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الف - چه نیازی به تبیین قدرت سیاسی مسلط در کشور داریم؟

یک برداشت غلطی که امروزه در جنبش سیاسی ایران تعمیم و همه گیر شده است اینکه، 
جریان هائی فکر می کنند که تبیین از قدرت سیاسی مسلط بر جامعه توسط جریان های سیاسی 
باعث می شود که این جریان ها یا احزاب و گروه جنبش سیاسی به سمت کسب قدرت سیاسی 
و اقتدارگرائی لنینیستی تمایل پیدا کنند، در صورتی که اصال تبیین از قدرت سیاسی مسلط 
بر هر کشور و هر جامعه ائی در هر شرایط تاریخی شرط الزم تعیین و اتخاذ هر گونه 
تاکتیک و استراتژی در آن جامعه می باشد و شاید بهتر آن باشد که بگوئیم، علت اصلی 
شکست استراتژی ها یا تاکتیک های اتخاذی جریان های سیاسی جنبش سیاسی ایران در طول 
35 سال گذشته حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی و در 50 سال حاکمیت رژیم توتالیتر و مستبد 

پهلوی عبارت بوده از:

1 - عدم درک عینی از جامعه ایران،

2 - عدم تبیین علمی از قدرت سیاسی مسلط بر کشور ایران.

قطعا بدون این دو فاکتور اتخاذ هر گونه استراتژی و تاکتیکی در هر جامعه و کشوری 
محتوم به شکست خواهد بود. به عبارت دیگر رمز موفقیت در اتخاذ هر گونه تاکتیک و 
استراتژی در هر گونه جامعه ائی در گرو فهم علمی این دو حقیقت می باشد. یکی تحلیل 
مشخص یا درک عینی از آن جامعه ائی که می خواهیم در آن حرکتی انجام دهیم، دیگری 

تحلیل مشخص یا تبیین علمی از قدرت سیاسی مسلط در آن جامعه است.

جنبش سیاسی ایران حداقل در طول 100 سال گذشته در عرصه کسب این دو اصل گرفتار 
بحران تئوریک بوده است، به این ترتیب که برای بعضی از جریان ها نه توان کسب درک 
عینی و تاریخی از جامعه ایران بوده و نه تبیین علمی از قدرت سیاسی مسلط، آنچنانکه 
برای بعضی دیگر اگر امکان فهم درک عینی از جامعه ایران بوده است، توان تبیین علمی 
از قدرت سیاسی مسلط جامعه ایران نبوده، البته دسته سومی هم در این رابطه بوده اند که 
گرچه توان فهم و تحلیل علمی از قدرت سیاسی مسلط داشته اند، به علت اینکه توان تحلیل و 
درک عینی از جامعه ایران نداشته اند گرفتار این بحران تئوریک شده اند. لذا در این رابطه 
است که کلید واژه فهم بحران جنبش سیاسی ایران در طول 100 گذشته در گرو جایگاه این 

دو اصل بوده، یا نداشتن درک عینی از جامعه ایران و 
یا عدم توانائی در تبیین علمی قدرت سیاسی مسلط بر 

جامعه ایران. 

صد البته در این رابطه، این بحران در طول 35 سال 
حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی بر ایران صورت حادتری 

به خود گرفته است دلیل این امر هم این بوده که:

اوال ماهیت حاکمیت مطلقه فقاهتی در مقایسه با ماهیت 
حاکمیت توتالیتر پهلوی متفاوت و پیچیده تر می باشد.

ثانیا خودساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه 
ایران در دوران مطلقه فقاهتی به علت ندانم کاری های 
رژیم مطلقه فقاهتی در مقایسه با دوران پهلوی پیچیده 

تر شده است.

تبیین قدرت سیاسی  – مبانی تئوری های  ب 
سال   90 در  ایران  در  حاکمیت  یا  مسلط 

گذشته:

گرچه از بهمن ماه سال 57 - که انقالب ضد استبدادی 
روحانیت  رسیده  راه  از  هژمونی  تحت  ایران  مردم 
 - پیروزی رسید  به  فقاهتی و والیتی حوزه های شیعه 
در  ایران  سیاسی  جنبش  جریان های  تئوریک  بحران 
صورت  فقاهتی  مطلقه  رژیم  ماهیت  تحلیل  خصوص 
سیاسی  جریان  هر  و  گرفت  خود  به  جانبه ائی  همه 
تالش می کرد در کانتکس تحلیل مشخصی که از رژیم 
مطلقه فقاهتی ارائه می داد به اتخاذ تاکتیک و استراتژی 
باعث  امر  این  که  بپردازد،  رژیم  این  با  مقابله  جهت 
منتقل  استراتژی  بحران  به  تئوریک  بحران  تا  گردید 

1 تبیین قدرت سیاسی مسلط

در

دستگاه حاکمیت مطلقه فقاهتی ایران
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شود. اما به علت پیچیدگی در فهم ماهیت 
این رژیم نسبت به ماهیت رژیم توتالی تر 
به شدت  این رژیم  از  تحلیل  دایره  پهلوی 
وسیع تر از دایره تحلیل ها از ماهیت رژیم 
با  رابطه  در  پهلوی شد، چراکه  توتالی تر 
ماهیت رژیم توتالی تر پهلوی به علت اینکه 
معتقد  سیاسی  جریان های  تمامی  تقریبا 
وابسته  رژیم  یک  پهلوی  رژیم  که  بودند 
به امپریالیسم غرب و سرمایه داری جهانی 
بوده، اختالف های تحلیلی از قدرت سیاسی 
رژیم  با  مقایسه  در  اندازه ائی  تا  مسلط 
در  لذا  و  است؛  بوده  کمتر  فقاهتی  مطلقه 
در  تحلیل ها  اختالف  که  بود  رابطه  همین 
بازگشت  پهلوی  توتالی تر  رژیم  خصوص 

پیدا می کرد به:

1 - طبقه ائی که آن رژیم، نمایندگی سیاسی آن را به عهده داشت،

2 - ساختار اقتصادی ایران که بسترساز طبقه مسلط اقتصادی در آن زمان 
می شد که رژیم توتالی تر پهلوی نمایندگی سیاسی آن را یدک می کشید، 

بنابراین در خصوص تعیین طبقه ائی که رژیم توتالی تر پهلوی نمایندگی 
سیاسی آن را به عهده داشت، اختالف جریان های سیاسی در آن زمان 
بازگشت پیدا می کرد به نوع تحلیلی که از ساختار اقتصادی ایران داشتند. 
که در این رابطه به خصوص از بعد از رفرم ارضی کندی – شاه در 

سال 42 سه نظریه قابل طرح می باشد که این سه نظریه عبارتند از:

اکثریت  که  کمپرادور  یا  وابسته  سرمایه داری  نظریه  اول،  نظریه 
جریان های جنبش سیاسی ایران در آن زمان به این نظریه اعتقاد داشتند. 
طرفداران این نظریه معتقد بودند به علت اینکه از بعد از رفرم تحمیلی 
کندی بر شاه در سال 40 - 42 مناسبات زمینداری در ایران از صورت 
مسلط آن خارج شد و مناسبات سرمایه داری به صورت مسلط با تکیه بر 
سرمایه های نفتی جایگزین آن شد، از آنجائیکه این سرمایه داری مسلط 
تاریخی  نه  داشت  دستوری  صورت  ایران  اقتصادی  مناسبات  بر  شده 
–ساختاری، لذا این امر باعث گردید تا سرمایه داری ایران به صورت 
به سرکردگی  امپریالیسم غرب  و  زائده در خدمت سرمایه جهانی  یک 
امپریالیسم آمریکا بشود. به همین دلیل طرفداران این نظریه، سرمایه داری 

ایران را تحت عنوان سرمایه داری کمپرادور مطرح می کردند.

از  تاسی  با  اندیشه مائو در چین بود که  نظریه دوم، نظریه طرفداران 
نیمه  فئودال –  نیمه  ایران  اقتصادی  بودند که مناسبات  او معتقد  اندیشه 
مستعمره است که خروجی نهائی اندیشه آن ها در باب مناسبات اقتصادی، 
نفی سرمایه داری حاکم بر مناسبات اقتصادی ایران بود. این جریان ها بر 
حاکمیت مناسبات زمینداری در ایران پای می فشردند و به علت وابستگی 
مناسبات  این  پهلوی،  توتالی تر  یعنی رژیم  قدرت سیاسی مسلط  سیاسی 
در کانتکس تئوری های سه جهانی مائو به صورت نیمه مستعمره – نیمه 

فئودال تبیین می کردند.

نظریه سوم، نظریه سوم در خصوص 
آن جریان هائی بود که گرچه معتقد 
بودند که از بعد رفرم کندی – شاه 
در سال های 42 - 40 سرمایه داری 
مسلط  اقتصادی  مناسبات  عنوان  به 
کشور ما شده است، اما از آنجائیکه 
سرمایه داری،  این  اولیه  بسترساز 
و  بوده  داخلی  و  نفتی  سرمایه های 
مضفا خود سرمایه های نفتی تزریقی 
در رفرم 40 - 42 همگی سرمایه 
داخلی بوده است. در این رابطه این 
را  داخلی  سرمایه  نقش  جریان ها 
عمده می کردند و نتیجه می گرفتند که 
سرمایه داری ایران یک سرمایه داری مانند مناسبات سرمایه داری دیگر 
دانست،  کمپرادور  یا  وابسته  را  آن  نباید  لذا  می باشد،  جهان  کشورهای 
چراکه اصال کمپرادور یک مشخصه است نه یک مناسبات و اصال ما 
در قرن بیستم در جهان، سرمایه مستقل نداریم و همه سرمایه ها به نحوی 
سرمایه وابسته یا کمپرادور می باشند. بنابراین جریان های سیاسی طرفدار 
این تئوری عالوه بر اینکه معتقد بودند که از زمان رفرم ارضی 42 کندی 
– شاه در ایران مناسبات زمینداری به صورت مناسبات مغلوب درآمده 
مناسبات  ایران،  سرمایه داری  وابستگی  عدم  به  اعتقاد  علت  به  است، 
سرمایه داری ایران را در کانتکس سرمایه های داخلی به صورت طبیعی 

تبیین می کردند.

که  باشیم  داشته  اشاره ائی  نکته  این  به  جا  همین  در  که  دارد  جا  البته 
طرفداران این نظریه معتقد بودند که وابستگی سرمایه در ایران با سرمایه 
جهانی در کادر تقسیم کار سرمایه داری جهانی به سرکردگی امپریالیسم 
آمریکا یک پدیده طبیعی می باشد، چراکه از نظر طرفداران این تئوری از 
بعد از شکل گیری و تکوین پدیده امپریالیسم در کادر انحصارات مالی و 
بانکی کارتل ها و تراست ها دیگر صحبت از سرمایه مستقل کردن امری 

ذهنی و ایده الیستی می باشد.

لذا در همین رابطه بعد از این تبیین های مختلف در باب مناسبات اقتصادی 
مسلط در ایران - بین سال های 42 تا 57 - موضوع بعدی، آرایش مختلف 
ایران توسط آن جریان ها شکل  اقتصادی در  طبقاتی در کادر مناسبات 
گرفت »چراکه همیشه تمامی دعاها برای امین است«. به عبارت دیگر 
فونکسیون آن تحلیل های مختلف در باب مناسبات اقتصادی ایران طرح 
این سوال شد، تا این جریان ها به تبیین این موضوع بپردازند که رژیم 
توتالی تر پهلوی چه در دوران 20 ساله رضاخان و چه در دوره سال های 
20 تا 32 و به خصوص دوره دو ساله حاکمیت مصدق و چه در دوره 
ده ساله بعد از کودتا و چه در دوره بعد از رفرم ارضی کندی - شاه 
یعنی سال های 42-57 نماینده کدام طبقه می باشد؟ چراکه تا این حقیقت 
استراتژی مناسب  تاکتیک و  اتخاذ  به  نمی توانستیم  ما  مشخص نمی شد، 

در "رمز موفقیت در اتخاذ هر گونه تاکتیک  جامعه ائی  گونه  هر  در  استراتژی  و 
می باشد،  حقیقت  دو  این  علمی  فهم  گرو 
یکی تحلیل مشخص یا درک عینی از آن 
حرکتی  آن  در  می خواهیم  که  جامعه ائی 
یا  مشخص  تحلیل  دیگری  دهیم،  انجام 
تبیین علمی از قدرت سیاسی مسلط در آن 

جامعه است."
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جهت مبارزه با رژیم توتالی تر پهلوی دست پیدا کنیم و شاید بهتر این باشد 
که اینطور بگوئیم که، علت بحران استراتژی در میان جریان های جنبش 
سیاسی ایران در سال های به خصوص 42 تا 57 نداشتن تحلیل مشخص 
در باب آرایش طبقاتی در ایران و مشخص نکردن کنکریت طبقه ائی بود 
که شاه و رژیم توتالی تر پهلوی نمایندگی سیاسی آن را به عهده داشت، 
چراکه اگر بخواهیم به صورت مشخص به آرایش طبقاتی سال های 42 - 
57 که بسترساز انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57 شد اشاره ائی داشته 
باشیم، باید بگوئیم که در این رابطه باز تحلیل های سه گانه ائی از طرف 

جریان های سیاسی جنبش سیاسی ایران مطرح شد که عبارت بودند از:

عنوان  به  کمپرادور  سرمایه داری  تبیین  کادر  در  که  جریان هائی   -1
طرفه  یک  تزریق  که  بودند  معتقد  ایران  اقتصادی  مسلط  مناسبات 
سرمایه های نفتی توسط شاه به اقتصاد ایران در مرحله رفرم ارضی 42، 
باعث گردید تا همان زمینداران راس مناسبات زمینداری سال های قبل از 
رفرم ارضی 42 دست نخورده یک شبه لباس زمینداری خود را با تحویل 
زمین ها جهت تقسیم بین دهقانان رها کنند و لباس سرمایه داری صنعتی 
به تن نمایند و یک دسته این سرمایه داران نو رسیده به عنوان بورژوازی 
انحصاری ایران در خدمت دربار و رژیم توتالی تر پهلوی درآیند. البته 

طرفداران این نظریه:

اوال طبقه بورژوازی ایران را یکدست نمی دانستند و آن را به صورت 
الیه الیه تبیین می کردند،

در ثانی معتقد بودند که رژیم مستبد و توتالی تر پهلوی تنها نماینده سیاسی 
بورژوازی انحصاری و درباری بود نه همه طبقه بورژوازی ایران، که 
خود دربار توسط تزریق سرمایه های نفتی - یک شبه در معامله زمین 
با سرمایه های نفتی - به تکوین آن ها دست زده بود. به همین دلیل این 
جریان ها عالوه بر اینکه به ضد خلق بودن طبقه بورژوازی انحصاری 
ایران اعتقاد داشتند، جهت نفی نماینده سیاسی این طبقه معتقد به برخورد 
آنتاگونیستی در کادر استراتژی چریک شهری یا روستائی یا ارتش خلقی 
بعد از ضربه های سال های 53 و 54، در سال 55  از  البته  بودند که 
این جریان ها معتقد به عدم کارائی استراتژی قهرآمیز در  یواش یواش 
و  مستبد  رژیم  به  زدن  ضربه  جهت  که  کردند  سعی  لذا  شدند.  ایران 
توتالی تر پهلوی به سمت مبارزات تحزب گرایانه روی آورند که صد البته 
عدم درک عینی از جامعه آن روز ایران و برخورد انطباقی کردن این 
جریان ها با استراتژی تحزب گرایانه به صورت وارداتی باعث گردید تا 
این جریان ها نتوانند در عرصه تحول استراتژی بعد از بحران استراتژی 
که  برسند،  کیفی  دستاورد  به   54  -  49 سال های  در  ساله   6 قهرآمیز 
استراتژی  بست  بن  بعالوه  تحزب گرایانه  استراتژی  دستاورد  عدم  این 
مسلحانه، باعث گردید تا بستر جهت غصب هژمونی جنبش اجتماعی ضد 
ایران توسط از راه رسیده های اسالم والیتی حوزه های  استبدادی مردم 

فقاهتی فراهم شود.

2 - دسته دوم جریان هائی بودند که هنوز بر پایه مناسبات زمینداری دوره 
20 ساله رضاخان معتقد بودند، آنچنانکه خود رضاخان به عنوان یک 
فئودال و زمیندار بزرگ نمایندگی زمین داران را به عهده داشت. پهلوی 

دوم تا آخر به عنوان نماینده طبقه زمیندار باقی ماند و لذا این جریان ها، 
طبقه زمیندار ایران را طبقه مسلط بر اقتصاد ایران می دانستند نه طبقه 
بورژوازی و در این راستا می کوشیدند با تکیه بر زحمتکشان روستا به 
جنگ قهرآمیز با طبقه زمیندار و نماینده سیاسی آن ها - رژیم مستبد و 
توتالی تر پهلوی - بپردازند. به عبارت دیگر از نظر این جریان ها، رژیم 
مستبد و توتالیتر پهلوی در طول 50 سال حاکمیت خود پیوسته هم خود 
جزو بزرگ ترین زمینداران ایران بوده و هم پیوسته نماینده سیاسی طبقه 

زمیندار ایران می کرده است.

3 - دسته سوم جریان هائی بودند که به علت یکدست دیدن طبقه بورژوازی 
ایران، کل طبقه بورژوازی ایران را ضد خلق تحلیل می کردند و رژیم 
مستبد و توتالی تر پهلوی را - به خصوص از سال 42 به بعد - نماینده 
سیاسی طبقه بورژوازی ایران می دانستند و لذا جهت مقابله با این رژیم از 
سال 42 به بعد معتقد به انقالب سوسیالیستی شدند، برعکس جریان های 
بورژوا  انقالب  به  معتقد  حاکمه  طبقه  سرنگونی  جهت  که  دوم  و  اول 
دموکراتیک بودند، چراکه طرفداران جریان اول و دوم معتقد بودند که 
منهای طبقه کارگر در ایران - که یک طبقه صد در صد انقالبی می باشد 
- به علت ضعف کمی و کیفی و تاریخی این طبقه و به علت وجود قشر 
گسترده زحمتکشان انقالبی در شهر و روستای ایران، تکیه منحصر به 
فرد بر طبقه کارگر توسط طرح شعار »انقالب سوسیالیستی به رهبری 
منحصر به فرد طبقه کارگر ایران« باعث سکتاریسم و منفرد شدن طبقه 
و 2   1 جریان  دو  لذا  می شود.  طبیعی اش  پیمانان  هم  از  ایران  کارگر 
گرچه در تحلیل و تبیین طبقه زحمتکشان هم پیمان با طبقه کارگر ایران 
با هم اختالف داشتند، اما در خصوص تکیه بر مرحله انقالب بورژوا 
دموکراتیک، قبل از انقالب سوسیالیستی در ایران با هم اختالفی نداشتند.

از  سوسیالیستی  انقالب  طرفداران  یعنی  سوم  جریان  خصوص  در 
آنجائیکه این جریان ها، طبقه کارگر ایران را یک طبقه به کمال رسیده 
به لحاظ کمی و کیفی می دانستند و از آنجائیکه طبقه بورژوازی ایران و 
حتی طیف قشر خرده بورژوازی شهر و روستای ایران را ضد انقالب 
به  سوسیالیستی  انقالب  شعار  بر  تکیه  با  جریان ها  این  لذا  می دانستند، 
عنوان  به  کدام  هر  جریان ها  این  خود  )که  ایران  کارگر  طبقه  رهبری 
سوسیالیستی  انقالب  انجام  جهت  ایران  کارگر  طبقه  سیاسی  نماینده 
می دانستند( هر گونه مشارکت زحمتکشان دیگر ایرانی یا احزاب نماینده 
آن ها را در انجام انقالب سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر ایران غیر 
انقالبی و گاها ضد انقالبی می دانستند و حتی در این رابطه تا آنجا پیش 
رفتند که عامل شکست تمامی مبارزات گذشته طبقه کارگر ایران را تکیه 
انقالب  بر مرحله  تکیه غیر سوسیالیستی  یا  کارگری  بر هژمونی غیر 

اعالم می کردند.♦

ادامه دارد
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منطقه خاورمیانه در کمتر از 20 سال، گرفتار سه سونامی برونی و درونی شد که هر کدام از 
این سه سونامی کافی است تا جغرافیا و تاریخ این منطقه را دچار یک تحول کیفی بکند. این سه 

سونامی عبارتند از:

● جنگ و تجاوز جهان سرمایه داری به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، از بعد از انفجار برج های 
دو قلوی نیویورک در سپتامبر سیاه سرمایه داری، توسط هواپیماهای مسافربری آمریکا.

● جنبش دموکراسی طلبانه بهار عربی.

● تجاوز نظامی همراه با دخالت های سیاسی در بستر انحراف جنبش دموکراسی طلبانه بهار عربی 
و تبدیل آن به جنگ شیعه و سنی توسط سرمایه داری جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و 

ارتجاع منطقه.

1- جنگ و تجاوز جهان سرمایه داری به سرکردگی امپریالیسم آمریکا: 

در سونامی اول امپریالیسم آمریکا کوشید پس از فروپاشی شوروی سابق و بلوک شرق با پایان 
یافتن جنگ سرد، و تک سوار شدن نظم بین المللی در دهه آخر قرن بیستم در راستای استراتژی 
خاورمیانه بزرگ، تحت هژمونی کشور متجاوز و اشغالگر اسرائیل، موضوع القاعده و انفجار 
برج های دو قلوی سرمایه داری جهانی در نیویورک را بهانه کرده و تجاوز مستقیم نظامی توسط 
استراتژی بیابان های سوخته و عینیت بخشیدن به تئوری خانمانسوز جنگ تمدن های هانتینگتون 
در راستای تبدیل تضاد مذهبی بین مسلمانان و مسیحیت - که بوش پسر رئیس جمهور آمریکا 
بردن  تحلیل  و سنی جهت  شیعه  به جنگ   ،- کرد  یاد  آن  از  آغاز جنگ های صلیبی  عبارت  با 
افغانستان و عراق  مسلمانان، موضوع تئوری جنگ تمدن های هانتیگتون به کشورهای مسلمان 
آغاز کرد و در چارچوب قتل و عام انسان ها با مدرن ترین موشک ها و بمب های نسل کش و نابود 

کردن تمامی زیرساخت های اقتصادی این کشورها 
و اجرای پروژه بیابان های سوخته در این کشورها 
و  سیاسی  و  اقتصادی  هژمونی  تثبیت  از  پس  و 
نظامی خود در این کشورها، به صورت فرمالیته و 
عوام فریبانه نیروهای نظامی خود را خارج کرده 
و بدین ترتیب بود که نظم موزائیک مذهبی، قومی 
منطقه خاورمیانه که از بعد از جنگ بین الملل اول 
و متالشی شدن امپراطوری عثمانی با حکومت های 

سیاسی سنی مذهب تثبیت شده بود به هم ریخت. 

