيوند ميان خود و آفريـدگار خـود را چنـان عميـق     .)شويد

 .باختند كردند كه در نظر آنان همه خدايان دروغين و ساختگي رنگ مي احساس مي

غرس كرد، برگرفته از ايمان به خدا و به رسول بزرگـوار و آيـين    در دلهاي مؤمنان) ص(آگاهي كه پيامبراكرم

اسالم بود؛ از جانشيني انسان مسلمان در زمين بود؛ از اين بود كه امت اسالمي پيشتاز تمدنهاي ملـل جهـان اسـت؛    

رين مرحله از برگرفته از كار و تالش براي نجات زمين از چنگالهاي ظلم و الحاد و تباهي بود؛ برخاسته از ورود به آخ

مراحل تكامل بشري و كوشش بـراي رسـاندن كـاروان بشـريت بـه هـدف مـوردنظر بـود؛ همـين آگـاهي بـود كـه             

پرشكوهترين تصاوير همدلي و همبستگي را بر جبين بشريت نقش بست و به عقربه تمدن اجـازه داد بـا آغـاز خـط     

رود تغييـر داد و آنـرا تبـديل بـه      ني بشمار نمياي كه در عمر آدمي زما تصاعدي خود چهره افسرده دنيا را طي دوره

و سپس مرحله عمل فرارسيد؛ اسالم كوشـيد  . چهره درخشان و شاداب و سرشار از تمامي صفات زنده انساني ساخت

ناميد و در آنها كوشيد تا به عنـوان   "عبادات"تا به بخشي از رفتار انسان بپردازد و رهنمونهايي به آن دهد كه آنها را 

هاي عملـي انسـاني    ريزي هاي مثبت و برنامه مناسبي براي تجسم آن ايمان و آگاهي و نيز عزم و اراده و انرژيفضاي 



 
۳٦ 

 

 .هاي مختلف، درنظر گرفته شوند در عرصه

بدين ترتيب نقش عملي عبادات با رشد و نمو ايمان و آگاهي همزمان   و ميزان ارزش آنها در انسان را يادآور 

ايستاد عميقاً گرما و شور ايمان آگاهانه و شكوه پيوند خـود و   وقتي انسان مسلمان به نماز مي شود؛ در آن هنگام مي

سـبحان  «يا » إياك نعبد و إياك نستعين«:گفت  اش مي كرد و هنگامي كه در نمازهاي روزانه آفريدگارش را حس مي

هاي آن ناتوان  از پرداختن به همه جنبهكوشيد تا اين پيوند را چنان تجسم بخشد كه قلم  مي» ربي العظيم و بحمده

 .است

اي كه هدف از آن در چارچوب كلي عبـادات،   كند؛ روزه همين مسئله در مورد روند باشكوه روزه نيز صدق مي

شـود   دار و پروردگارش به رابطه همزمان نظارت و مهرباني تبديل مي تأكيد بر ايمان به خداست زيرا رابطه ميان روزه

اي در چارچوب ضيافت كلي يعني نعمت زندگي و حيـاتي اسـت كـه خداونـد      كند در ضيافت ويژه چون احساس مي

 .متعال به وي بخشيده است

سازد و  گذاردن بر آگاهي است چه آدمي را به مقتضيات ايمان و اسالم خود آگاه مي هدف عبادت روزه انگشت

شـود و نيـز برخـورداري از     چه مانع از اجـراي آنهـا مـي   پوشي از هرآن لزوم فرمانبرداري از آنها و عمل به آنها و چشم

 .سازد هاي عمومي را به وي خاطرنشان مي اي آگاه و مؤمن در هريك از عرصه اراده

برآنيم كه خاطرنشـان سـازيم    توانيم بطوركلي به نقش فعال عبادات در اين زمينه بپردازيم ولي ما دراينجا نمي

اش همجوش گشته بود، نقـش   شده و به عمق وجودش رسوخ يافته و با آگاهيزماني كه عبادات با روح انسان عجين 

 .كرد اي ايفا مي بسيار فعال و سازنده

هاي اسالمي و به هـر فـرد مـؤمني كـه رسـالت       اندركاران تربيت اسالمي، رسانه بنابراين خطاب به همه دست

