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الف– رابطهپروژههایاجتماعی/سیاسی/فرهنگیباضرورتتاریخیتکوینآنها:

شکی نیست که هر پروژه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای اینکه اصالت داشته باشد و بتواند در زمان بقاء پیدا کند، باید توان پاسخگوئی به 

ضرورت های تاریخی و اجتماعی زمان خود را داشته باشد. یعنی هر پروژه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی باید دغدغه پاسخگوئی به نیازهای تاریخی 

و اجتماعی و سیاسی زمان خود داشته باشد و قطعا هر پروژه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی که نتواند پاسخگوی ضرورت های تاریخی و اجتماعی 

عصر خود و جامعه خود باشد در زمان از بین خواهد رفت و آتشفشان آن هر چند برای مدتی شعله ور گردد، باقی نخواهد ماند و در ادامه سرد و 

خاموش خواهد شد.

لذا در این رابطه است که در باب چرائی تکوین و شروع کار »سایت پیشگام مستضعفین ایران« بر خود واجب دیدیم تا در این شماره »نشر 

مستضعفین« به طرح چرائی تاسیس و شروع کار این سایت بپردازیم چراکه همیشه این چرائی پروژه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است که تعیین 

کننده هویت سیاسی و اجتماعی و تاریخی آن پروژه می شود و صد البته فونکسیون این چرائی در پروسه اجرائی آن پروژه به صورت یک استراتژی 

در می آید که تعیین کننده برنامه درازمدت و کوتاه مدت آن پروژه در مرحله اجرا و عمل خواهد شد.

چرائی تکوین و شروع کار

WWW.PM-IRAN.ORG
سایتپیشگاممستضعفینایران

در این زمان

در صفحات دیگر
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سیاسی  و  اجتماعی  پروژه  هر  چرائی  که  می کنیم  تاکید  هم  باز  البته 

دغدغه های  و  تاریخی  ضرورت های  تبیین  چارچوب  در  فرهنگی  و 

آن  آنکه  بر  عالوه  پروژه  آن  که  می شود  حاصل  سیاسی  و  اجتماعی 

به  دارد.  هم  را  آنها  به  پاسخگوئی  توان  می کند،  فهم  را  ضرورت ها 

عامل  اجتماعی  و  تاریخی  ضرورت های  طرح  بدون  دیگر  عبارت 

به کار  تکوین آن پروژه هرگز امکان طرح چرائی تکوین و شروع 

آن پروژه وجود ندارد تا بر پایه آن به طرح استراتژی و تعیین برنامه 

درازمدت و کوتاه مدت بپردازیم.

شاید بهتر باشد که چنین بگوئیم که رمز موفقیت هر پروژه اجتماعی و 

سیاسی و فرهنگی در گرو تبیین صحیح ضرورت های تاریخی تکوین 

آن می باشد چراکه اگر یک پروژه اجتماعی سیاسی و فرهنگی بدون 

دولتی رژیم  آبی  یقه  احزاب  مثل  کنند،  پیدا  تکوین  تاریخی  ضرورت 

بیشتر  بری  انتخابات جهت سهم  دوران  در  که  فقاهتی می شود  مطلقه 

در تقسیم قدرت توسط پول های بادآورده از هر طریقی مانند قارچ از 

زمین می رویند و پس از انتخابات مانند برف آب می شوند و در زمین 

فرو می روند و دیگر از آن ها خبری نیست تا انتخابات بعدی که دوباره 

حداکثر کاری که می کنند تهیه یک لیست از اسامی است و تبلیغ کردن 

حول آن لیست است، چراکه توان هیچگونه حرکت درون زا را ندارند. 

البته این امر معلول آن است که این احزاب ضرورت تاریخی تکوین 

نداشته اند و تنها عامل عینی و ذهنی تکوین آن ها تالش جهت افزایش 

مطلقه  رژیم  اداری  یا  اقتصادی  یا  سیاسی  قدرت  از  خود  بری  سهم 

فقاهتی می باشد.

به همین دلیل است که این گونه احزاب تاریخ مشخص مصرفی دارند 

که به محض تمام شدن تاریخ مصرف آن ها باید منحل شوند آنچنانکه 

دیدیم در سال 64 خمینی مستقیما دستور انحالل دو جریان دست ساز 

خود یعنی حزب جمهوری و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی را داد، 

زیرا خمینی در سال 64 به درستی دریافت که دیگر استفاده هائی که 

همچنین  و  قدرتش  تثبیت  جهت  بسترسازی  خصوص  در  می خواسته 

سرکوب جریان های آلترناتیو از این دو جریان کرده است و لذا وجود 

آن ها منفعتی برای او ندارد و ممکن است در آینده موی دماغ صاحبان 

قدرت هم بشوند در این رابطه بود که دستور انحالل آن ها را صادر 

کردو ضمنا در همان زمان خمینی به موازات انحالل دو جریان دست 

با هزینه و  انقالب اسالمی  ساز حزب جمهوری و سازمان مجاهدین 

مدیریت خودش دستور داد تا شیخ مهدی کروبی از درون خود روحانیت 

حوزه وابسته به رژیم، منهای جریان روحانیت یک جریان سیاسی تحت 

محدود  جناح ها رژیم  بین  قدرت  تقسیم  تا  کند  ایجاد  عنوان روحانیون 

به خود روحانیت وابسته به رژیم در کادر دو تشکیالت روحانیت و 

غیر  نیروهای  دخالت  و  نفوذ  برای  شرایط  دیگر  و  بشود  روحانیون 

روحانی در تقسیم قدرت از بین برود.

از  که  سالی  سی  به  نزدیک  طول  در  دیدیم  که  است  دلیل  همین  به 

بین  از  بندی  این دسته  تکوین جناح روحانیون و روحانیت می گذرد، 

نرفته است و تضاد بین این دو جریان هر چه بیشتر می گذرد عمیق و 

عمیق تر می شود، هر چند سمتگیری این تضادها به سمت مبارزه برای 

افزایش سهم بری خود از قدرت حاکمه می باشد ولی به هر حال با همه 

این احوال برعکس جریان های دیگر درون قدرت حاکم که به صورت 

دو  این  رفتند،  بین  از  هم  فرمالیته  به صورت  و  زاده شدند  فرمایشی 

جریان باقی ماندند و روز بروز هم قوی تر شده اند. دلیل این امر هم 

آن است که خمینی در زمان تکوین این دو جریان در سال 64 برای 

انجام این عمل ضرورت ساختاری احساس کرد و به درستی دریافت 

که اگر از درون خود روحانیت وابسته به او دست به جناح سازی جهت 

رقابت در تقسیم قدرت نزند با دخالت نیروهای برونی جهت مشارکت 

در قدرت این رژیم از درون متالشی می شود لذا از آنجائیکه حیات این 

دو جریان در گرو حیات و بقاء خود قدرت و خود رژیم مطلقه فقاهتی 

می باشد و بالعکس از طرف دیگر حیات رژیم مطلقه فقاهتی هم در گرو 

حیات این دو جناح جهت رقابت در تقسیم قدرت است، این امر طبق 

تا برعکس  باعث شده  به رژیم  وابسته  بین روحانیت  نانوشته  منشور 

دیگر جریان های یقه آبی وابسته به رژیم مطلقه فقاهتی این دو جریان 

خواستار دوام حیات یکدیگر برای بقای رژیم مطلقه فقاهتی باشند.