افغانستان،  در  تا  آمریکا کوشید  امپریالیسم  چراکه 
مجاهدین تاجیک به رهبری شاه مسعود )که توسط 
و  ایران  به  نزدیکی  خاطر  به  شد(  ترور  طالبان 
شیعه جایگزین پشتوهای سنی مذهب بکند که برای 
افغانستان  بر  خود  کمی  اکثریت  خاطر  به  قرن ها 
حاکمیت سیاسی و اقتصادی و مذهبی داشتند و در 
عراق هم جریان های معتدل شیعه وابسته به ایران 
تحت رهبری جعفری و مالکی و حکیم جایگزین 
تسنن  اهل  جمعیت  به  وابسته  که  صدام  حکومت 
مذهب  بودن  علوی  به  توجه  با  کرد.  بود،  عراق 
خانواده اسد در سوریه و شیعه بودن حزب هللا و 
حزب امل لبنان، هاللی از شیعه تکوین پیدا کرد که 
تکوین این هالل شیعه عامل شعله ور شدن جنگ 
شیعه و سنی در این منطقه گردید، چرا که از بعد 
از متالشی شدن امپراطوری عثمانی و از بین رفتن 
مسلمانان  بر  عثمانی  مذهب  سنی  ترکان  هژمونی 
جهان، خانواده سعودی در عربستان - که خود را 
 ،- می دانستند  شریفین  حرمین  خادمین  متولی، و 

داعش

جنگ شیعه و سنی،

به جای مبارزه دموکراسی طلبانه بهار عربی

مولود جایگزین شدن

سی
سیا

ل 
حلی

ت
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مدعی هژمونی مسلمانان جهان بودند.

با تکوین هالل شیعه، دولت سعودی به علت خالء و فاصله بین مسلمانان 
آفریقا و مسلمانان آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی هژمونی خود را 
در خطر دید، لذا برای دستیابی دوباره به هژمونی سابق کوشید تا این 
هالل شیعه را متالشی نماید. طبیعی است که حلقه ضعیف هالل شیعه که 
ضربه پذیری باالئی دارد، یکی حلقه عراق است و دیگر حلقه سوریه، 
دلیل این امر هم این است که در عراق حدود 45% و در سوریه حدود 
این رابطه است که حکومت  در  لذا  تسنن می باشند،  پیرو مذهب   %60
افروختن  بر  توسط  خود  همپیمانان  تحریک  با  می کند  تالش  سعودی 
جنگ شیعه و سنی در کشورهای پاکستان و مناطق سنی نشین ایران از 
بلوچستان تا خوزستان، عراق، سوریه، لبنان، یمن و حتی بحرین و مصر 

هالل شیعه را ضعیف و متالشی کند.

بعد از شکست چالدران در دوران  از  فقاهتی هم که  البته رژیم مطلقه 
مترصد  دستگاه حکومت صفویه  دستی  هم  به  شیعه  صفویه، روحانیت 
برابر دستگاه حکومتی سنی  تا توسط دستگاه شیعه حکومتی در  بودند 
تا  که گرچه  درآیند،  آلترناتیو حکومتی  به صورت یک  عثمانی  مذهب 
اندازه ائی این امر در زمان صفویه تحقق پیدا کرد و حکومت صفویه به 
عنوان اولین حکومت قدرتمند شیعه دولتی و فقاهتی در برابر تسنن دولتی 
عثمانی عینیت تاریخی پیدا کرد )در این رابطه آل بویه را نباید به عنوان 
به  اما  تعریف کرد(.  برابر تسنن حکومتی عباسیان  شیعه حکومتی در 
علت عقب نشینی افشاریه و نادرشاه از حمایت شیعه حکومتی در برابر 
امپرطوری عثمانی و در ادامه آن تکیه زندیه و قاجاریه بر حکومت های 
سنتی با پشتوانه ایل های خودی به جای شیعه حکومتی و به همین ترتیب 
تکیه خاندان پهلوی اول و دوم بر حکومت الئیک با حمایت قدرت های 
امپریالیستی به جای شیعه حکومتی با پیروزی انقالب ضداستبدادی 57 
و حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی تحت هژمونی روحانیت حوزه های شیعه 
دوباره آرزوی دوران صفویه، جهت تکوین  فقاهتی  و اسالم والیتی و 
دیوار شیعه حکومتی در برابر تسنن حکومتی در دستور کار رژیم مطلقه 

فقاهتی و روحانیت حوزه شیعه قرار گرفت.

خود  صفویه،  دوران  برعکس  مرحله  این  در  که  تفاوت  این  با  البته 
روحانیت حوزه های شیعه هژمونی حکومت شیعه را در دست دارند؛ و 
بدین ترتیب است که با تکوین هالل شیعه حکومتی و فقاهتی در منطقه 
به سرکردگی  جهانی  امپریالیسم  جانبه  همه  تجاوز  بستر  در  خاورمیانه 
امپریالیسم آمریکا پس از حادثه سپتامبر سیاه، فصل جدیدی در خاورمیانه 
رقم خورد که عنوان این فصل، جنگ بین دو جمعیت مسلمان شیعه و 
سنی است که باهم می جنگند و هم دیگر را به خاک و خون می کشند، 
که  آنهائی  برای  از  می جنگند،  هم  با  چه  برای  از  بدانند  آنکه  »بدون 
نمی جنگند و همدیگر را نمی کشند، اما می دانند که این ها برای چه باهم 

می جنگند« )ماکس وبر(. 

2- جنبش دموکراسی طلبانه بهار عربی:

سونامی دومی که در آغاز قرن بیست و یکم منطقه خاورمیانه را دچار 
یک تحول کیفی کرد، جنبش دموکراسی طلبانه بهار عربی بود که از 
گاری  توقیف  به  اعتراض  در  دانشجو  جوان  آن  خودسوزی  با  تونس 
دستی اش توسط ماموران دولتی آغاز شد و سپس پس از برچیدن حکومت 
به  از مصر  و  رسید  به مصر  تونس،  در  علی  بن  وابسته  و  توتالی تر 
به  آنجا  از  و  بحرین رفت  و  یمن  به  لیبی جاری شد و سپس  سرزمین 
سوریه منتقل گردید و در سوریه بود که این کشتی کامال به گل نشست 
و باعث شد تا جنبش دموکراسی طلبانه بهار عربی کامال به ضد خود 

بدل گردد.

سوال فربهی که در این رابطه در این جا قابل طرح می باشد اینکه، چه 
شد که خورشید جنبش دموکراسی طلبانه بهار عربی به یکباره در جهان 

عرب غروب کرد و به ضد خود بدل گردید؟

و  فونکسیون  به  زمان  این  در  است  بهتر  سوال  این  به  پاسخ  برای 
مختلف عربی  در کشورهای  بهار عربی  گوناگون جنبش  دستاوردهای 
در  جنبش  این  تردید  بی  چراکه  باشیم،  داشته  اجمالی  چند  هر  نگاهی 
کشورهای مختلف عربی دارای دستاورد گوناگون مثبت منفی بوده است.

از  پس  جنبش  این  بود  عربی  بهار  جنبش  اولیه  آبشخور  که  تونس  در 
سرنگون کردن حکومت بن علی اکنون دستاوردی مثبت از دموکراسی 
هر  می کند،  طی  دموکراسی  استقرار  دوران  اکنون  و  می باشد  صاحب 
چند دموکراسی تونس به علت اینکه بر زیرساخت سرمایه داری استوار 
می باشد یک دموکراسی پایدار نیست ولی با همه این تفاسیر جنبش بهار 
عربی در تونس در قیاس با کشورهای لیبی، مصر، یمن، سوریه، بحرین 
تونس  در  بهار عربی  اینکه  می باشد. علت  مثبتی  دستاورد  دارای  و... 
توانسته است دستاوردی مثبتی داشته باشد این است که در تونس به علت 
اینکه جنبش بهار عربی از طرف هژمونی داخلی هدایت شد، نتوانست 
مانند لیبی، سوریه و یمن به ورطه خشونت و آنتاگونیست بیافتد تا بستری 
امپریالیسم  سرکردگی  به  جهانی  سرمایه داری  کشورهای  تجاوز  جهت 
جهانی بشود، همان فاجعه ائی که جنبش بهار عربی در لیبی، سوریه، یمن 

و... گرفتار آن شد.

نظامی  تجاوز  از  سال  دو  از  بیش  اینکه  با  لیبی  خصوص  در  مثال 
این  تا  می گذرد  آمریکا  امپریالیسم  سرکردگی  به  جهانی  سرمایه داری 
زمان هر چه زمان می گذرد، لیبی به سمت ناکجادآباد آنارشیسم و تجزیه 
و جنگ داخلی پیش می رود و هیچ آینده مثبتی برای این روند قابل پیش 
بینی نیست، آنچه اکنون لیبی از بهار عربی نصیبش شده است جز تجاوز 
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زیرساخت های  حذف  و  سوخته  بیابان های  و  کشتار  و  کشت  و  نظامی 
توسط  طبیعی اش  منابع  و  اقتصادی  سرمایه های  غارت  و  اقتصادی 
سرمایه داری جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا چیزی نبوده و نیست 
و در همین قیاس بهار عربی در کشور مصر که پیوسته رهبری سیاسی 
جهان عرب را یدک می کشیده است قابل توجه بیشتری می باشد، چراکه 
گرچه بهار عربی در مصر توانست با سقوط دیکتاتوری حسنی مبارک 
برای مدت یکسال به حکومت نظامیان و ارتش ضد خلقی مصر بر مردم 
پایان دهد، اما عدم وجود و تکوین نهادهای زیرساختی دموکراسی در 
مصر - که معلول دیکتاتوری بیش از صد ساله نظامیان بر مردم مصر 
می باشد - باعث گردید تا دموکراسی در مصر بیش از یکسال به صورت 
فرمالیته و نیم بند دوام پیدا نکند، که البته ندانم کاری های گروه اخوان 
به رهبری  ارتش ضد خلقی مصر  دوباره  بازگشت  بسترساز  المسلمین 
بحرین  یمن و  در  البته  قدرت شد.  بر  انتخاباتی  توسط کودتای  السیسی 
هم جنبش بهار عربی نتوانست حداقل دستاوردی غیر از کشتار و تثبیت 

حاکمیت های مستبد برای مردم این کشورها به همراه بیاورد.  

به  سنی  و  شیعه  جنگ  شدن  جایگزین  سوم  سونامی   -3
جای جنبش دموکراسی طلبانه بهار عربی:

جنبش بهار عربی از زمانیکه پس از مصر و لیبی وارد سوریه شد کامال 
ماهیت مترقیانه خود را از دست داد و به ضد خود بدل گردید. علت این 

تغییر ماهیت بهار عربی در سوریه عبارتند از:

الف – آنتاگونیست و قهرآمیز شدن سریع جنبش بهار عربی در سوریه که 
بسترساز و دعوت از نیروهای سرمایه داری جهانی و کشورهای مرتجع 

منطقه جهت دخالت در جنبش دموکراسی طلبانه مردم سوریه شد.

ب – سرکوب قهرآمیز جنبش دموکراسی طلبانه مردم سوریه توسط رژیم 
ضد خلقی بعث سوریه و خانواده اسد.

در  آمریکا  امپریالیسم  سرکردگی  به  جهانی  سرمایه داری  دخالت   – ج 
راستای حمایت نظامی و تسلیح جنبش اجتماعی و تبدیل جنبش دموکراسی 

طلبانه به جنگ فرقه ائی و مذهبی و جنگ داخلی.

 د – برتری و هژمونی جنبش اخوان المسلمین در فاز اول پروسه بهار 
عربی در کشورهای تونس و لیبی و مصر که این امر باعث تحریک 
)که  اردوغان  طیب  رجب  هژمونی  تحت  ترکیه  عدالت  و  رفاه  حزب 
خود از زیر مجموعه های جنبش اخوان المسلمین می باشد( جهت تثبیت 
خود  البته  شد.  عرب  جهان  مذهب  سنی  کشورهای  بر  ترکیه  هژمونی 

این امر باعث شد تا ترکیه پیروزی قهرآمیز بر حکومت اسد در سوریه 
توسط مخالفین و ارتش حر سوریه کلید فتح هژمونی خود بر جهان عرب 
بداند. این برداشت غلط ترکیه باعث شد تا این کشور به سر پل دخالت 

ارتجاعی ترین قدرت های جهانی و منطقه ائی در سوریه بدل شود.

ه – دخالت کشورهای مرتجع منطقه به سرکردگی عربستان سعودی و 
دموکراسی طلبانه مردم سوریه  مبارزه  مذهبی کردن  در راستای  قطر 
در بستر جنگ داخلی و جنگ منطقه ائی شیعه و سنی و حمایت مالی و 

لجستیکی و تسلیحاتی از جریان های مذهبی در این رابطه.

و - حضور و دخالت مستقیم رژیم مطلقه فقاهتی در کنار حزب هللا لبنان 
سر انگشت اجرائی این رژیم در کانتکس جنگ منطقه ائی شیعه و سنی 
مالی،  حمایت  توسط  شیعه  بر هالل  خود  منطقه ائی  قدرت  تثبیت  جهت 

تشکیالتی، نظامی و... از حکومت اسد و حزب بعث سوریه.

آسیای  از  مذهب  سنی  مسلمان  کشورهای  در  القاعده  شبکه  رشد   – ز 
جنوب شرقی یعنی مالزی، اندونزی، فیلیپین، پاکستان، افغانستان و هند 
گرفته تا خاورمیانه در عراق، سوریه، ترکیه و یمن و کشورهای آفریقائی 
به  واکنش  در  و...  سودان  نیجریه،  مصر،  لیبی،  الجزائر،  تونس،  از 
شیعه دولتی رژیم مطلقه فقاهتی و تکوین هالل شیعه از خلیج فارس تا 

مدیترانه.

ح – خودوپژگی های ژئوپولوتیکی، ژئواستراتژیکی، فرهنگی و مذهبی 
به  عنایت  )با  کشور  این  در  مذهبی  موزائیک  حالت  که  سوریه  کشور 
برتری کمی سنی مذهب ها بر شیعیان و علوی ها و تحمیل سیاسی اقلیت 
مذهبی شیعیان یا علوی ها تحت نمایندگی حزب بعث سوریه و خانواده 
اسد و پافشاری حزب بعث و رژیم مطلقه و حزب هللا لبنان جهت تثبیت 
این کشور در راستای تکوین هالل شیعه از خلیج  حاکمیت شیعیان بر 
فارس تا مدیترانه( باعث شده تا این کشور آبستن جنگ مذهبی شیعه و 
سنی باشد و همین حالت موزائیک مذهبی در چارچوب حاکمیت اقلیت 
شیعه و علوی همراه با سرکوب تاریخی اکثریت سنی مذهبان، شرایط 
شبکه  رهبری  تحت  ارتجاعی  مذهبی  مسلحانه  جریان های  رشد  جهت 
القاعده و برتری میدانی این جریان های مسلح بر ارتش حر سوریه ممکن 
ساخته است که این برتری عامل تمامی تنش های آنتاگونیستی منطقه و 

همچنین رشد و اعتالی گروه داعش در سوریه و عراق شده است.    

4- داعش و جنگ داخلی امروز عراق:

ایدئولوژیکی به تاسی از آبشخور اولیه  گروه داعش به لحاظ فکری و 
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تکوین فکری خود )شبکه القاعده( دارای مشخصات زیر می باشد:

الف – قدرت گرا و حکومت طلب،

ب - پوزیتویست و قشری گرائی و اعتقاد به اسالم فقاهتی،

ج - زن ستیز و ضد مبانی حقوق دموکراتیک،

د - شیعه ستیز و معتقد به تکفیر شیعیان،

ه - مخالفت با حاکمیت و هژمونی سیاسی اسالم حکومتی اخوان المسلمین 
بر کشورهای مسلمان.   

 

5 - پروسه تکوین داعش در عراق و سوریه:

الف – »گروه دولت اسالمی عراق و شام« یا همان »داعش« در 15 
اکتبر سال 2006 پس از نشست شماری از گروه های پراکنده سنی مذهب 
عنوان  تحت  می جنگیدند،  عراق  به  آمریکا  تجاوز  با  که  عراقی  مسلح 
پیدا  تکوین  البغدادی  ابوعمر  به رهبری  دولت اسالمی عراق«  »گروه 

کرد.

 ب – فعالیت این گروه در آغاز فقط در عراق بود و در تاریخ 4/19/ 
البغدادی  ابوبکر  آمریکا  ارتش  توسط  البغدادی  ابوعمر  قتل  با   2010

رهبر فعلی داعش جایگزین او شد.

ج – ابوبکر البغدادی که نام مستعار ابراهیم عواد می باشد، فارغ التحصیل 
در رشته دکترای علوم اسالمی دانشگاه اسالمی بغداد می باشد.

و  برنامه  بغدادی  العمر  ابی  جای  به  بغدادی  ابوبکر  جایگزینی  با   - د 
آنها  جمله  از  که  شد  کیفی  تحول  دچار  عراق  دولت  گروه  استراتژی 

می توان:

1- جایگزین کردن »دولت اسالمی عراق و شام« یا »داعش« به جای 
»گروه دولت اسالمی عراق« توسط دخالت و حضور در جنگ داخلی 
سوریه که این امر با مخالفت ایمن الظواهری رهبر القاعده همراه شد، 
پی  مسئول  الشام«  الهل  النصره  »جبهه  گروه  الظواهری  ایمن  چراکه 
امر  این  بود که  داخلی سوریه کرده  القاهده در جنگ  استراتژی  گیری 
باعث شد تا رهبری القاعده حمایت خود را از داعش و ابوبکر البغدادی 
بر دارد و »جبهه النصره الهل الشام« نماینده خود در سوریه بداند، لذا 
از این زمان بود که ابوبکر البغدادی در برابر شبکه القاعده و رهبری 

ایمن الظواهری اعالم جدائی و استقالل کرد.

و  قدرت  به  دستیابی  و  مبارزه خود  استمرار  که  البغدادی  ابوالبکر   -2
تجزیه عراق و تکوین دولت اسالمی عراق را در گرو گسترش جنگ 
داخلی عراق و پیوند با جنگ داخلی سوریه و حضور این گروه در جنگ 
داخلی سوریه جهت کسب کمک های بین المللی و لجستیکی و نظامی و 
از  در سوریه می دانست، ضمن جدائی  نیرو  پرورش  و  همچنین جذب 
القاعده کوشید هژمونی خود را در سوریه توسط جنگ با »ارتش حر 
که جنگ  بود  ترتیب  این  به  و  کند  تثبیت  النصره«  و »جبهه  سوریه« 
داخلی سوریه به جنگ بین جریان های مخالف دولت مرکزی جهت کسب 

هژمونی داعش تبدیل شد.

جریان های  بر  او  هژمونی  تثبیت  توسط  سوریه  در  داعش  موفقیت   -3
دیگر مخالف دولت مرکزی باعث شد تا داعش در جهت اجرای محور 
استراتژیک خود که تجزیه عراق و تکوین دولت اسالمی عراق در شمال 
در  بود  الدین  االنبار و صالح  و  نینوا  نشین  استان سنی  در سه  عراق 
دستور کار خود قرار دهد، به این دلیل در 15 و 20 خرداد با حمله به 

سامرا و سپس موصل این هدف خود را دنبال کرد.

تکوین دولت اسالمی عراق کوشید  تحقق  البغدادی جهت  ابوالبکر   -  4
انسانی  و  مالی  و  تشکیالتی  حمایت  و  شود  متحد  بعث عراق  با حزب 
الدوری معاون صدام و رئیس فعلی  این حزب که تحت رهبری عزت 
حزب بعث می باشد به خصوص وابستگان این حزب در ارتش عراق به 
دست آورد. تسلیم موصل به داعش در حمله اخیر توسط تسلیم ارتش و 
استانداری و تحویل زرادخانه های موصل و موجودی بانک های موصل 
به داعش نشان دهنده قدرت نفوذ حزب بعث و داعش در سه استان فوق 
می باشد، بطوریکه در تسلیم موصل منهای 430 میلیون دالر ذخیره های 
بانکی بانک های موصل، 90 هزار نفر از نیروهای نظامی و انتظامی 
توانست  داعش  و  کردند  داعش  تسلیم  را  خود  گلوله  یک  شلیک  بدون 
این  به  دهد.  نجات  موصل  زندان های  از  را  خود  زندانی  نفر  هزاران 
ترتیب است که در این شرایط که دولت دست نشانده مالکی در عراق 
می کوشد با نادیده گرفتن حقوق اقلیت ها به تثبیت حاکمیت خود بپردازد 
در عرصه موزائیک مذهبی و قومی و سیاسی عراق شرایط جهت تثبیت 
قدرت داعش به عنوان یک گروه ارتجاعی و قشری و زن ستیز با اندیشه 

طالبان افغانی آماده می باشد. ♦

والسالم    
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شرحی بر نهج البالغه؛ 

أٌَخ فِي هللِا - در گذشته دور من یک برادر دینی داشتم« )منبع؛ جعفر  »َكاَن ِلي فیِما َمَضى 
شهیدی- حکمت 288- صفحه 414(. 