ياييد همگي بكوشيم تـا بـه تحكـيم ايمـان     سازيم كه ب كند اين فراخوان مخلصانه را مطرح مي خويش را احساس مي

امت به اصول خود و نيز توضيح مقتضيات آن ايمان و ابعاد حقيقي و تهي از هرگونـه شـائبه آن بپـردازيم و از آنجـا     

تنهـي عـن   «هاي برتر اداي آنها ـ مثالً در مورد نماز در حدي كه بـه مرحلـه     امت را نسبت به جايگاه عبادات و شيوه

 .گردد ـ حساس سازيم و در مورد روزه، آنگاه كه راهي هموار براي نيل به پارسايي منتهي مي» منكرالفحشاء و ال

 هاي آن انواع و نمونه: گرايي  فرقه

خانواده آن نيست؛ معناي آن كامالً روشن است هرچنـد   هاي هم هاي اين واژه و واژه نيازي به جستجوي ريشه



 
۳۷ 

 

بوده است؛ در كابرد، تفاوت چنـداني ميـان ايـن     "تعصب" يج آن در گذشتهشود و تعبير را اصطالح جديدي تلقي مي

شود مطمئناً نسـبت بـه ديگـري نيـز      سازيم آنچه در مورد يكي از آنها گفته مي بينيم لذا خاطرنشان مي دو واژه نمي

 .كند صدق مي

نـواع گونـاگوني از   بازگرديم خواهيم ديـد كـه ايـن صـفت در ا    ) فردي و اجتماعي(حال اگر به زندگي انساني 

بسـا بـه شـعاري     دهـد و اي  بخش و غالباً صفت برتر آنرا تشـكيل مـي   رفتارهاي انساني نهفته و در واقع جوهر حركت

 .كنند تبديل گشته كه صاحبان آن با كمال افتخار به آن مباهات هم مي

اي و  شـاوندي، عشـيره  گرايـي خوي  گرايي نژادي، درسـت مثـل فرقـه    گرايي عقيدتي در كنار فرقه ما شاهد فرقه

 .گرايي حزبي و سياسي هستيم جغرافيايي پا به پاي فرقه

هـاي معينـي از گفتمـان رايـج      گرايـي را بـويژه در رده   اي از تعصب و فرقه خالصه اينكه به هركجا برويم سايه

هـايي   رحال ريشـه پندارند چون به را شرّ مطلق مي "گرايي فرقه"بينيم؛ ما از آن دسته كساني نيستيم كه  اسالمي مي

اي از آن هستيم و برآنيم كه افراط  ما معتقد به وجود حالت طبيعي و معقول و سازنده. در عمق سرشت بشريت دارد

 .و كوربيني در آن به انحراف و ويرانگري خواهد انجاميد

لتي بينيم كه غفلـت يـا فراموشـي انسـاني، حـا      اگر از اين جهت در پي جستجوي مشابهي براي آن باشيم مي

ها همواره در برابر  ها و درد و رنج هاي مثبتي هم دارد چه در غير اينصورت همه بدبختي فطري است كه مسلماً جنبه

ساخت ولي البته وقتي غفلت و نسيان از حـدود   كرد كه مسلماً زندگي را بر ما تلخ مي ما چون تابلويي خودنمايي مي

 .انجامد ي خطرناكي ميهاي منف طبيعي خود فراتر رود به تباهي و جنبه

 .بينيم هاي اين دو جنبه با يكديگر را مي گرايي و تفاوت را در فرقه] مثبت و منفي[بنابراين ما هر دو جنبه 

توان در گـرايش طبيعـي بـه سـمت مـذهبي كـه همـاهنگي عقيـدتي عـاطفي و نسـبي و            جنبه مثبت را مي

در اين صـورت طبيعـي اسـت كـه بـويژه هنگـامي كـه بـا         جغرافيايي و مسكني بيشتري با انسان دارد، تلقي كرد؛ و 

استمداد نيرو، امنيـت و همكـاري و هميـاري بمنظـور تحقـق اهـداف       : هاي طبيعي نيز قرين گردد از جمله  گرايش