به همین دلیل تمام تنش های سیاسی که در دو دهه گذشته اعم از جنبش سبز 

سال 88 یا جنبش به اصطالح اصالحات سال 76 یا جنبش دانشجوئی 

18 تیر ماه 78 همه ریشه در همین دسته بندی دو جناح روحانیت و 

در  مثال  ذکر یک  عنوان  به  تنها  این موضوع  البته  دارد.  روحانیون 

اینجا مطرح کردیم تا مشخص کنیم که موضوع ضرورت تاسیس یک 

پروژه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی فقط محدود به پروژه های مترقی 

هم  مترقی  و غیر  ارتجاعی  پروژه های  بلکه حتی  نمی شود  انقالبی  و 

مشمول این قانون می شوند. یعنی کال هر پروژه اجتماعی و سیاسی و 

فرهنگی که نتواند در مرحله تاسیس خود ضرورت تاریخی تکوین خود 

را تبیین نماید از بین می روند.

حزب توده ایران یک نمونه بسیار مهمی است در این رابطه، چراکه 

این حزب در تاریخ جنبش ایران بزرگ ترین جریانی بوده که توانسته 

است تا قاعده جامعه ایران نفوذ تشکیالتی بکند و در عرصه باالئی های 
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قدرت حتی توانست افضلی فرمانده نیروی دریائی رژیم مطلقه فقاهتی 

را هم وابسته به خود بکند با همه این احوال هر چند از بعد از شهریور 

20 این تشکیالت توانست تا آن اندازه رشد بکند که در تاریخ جنبش 

آغاز  همان  از  حزب  این  اینکه  علت  به   - می باشد،  مثال  بی  ایران 

ضرورت تاریخی تکوین خودش را در چارچوب منافع بلوک شرق و 

شوروی تعریف کرده بود - در نتیجه نتوانست پایدار بماند.

در همین رابطه باز اگر بخواهیم به ذکر مثال ادامه بدهیم می توانیم از 

صدر اسالم هم مثال و نمونه ذکر کنیم در خصوص خود حرکت پیامبر 

اسالم اگر جنبش اسالم در طول 23 سال حرکت مکی و مدنی تحت 

هدایتگری پیامبر اسالم خارج از چارچوب وحی و حیات نبوی پیامبر 

اسالم تجزیه تحلیل کنیم - آنچنانکه امام علی در نهج البالغه بارها و 

بارها با این نگاه به حرکت پیامبر اسالم نگاه کرده است - خود جنبش 

پیامبر اسالم به لحاظ عینی پاسخ به یک ضرورت تاریخی هم در رابطه 

با مردم بادیه نشین عربستان بود و هم در خصوص نیاز بشر قرن هفتم 

نبود  تاریخی  این شرایط عینی و ضرورت  اگر  بوده است و  میالدی 

هرگز جنبش پیامبر اسالم به قول نهرو نمی توانست در عرض کمتر 

از ربع قرن تمام تمدن ها و جوامع بشریت در کره زمین را تحت تاثیر 

خود قرار دهد.

باز در این رابطه بهتر است دو قیام حجربن عدی در زمان معاویه و 

قیام امام حسین در عاشورای 61 مقایسه کنید هرگز در مقایسه این دو 

قیام نباید به تفاوت ذهنی و مکانیزم واقعه تکیه کنیم چرا که نه شخصیت 

حجر بن عدی در مقایسه با شخصیت امام حسین دارای نکات منفی بوده 

و نه در کیفیت مقاومت و مبارزه بین حجربن عدی و یارانش با امام 

حسین و یارانش تفاوت چندانی وجود داشته است و نه در قساوت و 

جنایت و شیوه قتل از طرف دشمنان سنگدلی چون معاویه و یارانش و 

یزید و فرماندهانش تفاوتی وجود داشته است، پس چرا قیام امام حسین 

توانست در عرصه تاریخ نقشی به مراتب عظیم تر از نقش قیام حجربن 

عدی پیدا کند؟

بود  حسین  امام  توسط  تاریخی  ضرورت  درک  کوتاه  جمله  یک  در 

چراکه تا زمانی که امام حسین خبر مرگ معاویه اعالم نشد استارت 

حرکت کربال را نزد و قطعا و جزما اگر معاویه دو سال دیگر هم عمر 

می کرد امام حسین استارت حرکت کربال را نمی زد چراکه امضای امام 

حسن پای صلحنامه با معاویه بود و گرچه امام حسن توسط معاویه و 

همسرش شهید شده بود ولی هنوز یکطرف دیگر صلحنامه یعنی معاویه 

زنده بود، لذا به محض شنیدن خبر مرگ معاویه دیگر برای امام حسین 

همان  از  دلیل  همین  به  بود،  شده  آماده  تاریخی جهت حرکت  شرایط 

لحظه قیام کربال را استارت زد.

این  اینکه  برای  هم  ایران«  پیشگام مستضعفین  در خصوص »سایت 

سایت بتواند حیاتی مستمر و هدایت گرانه در رابطه با جنبش های سه 

دانش  و  دانشجوئی  از  اعم  دموکراتیک  و  اجتماعی  و  کارگری  گانه 

آموزی و زنان و معلمان و کارمندان و غیره داشته باشد باید نخست به 

تبیین ضرورت تاریخی تکوین و حرکت این سایت بپردازیم.

– ضرورتتاریخیتکوینوشروعکارسایتپیشگام ب
مستضعفینایران:

پیشگام  »سایت  کار  شروع  و  تکوین  تاریخی  ضرورت  تبیین  برای 

مستضعفین ایران« در این شرایط باید به تبیین این امر بپردازیم که در 

به  پاسخگوئی  دغدغه  ایران«  پیشگام مستضعفین  این شرایط »سایت 

چه مشکالت عملی و نظری جنبش های سه گانه اجتماعی و کارگری 

و دموکراتیک ایران دارد؟ در این رابطه است که در همین چارچوب 

پیشگام  »سایت  کار  به  شروع  و  تکوین  تاریخی  ضرورت  تبیین  به 

مستضعفین ایران« می پردازیم.

»نشر  با  ایران«  مستضعفین  پیشگام  »سایت  رابطه  شک  بی   -  1

یعنی  عرضی  رابطه  یک  نه  است  طولی  رابطه  یک  مستضعفین« 

»سایت پیشگام مستضعفین ایران« به انجام وظایفی می پردازد که در 

این شرایط انجام آن برای »نشر مستضعفین« ممکن نیست، این وظایف 

عبارتند از:

الف – از آنجائیکه »نشر مستضعفین« به عنوان ارگان عقیدتی سیاسی 

حرکت می باشد این جایگاه »نشر مستضعفین« باعث شده است تا مانند 

»آرمان مستضعفین« امکان انعکاس نظرات مختلف به صورت روتین 

برایش وجود نداشته باشد چراکه الزمه هر حرکتی در مرحله اول به 

حرکت  آن  بسترساز  نظری  مانیفست  تدوین  تئوریک  و  نظری  لحاظ 

می باشد که البته این تدوین مانیفست تئوریک و نظری نباید به عنوان 

یک حقیقت مطلق نگاه کنیم بلکه قطعا به صورت یک حقیقت تاریخی 

باید دید که در بستر عمل آن هم نه عمل پراگماتیستی ویلیام جیمزی 

آمریکائی بلکه عمل پراکسیسی مورد چکش کاری قرار گیرد.