امام در زمانی از ابوذر سخن می گوید که ابوذر تنها و گرسنه در ربذه مرده است و تبلیغات 
زهرآگین و مسموم کننده )بر ضد حرکت عدالت خواهانه ابوذر غفاری( حکومت معاویه آن 
چنان در شام و بر جامعه مسلمانان حاکم شد )که علی االن در سال 36 یا 37 هجری بر آن ها 
حکومت می کند و از ابوذر سخن می گوید؛ یعنی 25 سال بعد از مرگ پیامبر و 10 سال پس 
از مرگ ابوذر تنها در صحرای ربذه به دست عثمان( که مردم حتی خاطره ائی در ذهن از 
بزرگ ترین صحابه پیامبر یعنی - جنده بن جناده یا ابوذر غفاری- نداشتند، ابوذر کسی است که 
پیامبر اسالم در وصفش فرمود؛ راست گوی تر از ابوذر در زیر این سقف آسمان ندیدم و باز 
محمد در توصیف او فرمود؛ بیشتر ساعات عمر ابوذر به تفکر سپری می شود، منادی وحی 
در باب ایمان ابوذر می گفت که؛ »لو علم ابوذر ما فی قلب السلمان فقد کفر یا فقد قتله - اگر 

ابوذر از آن چه که در قلب سلمان می گذرد مطلع می شد او را کافر می پنداشت.« 

هنگامی که محمد پیامبر انسانیت می خواست تا مانند یک نقاش شخصیت ابوذر را بر روی 
صفحه تاریخ انسانیت ترسیم کند به او گفت؛ »ای ابوذر تو تنها آمدی و تنها حرکت می کنی 
و تنها می میری« و آن تنهائی که محمد در ترسیم شخصیت ابوذر بر آن تکیه کالمی می کند 
به معنای جدائی ابوذر از جمع نیست چراکه ابوذر همیشه برای جامعه زندگی می کرد و برای 
ابوسفیانی معاویه  جامعه مبارزه می کرد و در راه شعار عدالت خواهانه خود بر علیه نظام 
در شام و نظام طبقاتی عثمانی در دیگر بالد اسالم، با تبعید به ربذه در تنهائی مرد. در این 
جایگاه تنهائی از نظر پیامبر داللت بر پیش تازی و پیش گامی ابوذر جهت تحقق خواسته هائی 
می کرد که در این نظام به فراموشی رفته بود و برای همین او در رفتن و زیستن و مردن 
تنها بود »کونوا مع الناس و ال تکونوا مع الناس - با مردم باشید اما با مردم نشوید.« زیرا 
همه مردم در یک روال می آیند، زندگی می کنند و هم می میرند اما در میان این همه انسان ها 
اکثریت  )برعکس  دارند  انتخابی  رفتن«  و  زیستن  و  »آمدن  که  هستند  آن ها  از  بعضی  تنها 
که - آمدن و رفتن و مردن- تحمیلی و اجباری و دستوری دارند( و به همین دلیل قرآن برای 
چنین افرادی نام شهید انتخاب می کند که به معنای »گواه و نمونه و الگو« است. با توجه به 
اشاره پیامبر اسالم در این تعریف و ترسیم و نقاشی از شخصیت ابوذر، تنهائی او در - آمدن 

و رفتن و مردن- داللت بر پیش تازی و پیش گامی 
و  رفتن  و  »آمدن  در  ابوذر  بودن  آهنگ  پیش  و 
مردن« می کند، زیرا آمدن ابوذر به اسالم و تولد 
او را باید از سال سوم بعثت پیامبر و در - خانه 
ارقم ابن ابی ارقم در باالی کوه صفا و در مخفی 
گاه محمد- و در آن زمانی بدانیم که ابوذر با محمد 
خلوت می کنند و در آن خلوت »کالمی بین آن دو 
تا  گرچه  که  می شود  بدل  و  رد  ساز  تاریخ  انسان 
کنون بشریت به محتوای آن کالم آشنائی نیافته است 
از  کردی  عمل  و  فونکسیون  چنان  کالم  آن  ولی 
خود زایش کرد که از همان لحظه فرود ابوذر از 
صفای ارقم بن ابی ارقم« جندبن جناده صحرا گرد 
با  که  شد  انسان  ساز  تاریخ  غفاری  ابوذر  به  بدل 
شعار »ال اله اال هللا« خود تمامی شرک را - در 
امه  و  ابوجهل  و  اکرم  و  ابوسفیان  دارالندوه  مکه 
ابن خلف و در کاخ سبز سر به فلک کشیده معاویه 
بن ابوسفیان، و چه در گردن بند زن عثمان و نظام 
طبقاتی جامعه عثمانی و چه در فتوای کعب االحبار 
از  مانده  به ارث  تبر شکن و  که بر سر طالهای 
عبدالرحمن بن عوف همه را چون کوه آتش فشان 
به چالش کشید و آنچنان توفنده و بی امان فریاد زد 
که عثمان در یافت که معاویه توان خاموش کردن 
ابوذر در  فریادهای حق طلبانه و عدالت خواهانه 
ابوذر  که وجود  فهمید  به درستی  و  ندارد  را  شام 
در مدینه آتشفشان اعتراضی خواهد شد که جامعه 
طبقاتی عثمان را زیر و رو خواهد کرد. ابوذر به 
صحرای خشک ربذه در عربستان تبعید شد تا دور 
از جامعه مسلمانان که او چون ماهی به آب به آن 
گرچه  بمیرد.  گرسنه  و  تنها  آنجا  در  بود،  وابسته 
عثمان به نیروهای خود دستور داده بود که در وقت 
رفتن ابوذر از مدینه رسول هللا به صحرای خشک 
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سیمای ابوذر در دیدگاه علی،
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ربذه کسی حق مشایعت او را نداشته باشد، تا غریب و تنها مدینه محمد 
اما علی در لحظه وداع  به طرف صحرای خشک ربذه ترک کند،  را 
ابوذر نمی خواست تا »امام عدالت خواهانه سوسیالیست تاریخ بشر« را 
تنها بگذارد و تسلیم دستور عثمان شود؛ لذا امام انسانیت علی - به همراه 
حسین و حسن و عقیل و عمار- پس از شنیدن خبر حرکت ابوذر از مدینه 
بی درنگ خود را به کاروان ابوذر رسانید و در برابر چشمان باز مردم 

مدینه با صدای بلند این چنین ابوذر را توصیف کرد؛

ابوذر تو به  - همانا ای  لَهُ  َمْن َغِضْبَت  فَاْرُج   ِ ِلهَّ إِنهََّك َغِضْبَت  أَبَاذَّرٍ  »یَا 
خاطر خدا بر نظام طبقاتی عثمان عصیان کردی پس در تنهائی های ربذه 
بر همان خدای خودت تکیه کن. یا اباذر، إِنهَّ اْلقَْوَم َخافُوكَ  َعلَى دُْنیَاُهْم 
َو ِخْفتَُهْم َعلَى ِدینَِك - ای ابوذر نظام طبقاتی عثمان به خاطر حفظ دنیای 
خود از تو ترسیدند و تو را تبعید کردند اما تو به خاطر تحریف عقیده و 
ایمان ضد طبقاتی که داشتی از ایشان ترسیدی. یا اباذر؛ فَاتُْرْك فِي أَْیِدیِهْم 
َما َخافُوَك َعلَْیِه َو اْهُرْب ِمْنُهْم بَِما ِخْفتَُهْم َعلَْیِه - ای ابوذر اکنون که نظام 
عثمانی تو را به ربذه تبعید کرده اند دنیای آن ها را به خود واگذار و تو با 
توشه ایمان و عقیده ات به طرف ربذه برو. یا اباذر؛ فََما أَْحَوَجُهْم إِلَى َما 
ا َمنَعُوَك - ای ابوذر چقدر نظام طبقاتی عثمانی به  َمنَْعتَُهْم َو َما أَْغنَاَك َعمهَّ
این دنیای خویش وابستگی دارند که حتی حضور تو را در مدینه پیامبر 
برای حفظ این دنیای خود تحمل نمی کنند و چقدر تو نسبت به دنیای خود 
ابُِح َغداً َو  ساخته عثمان سبک بال و بی نیازی. یا اباذر، َو َستَْعلَُم َمِن الرهَّ
اْلَْكثَُر ُحسهَّداً - ای ابوذر دیری نخواهد گذشت که این نظام طبقاتی عثمانی 
بر هم بریزد و تو در می یابی که در فردای امروز سود آن برای عثمان 
نیست بلکه این توئی که در این معامله ما بین ایمان و دنیا سود کرده ائی. 
 َ یا اباذر، َو لَْو أَنهَّ السهََّماَواِت َو اْلََرِضیَن َكانَتَا َعلَى َعْبٍد َرتْقاً ثُمهَّ اتهَّقَى الهَّ
ُ لَهُ ِمْنُهَما َمْخَرجاً - ای ابوذر اگر نظام طبقاتی عثمان تو را در  لََجعََل الهَّ
صحرای خشک و لم یزرع ربذه تنها و بی کس قرار دهد و تمامی درهای 
آسمان و زمین را ببندد، باز تو با ایمان و صبر و مقاومت این درهای 
یُوِحَشنهََّك  اَل  َو  اْلَحقُّ  إِالهَّ  یُونَِسنهََّك  اَل  اباذر؛  یا  باز خواهی کرد.  بسته را 
إِالهَّ اْلبَاِطُل - ای ابوذر! در تنهائی های ربذه پیوسته تالش کن که جز حق 
مونسی نداشته باشی و تنها وحشت تو - در زیر سندان شکنجه های ربذه- 
نزدیکی با باطل باشد تا تو با این دو توشه بتوانی در زیر آن همه مشقت 
و گرفتاری مقاومت کنی. یا اباذر؛ فَلَْو قَبِْلَت دُْنیَاُهْم َلََحبُّوَك َو لَْو قََرْضَت 
نُوَك - ای ابوذر اگر تو به جای مبارزه با نظام طبقاتی عثمان  ِمْنَها َلَمهَّ
تسلیم هژمونی قدرت آن ها می شدی آنها به جای این همه کینه و دشمنی و 
شکنجه تو را خودی می پنداشتند و با تو دوستی می کردند و اگر به جای 
تکیه بر ایمانت بر قطعه ائی از دنیای آن ها تکیه می کردی به جای شکنجه 
گاه ربذه تو را در امان نظام خود قرار می دادند« )نهج البالغه- جعفر 

شهیدی- خطبه 130- صفحه 128(.

علی امام انسانیت )در سال 36 و 37( در زمانی که هنوز ده سال از 
مرگ ابوذر نگذشته است و جامعه مسلمانان ابوذر و بزرگی های او را به 

یاد دارند و جنایت نظام عثمانی را در حق او فراموش نکرده اند، در مورد 
ابوذر چنین یاد می کند که؛ »َكاَن ِلي فیِما َمَضى أٌَخ فِي هللِا - در گذشته های 
دور من یک برادر فی هللا داشتم.« آیا علی با اعالم این نظر قصد نقد 
از  آیا علی دوری جامعه  ابوذر دور شده اند؟  از  جامعه ائی را دارد که 
آرمان های ابوذر را که ناشی از تبلیغات مسموم نظام طبقاتی عثمانی و 
نظام ضد انسانی معاویه در شام بود، به عنوان یک خطر اعالم نمی کند؟ 
آیا علی نجات جامعه زمان خود را در گرو پیوند دو باره با آرمان های 
ابوذر نمی بیند؟ اگر بپذیریم که بزرگ ترین حرکت و عمل ابوذر مبارزه 
می خواست  خطبه  این  طرح  با  علی  آیا  بود،  عثمانی  طبقاتی  نظام  با 
مانده  باقی  طبقاتی  نظام  شما  جامعه  امروز  بیماری  که  بگوید  مردم  به 
از عثمان است که تنها با رویه ابوذر قابل مداوا می باشد؟ )چنانکه در 
نخستین خطبه های زمان خالفت برای مردم اعالم کرد( رجوع شود به 
نهج البالغه جعفر شهیدی خطبه 15 و 16- صفحه 16 و صفحه 17 و 

خطبه 92 صفحه 85.

شخصیت ابوذر از نظر امام علی

مشخصه اول- »أٌَخ فِي هللِا« برادری در راه خدا. برای فهم این خصیصه 
و مشخصه ابوذر باید نخست بر گردیم به »پیمان اخوت« که پیامبر اسالم 
با شعار »انما المنون اخوه« )پس از هجرت از مکه و در سال 13 بعثت 
با ورود به مدینه( جهت حل اختالف بین دو قبیله اوس و خزرج و ایجاد 
وحدت بین مهاجرین و انصار ما بین مردم مدینه ایجاد کرد که نام آن 
»پیمان اخوت« بود. طبق این پیمان پیامبر اسالم دستور داد تا هر کدام از 
مردم مدینه - اعم از مهاجرین و انصار یا اوس و خزرج- برای خود یک 
برادر انتخاب کند که پیامبر برای خود علی را به عنوان برادر انتخاب 
کرد. هدف پیامبر اسالم از این پیمان »ایجاد اخوت در جامعه جدید مدینه 
و جلوگیری از اختالف و برادر کشی )که تا قبل از ورود پیامبر اسالم 
به مدینه در بین دو قبیله اوس و خزرج وجود داشت( بود و قصد داشت 
از بستر وحدت به عنوان رشد و اعتالی جامعه مدنی جدید سود جوید. 
نیاز به گفتن ندارد که پیامبر اسالم در سایه »اخوت فی هللا« می خواست 
رابطه بین جامعه مدنی تازه ایجاد شده را از سطح - خونی و قومی و 
خانواده گی و قبیله گی- به سطح فراخونی و فراقومی و فراخانوادگی 
و فراقبیله گی برساند تا بتواند انرژی های گرفتار شده در زندان خون و 
قوم و قبیله را آزاد کند و آن را به سوی ایجاد حرکت و تحول و اعتال و 
رشد برای فرد و جامعه و تاریخ انسان سمت دهد و لذا بزرگ ترین عاملی 
که پیامبر اسالم توانست )به قول جواهر لعل نهرو( به توسط آن مشتی 
به مرحله« تمدن و مدینه برساند و  افراد صحراگرد و غیر متمدن را 
تاریخ بشر را دچار تحول کیفی کند؛ آزاد کردن انرژی افراد در کانتکس 
پیمان »اخوت فی هللا« بود! تا آنجا که پیامبر اسالم در بستر »اخوت فی 
هللا« خطاب به سلمان فارسی می گوید؛ »سلمان منا اهل بیت - سلمان از 

خانواده من است.«
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و  انسان ساز و جامعه ساز  فنر حرکت  بر خدا« شاه  پیمان »برادری 
و  دعوت  تمامی  توانست  آن  توسط  به  که  بود  اسالم  پیامبر  تاریخ ساز 
رسالت خود را بر مبنای این شالوده پی ریزی کند، پیامبر اسالم بر پایه 
پیمان اخوت دعوت خود را توانست در کمتر از 20 سال جهانی نماید و 
بزرگ ترین تمدن های تاریخ را - مصر، ایران و روم- به دعوت تاریخی 
خود تسلیم نماید. بنا بر این رمز و کلید واژه تکامل حرکت پیامبر در 
»اخوت فی هللا« نهفته است و امام علی در زمانی از »اخوت فی هللا« به 
عنوان معیار شخصیت ابوذر صحبت می کند که بزرگ ترین برادر نصبی 
از  فرار  در  و  گروه خارج شد  از  ابوطالب-  بزرگ  فرزند  عقیل   - او 
عدالت علی به معاویه پناه برد. پیمان برادری بر معیار جمع و تشکیالت 
و گروه می تواند عامل یک حرکت اعتالئی بشود اما برای آن که جمع 
از زندان  انرژی های فرد  آزاد کردن  بتواند جهت  و تشکیالت و گروه 
فردیت و خون و قوم و خانواده- فائق آید، الزم است تا بنای حرکت خود 
تا  و  استوار سازد  برای خدا«  شالوده »برادری  معیار  بر  را صادقانه 
زمانی که برای به انجام رساندن این مقصود نائل نگردند، امکان اعتال 
برای آن قوم و جمع، تشکیالت یا گروه میسر نخواهد بود؛ لذا رابطه علی 
با ابوذر بر پایه اخوت فی هللا بوده است و در چارچوب این اصل رکین 
منجر به تکامل و اعتال گردید، برای همین امام علی در ادامه جهت تبیین 
مشخصات شخصیت ابوذر به شرح عوامل بستر ساز »اخوت فی هللا« 
یا »برادری برای خدا« می پردازد و ما نیز در این بحث به این سوال 
پاسخ خواهیم داد که؛ چرا ابوذر توانست به مقام »اخوت فی هللا« دست 
پیدا کند و با افراد برجسته مدینه النبی پیامبر مقایسه گردد؟ امام علی در 
ابوذر می پردازد.  تابلوی شخصیت  نقاشی  این سوال به ترسیم  پاسخ به 
از نظر امام علی هر کسی در جامعه و تشکیالت به صورت اخالقی و 
دستوری نمی تواند به مقام »اخوت فی هللا« دست پیدا کند و در این کادر 
مرتبه ائی  خدا  برای  برادری  سازد،  آزاد  را  خود  محصور  انرژی های 
از تعالی وجود در یک فرد است که پس از نائل شدن به مراتب دیگر 
حاصل می شود، امام علی در ادامه به عواملی که باعث شد تا ابوذر به 

مقام »برادری برای خدا« دست پیدا کند، اشاره می کند.

آنچه  َعْینِِه«  فِي  الدُّْنیَا  ِصغَُر  َعْینِي  فِي  ُمهُ  یُعَّظِ َكاَن  دوم- »َو  مشخصه 
باعث عظمت شخصیت ابوذر در چشم من شد بی مقداری دنیا در چشم 
او بود. از این مرحله به بعد امام علی در توصیف شخصیت ابوذر به 
شرح عواملی می پردازد که توسط آن ابوذر توانست به مقام »اخوت فی 
هللا« در حرکت خود دست پیدا کند. از نظر علی نخستین عامل بستر ساز 
مقام اخوت فی هللا در فرد این است که او بتواند خود را سبک بال بکند، 
از  تشکیالتی-  و  اجتماعی  در روابط   - بتواند  دیگر شخص  به عبارت 
وابستگی های این جهانی خود را آزاد تر کند که به این نسبت می تواند 
در رفتن و حرکت خود را از زمین بکند و پرواز دهد! اما امکان پرواز 
تعلقات - اعم از مال و  بین  انسان های سنگین و گرفتار شده در  برای 
مقام و فرزند و خانواده و خون و قوم و قبیله و شکم و شهوت و قدرت 
و خاک- وجود ندارد که در این مورد حافظ می گوید؛ غالم همت آنم که 

زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزادم

تا انسان نتواند زیر این چرخ کبود خود را - زهر چه رنگ تعلق دارد- 
حاصل  حرکت  در  هللا«  فی  »اخوت  ایجاد  امکان  او  برای  کند،  آزاد 
نخواهد شد، لذا در نگاه امام علی علت تکامل پذیری شخصیت ابوذر در 
این بود که او فرد آزاد و رها شده و سبک بالی بود و از هرچه رنگ 
تعلق داشت توانسته بود در بستر خود سازی »نفس خویش« را آزاد کند 
به عنوان مثال ابوذر توانسته بود در جنگ تبوک تکامل پذیری نفس خود 
را به اثبات برساند. جنگ تبوک از سخت ترین غزوه های دوران 8 سال 

مبارزه نظامی پیامبر اسالم بود که پنج ویژگی داشت؛

اوال - نخستین جنگ بین مسلمانان با امپراطوری روم بود.

ثانیا - نخستین جنگ در خارج از عربستان بود.

ثالثا - جنگ در گرم ترین نقطه تابستان عربستان اتفاق افتاد.

رابعا - این جنگ در بین جنگ های مسلمانان دارای باالترین مسافت تا 
مرزهای روم بود.

خامسا - در این جنگ امکانات )به لحاظ لجستیکی و تدارکاتی( مسلمانان 
در حد اقل ممکن قرار داشت.

دالیل فوق تاثیر زیادی بر سپاه اسالم داشت و هر چه که زمان می گذشت 
رفته رفته افرادی که نتوانسته بودند به مقام »فی اخوت هللا« دست پیدا 
به  البته  می گشتند.  بر  مدینه  به  و  می کردند  رها  را  پیامبر  سپاه  کنند، 
موازات فرار یا برگشت افراد از سپاه خبر آن به فرمانده سپاه که خود 
پیامبر اسالم بود می رسید و پیامبر اسالم در واکنش به اخبار رفتن افراد 
این جمله را تکرار می کرد که؛ اگر خیری در او باشد بر می گردد. تا 
خبر به پیامبر رسید که ابوذر هم بر گشت و سپاه اسالم را ترک کرد 
که باز پیامبر اسالم در پاسخ تکرار کرد که؛ اگر خیری در ابوذر باشد 
باز می گردد. سپاه اسالم برای استراحت در منطقه ای می ایستد، که یکی 
از دیده به آن ها به محمد خبر آورد که سایه ائی از دور در حال نزدیک 
شدن به ما است که بی درنگ پیامبر فریاد زد که او ابوذر باید باشد، 
صبر کردند تا آن شبه به سپاه برسد آری ابوذر بود که خسته و پیاده و 
تشنه و گرسنه خود را به سپاه محمد رسانید. بی درنگ خود را به آغوش 
حبیب خود محمد افکند و پیامبر دستور داد تا برای او آب و غذا بیاورند، 
ابوذر با اشاره گفت با خود آب و قوت دارم، و محمد به او گفت پس چرا 
مصرف نکردی و ابوذر در جواب محمد گفت می خواستم مصرف کنم به 
این فکر افتادم که نکند محمد و سپاه او گرسنه و تشنه تر باشند و به این 
آب و قوت من نیازمند، پس آن را ذخیره کردم تا به حبیبم برسانم، پیامبر 
از ابوذر پرسید که دلیل برگشت تو از سپاه چه بود؟ ابوذر در پاسخ گفت 
شتری که بر آن سوار بودم به علت ضعف از حرکت واماند و هر چه 
کردم نتوانستم او را به حرکت وادار سازم، لذا رهایش کردم و پیاده آمدم. 

این بر خورد ابوذر در جنگ تبوک نمایش یک انسان سبک بال است 
که به راحتی می تواند پرواز کند! بیان امام علی در اینجا در خصوص 
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بی مقداری دنیا در چشم ابوذر - بی مقداری صوفیانه نیست که ابوذر 
بخواهد با پشت کردن به دنیا آن را به دنیا داران عطا کند- بلکه »مبارزه 
ابوذر در جهت  اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اخالقی و اعتقادی« 
آبادسازی این دنیا در بستر عدالت و سوسیالیسم بوده است، تا دنیا بتواند 
از کام گروه و افراد و طبقه خاص خارج گردد و در خدمت جامعه و 
همگان قرار گیرد؛ و به این دلیل ابوذر هر روز بر بام تاریخ ایستاده 
و فریاد می زند که؛ »اعجبت لمن ال یجدو القوت فی بیته کیف الیخرج 
علی الناس شاهرا سیف - من تعجب می کنم از کسی که در خانه خود 
قوت نمی یابد و دست به شمشیر نمی برد تا به جان این نظام های عثمانی 
بیافتد.« دنیا در اینجا از نگاه امام علی »وابستگی ها و علقه های« شخص 
است که او را به زمین قدرت و مال و میز و شکم و شهوت و فرزند و 
خانواده و... متصل می کند و به صورت مرغ خانگی می سازد که عاجز 
مردی  »ابوذر  علی  نگاه  از  می شود.  پرواز  برای  عقاب  پر  داشتن  از 
آزاده بود« و او به علت آزادگی خود را از - میز و مقام و قدرت و شکم 
و شهوت و فرزند و خانواده- را رها کرد و هر آنچه که می توانست در 

رسیدن او به »اخوت فی هللا« سدی باشد، رها کرد.