البالغـه   در نهـج ) السـالم  عليه(موالي متقيان علي . كند اسالم نيز هرگز هيچ گرايش طبيعي را سركوب نمي. مشترك

كاسته شـده حـال آنكـه از وي دسـتان زيـادي       اش بكشد تنها يك دست از قبيله ركس دست از قبيلهه«: فرمايد  مي

 گرفته شده است و هركس اطرافيانش را پاس دارد 



 
۳۸ 

 

 4F1».مودت و دوستي خويشانش را تضمين كرده است

سـتگي  اسالم به شيوه بسيار باشكوهي از اين گرايش طبيعي براي تحكيم پيوندهاي اجتمـاعي و تقويـت همب  

خويشاوندان نسـبت بـه   ) (75سوره انفال ـ  (» وأُولُواْ األَرحامِ بعضُهم أَولَى بِبعضٍ في كتَابِ اللّه« :گيرد  نوعي بهره مي

؛ و به عنوان مثال صله رحم نيز از جملـه مهمتـرين مـوارد مسـتحبي     .)در كتاب خدا سزاوارترند] از ديگران[يكديگر 

 .است

هايي در فطرت آدمي است؛ گرايش به خويشان، به سرزمين و  گرايي داراي ريشه تيم كه مذهبپيش از اين گف

به همه محيطي كه به لحاظ عقيدتي هماهنگي دارند، گرايشي طبيعي است كه اقدام و عمل طبيعـي نيـز در مـورد    

گـوييم اطـالق صـفت     مـي  از اينجاسـت كـه  . آورد ايجاد همسويي و هماهنگي ميان رفتار با اين گرايش را بدنبال مي

 .گرايي منفي بر مواضع اصولي، اطالقي غيرمسؤوالنه يا معترضانه است تعصب و فرقه

مراد از مواضع اصولي نيز آندسته مواضعي است كه ديدگاههاي منطقي انسان و نظرگاههاي منطقي و مستدل 

يوه رفتاري عمـومي در راسـتاي نيـل بـه     او را از هستي، زندگي و انسان به لحاظ تاريخي در حال و آينده و بسان ش

ها بر جايگاه محكم و مستدلي قرار گرفت طبيعـي اسـت    وقتي آگاهي آدمي در اين جنبه. آورد اهداف واال، بدنبال مي

. گرا و متعصـب بخـوانيم   كه همه مواضع وي طبق همين اصول شكل گيرند و در اين صورت ما حق نداريم او را فرقه

گـرا، جـايز    قادي او را يك به يك مورد بحث و نقد قرار داد ولي توصيف او به متعصب يا فرقـه توان اصول اعت آري مي

 .نيست

اي اسـت زيـرا از وي    پايـه  اش نكـوهش كنـيم نيـز منطـق بـي      اينكه او را بخاطر هماهنگي با اصـول اعتقـادي  

ماني سزاوار سرزنش است كه ايـن  ايم كه ميان اعتقادات ، عواطف و رفتار خود تعادل ايجاد نكند حال آنكه ز خواسته

ما تعصب نسبت به مقتضيات توحيد الهي ، ايمـان بـه نبـوت و اسـالم بـه      . انسجام و هماهنگي را بعمل نياورده باشد

كنيم؛ خالصـه   را هرگز تعصب قلمداد نمي... عنوان آيين زندگي و اخالق شايسته و دفاع از عدالت و مبارزه با ستم و 

آنچه فطرت اصـيل نهفتـه در تمـامي افـراد بشـر را جـز امـري مثبـت و سـازنده، چيـز ديگـري             بندي به اينكه پاي

 .خوانيم نمي
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۳۹ 

 

فرمايد  در اين باره چه مي) السالم عليه(گرديم تا ببينيم موالي متقيان علي  بازمي "البالغه نهج"يكبار ديگر به 

شيد، بهتر اسـت ايـن جوشـش و تعصـب را در     خواهيد ناگزير جوشش و تعصب خود را به رخ مردم بك ولي اگر مي«: 