مستضعفین«  »آرمان  ادامه  در  مستضعفین«  »نشر  آنجائیکه  از  لذا 

رسالت این تدوین مانیفست در چارچوب ارگان عقیدتی سیاسی را به 
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عهده دارد، این امر باعث شده است تا شرایط جهت طرح عقاید مختلف 

و مخالف در »نشر مستضعفین« فراهم نباشد اما برای »سایت پیشگام 

ادامه »نشر مستضعفین« می باشد  ایران« که در طول و  مستضعفین 

نه تنها برای انجام این امر بسترسازی شده است، بلکه اصال یکی از 

وظایف اصلی »سایت پیشگام مستضعفین ایران« همین فراهم کردن 

شرایط جهت دیالوگ و طرح نظریات مختلف جهت هم فکری و تحقق 

خرد جمعی در راستای اعتالی تئوری »نشر مستضعفین« و حرکت 

البته »سایت پیشگام مستضعفین ایران« بر حسب شرایط  می باشد که 

رشد حرکت خود مکانیزم هائی اعم از تریبون آزاد و جلسات پالتاکی و 

میزگرد و طرح پرسش و پاسخ و طرح دیدگاه ها به شکل زنده و کالمی 

و یا متنی و غیره در نظر خواهد گرفت.

ب - وظیفه دوم »سایت پیشگام مستضعفین ایران« در این شرایط پیوند 

با مخاطب یعنی جنبش های سه گانه کارگری و اجتماعی و دموکراتیک 

ایران می باشد تا توسط آن هم بتواند مخاطب واقعی خود را پیدا بکند 

و هم بتواند در تولید تئوری و اخبار و آگاهی به جای اینکه به کشف 

تئوری و خبر و آگاهی از بستر های مجرد بیگانه با مخاطب دست بزند، 

مستقیما از خواستگاه واقعی تئوری به کشف آن ها بپردازد که البته این 

وظیفه مهم »آرمان مستضعفین« در سال های 58 و 59 به خاطر باز 

بودن فضای سیاسی جامعه به خوبی انجام می داد و تحلیل های سیاسی 

شماره مختلف »آرمان مستضعفین« از تحلیل کردستان گرفته تا تحلیل 

امر می کند که اصال خط  این  بلوچستان و غیره همه داللت بر  گنبد، 

راستا  این  در  آغاز  از  مستضعفین«  »نشر  و  مستضعفین«  »آرمان 

قرار داشته است تا به جای بسترهای مجرد ذهنی در عرصه های عینی 

مستقیما به کشف تئوری بپردازد.

اما از بعد از 30 خرداد 60 به علت بسته شدن مطلق فضای سیاسی 

جامعه  بر  فقاهتی  مطلقه  رژیم  پلیسی  فضای  کامل  سیطره  و  جامعه 

ایران دیگر در طول 32 سالی که از آن زمان می گذرد برای »آرمان 

مستضعفین« یا »نشر مستضعفین« امکان آن وجود نداشته است تا مانند 

به کشف  گانه  از عرصه جنبش های سه  مستقیما  سال های 58 و 59 

تئوری بپردازد که در این رابطه در طول مدت 5 سالی که از حرکت 

برونی »نشر مستضعفین« می گذرد از طرف مخاطبین ما مورد سوال 

مانند  مستضعفین«  »نشر  چرا  اینکه  گرفته ایم  قرار  بسیاری  انتقاد  و 

»آرمان مستضعفین« سال های 58 و 59 مستقیما جهت کشف تئوری به 

طرف آبشخورها که همان جنبش های سه گانه باشد، نمی رود؟

ایران و در فضای  داخلی  این شرایط  این رابطه است که در  لذا در 

در  ایران«  مستضعفین  پیشگام  »سایت  ایران  جامعه  بر  حاکم  پلیسی 

ادامه حرکت »نشر مستضعفین« و »آرمان مستضعفین« می کوشد تا 

با جنبش های  پیوند مستقیم  در چارچوب فضای مجازی شرایط جهت 

سه گانه ایران از طریق به کار گرفتن مکانیزم های مختلف فراهم کند. 

البته مکانیزم هائی که »سایت پیشگام مستضعفین ایران« جهت نیل به 

این هدف خود اتخاذ خواهد کرد بسته به شرایطش مختلف خواهد بود 

که از تولید خبر توسط خود نیروهای جنبش گرفته تا انعکاس نظرات و 

برنامه و فعالیت آن ها و همچنین هدایتگری تئوریک حرکت آن ها و در 

نهایت پیوند و سازمان گری آن ها ادامه پیدا می کند.

2 - به علت اینکه در شرایط فعلی مبنا سازی در عرصه نظری و عملی 

یکی از ضرورت های جنبش مذهبی ایران می باشد چراکه به علت فوت 

زود هنگام معلم کبیرمان شریعتی و خالء تئوریسین های مذهبی در این 

رابطه در طول 40 سال بعد از بسته شدن ارشاد باعث شده است تا 

پروژه های نظری و تئوریک شریعتی اکثرا فاقد مبانی تئوریک باشند، 

هر چند تا اندازه ائی خود او در مدت زمان بعد از آزادی از زندان تا 

بپردازد  امر  این  انجام  به  فردی  به صورت  کوشید  سال 56  هجرت 

ناتمام  را  شریعتی  پروژه  این  او  هنگام  زود  فوت  احوال  این  همه  با 

گذاشت، لذا در این رابطه »سایت پیشگام مستضعفین ایران« می کوشد 

جهت انجام این مهم توسط ایجاد فضای دموکراتیک در سایت از طریق 

تربیون آزاد و جلسات پالتاکی و غیره جهت انجام این مهم بسترسازی 

الزم بکند.

پیشگامان  فرهنگی  و  سیاسی  جنبش  کلیدی  ضعف های  از  یکی   -  3

جامعه ایران عدم انجام پراتیک نظری و عملی به صورت دموکراتیک 

پراکسیس  عرصه  در  دموکراتیک  تجربه  عدم  دیگر  عبارت  به  یا  و 

اپیدمی  آن سرایت  دالیل  از  یکی  شاید  که  است  بوده  و عملی  نظری 

است چراکه  بوده  جنبش ها  این  به  ایران  جامعه  تاریخی  استبدادزدگی 

سیاسی  استبداد  واقعیت  ایران  تاریخ  همیشگی  مشخصه های  از  یکی 

بوده که تمامی دستاوردهای اجتماعی و فرهنگی و حتی اخالقی مردم 

ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است، به همین دلیل »سایت پیشگام 

مستضعفین ایران« در این شرایط می کوشد تا توسط مکانیزم های مختلفی 

شرایط جهت انجام پراتیک نظری و عملی به صورت دموکراتیک را 

فراهم کند. ☼

والسالم   
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الف– بحراناستراتژیکمشکلعمدهجنبشسیاسیایرانبعدازشکستقیامخرداد
:42

از بعد از سرکوب و شکست قیام خرداد 42 بزرگ ترین بحرانی که جنبش های چهارگانه مردم ایران )اعم از 

جنبش اجتماعی، جنبش کارگری، جنبش سیاسی و جنبش های دموکراتیک که در راس آن ها جنبش دانشجوئی 

قرار دارد( را زمین گیر کرد بحران استراتژیک بود زیرا قیام خرداد 42 در عرصه مبارزه تحول خواهانه 

که  فردی  به  منحصر  خودویژگی های  این  که  بود  خودویژگی هائی  دارای  ایران  مردم  قرن  یک  از  بیش 

بسترساز و عامل شکست آن گردید عبارتند از:

1– هژمونیاینقیام:

 از آنجائیکه از بعد از شکست نهضت مقاومت ملی ایران در فرایند ضد استبدادی آن )توسط کودتای 28 

مرداد 32 بر علیه دولت دموکراتیک دکتر محمد مصدق که توسط امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم 

آمریکا و امپریالیسم انگلیس و حمایت استبداد و دربار و بسترسازی ارتجاع مذهبی تحت رهبری کاشانی 

انجام گرفت( جریان ارتجاع مذهبی حوزه های فقاهتی ایران مصمم شدند تا به صورت مستقل از نیروهای 

ملی و سیاسی جهت کسب قدرت و کسب هژمونی جنبش اجتماعی ایران وارد پروسس مبارزه تحول خواهانه 

مردم ایران بشوند.