مشخصه سوم؛ »َو َكاَن َخاِرجاً ِمْن ُسْلَطاِن بَْطنِِه فاََل یَْشتَِهي َما اَل یَِجدُ َو 
اَل یُْكثُِر إِذَا َوَجدَ - شکم بر ابوذر تسلط نداشت و نسبت به آنچه که نداشت 
بخیل نبود و بر آنچه که به آن دست پیدا می کرد هم حریص نبود.« در 
این جا سخن بر سر رهائی و آزادی فرد است که مولوی ابیاتی در این 

مورد دارد که در زیر می خوانیم؛ 

که از او حمام تقوی روشن استشهوت دنیا مثال گلخن است

زان که در گرمابه است و در تقا استلیک قسم متقی زین تون صفا است

بهر آتش کردند گرمابه داناغنیا ماننده سرگین کشان

تا بود گرمابه گرم و با نوااندر ایشان حرص بنهاده خدا

ترک تون را عین آن گرمابه دانترک این تون گیر و در گرمابه ران

مرو را کاو صابر است و حادم استهر که در تون است او چون خادم است

از لباس و از دخان و از غبارتونیان را نیز سیما آشکار

گرچه چون سرگین فروغ آتش استپیش عقل این زر چو سرگین ناخوش است

مثنوی مولوی- دفتر چهارم- ص 219- سطر 35 به بعد

مولوی در ابیات دیگری می گوید که؛ 

خواه مال و خواه جاه و خواه نانهم چنین هر شهوتی اندر جهان

خواه ملک و خانه و فرزند و زنخواه باغ و مرکب و تیغ و مجن

چون نیابی آن خمارت نشکندهر یکی زآن ها تو را مستی کند

که بدان مقصود مستی ات بده استاین خمار غم دلیل آن شده است

مثنوی مولوی- دفتر سوم- صفحه 173- سطر چهاردهم به بعد

و باز می خوانیم که؛ 

بند رقیت زپایت بر کندکیست موال آن که آزادت کند

مومنان را زانبیا آزادی استچون به آزادی نبوت هادی است

مثنوی مولوی- دفتر ششم- صفحه 419- سطر 26

مشخصه چهارم ابوذر رهائی از زندان آروزهای دراز و زندان حرص 
انسان برای رها شدن او  و شکم و شهوت که همه باعث سنگین شدن 
می گردد. اگر ابوذر با استخوان )کعب الحبار برای شمش های طالی به 
آیه و   - با  فقاهتی  اساس اسالم  بر  از عبدالرحمن بن عوف  مانده  جای 
حدیث- فتوا صادر می کند( بر سر عبدالرحمن بن عوف می کوبد و در 
برابر معاویه و کاخ سبز او فریاد عدالت سر می دهد به خاطر آن است 
که او فردی است رها از وابستگی. البته ابوذر در دوره حضورش در 
کنار محمد توانسته بود بخشی از خصوصیات خود را از او بی آموزد، 
چنان که امام علی می گوید؛ مهم ترین خصیصه پیامبر سبک بالی و رهائی 
تاریخ  به مقام »اسوه حسنه« در  او را  توانست  بود که  از وابستگی ها 
انسان برساند؛ »َو لَقَْد َكاَن ص یَأُْكُل َعلَى اَْلَْرِض َو یَْجِلُس ِجْلَسةَ اَْلعَْبِد َو 
یَْخِصُف بِیَِدِه نَْعلَهُ َو یَْرقَُع بِیَِدِه ثَْوبَهُ َو یَْرَكُب اَْلِحَماَر اَْلعَاِرَي َو یُْرِدُف َخْلفَهُ 
ْحدَى  تُْر َعلَى بَاِب بَْیتِِه فَتَُكوُن فِیِه اَلتهََّصاِویُر فَیَقُوُل یَا فاُلَنَةُ ِلِ َو یَُكوُن اَلّسِ
أَْزَواِجِه َغیِّبِیِه َعنِّي فَِإنِّي إِذَا نََظْرُت إِلَْیِه ذََكْرُت اَلدُّْنیَا َو َزَخاِرفََها فَأَْعَرَض 
َعِن اَلدُّْنیَا بِقَْلبِِه َو أََماَت ِذْكَرَها ِمْن نَْفِسِه َو أََحبهَّ أَْن تَِغیَب ِزینَتَُها َعْن َعْینِِه 
ِلَكْیالَ یَتهَِّخذَ ِمْنَها ِریَاشاً َو الَ یَْعتَِقدََها قََراراً َو الَ یَْرُجَو فِیَها ُمقَاماً - پیامبر 
اسالم روی زمین غذا می خورد- و مانند برده ها می نشست- و با دست 
پاره خود  لباس  با دست خود  پاره خود را وصله می زد- و  خود کفش 
را می دوخت- سوار االغ برهنه می شد و دیگری را هم پشت سر خود 
سوار می کرد- و آنگاه که یکی از زن هایش بر در خانه اش پرده ائی منقش 
آویزان کرده بود فرمود آن را از نظر من پنهان کن و دور بدار تا دنیا و 
زینت های آن به یاد من نیاید- پس با قلب خود از دنیا اعراض نمود و یاد 
آن را از خود دور ساخت چراکه دوست می داشت تا زینت دنیا از چشمش 
پنهان شود تا از آن برای خود اسباب تجمل فراهم نسازد و دنیا را جای 
استقرار و پایداری نداند و هرگز در آن امید اقامت نداشته باشد« )جعفر 

شهیدی- خطبه 160- صفحه 162- سطر 14 به بعد(.

نَقََع  َو  اْلقَائِِلیَن  بَذهَّ  قَاَل  فَِإْن  َصاِمتاً  دَْهِرِه  أَْكثََر  َكاَن  »َو  پنجم؛  مشخصه 
َغِلیَل السهَّائِِلیَن - بیشتر اوقات خود را به سکوت و تفکر طی می کرد و 
اگر لب به سخن می گشود و بر گویندگان آنجا چیره می گشت و با پاسخ 
خود عطش پرسش گران را می نشاند«- زمانی که از همسر ابوذر در 
باب چگونه زندگی کردن ابوذر در دوران تبعیدی او در ربذه پرسیدند 
او بر سه مبنای زندگی ابوذر در ربذه تکیه کرد؛ اول- سکوت ابوذر. 

دوم- تنهائی ابوذر. سوم- تفکر ابوذر. 

برای همین علی گفت که؛ بیشتر عمر ابوذر در ربذه به سکوت و تفکر 
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می گذشت و به این دلیل امام علی در راستای طرح عوامل سبک ساز 
ابوذر به سکوت و تفکر او اشاره می کند. مولوی در این رابطه می گوید 

که؛ 

و آن چه بجهد از زبان چون آتش استاین زبان چون سنگ و فم آتش وش است

گه ز روی نقل و گه از روی الفسنگ و آهن را مزن برهم گزاف

در میان پنبه چون باشد شرارزانکه تاریک است و هر سو پنبه زار

وزسخن ها عاملی را سوختندظالم آن قومی که چشمان دوختند

روبهان مرده را شیران کندعاملی را یک سخن ویران کند

مثنوی مولوی- دفتر اول- صفحه 34- سطر 14

بنابراین از نظر امام علی یکی از مشخصه های انسان های بزرگ و هم 
بود،  گفتنی هایشان  از  بیشتر  آن ها  نگفتنی های  که  بود  این  ابوذر  چنین 
زیرا بعد از یک خروار سکوت و اندیشه یک مثقال گفتنی هایشان زائیده 
آیه 61   - توبه  قرآن در سوره  این رابطه است که  البته در  و  می شود 
نقل  اسالم  پیامبر  برای  مشرکین  زبان  از  که  مشخصه ائی  بزرگ ترین 
او گوش است! معنای  پیامبر می گفتند  به  این است که مشرکین  می کند 
این کالم آن است که پیامبر اسالم در برخورد با مشرکین بیش از آنکه 
حرص در سخن گفتن داشته باشد، حرص در شنیدن داشت و به علت 
مخالفین  با  برخورد  در  بیشتر  پیامبر  که  بود  شنیدن  در  پیامبر  حرص 
سکوت می کرد تا حرف های آن ها را گوش بدهد که به این دلیل مخالفین 
لقب گوش بر پیامبر گذاشته بودند و در این رابطه است که قرآن در نقل 
قول این لقب مخالفین به پیامبر می گوید؛ ای پیامبر بگو من گوش هستم، 
ولی گوشی هستم که در راه خیر شما هستم. »َوِمْنُهُم الهَِّذیَن یْؤذُوَن النهَّبِي 
ِلْلُمْؤِمنِیَن َوَرْحَمةٌ  ِ َویْؤِمُن  َویقُولُوَن ُهَو أُذٌُن قُْل أُذُُن َخیٍر لَُكْم یْؤِمُن بِالهَّ
این  از  - و  أَِلیٌم  َعذَاٌب  لَُهْم   ِ الهَّ َرُسوَل  یْؤذُوَن  َوالهَِّذیَن  ِمْنُكْم  آَمنُوا  ِللهَِّذیَن 
مخالفین کسانی هستند که برای آزار دادن پیامبر می گویند پیامبر گوش 
است ای پیامبر به این ها بگو درست است که من گوش هستم ولی من 
گوشی هستم که در گوش بودن من برای شما خیری در آن است چراکه 
این پیامبر به خدا ایمان دارد و مومنان را تصدیق می کند و برای کسانی 
که به او ایمان بیاورند رحمتی است و طبیعی است برای کسانی که بدین 
وسیله بخواهند پیامبر را اذیت کنند عذابی مقدر گشته است« )قرآن سوره 

توبه- آیه 61(. 

پس چهارمین خصیصه ابوذر از نگاه علی این بود که؛ ابوذر در جمع 
فردی ساکت بود و بیشتر می شنید تا حرف می زد و آن زمانی که احساس 
می کرد نیاز به گفتن دارد با کالم خود تشنگان را سیراب می کرد، چراکه 

پشت حرف هائی که می زد ساعت ها تفکر کردن وجود داشت. 

مشخصه ششم - »َو َكاَن َضِعیفاً ُمْستَْضعَفاً فَِإْن َجاَء اْلِجدُّ فَُهَو لَْیٌث َعاٍد 
ٍة َحتهَّى یَأْتَِي قَاِضیاً - به خاطر تواضع و فروتنی  َو ِصلُّ َواٍد اَل یُْدِلي بُِحجهَّ
که داشت مردم او را انسانی ضعیف و ناتوان می پنداشتند در صورتی 
که وقتی کار او به عمل می رسید در عرصه کارزار مثل شیر خشمگین 

محکمه  در  و جز  می شد  مردم ظاهر  دشمن  برابر  در  پر زهر  مار  و 
قضاوت او تن به برهان و دلیل نمی داد.« امام علی در طرح خصیصه 
که  می گوید  و  می کند  تکیه  ابوذر  باطن  و  ظاهر  تفاوت  به  ابوذر  پنجم 
بین ظاهر ابوذر و باطن او تمایزی وجود داشته است، به این دلیل که؛ 
ظاهر ابوذر به خاطر تقوا و خشوعی که داشت در نگاه مردم به ظاهر 
افتاده ائی می آمده است و مردم چنین می پنداشتند که ابوذر انسان  انسان 
ظلم پذیر و مظلومی است، در صورتی که با توجه به گفته های امام علی 
عکس آن بوده است و امام می گوید؛ هرچند ابوذر در برابر مردم انسان 
افتاده ائی بود اما در برابر دشمن مانند شیر خشمگین و مار زهرآگین بود. 
یکی از شعارهای ابوذر پیوسته در برابر پرودگار این بود که؛ »یا رب 
المستضعفین« ای پروردگار به ضعف گرفته شده در تاریخ؛ و شاید دلیل 
این که ابوذر پروردگارش را با این نام صدا می کرد به خاطر حساسیتی 
و  زندگی  البته  است،  داشته  تاریخ  مستضعفین  به  نسبت  ابوذر  که  بود 
مبارزات ابوذر نشان می دهد که ابوذر در عرصه مبارزات پیگیر و بی 
امان خود بر علیه استضعاف اقتصادی - بیش تر از استضعاف سیاسی 
یا استضعاف اجتماعی- تکیه داشته است و شاید دلیل این امر آن بوده 
یا استضعاف فرهنگی و استضعاف  ابوذر عامل استضعاف سیاسی  که 
اجتماعی را در استضعاف اقتصادی می دانسته است و نه بر عکس آن، به 
همین دلیل تمامی نبرد ابوذر با نظام عثمانی در مدینه و با نظام ابوسفیانی 
معاویه در شام و با عبد الرحمن عوف و کعب االحبار در راستای »نفی 
استضعاف اقتصادی« بوده است و چنان در این راه مانند شیر خروشان 
توفنده پیش می رفت که وقتی از طرف مخالفین جهت ساکت کردن ابوذر 
با سالح تهدید و تطمیع با او روبرو شدند در پاسخ گفت؛ اگر شمشیرتان 
باقی  حیاتم  از  نفس  یک  تنها  بدانم  من  و  دهید  قرار  من  حلقوم  بر  را 
مانده است، همان یک نفس را در راه حقی که از حبیبم محمد آموخته ام 
برمی آورم! و بدین دلیل بود که دستگاه عثمانی پس از این که در یافت 
تیر  آخرین  کنند در  ابوذر را خاموش  فریاد  نمی توانند  با هیچ صالحی 
ترکش خود راه تبعید او به سرزمین بی آب و علف ربذه را کردند، به 
طوری که ابوذر از فقر و گرسنگی در ربذه مرد. ابوذر قبل از مرگ به 
همسرش می گوید؛ پس از مرگم برو در مسیر کاروان هائی که از آنجا 
می گذرند قرار بگیر و از آن ها برای کفن و دفن من کمک بخواه تا در 
همین جا )صحرای خشک( مرا دفن کنند. همسر ابوذر پس از مرگ او 
و بنا به وصیت ابوذر همین کار را کرد یعنی به مسیر کاروان ها رفت و 
به صورت تصادفی کاروانی را دید که از آنجا در حال عبور بود و تحت 
فرماندهی مالک اشتر نخعی؛ لذا آن کاروان پس اینکه چهره آن پیرزن 
را جهت کمک خواهی دیدند ایست کردند و هنگامی که قصه مرگ ابوذر 
را از زبان آن پیرزن شنیدند و به علت آشنائی باشیر غرنده مشتاقانه در 
مراسم کفن و دفن ابوذر شرکت کردند و جنازه او را در صحرای خشک 
ربذه به خاک سپردند و بدین ترتیب »شیر غرنده صحرای حق و باطل« 
به توسط مالک اشتر که خود شیر غرنده کارزارهای علی با باطل بود، 

به خاک سپرده شد.
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َحتهَّى  ِمثِْلِه  فِي  اْلعُْذَر  یَِجدُ  َما  َعلَى  أََحداً  یَلُوُم  اَل  َكاَن  مشخصه هفتم؛ »َو 
یَْسَمَع اْعتِذَاَرهُ - او احدی را که در باره عمل خالف ایشان عذر موجه 
داشتند سر زنش نمی کرد بنا بر این اگر در برابر عمل افراد دیگر قرار 
می گرفت ابتدا دلیل آن ها را می شنید و بعد به قضاوت در باب اعمال آن ها 
می پرداخت.« در این قسمت از کالم امام علی به خصیصه ائی از ابوذر 
اشاره می کند که مطابق آن ابوذر بر پایه همان بینش که نسبت به اصل 
در محدوده اصل عدالت نظری خالصه  فقط  را  داشت، عدالت  عدالت 
نمی کرد بلکه از نگاه ابوذر اصل عدالت دارای مؤلفه های مختلفی می باشد 
که عبارتند از؛ »عدالت اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، اخالقی یا نفسانی، 
سیاسی، فلسفی و وجودی« که امام علی در این بحث بر اصل »عدالت 
راستای  در  ابوذر  آن  مطابق  که  می کند  تکیه  ابوذر  چشم  از  حقوقی« 
اجرای اصل عدالت حقوقی همیشه اعمال افراد را در قضاوت با کانتکس 
نیات و انگیزه افراد تحلیل می کرد، لذا در تا زمانی که انگیزه افراد را 

نسبت به اعمال آن ها فهم نمی کرد در مورد آنان قضاوت نمی کرد. 

مشخصه هشتم- »َو َكاَن اَل یَْشُكو َوَجعاً إِالهَّ ِعْندَ بُْرئِِه - او هرگز از درد 
و ناراحتی شکوه نمی کرد مگر پس از بهبودی از آن بیماری.« فلسفه 
درد و بیماری برای ابوذر چنان که قرآن مطرح می کند یک آزمایش و 
تجربه بوده است تا انسان بتواند توسط آن ظرفیت های نهفته درون خود را 
که به صورت صبر و مقاومت ظاهر می شود به نمایش بگذارد قرآن در 
این باره می گوید که؛ »َولَنَْبلَُونهَُّكْم بَِشيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوعِ َونَْقٍص ِمَن 
ابِِریَن - الهَِّذیَن إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصیبَةٌ  ِر الصهَّ اْلَْمَواِل َواْلَْنفُِس َوالثهََّمَراِت َوبَّشِ
ِ َوإِنهَّا إِلَیِه َراِجعُوَن - و هر آینه ما بندگان خود را با ترس و  قَالُوا إِنهَّا ِلهَّ
فقر و جان و مال و حاصل همه کارهای ایشان بیازمائیم تا جوهره صبر 
در آن ها ظهور کند- پس بر صابرین بشارت باد که پس از برخورد با 
هر مصیبتی در زندگی خود به خاطر آنکه آن را یک آزمایش الهی جهت 
ظهور ظرفیت های وجودی تلقی می کنند، بر آن صبر می کنند« )سوره 
بقره - آیات 155 - 156(. از دیدگاه امام علی ابوذر با این مشخصه چنین 
برخورد کرد، یعنی به بیماری به عنوان یک آزمایش جهت تبارز پتانسیل 
صبر و مقاومت در درون خود توجه می کرد و نه بالعکس؛ لذا ابوذر در 
زمانی که که گرفتار یک بیماری می شد شکوه و شکایتی از آن نمی کرد 
و کسی هم آگاه به بیماری او نمی شد و در زمانی دیگران را از بیماری 

خود آگاه می کرد که بهبود پیدا کرده بود. 

مشخصه نهم؛ »َو َكاَن یَْفعَُل َما یَقُوُل َو اَل یَقُوُل َما اَل یَْفعَُل - او هر چه 
می گفت ابتدا عمل می کرد و بعد می گفت و هرگز دیگران را در عملی 
که انجام نداده بود، دعوت نمی کرد.« این خصیصه ابوذر ریشه در این 
دستور صحیح اخالقی دارد که مسلمانان را امر می کند به؛ »کونوا دعاه 
الناس به غیر السنتکم - مردم را با اعمالتان به معروف و خیر دعوت 
کنید نه با زبانتان.« )امام صادق( که بی شک بهترین زبان در فرا خوانی 
دعوت »زبان عمل« است، چراکه امام علی تبیین اسالم را چیزی غیر 
ْسالَُم ُهَو  ْسالََم نِْسبَةً لَْم یَْنُسْبَها أََحدٌ قَْبِلي اَْلِ از عمل نمی داند! »َلَْنُسبَنهَّ اَْلِ

ْقَراُر  اَلتهَّْسِلیُم َو اَلتهَّْسِلیُم ُهَو اَْلیَِقیُن َو اَْلیَِقیُن ُهَو اَلتهَّْصِدیُق َو اَلتهَّْصِدیُق ُهَو اَْلِ
ْقَراُر ُهَو اَْلَدَاُء َو اَْلَدَاُء ُهَو اَْلعََمُل - اسالم را چنان تعریف کنم که  َو اَْلِ
پیش از من هیچ کس چنین تعریفی از اسالم نکرده باشد؛ اسالم عبارت از 
تسلیم، کدام تسلیم؟ تسلیمی که بر پایه یقین صورت گیرد- و یقین چطور 
حاصل می شود؟ از طریق تصدیق و کدام تصدیق می تواند بستر ساز یقین 
باشد؟ تصدیقی که معلول اقرار باشد، اقرار به چه؟ اقراری که از عمل 
جعفرشهیدی-  البالغه-  )نهج  است«  عمل  همان  اسالم  پس  شود  زائیده 

حکمت 125- صفحه 382(.

مشخصه دهم؛ »َو َكاَن إِْن ُغِلَب َعلَى اْلَكاَلِم لَْم یُْغلَْب َعلَى السُُّكوِت َو َكاَن 
أَْن یَْسَمَع أَْحَرَص ِمْنهُ َعلَى أَْن یَتََكلهََّم - اگر ابوذر در کالم و سخن مغلوب 
جمع می شد سکوت می کرد زیرا او به شنیدن و گوش دادن بیشتر حریص 
گانه  با سرمایه سه  که  بود  ابوذر مردی  تکلم.  و  گفتن  به سخن  تا  بود 
»سکوت و تنهائی و تفکر« زندگی می کرد لذا طبیعی است مردی که 
چنین سرمایه ائی داشته باشد به شنیدن و گوش دادن از مخالفین )که در 

باب پیامبر اسالم می گفتند( بیشتر حریص است تا به سخن گفتن. 