هـاي پسـنديده و رفتارهـاي نيكـويي كـه مهتـران و دالوران خانـدانهاي عـرب و          مايه خصلتهاي شايسته و فـروزش 

هاي بزرگ با آنها بر ديگران برتري يافتند، بكار ببريد؛ آنها با خوي خوش و آرزوي بلند و جانفشاني  سركردگان قبيله

ده و پشتيباني از همسايه و وفاي به عهد و پيروي از نيك منشي و سرپيچي از تكبر و گردنكشـي  ارزنده و كردار ستو

روي در دهش و خودداري از تبهكاري و دوري جستن از كشتار و خونريزي و داد مردم را دادن و فرونشـاندن   و زياده

 5F1».ورزيدند گيري از آشوبگري، در زمين تعصب مي خشم و كناره

كه ما اگر رفتار اصولي را تعصب غيرقابل قبولي تلقي كنيم بايد بر رفتار پيامبران گرامي و همه  واقعيت آنست

ـ نيز همين انگ را بزنيم كه اگر چنين شـود ديگـر حتـي     خداپرستان و مجاهدين و مواضع قاطعانه آنها ـ العياذ باهللا 

 .ا و معيارهاي خود را از دست بدهده يك ارزش انساني هم باقي نخواهد ماند و واي بر بشريتي كه ارزش

ب نمـي   إِذْ « :انگـاريم   ما به عنوان مثال اين گفته فرزندان يعقوب را كه در قرآن نقل شده است در شمار تعصـ

إِسيلَ واعمإِسو يمرَاهإِب كائآب إِلَهو كإِلَه دبي قَالُواْ نَعدعن بونَ مدبا تَعم يهنبونَ قَالَ لمل سـم نُ لَهنَحا وداحا وقَ إِلَهح «

هنگامى كه به پسران خود گفت پس از من چه را خواهيد پرستيد گفتند معبـود تـو و معبـود    ) (133سوره البقره ـ (

 .)پرستيم و در برابر او تسليم هستيم پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق معبودى يگانه را مى

 .رك آن حقيقت بزرگ از سوي ايشان استزيرا بيانگر آگاهي و د

گرايي را كه بايد آنرا نفي كرد، آنچنانكه اندكي پـيش گذشـت، گويـاي انحـراف در      جنبه منفي تعصب و فرقه

روند مقتضيات طبيعي است زيرا همواره ممكن است فرد و امت بر اثر عوامل معيني گرفتار ضعف شخصـيت در بعـد   

سو منجـر   گري نيز به آن افزوده شود مسئله از يك ؛ حال اگر عامل خارجي تحريفعقيدتي ، عاطفي يا رفتاري شوند

گـردد؛ منظـور از    هاي جاهلي مرگبـاري مـي   به اوهام عقيدتي ـ كه امروزه شاهد آن هستيم ـ و از سوي ديگر تعصب  

دلهـا در جهـت    كوشـند آنـرا در   عامل خارجي، تأثيراتي است كه صاحبان منافع تنگ فردي از آن برخوردارند و مـي 

تحقق اطماع خويش و فريب ديگران و به كنترل گرفتن آنان به منظور تحقق اهداف پشـت خـود رسـوخ دهنـد؛ بـه      
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٤۰ 

 

گذرانان و عياشان و پيشاپيش ايشـان فرعونيـاني يـاد كـرد كـه قـرآن كـريم در مـورد          توان از خوش عنوان مثال مي

كنند تا نسبت بـه فرمـانبري آنـان مطمـئن      خود را تحقير ميها و القائات شيطاني از ايشان ياد كرده كه قوم  وسوسه

 :شوند 

ـ « رُونَ  ونَادى فرْعونُ في قَومه قَالَ يا قَومِ أَلَيس لي ملْك مصرَ وهذه الْأَنْهار تَجرِي من تَحتي أَفَلَ صـأَنَـا   ٭ا تُب أَم

ه الْملَائكَـةُ مقْتَـرِنينَ          ٭ا يكَاد يبِينُ خَيرٌ منْ هذَا الَّذي هو مهِينٌ ولَ عـاء م جـ بٍ أَو ن ذَهـ ةٌ مـوِر أَسـ ه لَيـع يلَا أُلْق٭فَلَو 