مردم  خواهانه  تحول  مبارزه  عرصه  در  بار  اولین  برای   42 خرداد  قیام  در  تا  گردید  باعث  امر  همین 

روحانیت  بار  اولین  برای  و  گیرد  قرار  فقاهتی  حوزه های  روحانیت  دست  در  قیام  این  هژمونی  ایران 

حوزه های فقاهتی ایران در چارچوب تشکیالت سنتی خود )نه مانند گذشته به صورت فردی( وارد مبارزه 

تحول خواهانه مردم ایران شدند که 

سنتی  و  کاستی  هژمونی  این  خود 

اصلی  عامل  فقاهتی  حوزه های 

شکست این قیام گردید زیرا جایگاه 

روحانیت  تشکیالت  سنتی  و  فقهی 

زمان  از  که  فقاهتی  حوزه های 

بروجردی یعنی از بعد از شهریور 

سنتی  تشکیالت  این  هژمونی   20

منتقل  قم  حوزه  به  نجف  حوزه  از 

پایه  پنج  بر  آنجائیکه  از  بود  شده 

تابعیت  تعبد،  تکلیف،  تقلید،  فتوا، 

موضوع  همین  بود؛  استوار  فقهی 

هژمونی  منهای  تا  گردید  باعث 

جنبش  قیام  این  سنتی  روحانیت 

عرصه  در  که  ایران  اجتماعی 

نهضت مقاومت ملی دهه 30 شامل 

از  دموکراتیک  نیروهای  تمامی 

کارگران تا روشنفکران ترقی خواه 

محصور  و  محدود  بود  شده  ایران 

تولید شهری و روستائی  به حاشیه 

آغاز هفتمین سال تولد نشر مستضعفین که همراه با آغاز چهلمین سال بنیانگذاری حرکت آرمان مستضعفین می باشد، گرامی می داریم

تااز شریعتیاقبال
آرمان مستضعفینتااز
نشر مستضعفینتااز

شریعتی
آرمان مستضعفین

وچه خواهیم کرد؟چهمیکنیم؟چهکردهایم؟
،
،

،1
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بشود، چراکه زمینه  بازار  تجاری  بورژوازی کالسیک و سنتی و  و 

تکلیفی  و  فتوائی  و  رساله ائی  فقاهتی  اسالم  به  اعتقاد  جهت  تاریخی 

این  در  سنتی  روحانیت  هژمونی  پذیرش  آن  موازات  به  و  تقلیدی  و 

گروه های اجتماعی مردم ایران بیشتر فراهم است.

بنابراین هرگز نباید تعجب کنیم که چرا پیشکسوتان و عامالن سازمان گر 

این قیام )افرادی مثل طیب حاجی رضائی و غیره( درست همان کسانی 

بودند که بلوای اجتماعی روز 28 مرداد 32 در تهران )که بسترساز 

کودتای نظامیان بر علیه مصدق شد( هدایت و رهبری می کردند )البته 

امروز همان افراد در دیسکورس رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران 

قاب شهید و شهادت با خود حمل می کنند( زیرا زمانی که یک حرکت 

در چارچوب فتوا و تقلید و تکلیف و تعبد و فقه و فقاهت و روحانیت 

سنتی تکوین پیدا کرد و دارای خواستگاه طبقاتی حاشیه تولید و بازار 

فیلم عصر جدید چارلی چاپلین هم  در  آنچنانکه  که  شد، طبیعی است 

به  که  تیرآهن ها  تریلی حمل  )پشت  قرمز رنگ  پرچم  دیدیم همین که 

این  از  یکی  می افتد  زمین  به  بود(  شده  نصب  خطر  عالمت  عنوان 

اصحاب پیشکسوت حاشیه تولید آن پرچم )تریلی تیرآهن( را برمی دارد 

تعبدی و  و  تکلیفی  و  تقلیدی  پا خواسته  به  این اصحاب  آن  پی  در  و 

فتوائی و فقاهتی دنبال سر او راه خواهند افتاد.

آنچنانکه دیدیم همین گروه صبح روز 28 مرداد 32 شعار »زنده باد 

مصدق« می دادند ولی بعد از ظهر روز 28 مرداد با سر چوب کردن 

لباس زیر زن مصدق شعار »مرگ بر مصدق« در شهر تهران سر 

می دادند طبیعی است که هر چند این جریان در خرداد 42 توسط جنبش 

آزادی  نهضت  و  ملی  جبهه  به  وابسته  جوانان  سازمان  و  دانشجوئی 

حمایت می شدند اما از آنجائیکه نقش این ها در قیام خرداد 42 جنبه دسته 

دوم و حاشیه ائی و فرعی داشت و هژمونی این قیام دربست در دست 

آن دو گروه اول یعنی روحانیت و جریان طیب و بازار بود، در نتیجه 

در غیبت گروه های اجتماعی ترقی خواه مثل طبقه کارگر ایران شرایط 

از هر جهت برای سرکوب این قیام توسط نظامیان رژیم توتالی تر شاه 

فراهم بود.

2– مشخصهدوممضمونتئوریکومحتوایخواستههاو
شعاراینقیامبود:

مردم  تاریخی  مطالبات  از  برخواسته  شعار  و  خواسته ها  آنجائیکه  از 

ایران نبود )برعکس شعار مصدق در نهضت مقاومت ملی ایران در 

دهه 30 که عبارت بود از »ملی کردن صنعت نفت ایران« از آنجائیکه 

نه  بود  ایران  مردم  تاریخی  مطالبات  از  برخواسته  این شعار مصدق 

تنها توانست در آن زمان باعث بسیج تمامی زحمتکشان و گروه های 

اجتماعی ترقی خواه ایران بشود بلکه مهم تر از آن مصدق با این شعار 

در دوران مبارزه رهائی بخش خلق های کشورهای پیرامونی که از بعد 

بود،  گرفته  خود  به  اعتالئی  روند  به سرعت  بین الملل  دوم  از جنگ 

توانست سکاندار این مبارزه رهائی بخش جهانی بشود، آنچنانکه تمامی 

مبارزات رهائی بخش که از بعد از جنگ بین الملل دوم از شیلی آلنده 

گرفته تا اندونزی سوکارنو و مصر ناصر و الجزایر و غیره همه متاثر 

تئوریک  مضمون  چراکه  بودند(  مصدق  رهائی بخش  شعار  همین  از 

و محتوای خواسته های قیام خرداد 42 از آغاز با مخالفت با آزادی و 

حق رای زنان ایران )که حتی در قانون اساسی مشروطیت هم در این 

پیدا کرد، زیرا  رابطه مورد ستم مضاعف قرار گرفته بودند( تکوین 

حکومت توتالی تر پهلوی تحت فشار دولت کندی در راستای استراتژی 

امپریالیستی آمریکا جهت تثبیت حکومت های کودتائی وابسته به خود در 

کشورهای پیرامونی که از بعد از جنگ بین الملل دوم کسب قدرت کرده 

بودند در چارچوب شعار »رفرم و اصالحات بکن تا تثبیت حاکمیت 

بکنی« از بعد از کودتای امپریالیستی، درباری، ارتجاع مذهبی ضد 

مصدق در 28 مرداد 32 که باعث گردید تا تنها دولت دموکراتیک و 

مردمی در تاریخ هزاران ساله ایران سرنگون بشود مجبور به انجام 

رفرم از باال در ایران شد که منهای اصالحات ارضی و الغای رژیم 

این  بندهای  از  یکی  دوم  پهلوی  بر  تحمیلی  پروژه  این  ارباب رعیتی 

رفرم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن نمایندگان مجلس توسط زنان 

ایران بود که هم اصالحات ارضی یا الغای رژیم ارباب رعیتی و هم 

حق رای زنان ایران مورد مخالفت روحانیت حوزه های فقاهتی شیعه 

ایران و در راس آن ها خمینی قرار گرفت و همین مخالفت روحانیت 

حوزه های فقاهتی ایران با اصالحات ارضی و حق رای زنان ایرانی 

بسترساز شعار و مضمون و ایدئولوژی قیام خرداد 42 شد.