إِلَى اْلَهَوى  أَْقَرُب  أَیُُّهَما  أَْمَراِن نََظَر  إِذَا بَدََههُ  مشخصه یازدهم؛ »َو َكاَن 
فََخاِلفُهُ فَعَلَْیُكْم بَِهِذِه اْلَخاَلئِِق فَاْلَزُموَها َو تَنَافَُسوا فِیَها فَِإْن لَْم تَْستَِطیعُوَها 
اْلقَِلیِل َخْیٌر ِمْن تَْرِك اْلَكثِیِر - وقتی او در برابر دو امر  فَاْعلَُموا أَنهَّ أَْخذَ 
او دورتر  نفسانی  از خواسته  انتخاب می کرد که  آن را  قرار می گرفت 
باشد. پس بر شما باد تا از چنین اخالقی به چنین شخصیتی عبرت کنید که 
اگر توان کسب همه اخالق ابوذر را ندارید به کسب حداقل آن هم قناعت 

کنید، زیرا فرا گرفتن کمتر بهتر از ترک همه آن است.« 

برای مردم روشن می سازد  این کالم خود را  گفتن  از  امام علی هدف 
که از طرح خصیصه های ابوذر به دنبال طرح مانیفست اخالقی اسالم 
برای مردم است که آن مانیفست در وجود ابوذر مدون شده بود، و برای 
همین امام علی مردم را دعوت به این اخالق پسندیده می کند اما در این 
میان اشاره به نکته ائی می کند که در کسب اخالق اسالمی برای همه یک 
کاملی  شخصیت  یک  ابوذر  شخصیت  امام  نظر  از  می باشد  ضرورت 
بوده است و طبیعی است که اخالق در چنین شخصیت کاملی یک اخالق 
حداکثری باشد که کسب آن برای همه افراد ممکن نباشد لذا امام در پایان 
می فرماید؛ در اخالق - به خاطر عملی بودن- همیشه از حداقل شروع 
کنید و رفته رفته به کمال دست پیدا کنید، برعکس اندیشه که - به خاطر 

ذهنی بودن- الزم است تا بر تعلیم حداکثر تکیه کنیم. ♦

والسالم 

پنج سال از عمر نشر مستضعفین گذشت در آستانه ششمین سال زندگی نشر مستضعفین

ششمین سال تولد نشر مستضعفین بر متامی ره پویان راه سوسیالیسم، دموکراسی سوسیالیستی و انسان سوسیالیستی مبارک باد

در آینه منظومه معرفتی 10 ساله شریعتی
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الف – نگاهی به گذشته برای توجه به آینده:
ا بَْیَن  َحْت لَهُ اَْلِعبَُر َعمهَّ نهج البالغه جعفر شهیدی - خطبه 16 - ص 17 - س 1 »إِنهَّ َمْن َصرهَّ
ِم اَلشُّبَُهاِت... - تقوای رفتن این است که از تجربه ها و  یَدَْیِه ِمَن اَْلَمثاُلَِت َحَجَزتْهُ اَلتهَّْقَوی َعْن تَقَحُّ
َحْت - کشف کند،  سختی های راه چراغ راهی برای شناخت شبهات راه در آینده بسازیم« )َصرهَّ

ِم - خود را به شدت در چیزی افکندن(.  اَْلَمثاُلَِت - عقوبت و شکنجه و سختی، تَقَحُّ

در تابستان سال 55 زمانی که تصمیم گرفتیم تا کوله بار به زمین افتاده معلم کبیرمان شریعتی 
را به دوش بکشیم هرگز فکر نمی کردیم 38 سال بعد در چنین فرآیندی از رفتن راه شریعتی 
)که همان راه سوسیالیسم و راه مستضعفین و راه زحمتکشان ایران می باشد( که امروز قرار 
گرفته ایم، طی طریق کنیم. ما در زمانی )تابستان 55 ( حاضر شدیم کوله بار به زمین افتاده 
شریعتی را به دوش بکشیم که شریعتی از زندان آزاد شده، در حصار فتوای میالنی و قمی و... 
زندان در زندان ساواک و شاه و شیخ و روز نامه کیهان، نه تنها نان و آزادی اش را )به رمی 
جمرات ثالثه ائی که این بار از شیطان به ابراهیم رمی می شد( فدای راهش کرده بود، بلکه نام 
او را هم به رمی گرفته بودند و معلم کبیرمان شریعتی را آنچنان آچمز کرده بودند که خود او 

در شرح حال آن ایام می گوید:

»تنها با بیداری شب ها و خوابیدن روزها و دوری از جمع

کجا دانند حال ما سبکباالن ساحل ها شب تاریک و بیم موج گردابی چنین حائل

تنهائی خود را پاسخ می گفتم«، چراکه سگ ها را رها کرده بودند و سنگ ها را به بند کشیده 
بودند نه توان دفاع از خود داشت، نه تریبونی در اختیار او بود و نه سربازی داشت تا برای 
آینده به او تکیه کند. تنها سالح او که قلمش بود شکسته بودند و تنها امید او - احسان - را هم 
به خاطر صیانت از جانش خود شریعتی به آمریکا فرستاده بود تا با تمام وجوش تنهائی )که 
پیوسته در کویریات خویش به عنوان تنها توشه زندگی فردی اش به آن می اندیشید( تجربه کند. 

تنهائی استخوان سوزی که تنها سرمایه او شده بود و تا مرز بر باد رفتن نام و نان و همه 
چیزش پیش رفته بود، اما در آن مزارآباد شهر بی تپش شریعتی، در تابستان 55 هر جریانی 
سعی در رمی شریعتی ابراهیم زمان از دیگری سبقت می گرفت. باند شیخ مرتضی مطهری که 
جنگ خود را از سال 49 با شریعتی به خاطر سلطه بر حسینیه ارشاد شروع کرده بود و تمامی 
اعوان و انصار خود را )از فتوای میالنی و قمی گرفته تا وعظ واعظان از محمد تقی فلسفی تا 
فاکر و شیخ قاسم اسالمی و انصاری و قلم بدستان از مکارم شیرازی در مکتب اسالم گرفته تا 
طباطبائی و فکلیسم از مهدی بازرگان تا حسین نصر رئیس دفتر شهبانو فرح دیبا همان باندی 

که تا امروز در لباس عبدالکریم سروش و آقازاده 
و اکبر گنجی و ابراهیم نبوی و میالنی و متینی و 
بود  کرده  بسیج  دارد(  ادامه  و...  شایگان  داریوش 
املیسم،  و  فکلیسم  داماد  و  عروس  این  آنچنان  و 
شخصیت شریعتی مانند سید جمال را به رمی گرفتند 
که عالوه بر اینکه خود مرتضی مطهری در برابر 
جنابت  که شریعتی غسل  داد  شهادت  خاتمی  محمد 
نمی کرده و در برابر صادق خرازی اعالم کرد که 
نامه اش به خمینی  شریعتی ساواکی بوده است، در 
در سال 56 پس از مرگ شریعتی، مرگ شریعتی 
خاطر  به  را  شریعتی  و  دانست  خداوند  مکر  را 
تز  از  تاسی  به  روحانیت  باب  در  او  منهایون  تز 
»اقتصاد بدون نفت مصدق« ملعون و مردود خاص 
و عام اعالم کرد و او را عمله ساواک معرفی نمود 
از مرادشان )شیخ  تاسی  به  امروز  او  تا حواریون 
را  تحصیلش  مدرک  روز  یک  مطهری(  مرتضی 
به چالش می کشند، روز دیگر توسط حمید روحانی 
او را ساواکی و عمله شاه بخوانند و روز سوم او 
و  کنند  اعالم  فقیه  والیت  و  خشونت  تئوریسین  را 
روز چهارم او را کم سواد و کم مطالعه و دروغگو 
برای  شریعتی  از  عبور  با  شاید  تا  کنند،  معرفی 
ایران  امروز  لیبرال سرمایه داری غرب در جامعه 
بسترسازی کنند و مانند برادر حاتم طائی برای کسب 
شریعتی  اندیشه  منظومه  زمزم  چاه  در  نان  و  نام 
ادرار کنند. آنچنانکه در سال 55 همراه با باند حسین 
زاده – ساواک شاه تالش می کردند که از یک طرف 
دیوارهای  در  شریعتی  فیزیکی  کردن  محصور  با 
خانه و از طرفی با طرح اندیشه های او در روزنامه 
کیهان توسط آنانیکه در آن زمان حتی از مجله زن 
روز جهت طرح اندیشه دگماتیسم فقاهتی و روایتی 
استفاده می کردند، نام و هویت شریعتی را به چالش 
بکشند آنچنانکه در همین زمان - سال 55 - جریان 

پنج سال از عمر نشر مستضعفین گذشت در آستانه ششمین سال زندگی نشر مستضعفین

ششمین سال تولد نشر مستضعفین بر متامی ره پویان راه سوسیالیسم، دموکراسی سوسیالیستی و انسان سوسیالیستی مبارک باد

منظومه معرفتی پنج ساله نشر مستضعفین،

در آینه منظومه معرفتی 10 ساله شریعتی

38  ساله  آرمان مستضعفین و

1
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چپ مذهبی که در راس آنها سازمان مجاهدین خلق قرار داشت از بعد 
ایدئولوژی  بیانیه تغییر  انتشار  از کودتای اپورتونیست ها در سازمان و 
ایجاد  ایران  مذهبی  جامعه  در  نشدنی  پر  و  آتشین  خندقی   55 سال  در 
کرده بودند، بطوریکه آتش این خندق تا درون خانه شریعتی نفوذ کرده 
بود و آخرین تکیه گاه های او از حسن و محبوبه گرفته تا دستپروده های 
ارشادش را همه با خود برده بود و آنچنان بحران تشکیالتی و تئوریک 
و استراتژیک در تابستان 55 برای این جریان فراگیر شده بود که از بعد 
از دو ضربه ائی که در سال 55 خوردند دیگر در داخل و خارج زندان و 

کشور کشتی موجودیت و حیات و حرکت آنها به گل نشست.

همچنین جریان چپ غیر مذهبی هم که در راس آنها فدائیان خلق قرار 
داشتند در سال 55 به علت ضربات پی در پی ساواک ضد خلقی شاه 
گرفتار همان بحران تشکیالتی و تئوریک و استراتژیک شده بودند، همان 
بحرانی که آنها را آبستن انشعابات بعدی کرده بود. یعنی این حقیقت پس 
از چپ  اعم  آنها  همه  برای  ایران  در جامعه  مسلحانه  از 6 سال عمل 
مذهبی و چپ غیر مذهبی روشن شده بود که در جامعه ایران استراتژی 
قهرآمیز در اشکال مختلف آن چه چریک شهری و چه چریک روستائی 
استراتژی  جز  راهی  و  نمی باشد  فونکسیون  دارای  خلقی  ارتش  چه  و 
حضورش  آخر  سال های  با  )همزمان   41 و   40 سال  از  که  شریعتی 
انجام  برای  مذهبی  ایجاد خودآگاهی  »یعنی  بود  کرده  اتخاذ  در غرب( 

تحوالت ساختاری در جامعه ایران« وجود ندارد. 

در چنین شرایطی بود که شریعتی در تابستان سال 55 از یک طرف 
حضور  امکان  حداکثر  که   - خانگی  نشست های  توسط  بود  مجبور 
اجتماعی او بود - توسط سخنرانی های »حر«، »معراج«، »آموزش های 
قرآن« و... و از طرف دیگر توسط نوشتن مقاالتی چون »خودسازی 
انقالبی« و »عرفان و برابری و آزادی« و همچنین با ارسال نامه هائی 
اینکه  نامه معروف به احسان، عالوه بر  به خویشاوندان خود از جمله 
پاتکی بر علیه تک های هویت سوز ساواک ضد خلقی شاه می زد، راهی 
نو در مسیر جنبش به گل نشسته مسلحانه ایران قرار می داد و آنچنانکه 
در 15 سال گذشته حیات سیاسی خود اعالم کرده بود، »تنها راه تحول 
ساختاری در ایران ایجاد خودآگاهی مذهبی و انتقال خودآگاهی طبقاتی 
و خودآگاهی اجتماعی و خودآگاهی تاریخی از کانال خودآگاهی مذهبی 
می دانست« که این خودآگاهی مذهبی از دیدگاه او تنها توسط تحول در 
منظومه معرفت شناسی اسالم و قرآن و شیعه بر پایه جنگ مذهب علیه 
مذهب و جدال شیعه علوی با شیعه صفوی، تسنن محمدی با تسنن اموی، 
شیعه  با  ابوذری  شیعه  روایتی،  اسالم  و  مجلسی  اسالم  با  قرآنی  اسالم 
اسالم  با  تاریخی  اسالم  فقاهتی،  اسالم  با  پاک  سلمان  اسالم  ابوسفیانی، 
رساله، اسالم تحقیقی با اسالم تقلیدی، اسالم حقی با اسالم تکلیفی، اسالم 
و  بازرگان  سرمایه داری  لیبرال  اسالم  با  خداپرست  سوسیالیست  ابوذر 
سروش، اسالم مسئولیت شیعه بودن با اسالم زیارتی، اسالم شهادت و 
پس از شهادت و حسین وارث آدم با اسالم شفاعتی، اسالم میعاد با ابراهیم 
با اسالم دگماتیسم فردی عبادتی و مناسکی، اسالم علی با اسالم قاسطین 
نمرودی،  شرک  اسالم  با  ابراهیمی  توحید  اسالم  ناکثین،  و  مارقین  و 
اسالم اجتماعی با اسالم فردی، اسالم ارزش با اسالم سود، اسالم دنیای 
لیبرال  اسالم  با  سوسیالیسم  اسالم  دنیا،  منهای  آخرت  اسالم  با  هدفدار 
سرمایه داری،  اسالم  و  بازار  اسالم  با  مستضعفین  اسالم  سرمایه داری، 

با  العذرا  ابوعلی، اسالم مرج  یونانی زده  با اسالم  ابوذری  اسالم ربذه 
اسالم شفاعتی و زیارتی جمکران، اسالم اعتراض با اسالم انتظار، اسالم 
با  با اسالم حکومت، اسالم علما  با اسالم روایت، اسالم سیاست  محمد 

اسالم روحانیت حاصل می شود. 

از طرف دیگر می کوشید برای کسب تریبون های از دست رفته خویش و 
روشن کردن آتش خاموش آنها و عصیان فرو کفته اش توسط شاه و شیخ 
هجرت را برگزیند تا پاسخی مناسب به همه نتوانستن های خویش بدهد و 
با آن هم شاه را و هم شیخ را، هم روزنامه کیهان مصباح زاده را و هم 
هجران استخوان سوز انفرادی 500 شبانه روز کمیته مشترک را، هم 
فتوای حوزه را و هم تبلیغات شبانه روزی بلندگوهای ارتجاع مذهبی را، 
هم کاخ سبز معاویه را و هم حکم فقهی کعب الحبار را، هم فتوای شوم 
میالنی، قمی، شریعتمداری، نجفی مرعشی و... هم فحاشی های مطهری، 
فاکر و طباطبائی را، هم دین فروشان حوزه را و هم  فلسفی،  مکارم، 
زهد فروشان روحانیت را رسوا کند. ولی خدایش مجالش نداد تا برای 
همیشه شریعتی مانند مقتدایش ابوذر به صورت یک سوال در تندپیچ های 
تاریخ ایران قرار گیرد، تا آیندگان تاریخ ایران همیشه خود را موظف 
بدانند که برای رفتن در مسیر اسالم و انسان و زحمتکشان ایران مجبور 
باشند به این سوال همیشگی تاریخ ایران جوابی بدهند و به این ترتیب 
بود که شریعتی آنچنانکه مقتدایش و مرادش حضرت موالنا عالمه اقبال 

الهوری می گفت:

چشم خود را بست و چشم ما گشاد ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد

با مرگ در هجرت، هرگز نمرد، باشد که آیندگان تاریخ ایران، او را 
فهم کنند.

– تابستان 55 دنبال کردن راه شریعتی توسط آرمان  ب 
مستضعفین برای دنباله روی از راهی که شریعتی آغازگر 

آن در تاریخ جنبش ایران بود. 
به این ترتیب بود که در تابستان 55 آرمان با تولد خود تصمیم گرفت تا با 
دنباله روی از استراتژی خودآگاهی بخش شریعتی، راه وی را دنبال کند. 
البته و صد البته این دنبال کردن در طول دنباله روی بود، نه در عرض 
آن. چرا که راه شریعتی در تابستان 55 نیازمند به حرکت طولی داشت 
)آنچنانکه او در سال های 50 و 51 پس از خلع ید مرتضی مطهری و 
دار و دسته اش از ارشاد، در ارشاد انجام می داد(، طبیعی بود که در آن 
حرکت  تاریخی  فهم ضرورت  و  کسب  برای  مستضعفین  آرمان  زمان 
خویش موظف بود قبل از هر چیز به این سوال سترگ تاریخی پاسخ دهد 
که »چه دارد؟« و »چه می خواهد؟« یعنی به میزانی که او می توانست 
مانند  می توانست  بدهد،  مناسب  و  علمی  پاسخی  تاریخی،  این سوال  به 
شریعتی به حرکت خود هویت تاریخی و اجتماعی ببخشد و اما در باب 
سوال اول اینکه »چه دارد؟«، آرمان مستضعفین تمام سرمایه رفتن خود 
را در تابستان 55، در کوله بار به زمین گذشته خود شریعتی می دید که 

عبارت بودند از:

1 - تجربه 15 ساله شریعتی در تاریخ یکصد ساله جنبش ایران که عبارت 
بود از اقدام عملی سازمان گرایانه حزبی توسط انتقال خودآگاهی طبقاتی 
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خودآگاهی  پل  عرصه  در  سیاسی  خودآگاهی  و  اجتماعی  خودآگاهی  و 
در  سیاسی  و  اجتماعی  و  طبقاتی  ساختاری  تحول  انجام  مذهبی، جهت 

ایران به عنوان موفق ترین و تنها راه و استراتژی فاتح در ایران بود.

ما کشف بزرگ  - جلد 1 - ص 255 »نخستین رسالت  آثار  مجموعه 
مجهول غامضی است که از آن کمترین خبری نداریم و آن متن مردم 
است و پیش از آنکه به هر مکتبی بگرویم باید زبانی برای حرف زدن با 
مردم بیاموزیم چرا که اکنون گنگیم ما از آغاز پیدایشمان زبان آنها را از 
یاد برده ایم و این بیگانگی قبرستان همه آرزوهای ما و عبث کننده همه 

تالشهای ما شده است.«

مجموعه آثار - جلد 33 - ص 1032 »من معتقدم که باید از طریق دین 
در وجدان فردی و اجتماعی یک جامعه مذهبی حلول کرد و او را بیدار 
تنها راه  این  یافت و حرف زد،  او زبان و احساس مشترک  با  نمود و 
ممکن است و تجربه های بسیار آن را ثابت کرده است، مبارزه با مذهب 
در یک جامعه مذهبی تنها نتیجه ائی که داشته است اسارت بیشتر مردم 

در جنگ دسیسه های سرمایه داری غرب بوده است.«

که  است  این  کارش  - ص 503 »روشنفکر   20 جلد   - آثار  مجموعه 
و  ناهماهنگی ها  این  دارد  وجود  جامعه  متن  در  که  را  تضادهائی  این 
ناهنجاری هایی که در متن جامعه وجود دارد و در متن واقعیت وجود 
دارد، از متن واقعیت بر دارد و توی احساس و آگاهی جامعه وارد کند، 
هنرمند رسالتش این است. روشنفکر رسالتش این است که تضاد موجود 
در متن جامعه را از واقعیت وارد ذهنیت کند، تضاد تا زمانیکه در عینیت 
نیست،  حرکت  عامل  هرگز  نشود  جامعه  ذهنیت  وارد  و  باشد  جامعه 
بنابراین نفس تضاد در جامعه عامل حرکت نیست اگر تضاد وارد ذهنیت 
جامعه بشود و به آگاهی برسد آنوقت عامل حرکت می شود این است که 

فقر عامل حرکت نیست احساس فقر عامل حرکت است.«

2 - هم زمان )مانند شریعتی( جنگیدن در سه جبهه استبداد شاه، استثمار 
سرمایه و استحمار شیخ.

مجموعه آثار - جلد 6 - ص 176 »سه بت، مجسمه این سه قدرت قابیلی، 
یا سه مظهر ابلیس یا تثلیث ضد توحیدی شرکند، فرعون را بزن که ان 
الحکم اال هللا، قارون را بزن که المال للله و بلعم باعورا را بزن که الدین 
للله، هر روشنفکر ابراهیمی با بینش فکری و روش مبارزه اجتماعی ائی 
که دارد و نیز بر حسب نظام اجتماعی ائی که دارد و نیز برحسب نظام 
اجتماعی ائی که در آن مسئول است تکیه اساسی را بر روی یکی می نهد، 
و  استبداد  با  بیشتر  و  می شمارد  فرعون  را  آخری  سیاسی  مبارز  یک 
تعیین  به  معتقد  دیگر  متفکر  یک  می کند،  مبارزه  فاشیسم  و  میلیتاریسم 
کنندگی عامل اقتصاد است، لذا آخری یعنی قارون را می زند و اما یک 
روشنفکری که جهل و جمود فکری را عامل خفه کننده می داند و معتقد 
می شود تا مغزها تکان نخورد هیچ چیز تکان نخواهد خورد، آخری یعنی 

بلعم باعورا را می زند.«

روشنفکر  کار  آغاز  نقطه  »پس   168 - ص   20 جلد   - آثار  مجموعه 
به جامعه اش یک  بخشیدن  نجات و حرکت  و  احیاء  در  او  و مسئولیت 

پروتستانیسم اسالمی است تا: 

الف – ذخایر عظیم فرهنگی جامعه مان را استخراج کند.

ب – تضادهای اجتماعی و طبقاتی را از بطن جامعه موجود به قدرت 
هنری و نویسندگی و گویندگی و دیگر امکاناتی که در اختیار دارد منتقل 

کند.

ج – میان جزیره انتلکتوئل و ساحل مردم که از هم دور افتاده اند پل بزند.

د - سالح مذهب را از دست سنتی ها در آورد و مذهب را بازخوانی کند.

ه – یک رنسانس مذهبی بکند.

و - پروتستانتیسم اسالمی بکند و این انرژی عظیم متراکم را در خدمت 
معلمی  عنوان  به  من  که  است  بدینگونه  بیاورد.  در  اجتماعی  حرکت 
دردمند در میان شما دانشجویانم که از عمق رنج ها و تجربه های تاریخ و 
مردمم برخاسته ام، امیدوارم که روشنفکر به یک ایمان تازه برسد و توده 
مردم به یک خودآگاهی جوشان و مترقی، زیرا توده مردم ما به آگاهی 

نیاز دارد و روشنفکر ما به ایمان.«

3 - مبارزه با سرمایه و شیخ - مانند شریعتی - باید از کانال مبارزه با 
استبداد و شاه بگذرد.

4 - مبارزه با شیخ - مانند شریعتی - باید از بستر جنگ مذهب با مذهب 
توسط ایجاد خودآگاهی مذهبی عبور بکند نه حذف فیزیکی، به عبارت 
دیگر آنچنانکه شریعتی می گفت »باید مردم را از این ها بگیریم، نه این ها 

را از مردم.«

5 - مبارزه با سرمایه باید از طریق شعله ور کردن مبارزه طبقاتی توسط 
خودآگاهی طبقاتی به انجام رسانید.