قـوم خـود نـدا    ] ميان[فرعون در ) (54تا  51آيات : سوره الزخرف (» فَاستَخَف قَومه فَأَطَاعوه إِنَّهم كَانُوا قَوما فَاسقينَ

مـن روان اسـت از آن مـن    ] كاخهاى[من آيا پادشاهى مصر و اين نهرها كه از زير ] كشور[گفت اى مردم ] و[ درداد

 ٭تواند درسـت بيـان كنـد بهتـرم      مقدار است و نمى من از اين كس كه خود بى] نه[آيا  ٭بينيد نيست پس مگر نمى

مغـز يافـت    پس قوم خود را سبك ٭اند اه نيامدهپس چرا بر او دستبندهايى زرين آويخته نشده يا با او فرشتگانى همر

و اگر حالـت طبيعـي انسـاني يعنـي حالـت      .) و اطاعتش كردند چرا كه آنها مردمى منحرف بودند] و آنان را فريفت[

شخصيت ايشان تـا بـه   ) كه به نظر ما منظور از فسق نيز همين است(آگاهي و هشياري خود را از دست نداده بودند 

چه اين عادت عياشان است كه در جهت اشـاعه فسـق ـ بـه ايـن      . آمد كه فريب فرعون را بخورند نمياين حد پايين 

 :معنا ـ بپردازند تا بتوانند اهداف خود را تحقق بخشند 

»     ملُ فَـدا الْقَـو هـلَيقَّ ع ا فَحـ يهـقُواْ فا فَفَسيهتْرَفرْنَا مةً أَمقَرْي كلنَا أَن نُّهدإِذَا أَريرًا وما تَـدسـوره االسـراء   (» رْنَاه

بپردازنـد و در  ] و فساد[داريم تا در آن به انحراف  وچون بخواهيم شهرى را هالك كنيم خوشگذرانانش را وامى)(16ـ

 .)زير و زبر كنيم] يكسره[الزم گردد پس آن را ] شهر[نتيجه عذاب بر آن 

همچنانكه تكبر . لت نزد اين عياشان و بلهوسان استچه بسا خوشگذراني و عياشي خود يكي از عوامل اين حا

ترين و رساترين بيان همين معنـا باشـد    نيز يكي از ديگر عوامل اين حالت منفي است و چه بسا مثال قرآني صادقانه

ابليس كه سـر بـاز زد و كبـر    بجز )( 34سوره بقره ـ (» إِالَّ إِبليس أَبى واستَكْبرَ وكَانَ منَ الْكَافرِينَ«: گويد  آنجا كه مي

 .)ورزيد و از كافران شد

ا   ٭قَالَ ما منَعك أَالَّ تَسجد إِذْ أَمرْتُك قَالَ أَنَاْ خَيرٌ منْه خَلَقْتَني من نَّارٍ وخَلَقْتَه من طينٍ « ا فَمـنْهبِطْ مقَالَ فَاه

فرمود چـون تـو را بـه سـجده امـر      ) (13و12آيات : سوره اعراف(»ك منَ الصاغرِينَيكُونُ لَك أَن تَتَكَبرَ فيها فَاخْرُج إِنَّ

 ٭كردم چه چيز تو را باز داشت از اينكه سجده كنى گفت من از او بهترم مرا از آتشى آفريدى و او را از گل آفريـدى 



 
٤۱ 

 

 .)شو كه تو از خوارشدگانى تكبر نمايى پس بيرون] جايگاه[فرو شو تو را نرسد كه در آن ] مقام[فرمود از آن 

بهرحال، ضعف در شخصيت فردي يا اجتماعي و خودپسندي يا شـيفتگي بـه مـذهب و افـراط در دوسـتي و      

 "مطلـق "به  "نسبي"همه و همه نقش مهمي در تبديل امور ... طلب يا خوشگذران و  وابستگي و تأثير عناصر منفعت

شـوند   ستند و در حد و اندازه معقولي كه باشند، طبيعي تلقي ميدارند؛ مواردي از اين قبيل در اصل اموري نسبي ه