هر چند خمینی بعد از این کوشید توسط شعار نفی کاپیتوالسیون چهره 

اصلی و مضمون حرکت خرداد 42 تحت الشعاع شعار دوم خود که 

نفی کاپیتوالسیون بود قرار دهد ولی به هر حال مضمون شعار اصلی 

با اصالحات  قیام خرداد 42 مخالفت  در  اولیه روحانیت و خمینی  و 

ارضی و آزادی و حق رای زنان ایران بود )البته شعار دوم او هم از 

نبود و فقط  ایران  استثمار و استعمار مردم  نفی  آنجائیکه در راستای 

از زاویه اسالم فقاهتی در چارچوب هویت ستیزه گر و هویت فقاهتی 

شدن  ملی  شعار  مانند  نتوانست  شد،  مطرح  حوزه  طلب  قدرت  اسالم 

صنعت نفت مصدق بسترساز بسیج زحمتکشان و نیروهای ترقی خواه 

ایران بشود( به همین دلیل خواستگاه اجتماعی و طبقاتی قیام خرداد 42 
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حاشیه تولید و بازار و حداکثر خرده بورژوازی شهری بود که توسط 

تحریک شور مذهبی در چارچوب فتوای فقهی اسالم تقلیدی و تکلیفی 

و تعبدی فقاهتی به حرکت درآمدند.

3– سومینمشخصهقیامخرداد42عدمسازماندهیو
فقدانبرنامهبود:

شد  باعث   42 خرداد  قیام  سازمان گری  و  سازماندهی  این خالء  البته 

تا رهبری قیام جهت پر کردن این خالء )آنچنانکه در قیام بهمن 57 

مذهبی  هیئت های  و  فقاهتی  حوزه های  سنتی  تشکیالت  بر  دیدیم(  هم 

تکیه کند که همین تکیه استراتژیک رهبری قیام 42 و انقالب 57 بر 

تشکیالت سنتی به جای سازمان گری جنبش های چهارگانه باعث گردید 

تا در غیبت تاریخی نهادهای مدنی جامعه ایران و سازماندهی فراگیر 

جنبش های مترقی این تشکیالت سنتی دو گانه به صورت نردبانی در 

خدمت میوه چینان موج سوار و فرصت طلب درآید.

تشکیالت  فقدان  و  انقالبی  فقدان هژمونی  و  استراتژی  فقدان  بنابراین 

فقدان  و  مترقی  برنامه  و  ایدئولوژی  فقدان  و  سازمان گر  و  سازمانده 

شعار مترقی و انقالبی، بسترساز شکست و سرکوب قیام خرداد 42 

گردید اما نکته حائز اهمیت اینکه برعکس کودتای 28 مرداد 32 که 

برای مدت یک دهه جامعه پیشتاز و توده های ایران را به محاق رکود 

برد، سرکوب قیام خرداد 42 هر چند جنبش اجتماعی ایران را گرفتار 

یاس و رکود کرد ولی برعکس آن فونکسیون این شکست باعث بیداری 

و خودآگاهی تمامی شاخه های جنبش سیاسی ایران از راست و چپ و 

از مذهبی تا ملی و غیر مذهبی شد تا آنجا که تمامی جناح های جنبش 

سیاسی از بعد از این سرکوب اقدام به بازسازی و بازتولید حرکت خود 

کردند.

جنبش  جناح های  تمامی  مشترک  وجه  اینکه  توجه  قابل  و  جالب  نکته 

بعد از شکست و سرکوب  از  بازتولید حرکت خود  ایران در  سیاسی 

قیام خرداد 42 این بود که تقریبا همه جریان های جنبش سیاسی ایران 

بازتولید حرکت خود را در چارچوب برخورد با بحران استراتژی آغاز 

کردند آنچنانکه می توانیم به ضرس قاطع بگوئیم که عصر بعد از سر 

اعم  ایران  سیاسی  جامعه  در  استراتژی  بحران  42 عصر  قیام  کوب 

از راست و چپ بود که به صورت مشخص می توانیم این بازنگری 

جریان های جنبش سیاسی ایران از راست تا چپ به استراتژی گذشته 

خود جهت بازتولید حرکت خود اینچنین خالصه بکنیم:

 

جریاناولبازتولیدحرکتروحانیتحوزههایفقاهتی
استراتژی بازسازی تحتهژمونیخمینیدرچارچوب

جدیدوالیتیفقها:
جریان روحانیت تحت هژمونی خمینی که بعد از سرکوب خرداد 42 
و تبعید او به ترکیه و سرانجام به عراق و نجف در سال 1348 در 
نجف تحت یک سلسله سخنرانی که بعدا توسط جالل الدین فارسی به 
قبلی  مانیفست  در  نظر  تجدید  با  درآمد  فقیه«  کتاب »والیت  صورت 
سیاسی خویش که بر سلطنت و مشروطه استوار بود، اقدام به بازسازی 
سالطین  جای  به  فقها  کردن  جایگزین  توسط  والیتی  جدید  استراتژی 
در  فقیه  والیت  کتاب  از  قبل  تا  که  خمینی  کرد.  حکومت  در  شاه  و 
چارچوب کتاب »کشف االسرار« خود معتقد به سلطنت و مشروطیت 
بود و حتی در زمان هژمونی قیام خرداد 42 در برخورد با سلطنت 
و حکومت شاه و پهلوی دوم هنوز معتقد به نصیحت اعلیحضرت بود 
تا شاید او )در تقسیم قدرت با روحانیت سنتی حوزه های فقاهتی که در 
زمان بروجردی در داخل ایران به صورت یک قطب درآمده بودند( را 
وادار به عقب نشینی کند، از سال 48 با تز والیت فقیه خود اندیشه و 
تئوری های فقهی کتاب »کشف االسرار« را به زیر سوال برد و طرحی 
نو در عرصه استراتژی خود افکند که خود او در کتاب والیت فقیه این 

پروژه جدیدش را اینچنین تبیین می کند:

»حکومت اسالمی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروطه است 
آن هم نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع 
آرای اکثریت مردم باشد مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در 
اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت 
رسول اکرم معین گشته است مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسالم 
)فقه و فقاهت حوزه( است که باید رعایت و اجرا شود از این جهت 
حکومت اسالمی حکومت قانون الهی )فقه( بر مردم است فرق اساسی 
حکومت اسالمی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در این 
است که در آنجا نمایندگان مردم به قانونگذاری می پردازند در صورتی 
که در حکومت اسالمی قدرت مقننه و اختیار تشریع قانون به خداوند 
هیچ  و  ندارد  قانونگذاری  حق  کس  هیچ  است  یافته  اختصاص  متعال 
قانونی جز حکم شرع )فقه حوزه( را نمی توان به مورد اجرا گذاشت 
قانونگذار مجلس  به جای مجلس  اسالمی  در حکومت  همین سبب  به 
احکام  پرتو  در  مختلف  وزارتخانه های  برای  که  دارد  وجود  برنامه 
اسالم )فقه( برنامه ترتیب می دهد و با این برنامه ها کیفیت انجام خدمات 
عمومی را در سراسر کشور تعیین می کنند مجموعه قوانین اسالم که 
در قرآن و سنت گرد آمده است )فقه( توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع 
شناخته شده است در صورتی که در حکومت های جمهوری و مشروطه 
اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می نمایند هر چه 
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خواستند به نام قانون تصویب کرده و سپس بر همه مردم تحمیل می کنند 
قانون فرمان و حکم خداست  حکومت اسالمی منحصر به خداست و 
قانون یا فرمان خدا )فقه( بر همه افراد حکومت تام دارد« )کتاب والیت 

فقیه - فصل طرز حکومت اسالمی - ص 43 و 44 - س 6 به بعد(.