آنچنانکه شریعتی می گفت می بایست توسط »کاری  با شاه  6 - مبارزه 
و  اجتماعی  خودآگاهی  و  طبقاتی  خودآگاهی  انتقال  بستر  در  زینبی« 
خودآگاهی سیاسی از کانال خودآگاهی مذهبی صورت گیرد، نه مبارزه 

مسلحانه چریکی منفرد از توده ها توسط پیشگام.

مجموعه آثار - جلد 18 - ص 146 »این است که باید متوجه بود که 
به  تاریخ  مسیر  در  را  جامعه  و  می انجامد  حرکت  به  دیالکتیک  وقتی 
حرکت می اندازد که وارد خودآگاهی و وجدان جامعه شود، یعنی از میان 

جامعه به درون خودآگاهی جامعه بیاید.«

می گفت  شریعتی  آنچنانکه  سرمایه  و  شیخ  و  شاه  با  مبارزه  بستر   -  7
می بایست از طریق اقدام عملی سازمان گرایانه حزبی توسط تشکیل حزب 

مستضعفین صورت گیرد، نه احزاب یقه سفید باالئی های قدرت.

شریعتی  آنچنانکه  حزبی  سازمان گرایانه  عملی  اقدام  با  رابطه  در   -  8
معتقد بود تاکتیک محوری ما باید در راستای ایجاد قدرت اندیشیدن به 

مردم باشد، نه به جای مردم اندیشیدن.

مجموعه آثار - جلد 4 - ص 94 »تا مردم به آگاهی نرسیده اند و خود 
صاحب شخصیت انسانی و تشخیص طبقاتی و اجتماعی روشنی نشده اند 
و از مرحله تقلید و تبعیت از شخصیت های مذهبی و علمی خود که جنبه 
فتوائی و مقتدائی دارند به مرحله ای از رشد اجتماعی و سیاسی ارتقاء 

نیافته اند که در آن رهبرانند که تابع اراده و خط مشی آگاهانه آنانند.«

مجموعه آثار - جلد 18 - ص 135 »وقتی ملتی به تفکر آغاز کرد هیچ 
قدرتی نمی تواند پیروزی او را سد کند.«
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مجموعه آثار - جلد 18 - ص 135 »عادت کردن به تفکر بزرگ ترین 
نیاز جامعه ماست برای اینکه وقتی هر کار دیگر اجتماعی، یا فرهنگی، 
یا اقتصادی، یا حتی سیاسی، یا مذهبی و اعتقادی و اخالقی ارزش دارد و 
امکان دارد و ممکن است به نتیجه عملی برسد که اصال یک ملتی عادت 

به تفکر کردن داشته باشد و اندیشیدن را بیاموزد و بداند.«

آنچنانکه  سازمان گرایانه حزبی  عملی  اقدام  استراتژی  تحقق  برای   -  9
شریعتی معتقد بود ما نمی توانیم منفردا با توده ها وارد کارزار استراتژی 
مؤلفه  یک  باشد.  مؤلفه ائی  دو  باید  استراتژی  این  قطعا  بلکه  بشویم، 
سازماندهی نیروی پیشگام مستضعفین توسط سازماندهی عمودی، افرادی 
که استعداد پیشگام بودن مستضعفین را دارند، مرحله دوم است که توسط 
تشکیالت افقی می توانیم با تکیه بر تشکیالت عمودی پیشگام با جنبش های 

اجتماعی و دموکراتیک و طبقاتی توده ها تماس بگیریم.

مجموعه آثار - جلد 11 - ص 487 »من فکر می کنم قبل از اینکه به 
رابطه مردم و روشنفکر بپردازیم بایستی به ساختن خود روشنفکر اشاره 

کنیم، من معتقدم که ما هنوز به مرحله دوم نرسیده ایم.«

با بستن  آثار - جلد 23 - ص 254 »یکی از خوبی هایی که  مجموعه 
از  هم  فکرها  از  خیلی  آدرس  که  است  این  شد  حاصل  ارشاد  حسینیه 
هفته جزوه ائی  هر  و  ندارند  هیچ سربندی  بچه ها  دیگر  یعنی  رفت  بین 
نمی گیرند، این ها با بسته شدن حسینیه ارشاد خودشان شروع کرده اند به 
تولید فکر و اندیشه، من ارزش 10 تا دانشجوئی که تولید کننده فکر بشوند 
از هزار تا حسینیه ارشادی که ده هزار نفر آنجا برای سخنرانی من کف 
می زنند ولی توان تولید فکر و اندیشه را ندارند بیشتر می دانم. با بستن 
حسینیه ارشاد نسل جوان از شیر واشده است این چقدر عالی است فاطمه 
کلمه قشنگی است و یکی از معنی های کلمه فاطمه از شیر واشده است 

یعنی شکوفا شده است.«

مجموعه آثار - جلد 33 - ص 1274 »کافی است که یک عده اول بفهمند 
ةٌ  و راه بیافتند، معنی امت هم همین است یعنی یک عده َوْلتَُکْن ِمْنُکْم أُمهَّ

یْدُعوَن إِلَی اْلَخیِر.«

پیشگام دعوت  امت  این  گام  - جلد 7 - ص 92 »اولین  آثار  مجموعه 
مردم به سوی حق با بخشیدن آگاهی به آنها و آموزش نظری و تئوریک 

مردم است.«

مجموعه آثار - جلد 16 - ص 200 »برای شروع مبارزه اصیل باید از 
مردم امید داشت و برای انجام این مقصود قبل از آن باید از نسل جوان 
و روشنفکران آغاز کرد، چرا که اینان اگر عقیده و ایمانی بیابند پاکباخته 

خواهند شد و با سرعت به عناصر فعال تبدیل می شوند.«

10 - استراتژی اقدام عملی سازمان گرایانه حزبی در راستای تکوین یک 
لذا در  لنینیستی،   - قدرت گرا  نه یک حزب  حزب هدایتگرانه می باشد 
ین رابطه آنچنانکه شریعتی می گفت برای دستیابی به حزب هدایتگرانه 
قدرت  برعکس حزب  کنیم،  تکیه  درازمدت  به حرکت  باید  مستضعفین 
گرای لنینیستی که توسط حرکت کوتاه مدت عمودی قابل تحقق می باشد.

مجموعه آثار - جلد 20 - ص 499 »روشنفکر رسالتش رهبری سیاسی 
جامعه  متن  به  دادن  خودآگاهی  روشنفکر  رسالت  نیست،  جامعه  کردن 
است فقط و فقط همین و دیگر هیچ. اگر روشنفکر بتواند به متن جامعه 

خودآگاهی بدهد از متن جامعه قهرمانانی بر خواهند خواست که لیاقت 
رهبری کردن خود روشنفکر را هم دارند و تا وقتی که از متن مردم 

قهرمان نمی زاید، روشنفکر رسالت دارد.«

مجموعه آثار - جلد 11 - ص 143 »برای من حسینیه جائی که در آن 
سخنرانی می کردم و یا درس می دادم نیست، حسینیه با خون و فکر و 
شخصیت و ایمان من عجین شده است. برای من حسینیه ارشاد بنیاد یک 
حزب است، حزبی که تشیع علوی به عنوان ایدئولوژی خود انتخاب کرده 
است و اسالم شناسی ارشاد، مکتب علمی و جهان بینی آن است، همان 
حزبی که در سخنرانی شیعه یک حزب تمام اساس آن را طرح کردم.«

مجموعه آثار - جلد 20 - ص 500 »در راه حل های اجتماعی نباید به 
کوتاه ترین راه حل اندیشید، بلکه باید به درست ترین راه فکر کرد. همه 
این روشنفکرها به خاطر این به هیچ نتیجه ائی نرسیده اند که می خواستند 
با کشف چند تا راه به نتیجه برسند و وقتی دیدند به نتیجه نمی رسند مایوس 
می شدند و شعر نو می گفتند، مسئله این است که ما باید بیشتر فداکاری 
باشیم، بر خالف امروز که روشنفکر بیشتر  بکنیم و کمتر توقع داشته 

توقع دارد و کمتر فداکاری.«

مجموعه آثار - جلد 33 - ص 123 »به قول چه گوارا آزادی بیش از 
همه از دست کسانی ضربه می خورد که برای نیل بدان کوتاه ترین راه 

را انتخاب می کنند.«

حزب  و  مستضعفین  پیشگام  عمودی  حزب  به  دستیابی  برای   -  11
جنبش  و  اجتماعی  جنبش  از  اعم  مستضعفین  مردمی  جنبش های  افقی 
کنیم  فراموش  نباید  که  اصلی  مهم ترین  طبقاتی  جنبش  و  دموکراتیک 
از  را  فکری  کار  تدوین  مرحله  نباید  می گفت  شریعتی  آنچنانکه  اینکه 
این  کار اجتماعی به صورت زمانبندی شده از هم جدا بکنیم، چرا که 
جداسازی بسترساز تکوین دو آفت مهم برای پیشگام مستضعفین می شود:

اجتماعی  کار  از  جدای  فکری  کار  انجام  معلول  که  الف – سکتاریسم 
است.

ب – پراگماتیسم که معلول انجام کار اجتماعی منهای کار فکری است.

مجموعه آثار - جلد 1 - ص 213 »نمی خواهم به صورت کالسیک در 
یا به عبارت دیگر  یک نهضت دو مرحله کار فکری و کار اجتماعی 
ایدئولوژی و عمل را از هم تفکیک کنم، این دو به هم درآمیخته اند و این 
آمیختگی از مشخصات بینش اسالمی است و به قول امام علی من االیمان 

یستدل بالعلم و من العمل یستدل باالیمان.«

12 - بنابراین آنچنانکه شریعتی می گوید گرچه خواستگاه حزب عمودی 
مستضعفین  افقی  حزب  خواستگاه  می باشد،  جامعه  پیشگام  نیروهای 

سیاسی و فرهنگی جامعه می باشد.

مجموعه آثار - جلد 1 - ص 257 »به هر حال احساس می کنم که باید 
فرصت کنم تا اوصیای خودم که در درجه اول روشنفکران جامعه هستند 
و در درجه دوم مستضعفان مظلوم قربانیان جهل و کنز و نیز آنانی که 
شعور و شرفشان را به دنیا نفروخته اند و دین دارند یا آزادگی معرفی 

کنم.« ♦

ادامه دارد
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به دو صورت  اکسپریانسی  القدر  لیله  یا  اگزیستانسی حرائی  ج - تجربه 
فردی و اجتماعی:

گرچه خود پیامبر اسالم توسط پراکسیس انفسی، حرکت اگزیستانسی، اکسپریانسی و تجربه 
باطنی فردی توانست در طول 15 سال مرحله حرائی فرآیند لیله القدر وجودی خود را به 
مطلع الفجر بعثت برساند، اما همین پیامبر اسالم از همان آغاز بعثت خود با بیان آیات اول 
سوره مدثر و مزمل مسلمانان و پیروان خود را از انجام فردی مرحله حرائی، مانند خود 
او جهت تجربه باطنی و معراج وجودی منع کرد و تجربه حرائی اجتماعی جایگزین تجربه 

حرائی فردی خود کرد.

پیامبر اسالم »لیس رهبانیه فی االسالم - در اسالم فاز حرائی فردی وجود ندارد«

»رهبانیه دینی الجلوس فی المساجد - تجربه حرائی در اسالم به صورت جلوس جمعی در 
مساجد می باشد«

به عبارت دیگر پیامبر اسالم از همان آغاز توسط آیات اول سوره مدثر و مزمل پراکسیس 
اجتماعی را جایگزین اکسپریانس فردی یا تجربه غارنشینی حرائی خود کرد. بنابراین اگر 
آرایش فرآیندی  او را -  نه زندگی شناسنامه ائی  پیامبر اسالم را -  بخواهیم زندگی حقیقی 

بکنیم، باید بگوئیم که زندگی پیامبر اسالم به سه مرحله تقسیم می شود:

فرآیند اول فرآیند حرائی است که مدت 15 سال از سن 25 سالگی تا 40 سالگی طول کشید 
که این فرآیند پیامبر اسالم توسط پراکسیس معراجی و اکسپریانس انفسی و تجربه باطنی 
در غار حرا در قله جبل النور به صورت انفرادی با مکانیزم ناشناخته ائی برای مسلمانان 

طی کرده است.

فرآیند دوم که 13 سال طول کشید بازگشت پیدا می کند به فاز مکی حرکت پیامبر اسالم که در 
این فرآیند پیامبر در زیر فشارهای فیزیکی و اقتصادی و اجتماعی طبقه حاکمه اشراف مکه 
به کادر سازی و پرورش دست پرورده های همه جانبه اقدام کرد. گرچه کادر سازی پیامبر 
در طول مدت 13 سال حرکت مکی در راستای انجام فرآیند جامعه سازی مدنی صورت 
می گرفت ولی به صورت فی نفسه پیامبر اسالم در طول حیات 13 ساله حرکت مکی خود 

هیچگونه حرکتی در جهت تکوین جامعه سازی نکرد.

فرآیند سوم که از هجرت پیامبر از مکه به مدینه آغاز 
پیامبر در طول مدت  شد و مدت ده سال طول کشید. 
این ده سال کوشید تا توسط برپائی مدینه النبی اقدام به 
پروسه جامعه سازی بر پایه پروسه کادر سازی 13 ساله 

مکی بکند.

بن مایه بعثت پیامبر اسالم که محصول حیات 15 ساله 
حرائی او بود تفسیر نو یا ارائه مفهوم جدید از خدای 
خالق هستی بود که از همان آغاز تکوین بعثت پیامبر 
اسالم توسط 5 آیه اول سوره علق امر به خوانش آن 
شد و توسط این خوانش نو از خدای خالق وجود بود که 
پیامبر اسالم کوشید تمامی فرآیند دوگانه مکی و مدنی 
انسان و جامعه و جهان نقشی نو  خود را در عرصه 
در اندازد و با آن جهان نو و جامعه نو و انسان نو و 
تاریخ نو برپا کند و تمدنی در کانتکس شخصیت خود 
ابراهیمی  پیامبران  تاثیر  و  نقش  بسازد.  بشریت  برای 
برای  می باشد  اسالم  پیامبر  بعثت  که  خاتم  تا  آغاز  از 
است  بوده  خداوند  مفهوم  مجانی  هدیه  مردم  و  جامعه 
نه تجربه خداوند، چراکه هر فردی در هر زمانی خود 
می تواند خداوند خود را تجربه کند ولی نمی تواند تجربه 
خود را تفسیر کند؛ لذا در این رابطه است که استیس 
و  مفهوم  اما  دارند،  خداوند  تجربه  »بودائیان  می گوید 
تفسیر خداوند ندارند« مولوی این مهم را در دفتر دوم 
در داستان موسی شبان مطرح می کند که مطابق تبیین 
حال  در  موسی  که  زمانی  در  داستان  این  در  مولوی 
عبور در بیابانی بوده با چوپانی برخورد می کند که آن 
اندیشه  با همان  تجربه خداشناسی خود  پایه  بر  چوپان 
مشغول  خود  خدای  وار  انسان  تفسیر  به  خود  ابتدائی 

بود.
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کو همی گفت ای خدا و ای اله دید موسی یک شبانی را به راه

چارقت دوزم کنم شانه سرت تو کجائی تا شوم من چاکرت

شیر پیشت آورم ای محتشم جامه ات شویم شپش هایت کشم

مثنوی نیکلسون - دفتر دوم - ص 280 - س 6 به بعد 

موسی با دیدن این صحنه از آنجائیکه رسالت پیامبران ابراهیمی و از 
جمله خودش را تصحیح تفسیر خداشناسی انسان ها می دانست به چوپان 
نزدیک شد و با او در این رابطه وارد دیالوگ و گفتگو گردید و شروع 

به تصحیح تفسیر او از خداشناسی کرد.

گفت موسی با که هستی ای فالن زاین منط بیهوده می گفت آن شبان

این زمین چرخ از او آمد پدید گفت با آنکس که ما را آفرید

خود مسلمان نا شده کافر شدی گفت موسی های بس مدبر شدی

پنبه اندر دهان خود فشار این چه ژاژ ست و چه کفر ست و فشار

چارق او پوشد که او محتاج پاست شیر او نوشد که در نشو و منا است

آفتابی را چنین ها کی رواست چارق و پاتابه الیق مر تراست

در حق پاکی حق االیش است دست و پا در حق ما استایش است

والد و مولود را او خالق است لم یلد لم یولد او را الیق است

هر چه مولود است او زاین سوی جوست هر چه جسم امد والدت وصف اوست

حادثست و محدثی خواهد یقین زانک از کون و فسادست و مهین

دفتر دوم - ص 280 - س 11 به بعد 

و بر پایه این تفسیر نو از خداشناسی چوپان بود که موسی توانست آن 
چوپان را دچار یک تحول نوینی بکند.

من کنون در خون دل آغشته ام گفت ای موسی از آن بگذشته ام

صد هزاران ساله زان سو گشته ام من زسدره منتهی بگذشته ام

گنبدی کرد و زگردون بر گذشت تازیانه بر زدی اسبم بگشت

آفرین بر دست و بر بازوت باد محرم ناسوت ما الهوت باد

آنچه می گویم نه احوال منست حال من اکنون برون از گفتنست

دفتر دوم - ص 283 - س 9 به بعد

بنابراین با دستوری که در آیات اول سوره مدثر اعالم می گردد، مرحله 
پراکسیس  حرای  به  باید  اسالم  پیامبر  فردی  باطنی  اکسپریانس  حرای 
اجتماعی تاریخ ساز بدل بشود و دیگر از زمان بعثت پیامبر اسالم هیچ 
ندارند  پیامبر اسالم حتی خود علی و خدیجه و... حق  پیرو  مسلمان و 
جهت معراج اگزیستانس وجودی خود مانند پیامبر اسالم از حرای فردی 

و دور از پراکسیس اجتماعی استفاده کنند.

»یا أَیَها اْلُمدهَّثُِّر - قُْم فَأَْنِذْر« از آنجائیکه مدثر به معنای پیچیدن جامه و پتو 

و امثال آن در هنگام خواب به دور خود می باشد داللت بر همان مرحله 
غار  در  بعثت  از  قبل  اسالم  پیامبر  که  می کند  پیامبر  ساله   15 حرائی 
حرای جبل النور به صورت فردی و غارنشینی دور از بستر پروسس 
اجتماعی توسط تجربه باطنی انجام می داده است، از این زمان او موظف 
است با دستور »قُْم فَأَْنِذْر« مرحله حرای فردی و غارنشینی را رها کند 
و حرای پراکسیس اجتماعی را جایگزین حرای اکسپریانس باطنی فردی 
بکند. همان موضوعی که حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری در 
»بازسازی فکر دینی« فصل »روح فرهنگ و تمدن اسالمی« ص 143 

- سطر اول اینچنین تبیین می کند:

شیوخ  از  یکی  بازگشت  و  رفت  معراج  به  آسمان  به  محمد  »حضرت 
بزرگ طریقت، عبدالقدوس گنگهی را کالمی است بدین مضمون سوگند 
به خدا که اگر من به آن نقطه رسیده بودم هر گز به زمین باز نمی گشتم« 
علی ایحاله تفاوت مرحله حرای معراج اگزیستانس پیامبر اسالم با امام 
علی در این است که حرای پیامبر اسالم یک حرای فردی و سوبژکتیوی 
بوده  جامعه  از  دور  و  فردی  اکسپریانس  بستر  در  درونی  و  باطنی  و 
است، در صورتی که در حرای اگزیستانس امام علی یک حرای جمعی 
و ابژکتیوی در بستر پراکسیس اجتماعی تکوین پیدا کرده است به همین 
علت در جنگ خندق در زمان رویاروئی امام علی با عمرو بن عبدود 
پیامبر اسالم فرمود: »ضربه علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین - 
تنها یک ضربه امام علی در جنگ خندق از تمام عبادت فردی مسلمانان 
در حال و آینده بیشتر ارزش دارد« لذا بدین ترتیب پیامبر اسالم از همان 
آغاز بعثت با نفی حرای فردی و اعالم حرای اجتماعی هر گونه نگرش 
اسالم فردی بسان مسیحیت را نفی کرد و اسالم اجتماعی را - که همان 

اسالم جامعه ساز و تاریخ ساز می باشد - جایگزین اسالم فردی کرد.

با گسترش رویکرد تصوف گرائی از قرن چهارم به بعد در جهان اسالم، 
فرآیند حرای فردی با تاسی از تصوف هند شرقی و اندیشه افالطونی و 
نئوافالطونی در لباس عرفان اسالمی به خصوص از بعد از حمله مغول، 
جایگزین حرای اجتماعی پیامبر اسالم شد. با حاکمیت رویکرد تصوف 
گرائی هند شرقی از قرن چهارم به بعد بر اندیشه مسلمانان، بزرگ ترین 
تحریف در حرای انسان ساز و اجتماع ساز و تاریخ ساز پیامبر اسالم 
شکل گرفت. در این رابطه تمامی رویکردهائی که امروز سعی می کنند تا 
با تکیه بر آموزش های تصوفگرائی هند شرقی و افالطونی و نئوافالطونی 
اسالم اجتماعی پیامبر اسالم را به صورت فردی تبیین کنند و هدف بعثت 
و  آخرت  و  تبیین خداوند  در جهت  فردی  را یک حرکت  اسالم  پیامبر 
عبادت فردی تبیین نمایند، در راستای استحاله حرای اجتماعی پیامبر به 
حرای غارنشینی گام بر می دارند؛ لذا از آنجائیکه بن مایه بعثت پیامبر 
اسالم، تفسیر نو از خداوند خالق جهان می باشد در این رابطه تکیه قرآن 
در آیات مکی در راستای این تفسیر نو از خداوند قرار داشت، مثل آیات 
سوره توحید یا اخالص، سوره ناس، سوره فلق، سوره کافرون، سوره 
مکی  سوره های  که  و...  اعلی  سوره  بینه،  سوره  قریش،  سوره  کوثر، 
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می باشند و همه در این رابطه توسط پیامبر اسالم مطرح گردیده است.

د - مبانی حرای فردی و حرای اجتماعی پیامبر اسالم: 

از  قبل  پیامبر اسالم در طول 15 سال  اکسپریانس حرای فردی  مبانی 
بعثت در غار حرای جبل النور عبارت بودند از:

الف – تنهائی.