ولي خطر آنجاست كه آدمي بكوشد اين مفاهيم را به مفاهيمي مطلق و معيارهاي عمومي ارتقا دهد و در اين صورت 

ترين شكل تجلي خواهد يافت و بدين ترتيب، مفهوم نسبي سـودمند تبـديل    ترين صورت و پست گرايي به زشت فرقه

دارد زيرا ايـن مفهـوم نسـبي در پيونـد بـا       اش بازمي گردد و او را از حركت سازنده تمدني ه قيدي بر ذهن انسان ميب

شرايط عيني مشخصي است و اگر تبديل به مطلق شد انسان نخواهد توانست از آن شرايط فراتر رود و در اينصـورت  

 .فرجام وي ايستايي و انحطاط مرگبار خواهد بود

خوانيم هرگز  كنيم و به نفي و رد آن در بعد فردي و اجتماعي فرامي گرايي را محكوم مي قتي ما فرقهبنابراين و

منظورمان آن نيست كه فرد و جامعه از عقايد و ايمان خود دست كشند يا به قوم و مذهب و وطـن و حزبـي كـه در    

باشند؛ همچنانكه منظور مـا آن نيسـت   اهداف اجتماعي و امثال آن با آن وجه مشترك دارند، كشش عاطفي نداشته 

كه با قدرت و قاطعيت از اصولي كه به آنها ايمان آورده دفاع نكنند يا با صراحت تمام نظر خود را اعالم ننمايند و در 

منظور ما و تمـامي كسـاني كـه بـه     . جهت تقويت خطي كه به آن باور دارند از راههاي سازنده و خردمندانه نكوشند

ت يـا      ن صفت ميمحكوم كردن اي پردازند نفي هرگونه گرايش غيرعلمي و غيرمنطقي به عقيده، مـذهب، وطـن، مليـ

گيري از منطق سليم و گفتگوي آزاد و سازنده و ممانعت ديگران از اظهارنظر آزادانـه و   حزب و غيره و هرگونه فاصله

 .ن حقيقت استها به منظور رسيدن به واقعيت و دريافت عي منع كارشناسان از مناقشه ايده

همچنين منظور ما نفي هرگونه اقدام پستي است كه مبتني بر اشغال مناصب و پركردن آنها با عناصر طرفدار 

ها و پيامدهاي منفي اينكار بر نهادي كه مديريت آنرا برعهده خواهـد گرفـت و ميـزان     بدون درنظر گرفتن شايستگي

بنـدي وي بـه خـط     توجهي به ميـزان پـاي   ده ارايه دهد و نيز بيتواند از اين جايگاه به هدف اعالم ش خدمتي كه مي

 .اصيل است

اي انساني جز ياري رساندن به ايـن نـژاد يـا     همچنين منظور ما محكوم كردن تمامي مواضعي است كه انگيزه

هاي فطـري عـدالت قـرار داشـته باشـد ـ        آن مذهب ـ حتي اگر اين يك در خطي خصمانه با قواعد انساني و شالوده 



 
٤۲ 

 

 .ندارند

گرايي و تعصب وجود دارد كـه در ابعـاد مختلـف شـاهد آنهـا هسـتيم و در        در برابر، نمودهاي فراواني از فرقه

گيرنـد؛ واقعيـت اينكـه پلوراليسـم      زندگي بشري از باالترين سطوح تا كوچكترين اقدامهاي شخصي ما را در بـر مـي  

ي اجراي بخشيد ولي وقتي در گفتمان و تعامل خـود بـه   هاي اسالمي برا اي براي امت و گزينه مذهبي غناي گسترده

ها و مصايب بسياري را بدنبال آورد و به خاطر آن سيلي از اشك و خون براه  گرايي كوري تبديل گرديد، بدبختي فرقه

آنـرا  ] گرايي يا تعصب فرقه[افتاد؛ امروزه مخلصان اين امت وظيفه دارند با پاك گرداندن گفتمان اسالمي از اين آفت 

 .به حالت طبيعي و سازنده خود بازگردانند

 