»الفقهاء حکام علی السالطین - سالطین اگر تابع اسالم باشند باید به 
کنند  اجرا  و  بپرسند  فقها  از  را  احکام  و  قوانین  و  درآیند  فقها  تبعیت 
حاکمیت  بایستی  پس  هستند،  فقها  همان  حقیقی  این صورت حکام  در 
رسما به فقها تعلق بگیرد نه به کسانی که به علت جهل به قانون )فقه( 

مجبورند از فقها تبعیت کنند« )کتاب والیت فقیه - ص 49 - س 1(.

»این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم بیشتر از حضرت علی 
بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر بیش از فقیه است باطل و غلط 

است« )کتاب والیت فقیه - ص 50 - س 23(.

حکومت  منصوبند  حکومت  و  خالفت  به  هللا  رسول  طرف  از  »فقها 
اسالم نه مشروطه است و نه استبداد و نه جمهوری است و نه کسی 
می تواند در آن دخالتی کند برای رئیس و مرئوس حکم الهی متبع و رای 
اشخاص حتی رسول اکرم هم در آن دخالتی ندارد و همه تابع اراده الهی 
هستند در چنین حکومتی که قانون الهی حاکم مطلق است رئیس دولت 
باید دارای دو خصلت باشد: 1 - علم به قانون، 2 - بسط عدالت، در 
اجرای آن اگر فرد الیقی که دارای این دو خاصیت باشد به پا خواست و 
تشکیل حکومت داد این حکومت همان والیتی است که حضرت رسول 
در امر حکومت داشت دارا خواهد بود و بر همه مردم الزم است که از 

او اطاعت کنند« )کتاب والیت فقیه - ص 105 - س 2(. 

نگاهی هر چند اجمالی به این گفته های خمینی در کتاب »والیت فقیه« 
در سال 48 یعنی 6 سال بعد از سرکوب قیام خرداد 42 مشخص کننده 
همه آنچه است که آن زمان می بایست روشنفکران و سیاسیون مترقی 
کشور می دیدند و می فهمیدند، اما ندیدند و نفهمیدند آنچنانکه تا سال 57 
روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی در این جهل مرکب باقی ماندند اما 
از سال 57 تا امروز هم می بینند و هم می فهمند اما نوشدار و بعد از 
و  اندیشه  مانیفست  محوری  اصول  دارد؟  ارزشی  چه  سهراب  مرگ 
استراتژی والیتمدار فقاهتی خمینی مطرح شده در کتاب »والیت فقیه« 
از سال 48 که نفی کننده اندیشه او در کتاب »کشف االسرار« می باشد 

عبارتند از:

این  در  دیگر  عبارت  به  الفقه،  هو  االسالم  و  الحل  هو  االسالم   -  1
همین  ثانیا  می کند،  آن خالصه  فقه  در  را  اسالم  اوال  رویکرد خمینی 
فقه سنتی حوزه را توانمند در پاسخگوی به تمامی مشکالت فردی و 

اجتماعی بشر تا پایان تاریخ می داند.

2 - بر پایه »الفقها حکام علی السالطین« حکومت را رسما حق فقیهان 

حوزه های فقاهتی می داند نه حق مردم یا نمایندگان و منتخبین مردم و 
لذا برای اولین بار در تاریخ حوزه های فقاهتی شیعه و سنی معتقد به 

فقه حکومتی شد.

صالحیت  فقاهتی  حوزه های  سنتی  فقه  این  به  عالم  فقهای  تنها   -  3
حکومت بر مردم ایران دارد والغیر.

4 - فقیه حاکم همان والیت پیامبر اسالم دارد که اطاعت بی چون چرای 
مردم و مسلمانان یا شیعیان و ایرانیان از این حاکم فقیه امری واجب 

می باشد و چون و چرا پذیر نیست.

5 - مشروعیت حکومت فقیه محصول انتخاب مردم نیست بلکه تفیض 
آن  با  مقابله  یارای  را  هیچ کس  لذا  و  می باشد  خداوند  از طرف  شده 

نمی باشد و تمامی اوامر آن اوامر خداوند و الهی و مقدس می باشد.

6 - از آنجائیکه فقط روحانیت صالحیت صاحب این فقه شدن دارند در 
نتیجه این تنها روحانیت و در راس آن ها مرجعیت است که می توانند 

صالحیت حکومت خدائی بر مردم پیدا کنند والغیر.

به لحاظ معرفت شناسی تک  فقیه  این مانیفست،  آنجائیکه در  از   -  7
و  تحولی  لذا  می باشد  فقه  همان  او  معرفت  منبع  تنها  که  است  منبعی 
اصالحاتی خارج از این چارچوب متصور نمی باشد در نتیجه آنچنانکه 
پیامبر  خاتمیت  علت  بحث  »نبوت«  کتاب  در  مطهری  مرتضی  شیخ 
اسالم مطرح می کند عامل ختمیت برعکس آنچه که اقبال می گوید کمال 
فقه اسالم می داند که توان پاسخگوئی تمام مسائل بشریت اعم از فردی و 
اجتماعی و حکومتی تا پایان تاریخ را دارد. بنابراین در این استراتژی 

جدید خمینی که از سال 48 با تکوین تز والیت فقیه تکوین پیدا کرد:

اوال قدرت حکومت کردن را برای اولین بار به جرگه روحانیت برد و 
در این جرگه محدود و محصور کرد.

ثانیا مشروعیت قدرت حکومت از مردم گرفت و به آسمان و خداوند 
منتقل کرد.

ثالثا روحانیت و فقیه را تنها متولی فقه و فقاهت در ایران دانست.

رابعا در چارچوب اسالم فقاهتی بر پایه تکلیف و تعبد و تقلید وظیفه 
مردم را تنها اطاعت بی چون چرای از حکومت فقهی تعریف کرد و 
علی ایحاله از این مرحله بود که خمینی با انقالب مشروطیت خداحافظی 
کرد و در راستای دستیابی خود و روحانیت به قدرت حکومتی برای 
اولین بار در تاریخ حوزه و فقه و فقاهت تالش خود را آغاز کرد و در 
این رابطه بود که از این مرحله به بعد با هر گونه حرکت آلترناتیوی 
او و  ایران که احساس می کرد رهبری و هژمونی  در جنبش سیاسی 
روحانیت را به چالش می کشد علم مخالفت بلند کرد که از جمله سازمان 
مجاهدین خلق بود که توسط حق شناس و روحانی در همین زمان در 
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نجف با او تماس گرفتند و از آنجائیکه خمینی پس از تماس آن ها احساس 
کرد که این جریان هژمونی او را در آینده بر جنبش اجتماعی ایران 
جهت کسب قدرت سیاسی و حکومتی به چالش می کشند لذا در زیر چتر 
مخا لفت با ایدئولوژی آنها به مقابله با هژمونی و استراتژی چریکی و 
مسلحانه پرداخت، اما از آنجائیکه تمام دعاها برای آمین بود هر چند 
روحانیت سیاسی داخل ایران که در راس آن ها سید محمود طالقانی و 
حسینعلی منتظری قرار داشتند، در نامه ائی به خمینی حمایت خودشان 
را از سازمان مجاهدین خلق اعالم کردند ولی از آنجائیکه خمینی در 
این مرحله تنها به هژمونی خودش بر جنبش اجتماعی فکر می کرد لذا 
هرگز تسلیم درخواست روحانیت سیاسی داخل ایران جهت حمایت از 
سازمان مجاهدین خلق نشد و از همان آغاز با استشمام قدرت آلترناتیوی 

در آنان علم مخالفت با این سازمان برداشت.