ب – سکوت.

ج – تفکر.

د - توجه.

ه – مراقبت نفسانی.

و - روزه و دعا و نیایش بوده است، چراکه آنچه مسلم است اینکه عبادات 
اعم از نماز و... بعد از بعثت توسط پیامبر اسالم تشریح و تکلیف گشته 
است. اما مبانی پراکسیس اجتماعی حرای اجتماعی بعد از بعثت پیامبر 

اسالم عبارت است از:

الف – مبارزه اجتماعی.

ب – کار اقتصادی.

ج – عبادات فردی و اجتماعی.

به همین دلیل امام علی که قهرمان حرای اجتماعی پیامبر اسالم می باشد 
)در برابر خود پیامبر اسالم که قهرمان حرای فردی است( در کانتکس 
حرای اجتماعی به همان میزان که مبارزه اجتماعی می کرد، در منطقه 
ینبع کار کشاورزی و باغداری و اقتصادی می کرد. آنچنانکه در همین 
عرصه تا آنجا به عبادات پروردگار مشغول بود که گاها از خود بی خود 
می شد و در برابر تجربه مطلق وجود و خدای عالم، خود را به مرحله فنا 
فی هللا رسانیده بود. بنابراین تجربه حرائی پیامبر اسالم با تجربه نبوی 
پیامبر اسالم فرق می کند، در تجربه حرائی پیامبر اسالم - که صورت 
فردی داشته است - دستاورد اصلی پیامبر اسالم تفسیر جدید از خداوند یا 
عرضه مفهوم جدید از خدای خالق وجود بوده است، اما در تجربه نبوی 
پیامبر اسالم که صورت اجتماعی داشته است و بعد از بعثت پیامبر اسالم 
تکوین پیدا کرده است دستاورد اصلی پیامبر اسالم در این مرحله وحی 
یا قرآن و مدینه النبی می باشد که به قول عالمه محمد اقبال به نقل از شاه 
ولی هللا دهلوی »الگوئی برای بشریت آینده است«، از آنجائیکه تجربه 
حرائی پیامبر اسالم برعکس تجربه نبوی پیامبر که صورتی خاص دارد 
و فقط مشمول خود پیامبر اسالم می شود و الغیر، تجربه حرائی پیامبر 
پیامبر  به خود  دارد، محدود  انسان ها  برای  هر چند صورتی ذومراتب 
را  تجربه  همان  خاص  کنکریت  صورتی  کس  هر  لذا  نمی شود  اسالم 

خواهد داشت. به عبارت دیگر تجربه حرائی هر کس خاص خود آن فرد 
می باشد و به همین دلیل پیامبر فرمود »الطریق الی هللا به عدد نفوس 
الخالیق« و یا »به عدد انفاس الخالیق« که اشاره به همین تعدد راه های 
انجام تجربه حرائی هر فرد می کند، یعنی هر کسی موظف است جهت 
انجام تجربه فهم مطلق یا خداوند، روشی خاص خود را انتخاب کند. اما 
در یک تقسیم بندی کلی تجربه حرائی افراد در مذاهب مختلف ابراهیمی 

و غیر ابراهیمی به دو دسته تقسیم می شود:

دسته اول تجربه حرائی به صورت فردی و رهبانی و جدا از اجتماع:

اْبتِغَاَء  إِالهَّ  َعلَیِهْم  َكتَْبنَاَها  َما  اْبتَدَُعوَها  آیه 27 »وََرْهبَانِیةً  سوره حدید - 
ِ فََما َرَعْوَها َحقهَّ ِرَعایتَِها فَآتَینَا الهَِّذیَن آَمنُوا ِمْنُهْم أَْجَرُهْم... -  ِرْضَواِن الهَّ
گرچه بر پیروان مسیح مانند پیروان پیامبر اسالم تجربه حرائی رهبانی 
یا عزلت گیری فردی ننوشتیم و این خود پیروان مسیح بودند که آن را 
ابداع کردند، اگرچه بعد در این تجربه حرائی فردی افراط کردند ما به 
آنهائی که در این رابطه ایمان آوردند اجر مربوطه دادیم« پس هر کس 
باید با انتخاب خود توسط یک تجربه حرائی فردی یا اجتماعی، تفسیری 
از مطلق یا خداوند صاحب بشود. به همین دلیل می بینیم آنچنانکه پیامبر 
اسالم می فرمود »لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان فقد کفره - آن چه را 
این  ابوذر می دانست کافر می شد« )بحار - جلد 8(  اگر  سلمان می داند 
تفاوت ابوذر و سلمان همان تفاوت تجربه حرائی ابوذر و سلمان می باشد، 
آنچنانکه تجربه حرائی خود پیامبر با تجربه حرائی خود امام علی متفاوت 
امام  با تجربه حرائی  بوده است و به همین دلیل تجربه حرائی مولوی 
محمد غزالی متفاوت می باشد و تجربه حرائی حافظ با تجربه حرائی ابن 
خلدون فرق می کند و یا تجربه حرائی عالمه محمد اقبال با تجربه حرائی 
معلم کبیرمان شریعتی متفاوت است، که این امر باعث شده است تا هر 

کدام به تفسیری از مطلق یا خداوند دست پیدا کنند.

بنابراین آنچنانکه خداوند پیامبر اسالم »و نحن اقرب الیه من حبل الورید 
- از رگ گردن انسان به او نزدیک تر است« خدای امام محمد غزالی 
وحشت  او  از  اند  موظف  انسان ها  که  می باشد  درنده  حیوان  یک  مانند 
چراکه  نیست  یکسان  انسان  دو  در  خداوند  از  تفسیر  هرگز  پس  کنند، 
تفسیر از خداوند یک امر ذهنی نیست بلکه یک امر تجربی می باشد. در 
قرآن بیان انزال به جای تنزیل که نزول تدریجی قرآن یا وحی نبوی را 
می رساند داللت بر نزول یکپارچه قرآن بر پیامبر می کند که خود بیانگر 
نزول قرآن بی صورت یعنی قرآن غیر تاریخی بر پیامبر اسالم می کند، 
آنچنانکه نزول صورت دار قرآن به صورت تدریجی در طول 23 سال 
بر پیامبر نازل شده است نزول قرآن بی صورت به شکل انزال دفعی 
در مرحله فجر طلوع لیله القدر دهه سوم آخرین رمضان حرای 15 ساله 
پیامبر اسالم انجام گرفته است و همین انزال دفعی قرآن بی صورت بر 
پیامبر اسالم بوده که باعث گردیده تا تجربه حرائی پیامبر اسالم بدل به 
تجربه نبوی گردد. بنا بر این مطابق آیه »إِنهَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَیلَِة اْلقَْدِر« کل 
قرآن در شکل قرآن بی صورت در مرحله لیله القدر به صورت دفعی بر 
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پیامبر اسالم نازل شده ست و پس از این نزول دفعی قرآن بی صورت 
بر پیامبر بوده که پیامبر در بستر پراکسیس 23 ساله مکی و مدنی به 
اجتماعی   – تاریخی  توانسته صورت  را  بی صورت  قرآن  این  تدریج 
ببخشد که این موضوع در آیات 2 و 3 سوره دخان باز تکرار می کند 
»َواْلِكتَاِب اْلُمبِیِن - إِنهَّا أَْنَزْلنَاهُ فِي لَیلٍَة ُمبَاَرَكٍة إِنهَّا ُكنهَّا ُمْنِذِریَن - سوگند به 
قرآن ما آن را به شکل دفعی و بی صورت در لیله مبارک بر قلب پیامبر 

نازل کردیم«.

بنابراین از نظر قرآن خود قرآن به دو شکل نازل شده است، شکل اول 
ماه  آخرین  سوم  دهه  در  دفعی  به صورت  که  بوده  بی صورت  قرآن 
رمضان دوره 15 ساله تجربه حرائی بر پیامبر نازل شده است، شکل دوم 
نزول تدریجی قرآن صورت دار یا استحاله همان قرآن بی صورت به 
قرآن صورت دار در بستر پراکسیس اجتماعی در طول 23 سال حرکت 
مکی و مدنی بوده است؛ لذا در این رابطه است که بزرگ ترین مسئولیت 
پیامبر اسالم بعد از تجربه حرائی 15 ساله خود صورت بخشیدن به قرآن 
بی صورت تجربه حرائی خودش می باشد، از این مرحله است که پیامبر 

امر به تعطیلی تجربه حرائی خود می شود. 

باز شد کانا الیه راجعون صورت از بی صورتی آمد برون

مولوی 

مصطفی فرمود دنیا ساعتیست پس تو را هر حلظه مرگ ورجعتیست

مثنوی – دفتر اول – چاپ نیکلسون – ص 59 – س 19

از نظر قرآن تجربه باطنی پیامبر اسالم به دو دسته تقسیم می شود:

1 - تجربه معراجی.

2 - تجربه اسرائی.

تجربه معراجی پیامبر اسالم در قرآن در 18 آیه اول سوره مکی نجم 
تبیین شده است:

ِحیِم - َوالنهَّْجِم إِذَا َهَوى - َما َضلهَّ َصاِحبُُكْم َوَما َغَوى  ْحَمِن الرهَّ ِ الرهَّ »بِْسِم الهَّ
- َوَما یْنِطُق َعِن اْلَهَوى - إِْن ُهَو إِالهَّ َوْحي یوَحى - َعلهََّمهُ َشِدیدُ اْلقَُوى - ذُو 
ٍة فَاْستََوى - َوُهَو بِاْلُفُِق اْلَْعلَى - ثُمهَّ دَنَا فَتَدَلهَّى - فََكاَن قَاَب قَْوَسیِن أَْو  ِمرهَّ
أَْدنَى - فَأَْوَحى إِلَى َعْبِدِه َما أَْوَحى - َما َكذََب اْلفَُؤادُ َما َرأَى - أَفَتَُماُرونَهُ 
َعلَى َما یَرى - َولَقَْد َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرى - ِعْندَ ِسْدَرِة اْلُمْنتََهى - ِعْندََها َجنهَّةُ 
ْدَرةَ َما یْغَشى - َما َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَى - لَقَْد َرأَى  اْلَمأَْوى - إِْذ یْغَشى الّسِ
ِمْن آیاِت َربِِّه اْلُكْبَرى - به نام خداوندی که بر همه وجود رحمان است و 
بر انسان رحیم هم می باشد - قسم به نزول تدریجی قرآن )صورت دار 
شدن قرآن از شکل بی صورت انزالی قرآن( - که هرگز رفیق شما پیامبر 
اسالم )در عرصه تجربه باطنی حرائی و نبوی خود( نه گمراه شده و نه 
به خطا رفته است - و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید آنچه 

می گوید محصول تجربه نبوی اوست - که خود خداوند تجربه نبوی به او 
آموزش داده است - پیامبر اسالم کسی است که به خاطر پختگی عقل و 
پرورش نفسانی اش )در عرصه تجربه حرائی( - توانست با تجربه باطنی 
حرائی خود بر خود مسلط شود - و به معراج باطنی دست پیدا کند - در 
بستر معراج باطنی پیامبر اسالم توانست به خداوند نزدیک شود و قرب 
خود را زیاد کند - تا آنجا پیامبر اسالم در بستر معراج باطنی خویش به 
خداوند نزدیک شد که فاصله اش به خداوند بیش از دو کمان نبود - )و در 
مرحله معراج باطنی پیامبر بود که خداوند تجربه نبوی( یا همان وحی 
را به بنده اش فرستاد آنچه را که وحی کرد - آنچه که پیامبر در مرحله 
تجربه نبوی خود دید به او دروغ نگفت )یا به عبارت دیگر نزول تدریجی 
قرآن یا صورت یافتن شکل بی صورت قرآن در بستر تجربه نبوی پیامبر 
اسالم نسبت به شکل بی صورت قرآن که شکل انزالی و دفعی داشت 
دروغ نبود( - آیا در آنچه که پیامبر اسالم با تجربه نبوی خود دیده شک 
می کنید - البته پیامبر این تجربه در دو مرحله انزالی حرائی و تنزیلی 
نبوی احساس کرده است - در مرحله تجربه باطنی معراج خود پیامبر 
پیامبر اسالم در بستر  تا سدره منتهی پیش رفت - آن مقامی که  اسالم 
معراج نفسانی توانست به سدره منتهی برسد مقامی است تثبیت شده و 
غیر متزلزل - آنچه پیامبر اسالم در دو مرحله تجربه حرائی به صورت 
با  و  تنزیلی  به صورت  نبوی  تجربه  و  دفعی  و  بی صورتی  و  انزالی 
صورتی دید صورت حقیقی داشت و کاذب نبود - به تحقیق او در عرصه 
تجربه حرائی و نبوی خود آیات پروردگار می دید و بوسیله دیدن آیات 

پروردگار خداوند را می دید.«

بنابراین آنچه از 18 آیه اول سوره نجم که کامل ترین تبیین قرآن در باب 
معراج پیامبر اسالم می باشد فهم می شود، عبارت است از:

الف - معراج پیامبر اسالم یک امر باطنی یا با بیان قرآن یک امر قلبی 
بوده است نه یک سیر و سیاحت فیزیکی، آنچنانکه اسالم روایتی یا اسالم 

فقاهتی یا اسالم دگماتیسم می گوید.

ب - معراج پیامبر اسالم یک تجربه پروسسی بوده که از اواخر دوران 
تجربه حرائی پیامبر شروع شده و تا زمان وفات و انتهای تجربه نبوی 
پیامبر ادامه داشته، برعکس آنچه که اسالم روایتی و اسالم فقاهتی به 
صورت یک سیر و سیاحت سماوی موقت زمانی توسط اسب براق تبیین 

می کنند.

ج - تجربه باطنی معراج پیامبر اسالم بسترساز کسب و اخذ وحی بوده 
نه بالعکس.

د - تجربه باطنی معراج پیامبر باعث کسب دو مرحله وحی بی صورت 
قرآن و وحی با صورت قرآن شده است.

ه - تجربه باطنی معراج پیامبر اسالم باعث دستیابی پیامبر اسالم به تفسیر 
جدید او از خداوند شده است.
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و - تجربه باطنی معراج پیامبر یک حقیقت مشککه و ذومراتب می باشد 
که پیامبر اسالم در بستر تجربه حرائی خود توانست به آخرین درجه این 

حقیقت مشککه در انسان دست پیدا کند.

توسط  پیامبر  حرائی  تجربه  بستر  در  پیامبر  معراج  باطنی  تجربه   - ز 
تنهائی، تفکر، سکوت، توجه و مراقبت نفسانی حاصل شده است.

تجربه  بستر  در  آنجائیکه  از  اسالم  پیامبر  معراج  باطنی  تجربه   – ح 
حرائی حاصل شده است و از آنجائیکه امری ذومراتب می باشد، انجام آن 
برای انسان ها در پله های پائین تر از تجربه پیامبر اسالم ممکن می باشد 

و لذا در این رابطه است که مولوی خطاب به مسلمانان می گوید:

رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید به معراج بر آئید چو از آل رسولید

ط - تجربه باطنی معراج پیامبر در بستر توجه به آیات پروردگار و تبدیل 
آیات آفاقی به آیات انفسی حاصل شده است نه آنچنانکه اسالم روایتی و 
و  آسمان  به  رفتن  به صورت  دگماتیسم می گوید  اسالم  و  فقاهتی  اسالم 
نزدیک شدن فیزیکی پیامبر توسط اسب براق به کرسی خداوند که در 

آسمان ها قرار دارد.

ی – تجربه معراجی پیامبر اسالم توسط پیروان او تنها در بستر تجربه 
حرائی ممکن می باشد نه بالعکس.

ک - در خصوص موضوع اسری پیامبر اسالم که تنها در یک آیه از 
قرآن به آن اشاره شده است که آیه 1 سوره اسری می باشد. آنچنانکه قرآن 

در این رابطه می گوید:

اْلَمْسِجِد  ِمَن  لَیاًل  بِعَْبِدِه  أَْسَرى  الهَِّذي  ُسْبَحاَن  ِحیِم  الرهَّ ْحَمِن  الرهَّ  ِ الهَّ »بِْسِم 
ُهَو  إِنهَّهُ  آیاتِنَا  ِمْن  ِلنُِریهُ  َحْولَهُ  بَاَرْكنَا  الهَِّذي  اْلَْقَصى  اْلَمْسِجِد  إِلَى  اْلَحَراِم 
بر  و  بر همه وجود  است  که رحمان  نام خداوندی  به  اْلبَِصیُر-  السهَِّمیُع 
انسان نیز رحیم هم می باشد - منزه است آن خدائی که بنده خود محمد را 
شبانه سیر داد و در شب او را از مسجد الحرام به سوی مسجد اقصی 
برده همان مسجد اقصی ائی که پیرامونش را مبارک گردانیده بود بدان 

جهت که آیات خود را به او بنمایاند چون او شنوا و داناست«

آنچه از این آیه در باب اسراء فهمیده می شود اینکه:

الف - کلمه اسراء به معنای سیر در شب است.

ب – کلمه لیال مفعول فیه است و بودنش در آیه این معنا را افاده می کند 
که این سیر همه اش در شب انجام گرفته است.

ج – جمله »ِلنُِریهُ ِمْن آیاتِنَا« نتیجه این سیر را بیان می کند و آن این است 
که هدف اسراء پیامبر در شب این بوده تا آیات خود را به وی نشان دهیم.

د – در آیه 18 سوره نجم که قرآن هدف معراج پیامبر اسالم را مطرح 
اْلُكْبَرى«  َربِِّه  آیاِت  ِمْن  َرأَى  بیان »لَقَْد  با  پیامبر را  کرد، هدف معراج 
آن  و  می داند  یکی  اسالم  پیامبر  اسراء  مانند هدف  پیامبر  معراج  هدف 
مشاهده کردن آیات پروردگار بود، بنابراین هدف معراج و اسراء پیامبر 

اسالم فهم آیات پروردگار بوده است.

ه – با مقایسه آیات هیجده گانه اول سوره نجم و آیه اول سوره اسری این 
حقیقت روشن می شود که هم اسری و هم معراج پیامبر اسالم صورت 
تجربی و سوبژکتیو و انفسی و درونی داشته است نه ابژکتیو و برونی 

و آفاقی.

فهمیده  اسالم  پیامبر  اسراء  و  آیات معراج  دسته  دو  قیاس  از  آنچه   - و 
می شود اینکه، معراج و اسراء پیامبر اسالم دو تجربه مختلف بوده نه 

یک تجربه مشترک.

با آیات سوره قدر که تبیین کننده انجام فرآیند  ز - در قیاس آیه اسراء 
حرائی در شب می باشد، این حقیقت روشن می شود که سوره قدر تفسیر 
فرآیند حرائی زندگی  بر  اسراء می باشد که داللت  اول سوره  آیه  کننده 
پیامبر اسالم می کند آنچنانکه معراج تبیین کننده تکوین تجربه نبوی پیامبر 
اسالم در بستر تجربه حرائی می باشد، بنابراین تجربه اسراء پیامبر اسالم 
بسترساز تجربه معراج او می باشد آنچنانکه تجربه حرائی پیامبر اسالم 

بسترساز تجربه نبوی او بوده است.