البته از بعد از کودتای اپورتونیستی در این سازمان و انتشار بیانیه تغییر 
اپورتونیست های کودتاگر و  ایدئولوژیکی در سال 54 توسط  مواضع 
ترور مرتضی  واقفی و  از شهادت مجید شریف  بعد  از  به خصوص 
مجاهد خلق  جناح راست سیاسی و ضد  گیری  با شکل  لباف  صمدیه 
در داخل زندان و در بیرون زندان تحت رهبری هاشمی رفسنجانی و 
مرتضی مطهری این مخالفت خمینی با هژمونی سازمان مجاهدین خلق 
چهره ایدئولوژیک هم پیدا کرد و تا آنجا پیش رفت که حتی در مراسم 
ورود خمینی به ایران در بهمن ماه 57 مجاهدین خلق عالوه بر اینکه 
درخواست واگذاری امنیت مراسم به آن ها دادند و خواستار حضور در 
مراسم استقبال به شکل تشکیالتی و سازمان یافته شدند گرچه در آغاز 
اما شیخ  احمد فرزند خمینی موافقت کرد  میانی حاج  پا در  با  خمینی 
مرتضی مطهری بالفاصله با ارسال پیام به خمینی اعالم کرد که در 
صورت حضور مجاهدین خلق در مراسم ورود او و طرفدارانش در 
اعتراض مراسم و حضور و شرکت در انقالب را بایکوت خواهند کرد.

لذا از آنجائیکه مطهری در این زمان رئیس شورای انقالب تعیین شده 
عقب  مطهری  التیماتوم  این  برابر  در  خمینی  بود،  خمینی  طرف  از 
نشینی کرد و از همان زمان رسما اعالم کرد که مجاهدین خلق اجازه 
ادامه  بدو ورود خمینی در  از همان  لذا  ندارند  حضور در مراسم را 
عرصه  به  را  خود  جریانی  تضاد  خلق  مجاهدین  با  قبلی اش  مخالفت 
اجتماع و انقالب کشانید و در استمرار این بلند کردن علم جدید مخالفت 
خمینی با مجاهدین خلق بود که پس از اینکه مجاهدین دریافتند از این 
امام زاده انتظار معجزه ائی نمی رود هر چند رسما در آغاز او را رهبر 
خود و رهبر مبارزه ضد امپریالیست هم اعالم کردند و عکس خمینی را 
در کنار آرم سازمان مجاهدین خلق منتشر کردند و بعد از مرگ طالقانی 
ابتدا به او پیشنهاد کاندیدای خود جهت انتخابات ریاست جمهوری دادند 
ولی از بعد از اینکه خمینی رسما با کاندیداتوری مسعود رجوی برای 

ریاست جمهوری مخالفت کرد رفته رفته کوشیدند تا حرکت آلترناتیوی 
خودشان به صحنه سیاسی جامعه ایران هم بکشانند که البته به صورت 
هویت سیاسی )نه آلترناتیو سیاسی( مسعود رجوی در مراسم سالروز 
مرگ مصدق در احمدآباد در اسفند ماه 57 حدود یکماه بعد از پیروزی 
انقالب این استقالل هویتی از ارتجاع مذهبی و لیبرالیسم مذهبی اعالم 
کرده بود و از 13 آبان 58 به موازات شکل گیری خیمه شب بازی 
اشغال سفارت آمریکا توسط جریان روحانیون تحت هژمونی موسوی 
خوئینی ها جهت تسویه حساب با جناح لیبرالیسم مذهبی و دولت موقت 
تحت هژمونی مهندس مهدی بازرگان که دیگر زمان مصرف آن برای 
ارتجاع مذهبی حاکم به سر رسیده بود و وقت آن رسیده بود که این 
کنند، مجاهدین خلق  از خود دور  یکبار مصرف را  کلینکس  دستمال 
با شرکت فعال در این خیمه شب بازی ارتجاع مذهبی و حمایت همه 
قبلی  سیاسی  هویت  اعالم  کنار  در  ملیشیا  تشکیل  توسط  آن  از  جانبه 
خود، اقدام به اعالم هویت تشکیالتی کردند که رفته رفته به موازات 
رادیکالیزه شدن شرایط جامعه ایران و رشد تضاد بین مجاهدین خلق 
و رژیم مطلقه فقاهتی این هویت تشکیالتی حرکتی به سمت آلترناتیوی 
در راستای استراتژی قبلی مسلحانه و قهرآمیز چریکی و ارتش خلقی 

در پیش گرفت.

و  سیاسی  هویت  ساله  دو  خزنده  پروسه  این   60 خرداد   30 از  البته 
تشکیالتی  سیاسی  آلترناتیوی  پروسه  به  بدل  خلق  مجاهدین  تشکیالتی 
البته ارتجاع مذهبی هم از سال 58 به موازات تکوین هویت  شد که 
تشکیالتی مجاهدین خلق بیکار ننشست چراکه توسط جالل الدین فارسی 
تالش کرد تا از جریان های مختلف داخلی یک سازمان آلترناتیوی با 
عنوان سازمان مجاهدین انقالب اسالمی ایجاد نماید که البته ابوالحسن 
بنی صدر در دانشگاه تهران در مراسم اعالم موجودیت این تشکیالت 
اجاره ائی رژیم مطلقه فقاهتی ضمن اعالم حمایت خود از این سازمان 
مخالفت خود را با سازمان مجاهدین خلق رسما اعالم کرد هر چند بعدا 
به موازات ایجاد شکاف بین او و ارتجاع مذهبی )که تحت تشکیالت 
حزب جمهوری می کوشیدند با تصاحب کرسی های قدرت رژیم مطلقه 

فقاهتی را به مرحله تثبیت برسانند( بر سر تقسیم کرسی های قدرت رفته 

رفته جهت ایجاد توازن قدرت با حزب جمهوری و جناح ارتجاع مذهبی 

حاکم بنی صدر به سمت مجاهدین خلق که از پتانسیل باالی تشکیالتی و 

اجتماعی برخوردار بودند حرکت کرد ولی آنچنانکه آن تضاد اولیه او 

با مجاهدین ناپایدار بود وحدت ثانویه او ناپایدارتر از آب درآمد چراکه 

هر دو تاکتیکی بودند و مبنای تئوریک و بستر تاریخی نداشتند. ☼

ادامه دارد
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ب-نیازمابهعاشوراوبازتولیددرفهممستمرآن؟

1 - بی شک حرکت امام حسین که از رجب سال 60 با شنیدن خبر مرگ معاویه توسط نماینده 
والی مدینه آغاز گردید و تا دهم محرم 61 ادامه داشت حرکتی نبود که به صورت عکس العملی بر 
امام حسین تحمیل شده باشد بلکه بالعکس یک حرکتی بود که امام حسین به صورت مشخص و 
مختارانه از بعد از شهادت امام حسن توسط عمال معاویه در دستور کار خود قرار داده بود و به 
لحاظ نظری برای این حرکت از قبل چارچوب و مانیفست نظری و تئوریک در ذهن خود تنظیم 
کرده بود، بدین خاطر امام حسین جهت استارت این حرکت مترصد اعالم خبر مرگ معاویه بود.