ح – علت اینکه در آیات معراجی سوره نجم، بر سیر در باال تکیه می کند 
اما در آیه اول سوره اسری بر سیر پیامبر در زمین تکیه می کند داللت 
بر همین امر دارد که تجربه اسرائی پیامبر اسالم یک تجربه حرائی بوده، 
در صورتی که تجربه معراجی پیامبر یک تجربه نبوی می باشد. بنابراین 
بعثت پیامبر اسالم فرآیندی بود که تجربه حرائی یا لیله القدر پیامبر اسالم 
بدل به تجربه نبوی یا مطلع الفجر شد، یا به عبارت دیگر بعثت پیامبر 

اسالم آنچنانکه در آیه 2 سوره جمعه تبیین شده است:

یِهْم  َویَزّكِ آیاتِِه  َعلَیِهْم  یتْلُو  ِمْنُهْم  َرُسواًل  ییَن  اْلُّمِ فِي  بَعََث  الهَِّذي  »ُهَو 
اوست   - ُمبِیٍن  َضاَلٍل  لَِفي  قَْبُل  ِمْن  َكانُوا  َوإِْن  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَاَب  َویعَلُِّمُهُم 
آنکه مبعوث کرد پیامبر اسالم در جامعه ائی عامی و عرفی و پیشامدرن 
و اولیه و... بشریت در قرن هفتم میالدی که خود از جنس آن ها بود تا 
جمعه بشریت از فیلتر کتاب و حکمت و تزکیه عبور دهد )کتاب همان 
پیرایش  آنچنانکه حکمت خودآگاهی است، تزکیه آرایش و  آگاهی است 
فردی و اجتماعی است(« این هدف بعثت پیامبر اسالم آنچنانکه در آیه 
129 سوره بقره از زبان ابراهیم در هنگام ساختن خانه مردم یا کعبه 
به صورت دعا مطرح شده است، همان هدفی بوده است که از ابراهیم 
پیامبر  زمان  در  نهایتا  و  است  می شده  دنبال  مردم  خانه  بنای  با  خلیل 
اسالم این شجره طیبه به بار نشست »َربهَّنَا َواْبعَْث فِیِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم یتْلُو 
یِهْم إِنهََّك أَْنَت اْلعَِزیُز اْلَحِكیُم -  َعلَیِهْم آیاتَِك َویعَلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َویَزّكِ
پروردگارا در بین آن امت رسولی مبعوث کن تا آیاتت را بر آنان بخواند 

و حکمتشان آموزد و تزکیه شان کند.« ♦

ادامه دارد
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2 – شریعتی و سکوالریسم منفی سیاسی:

مجموعه آثار جلد 20 - ص 382 »تکیه بر اسالم در جامعه سنتی اسالمی مسئولیت 
هر روشنفکر وابسته به این جامعه است چه مذهبی و چه غیرمذهبی برای غیرمذهبی 

به عنوان یک فرهنگ و برای روشنفکر مذهبی در عین حال به عنوان یک عقیده نیز«

مجموعه آثار جلد 34 - ص 178 »من برای ایمان هائی که از کفر گذر کرده اند ارزش 
استثنائی قائلم عالی ترین کامل ترین عمیق ترین و مطمئن ترین ایمان ایمانی است که در جان 
انسان طلوع کرده است و با آتش شک آنچه را به نام دین از گذشته با خود داشته و وراثت 

و محیط در او کاشته پیش تر سوزانده است«

مجموعه آثار جلد 33 - ص 1032 »من معتقدم که باید از طریق دین در وجدان فردی 
و اجتماعی یک جامعه مذهبی حلول کرد و او را بیدار کرد با او زبان و احساس مشترک 
ثابت کرده است  تنها راه ممکن است و تجربه های بسیار آن را  این  یافت و حرف زد 
مبارزه با مذهب تنها نتیجه ائی که داشته است اسارت بیشتر مردم در چنگ دسیسه های 
سرمایه داری غرب بوده است یک مذهبی که مذهبش را از او می گیرند چه می شود؟ یک 
روشنگر؟ هرگز یک مصرف کننده کاالهای اروپائی و هیچ یک موجود رام و بی تعصب 

در برابر هجوم غرب و این نیز تجربه شده است«

مجموعه آثار جلد 4 - ص 94 »تا مردم به آگاهی نرسیده اند و خود صاحب شخصیت 
از  تبعیت  و  تقلید  مرحله  از  و  نشده اند  روشنی  اجتماعی  و  طبقاتی  تشخیص  و  انسانی 
شخصیت های مذهبی و علمی خود که جنبه فتوائی و مقتدائی دارند به مرحله ای از رشد 
اجتماعی و سیاسی ارتقاء نیافته اند که در آن رهبرانند که تابع اراده و خط مشی آگاهانه 

آنانند امکان رهائی ان ها وجود ندارد«

3 - شریعتی و سکوالریسم مثبت کالمی:

مجموعه آثار جلد 20 - صفحه 479 »بزرگ ترین فریبی که هر روشنفکری را گریبانگیر 
می شود ابدی و مطلق و جهانی تلقی کردن حقیقت ها است«

مجموعه آثار جلد 24 - ص 185 »بدون گذر از پل عدالت 
و سوسیالیسم نمی شود به سعادت رسید ولی هیچکس این 
پل را نبایستی مقصد تصور کند و من هیچگاه نمی پذیرم 
که حل مسئله اقتصاد و حل مساله عدالت اجتماعی پایان 

راه باشد«

در  اولیه  »اسالم   38 ص   - مشهد  شناسی  اسالم  کتاب 
شدت  به  نیز  انسان  جسمی  و  مادی  تکامل  به  حال  عین 
متوجه است و می کوشد از انسان ها عرفای فعال و زهاد 
و  پارسا  سیاستمدارانی  و  بیدار  و  متمدن  و  برخوردار 
منزویانی اجتماعی و خداپرستانی خدمتگزار و روحانیونی 

دنیوی و دنیادارانی معنوی بسازد«

مجموعه آثار جلد 20 - ص 481 »زندگی برادرانه در 
یک جامعه جز بر اساس یک زندگی برابرانه محال است 
چه نمی توان در« درون اقتصادی که رنج اکثریت برای 
اقلیتی گنج می سازد و بنیاد آن بر رقابت و بهره کشی و 
و  پند  با  استوار است  آمیز و حرص  افزون طلبی جنون 

اندرز و آیه و روایت اخالق ساخت«

مجموعه آثار جلد 25 - ص 357 »شکم خالی هیچ چیز 
است  مادی  و  اقتصادی  کمبود  دچار  که  جامعه ائی  ندارد 
مسلما کمبود معنوی خواهد داشت آنچه را که به نام مذهب 
موهوم  سنت  یک  فقیر  جامعه های  در  می نامند  اخالق  و 

انحرافی است«

آب  که  »مردمی   1266 ص   -  13 جلد  آثار  مجموعه 
قنات ندارند به جستجوی آب حیات در پی اسکندر روانه 
بدی  شیطنت  خواندن  گوششان  در  خضر  قصه  و  کردن 
است ان ها که عشق را در زندگی خلق جانشین نان می کنند 
فریبکارانند که نام فریبشان را زهد گذاشته اند مردمی که 

معاش ندارند معاد ندارند«

مجموعه آثار جلد 2 - ص 157 »کار پراکسیس انسان 
است در مقابل طبیعت یعنی انسان در یک رابطه متقابل با 

نهضت سکوالریزاسیون شریعتی سم
الری

کو
 س

 و
تی

ریع
2مبانی تئوریکش
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طبیعت تنها موجودی است که می تواند طبیعت را طبق خواسته خودش 
تغییر بدهد«

مجموعه آثار جلد 10 - ص 170 »سقراط فلسفه را از آسمان به زمین 
آورد و محمد مذهب را«

مجموعه آثار جلد 20 - ص 305 »امکان ندارد که جامعه بدون استقالل 
اقتصادی به استقالل معنوی برسد چنانکه امکان ندارد که جامعه ائی بدون 

استقالل معنوی به استقالل اقتصادی برسد«

مجموعه آثار جلد 10 - ص 26 »فقر اقتصادی خود به خود یک آدم و 
یک ملت را رعیت سیاسی می کند«

و - ماحصل آنچه گفته شد:

برابر  در  زمین  و  دنیا  بر  تکیه  از  است  عبارت  سکوالریسم   -  1
اسکوالستیک که آسمان و آخرت را به صورت مکانیکی مطرح می کرد.

یا  آخرت  بسترساز  عنوان  به  دنیا  کار شریعتی طرح  بزرگ ترین   -  2
اسالمی  اسکوالستیک  دیدگاه  برعکس  بود،  آخرت  و  دنیا  طولی  طرح 
که دنیا و آخرت را در عرض هم قرار می داد. یعنی از نظر شریعتی 
آنچنانکه قرآن می گوید »کسی که در دنیا کور باشد در آخرت هم کور 
خواهد بود« و به عبارت دیگر از نظر شریعتی »کاری که بدرد دنیا 

نخورد بدرد آخرت هم نخواهد خورد.«

3 - نیچه در نقد مسیحیت در تجلیل از پیامبر اسالم می گوید »بزرگ ترین 
کاری که پیامبر اسالم کرد احترام به دنیا بود« )رهبانیه دینی الجلوس 

فی المساجد(.

اقبال الهوری در تبیین سکوالریسم کالمی  4 - حضرت موالنا عالمه 
می گوید:

واطلب فقری که سلطانی دهد بگذر از فقری که عریانی دهد

5 - سکوالر یک لغت یونانی است که به معنای تکیه بر حال به جای 
گذشته و آینده می باشد.

6 - سکوالریسم دارای انواعی می باشد که عبارتند از:

حکومت  بودن  فرادینی  معنای  به  که  حکومتی«  »سکوالریسم   – الف 
است،

ب – »سکوالریسم سیاسی« که به معنای جدائی دین از سیاست است،

ج – »سکوالریسم کالمی« که به معنای تقدم دنیا بر آخرت است،

د - »سکوالریسم اعتقادی« به معنای جدائی دین از زندگی مردم است،

ه – »سکوالریسم اخالقی« به معنای جدائی دین از اخالق است،

و - »سکوالریسم فلسفی« تبیین جهان منهای خدا.

7 - از نظر شریعتی »سکوالریسم حکومتی« امری واجب می باشد و 
هر حکومت دینی به استبداد روحانیت می انجامد، اما آنچه که شریعتی 
در عرصه »سکوالریسم حکومتی« معتقد است اینکه در »سکوالریسم 
حکومتی«، حکومت باید فرادینی باشد نه غیر دینی یا ضد دینی، معنای 
فرادینی به معنای آن است که حکومت نباید خود را نماینده دین مشخصی 

بداند.

8 - از نظر شریعتی »سکوالریسم حکومتی« با »سکوالریسم سیاسی« 
بودن  فرادینی  معنای  به  حکومتی«  چراکه »سکوالریسم  می کند،  فرق 
حکومت است که امری ممدوح و پسندیده و واجب است، در صورتی که 
»سکوالریسم سیاسی« به معنای جدائی دین از سیاست است که از نظر 
شریعتی نه تنها امکان پذیر نیست بلکه در صورت امکان امری مذموم 

و منفی می باشد.

دو  به  سکوالریسم  بندی  دسته  یک  در  شریعتی  نظر  از  بنابراین   -  9
دسته سکوالریسم منفی و سکوالریسم مثبت تقسیم می شود، یعنی آنچنانکه 
می باشد،  پسندیده  امری  شریعتی  نظر  از  حکومتی«  »سکوالریسم 

»سکوالریسم سیاسی« امری منفی و ناپسند است.

10 - از نظر شریعتی امکان جداسازی اسالم از سیاست نیست.

11 - در رابطه با »سکوالریسم کالمی« شریعتی این سکوالریسم را 
امری پسندیده می داند و معتقد است که آخرت از دل دنیا می گذرد و انسان 

باید آخرت خودش را در همین دنیا بسازد.

دایره  از  خارج  جهان  تبیین  یا  فلسفی«  »سکوالریسم  شریعتی   -  12
خداوند را امری منفی می داند.

دین  که  است  معتقد  اخالقی« شریعتی  در عرصه »سکوالریسم   -  13
برای اخالق آمده، نه اخالق برای دین.

14 - شریعتی »سکوالریسم معیشتی« یا توجه به زیبائی های این جهان 
را امری مثبت می داند.

و  فلسفی«  »سکوالریسم  که  میزان  همان  به  شریعتی  بنابراین   -  15
به  و  ندارد  قبول  را  اعتقادی«  »سکوالریسم سیاسی« و »سکوالریسم 
شدت مخالف آن است، »سکوالریسم حکومتی« و »سکوالریسم کالمی« 
و »سکوالریسم معیشتی« را قبول دارد و به شدت از آن حمایت می کند 
و خود بنیانگذار این نهضت سکوالریزاسیون در جهان اسالم در قرن 

بیستم می باشد.
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16 - نهضت سکوالریسم در غرب مولود رنسانس و انقالب کبیر فرانسه 
و تعارض دویست ساله بین علم و دین و سیطره سیاسی و اقتصادی و 

مذهبی و فرهنگی کلیسا بر جهان غرب بوده است.

جامعه  به  فرانسه  کبیر  انقالب  فرهنگ  و  مدرنیته  انتقال  از  پس   -  17
ایران از قرن نوزدهم، بین پیشگامان و روشنفکران ایرانی جهت مقابله 
کردن با سیطره روحانیت و اسالم فقاهتی و اسالم حوزه و اسالم زیارتی 
آمد  بوجود  نظر  اختالف  ایران  در  روایتی  اسالم  و  شفاعتی  اسالم  و 
بطوریکه بعضی مانند تقی زاده معتقد به تقلید سبک و سیاق از غرب 
جهت مقابله به اسالم فقاهتی و حوزه بودند، بعضی مانند سیدجمال معتقد 
به تکیه ابزاری و تکنیکی و تقویت ارتش های دولتی و بهره وری از 
علم سیانس غرب جهت مقابله با استعمار و اسالم فقاهتی بودند و بعضی 
مانند مهندس بازرگان معتقد به تکیه بر لیبرالیسم و سرمایه داری و علم 
سیانس غرب جهت مقابله با اسالم فقاهتی و حوزه بودند و بعضی مانند 
حسین نصر و جالل آل احمد معتقد به تکیه کردن بر سنت، جهت مقابله 
با مدرنیته و اسالم قشری گری بودند و بعضی مانند کسروی جهت مقابله 
مانند صادق  بعضی  و  بودند  اسالم  پاکسازی  به  معتقد  فقاهتی  اسالم  با 
هدایت معتقد به تکیه بر فرهنگ ملی و تاریخی جهت مقابله با فرهنگ 
فرهنگ  از  تاسی  به  معتقد  توده  حزب  مانند  بعضی  و  بودند  حوزه ائی 
از  و  بودند  ایران  در  اسالم حوزه  با  مقابله  اکتبر روسیه جهت  انقالب 
همه مهم تر نهضت شریعتی بود که جهت مقابله با اسالم فقاهتی و اسالم 
حوزه، معتقد به بومی سازی نهضت سکوالریسم در ایران بود که این 
مؤلفه های  در  اولیه«  اسالم  به  به شعار »بازگشت  تکیه  توسط  نهضت 
مختلف آن از پروتستانیسم اسالمی تا سکوالریزه کردن حکومت و کالم 

و معیشت و... پیش رفت.

بنابراین در خصوص نهضت سکوالریزاسیون در ایران از قرن 19 و به 
خصوص از بعد از شکست ایران در جنگ های با روسیه این نهضت به 
صورت های مختلف از تقلید مهوع میمون وار تقی زاده گرفته تا تکیه بر 
ملیت و فرهنگ گذشته تاریخی مصدق و صادق هدایت و پاکسازی دینی 
کسروی و شعار بازگشت به اسالم نخستین اقبال و شریعتی مطرح شده 
است که در اشکال غیر روشنفکرانه و ارتجاعی آن هم افرادی مثل رضا 
خان با تاسی از آتاتورک کوشید جهت مقابله با اسالم فقاهتی با تکیه به 
سر نیزه و تیغ و درفش به جان ریش و عبا و نعلین بیافتد، که برعکس 
ترکیه در ایران جوابی کامال برعکس داد و باعث تقویت اسالم فقاهتی 
با فرار  و اسالم حوزه در ایران شد بطوریکه از بعد از شهریور 20 
رضا شاه و حاکمیت رهبری و مرجعیت بالمنازع بروجردی بر حوزه 
که معلول همان برخوردهای ارتجاعی رضا خان بود، تا قیام 15 خرداد 
42 دیدیم که جریان اسالم حوزه ائی و اسالم روایتی و اسالم فقاهتی و 
تقویت  ایران  در  مداحی گری  اسالم  و  اسالم زیارتی  و  اسالم شفاعتی 
بر علیه روحانیت،  ارتجاعی رضاخان  آخرین دستاورد حرکت  شد که 
هژمونی این جریان بر انقالب ضد استبدادی بهمن 57 بود که تا امروز 

ملت ایران در حال پرداخت استخوان سوز هزینه آن می باشد. بنابراین 
نهضت سکوالریزاسیون در ایران تا زمان شریعتی برعکس غرب نتیجه 
ایران  پیروزمند نهضت سکوالریزاسیون در  تنها قهرمان  منفی داشت، 
شریعتی بود که توانست به صورت علمی و همه جانبه به جنگ اسالم 
فقاهتی و اسالم روایتی و اسالم زیارتی و اسالم شفاعتی برود، ولی مرگ 
زودهنگام او این حرکت را عقیم کرد بی شک در صورت وجود فیزیکی 
اتفاق  شریعتی در عرصه انقالب 57 و بعد از آن شرایط برعکس آن 

می افتاد، که اتفاق افتاد.

18 - بنابراین نهضت سکوالریزاسیون جهت مقابله با اسالم فقاهتی و 
حوزه از بعد از شکست جنگ های ایران و روس در قرن نوزدهم در 
از  به صورت های مختلف جاری و ساری شد،  که  ایران شکل گرفت 
و  زاده  تقی  و  امیرکبیر  مقلدانه  تا حرکت  گرفته  بهائیه  و  بابیه  نهضت 
فتحعلی آخوندزاده و حرکت مرتجعانه رضاخان و حرکت قدرت گرایانه 
و تکنولوژی گرایانه و پوزیتیویست علمی سیدجمال و بازرگان و حرکت 
توده  اکتبرگرایانه حزب  هدایت و مصدق و حرکت  ملی گرایانه صادق 
و کوچک خان و حرکت سنت گرایانه جالل آل احمد و حسین نصر و 
حرکت پاکسازی دینی کسروی تا حرکت سلفیه دکتر شریعتی ادامه پیدا 
کرد، اما در تحلیل نهائی به علت مرگ زودرس شریعتی آنچنانکه شیخ 
مرتضی مطهری در نامه اش به خمینی در همان زمان نوشت مرگ زود 
هنگام شریعتی یک امداد غیبی بود که به فریاد اسالم حوزه و فقاهتی 
و روحانیت رسید تا دوباره با صد جان جدید جهت تصاحب انقالب و 
فرهنگ و تاریخ و جامعه وارد کارزار بشود و عکس خود را در ماه 

قرار دهد. 

آبان  در  بازرگان  مهدی  و  مطهری  مشترک  اطالعیه  در  آنچنانکه  و 
57 مشاهده کردیم به همین دلیل اسالم حوزه و فقاهت کوشید تا جهت 
مسکوت گذاشتن و منحرف کردن نهضت سکوالریزاسیون شریعتی بر 
علیه اسالم فقاهتی و اسالم روایتی و اسالم حوزه حتی بر جنازه شریعتی 
هم رحم نکند، آنچنانکه تا امروز در ادامه حرکت بازرگان - مطهری در 

حمله های عبدالکریم سروش شاهد آن می باشیم.

انجام  به  تا زمانی که نهضت سکوالریزاسیون شریعتی  بنابراین   - 19
به  مختوم  ایران  در  فرهنگی  و  اجتماعی  و  سیاسی  حرکت  هر  نرسد 

شکست و انحراف خواهد بود.

20 - تنها تفاوت شریعتی با سیدجمال و عبده در تکوین رنسانس اسالمی 
نهضت  خصوص  در  آن ها  دیدگاه  تفاوت  همین  به  بازگشت  شرق  در 
سکوالریزاسیون می باشد که تحت این شعار استراتژیک شریعتی تکوین 
پیدا کرد »آنچنانکه مصدق شعار اقتصاد منهای نفت مطرح کرد، من 

شعار اسالم منهای روحانیت سر می دهم«. 

21 - نهضت سکوالریزاسیون در ایران توسط رضاشاه از ریش و عبا 

تلفن های تماس:

00 32 48 611 03 08    
001  914  712  81  83    
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و عمامه و توسط تقی زاده از تقلید و سیدجمال از تقویت نظامی قدرت 
سیاسی و تکیه بر علم سیانس و جالل آل احمد و حسین نصر از سنت 
و کسروی از پاک دینی و مصدق و صادق هدایت از ملیت، بازرگان 
و امروز عبدالکریم سروش توسط لیبرالیسم و سرمایه داری غرب انجام 
گرفت، توسط اقبال و شریعتی به صورت بازسازی فکر دینی در اسالم 
تغییر کرد، البته این نهضت با مرگ زود هنگام شریعتی ناتمام ماند لذا 
تنها راه رهائی جامعه ایران بر افراشتن این پرچم بر زمین افتاده شریعتی 

می باشد.

22 - هر گونه برخورد با اسالم فقاهتی و اسالم حوزه و اسالم زیارتی 
خارج از نهضت سکوالریزاسیون شریعتی امری انحرافی در جامعه ما 

می باشد و باعث تقویت این جریان انحرافی می شود.

23 - رمز موفقیت شریعتی و اقبال در عرصه نهضت سکوالریزاسیون 
اسالم  با  مقابله  اسالم« جهت  در  دینی  فکر  »بازسازی  شعار  بر  تکیه 

فقاهتی است.

که  است  اقبال  و  شریعتی  سکوالریزاسیون  نهضت  عرصه  در   -  24
شریعتی هر گونه نگاه دینی به علم و حکومت و هنر را محکوم می کند.

25 - علت شکست مهدی بازرگان در عرصه نهضت سکوالریزاسیون 
خود همان اعتقاد به نگاه دینی او به فقه و علم و هنر و حکومت بود، 
بطوریکه بزرگ ترین ضربه بازرگان به تاریخ و ملت ایران قبول نخست 
وزیری حکومت فقاهتی در سال 57 و 58 بود که گرچه بازرگان خود 
اعالم می کرد که با نگاه ملی حاضر به قبول دولت فقاهتی شده است ولی 
این دروغ بزرگ او بود، چراکه همان نگاه انحرافی او به علم و فقه و 
حکومت باعث شد تا حتی با مخالفت طالقانی تن به این کرنش بزرگ 
تاریخ بدهد و قبول دولت فقاهتی در حضور خمینی اعالم کند که »بعد از 

خدا، در زمین شما هستی«.

26 - علت انحراف نهضت سکوالریزاسیون سیدجمال تکیه مکانیکی او 
بر تکنیک بود.

که  بود  این  عبده  محمد  سکوالریزاسیون  نهضت  انحراف  علت   -  27
امری  که  کند  تصفیه  را  فقاهتی  اسالم  روحانیت،  توسط  می خواست 

غیرممکن می باشد.

که  بود  این  کسروی  سکوالریزاسیون  نهضت  انحراف  علت   –  28

می خواست توسط نفی کل مذهب و اسالم، با اسالم فقاهتی تسویه حساب 
کند که نتیجه عکس داد.

هدایت  و صادق  نهضت سکوالریزاسیون مصدق  انحراف  - علت   29
در این بود که می خواستند توسط فرهنگ ناداشته تاریخی به جنگ اسالم 

فقاهتی بروند که شکست خوردند.

که  است  این  در  کدیور  محسن  سکوالریزاسیون  انحراف  علت   -  30
امری  که  برود  فقاهتی  اسالم  جنگ  به  فقاهتی  اسالم  توسط  می خواهد 

ناشدنی است.

که  بود  این  توده  حزب  سکوالریزاسیون  نهضت  انحراف  علت   -  31
برود که  فقاهتی  اسالم  به جنگ  بیگانه  فرهنگ  توسط یک  می خواست 

نشد.

32 - علت ارتجاعی و انحرافی بودن نهضت سکوالریزاسیون رضاخان 
قیچی  بود که می خواستند توسط  این  آتاتورک در  و پطر کبیر و کمال 
کردن ریش و پشم و عبا به جنگ ارتجاع فرهنگی و مذهبی بروند و 
علت موفقیت شریعتی در عرصه نهضت سکوالریزاسیون این بود که 
شریعتی توسط اسالم محمدی و شیعه علوی به جنگ اسالم فقاهتی رفت.

انحراف و بن بست عبدالکریم سروش در عرصه نهضت  33 - علت 
مهدی  اشتباه  راه  ادامه  در  می کوشد  او  که  است  این  سکوالریزاسیون 
»لیبرالیسم  و  فلسفی«  »لیبرالیسم  بر  تکیه  با  غرب  مانند  بازرگان، 
که  برود  فقاهتی  اسالم  با  جنگ  به  اقتصادی«  »لیبرالیسم  و  سیاسی« 

آنچنانکه حضرت موالنا عالمه اقبال الهوری در این رابطه می گوید:

از دل و دیده فرو شو زجمال دگران همچو آینه مشو محو جمال دگران

که پریدن نشود با پر و بال دگران در جهان بال و پر خویش گشودن آموز

امری ناشدنی می باشد.

34 - شعار محوری عالمه اقبال الهوری در عرصه سکوالریزاسیون 
این بود خطاب به پیامبر اسالم:

داد ما را آخرین جامی که داشت خدمت ساقی گری با ما گذاشت

والسالم 
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