که  معاویه  مرگ  و  حسن  امام  شهادت  بین  فاصله  در  حسین  امام  چرا  اینکه  خصوص  در   –  2
مسئولیت رهبری جنبش عدالت محورانه علی در دست داشت حرکت و نهضت ضد قاسطین خود 
را آغاز نکرد؟، باید بگوئیم که هیچ پاسخی نمی توان به این سوال داد جز اینکه بگوئیم به لحاظ 
اخالقی امام حسین خود را ملزم به احترام گذاشتن به امضای امام حسن در پای صلحنامه با معاویه 
می دید هر چند که امام حسین به درستی می دانست که خود معاویه با انتخاب جانشینی یزید و با 
قطع کردن مالیات داراب فارس بر بنی هاشم و دستور لعن به امام علی حتی در نماز تمامی مفاد 
صلحنامه را نقض کرده بود و با به شهادت رساندن امام حسن توسط عمال اندرونی خانواده خود 

امام حسن دیگر دلیلی جهت اعتماد به صلحنامه برای امام حسین باقی نگذاشته بود.

به هر حال امام حسین از آنجائیکه یک طرف امضاء این صلحنامه را خود امام حسن می دانست، 
به جای برخورد عکس العملی کردن با برخوردهای نقض صلحنامه توسط معاویه جهت احترام به 
امام حسن تا زمان مرگ معاویه از هر گونه حرکتی جهت قیام بر علیه معاویه به صورت رسمی 
و  علی  کتاب  نویسنده  حسین  طه  آنچنانکه  چند  هر  کرد،  خودداری  خودش  مدیریت  تحت  و 
فرزندانش معتقد است که امام حسین به صورت غیر رسمی و غیر علنی موافق نهضت و قیام ضد 
قاسطین حجربه عدی بود ولی تا زمان اعالم مرگ معاویه در رجب 60 حاضر به در دست گرفتن 

جنبش  هژمونی  رسمی  و  علنی 
محورانه  عدالت  و  قاسطین  ضد 
پیروان علی بر علیه معاویه نشد.

عمدی  با سکوت  رابطه  در   -  3
اعالم  به  نسبت  حسین  امام 
نظری  چارچوب  و  مانیفست 
عدالت  و  قاسطین  ضد  حرکت 
از  علی  امام  مانند  محورانه اش 
آنجائیکه امام حسین هم فرصت 
این کار داشت و هم آنچنانکه در 
عرصه بازیگری نمایشگاه بزرگ 
جسارت  از  داد  نشان  عاشورا 
علی وار جهت تبلیغ ایده و عقیده 
خود برخوردار بود، لذا سکوت 
مانیفست  تبلیغ  در  مشارالیه 
و  قاسطین  ضد  نهضت  نظری 
امری  عاشورا  محورانه  عدالت 
صورت  به  که  بوده  عمدی 
حسین  امام  طرف  از  آگاهانه 
امر  آن  دلیل  و  بود  انتخاب شده 
اینکه  باشد جز  نمی تواند  چیزی 
بگوئیم خود امام حسین تاکید بر 

مبارک باد میالد علی امام انسانیت

حسین امام ایثار و فدیه و فدا و شهادت،
بر همه رهپویان راه کمال و عدالت

و
2
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این داشته تا بدین وسیله نهضت عاشورا را به صورت یک نهضت 
تاریخی درآورد تا مانند اسالم تاریخی به صورت یک منشوری 
از  خود  تئوریک  اجتهاد  چارچوب  در  بتوانند  آیندگان  و  درآید 
نهضت ضد قاسطین و عدالت محورانه عاشورا که در ادامه نهضت 
امام علی بود برحسب  35 ساله ضد قاسطین و عدالت محورانه 
شرایط خود برداشت تئوریک بکنند و پاسخی برای سوال زمان 

خود پیدا کنند.

4 - اگر امام حسین مانند امام علی که از بعد از مرگ عثمان و قبول 
رهبری جنبش ضد قاسطین مردم در چارچوب قبول خالفت بر 
و  نامه ها  و  توسط خطبه ها  پیشرفت حرکت  موازات  به  مسلمین 
کلمات قصار - که کمتر از یک سوم آن امروز برای ما در کانتکس 
نهج البالغه سید رضی باقی مانده است - به تبلیغ مانیفست نظری 
حرکت عاشورای خود می پرداخت از آنجائیکه بی شک مانیفست 
نظری تدوین شده امام حسین به صورت جبری صورت کنکریت 
و مشخص پیدا می کرد، در نتیجه قطعا تبلیغ این مانیفست از طرف 
تاریخی شدن نهضت ضد قاسطین و عدالت  از  مانع  امام حسین 

محورانه عاشورای او می شد.

5 - آنچه که می توان به صورت قطع و یقین اعالم کرد اینکه:

اوال حرکت عاشورا برای امام حسن یک حرکت خود به خودی و 
بدون تصمیم قبلی خود او نبوده است.

ثانیا امام حسین به عنوان بزرگ معمار و تنها تئوریسین اصلی این 
نهضت بوده است.

ثالثا برعکس آنچه که فرج دباغ - معروف به عبدالکریم سروش - 
در این زمان تبلیغ می کند، نهضت ضد قاسطین و عدالت محورانه 
امام حسین یک حرکت اجباری و تعیین شده و یک طرفه از طرف 
حکومت و یزید و عبیداهلل زیاد نبوده است که بر امام حسین تحمیل 
شده باشد بطوریکه از نظر فرج دباغ تنها زمانی امام حسین تن به 
مقاومت در برابر حکومت و عمال او داد که راهی جز کشته شدن 
برایش باقی نگذاشته بودند و در این رابطه تنها کاری که او پس از 
اینکه نتوانست خود را از حصار قدرت نظامی حکومت در کربال 
نجات دهد و مرگ و کشته شدن خود را محتوم می دید، کوشید 

که این کشته شدن را به صورت آبرومندانه و جوانمردانه به انجام 
برساند.

بنابراین از نظر او به جز این انتخاب تحمیلی امام حسین هیچگونه 
اختیاری و انتخابی و طرحی و برنامه ائی و هدفی از نهضت عاشورا 
نداشته است و البته از نظر فرج دباغ ریشه تئوریک تکوین خود 
عاشورا هم یک ریشه تاریخی و مکتبی و عدالت محورانه نبوده 
است بلکه بالعکس یک ریشه انتقام گیری قبائلی داشته است که 
انتقام  جنایت  این  توسط  می خواست  بود  مدعی  یزید  آنچنانکه 
بدر پیامبر اسالم را از فرزندانش بگیرد. بی شک اگر مانند فرج 
دباغ ما جوهر نهضت عاشورای حسین را یک انتقام گیری قبائلی 
مطرح کنیم و تمامی حادثه کربال و عاشورای حسین تحمیل شده 
بر حسین بدانیم و هیچگونه معماری و طرحی و برنامه برای امام 
نباشیم راهی جز این برای ما نمی ماند که آنچنانکه  حسین قائل 
او مدعی می باشد تمامی حرکت ائمه شیعه در راستای سازش با 
از  هم  را  حسین  امام  حرکت  و  بکنیم  تفسیر  قدرت  و  حکومت 
استثنای مورد نظر او خارج نمائیم و در چارچوب همان قاعده 

سازشکارانه با حکومت او تفسیر نمائیم.

از  بیش  پروسس زمانی  بستر  امام حسین در  که  - شعارهائی   6
شش ماهه حرکت خود از مدینه تا کربال و عاشورا انتخاب کرده 
است همگی داللت بر همان جوهر نهضت ضد قاسطین و عدالت 

محورانه او می کند. مثال شعار.

»اال ترون ان الحق ال یعمل به و ان الباطل ال یتناهی عنه لیر 
غب المومن فی لقاء هللا محقا« یا شعار 

»اال و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السله و 
الذله و هیهات منا الذله یابی ذلک لنا و رسوله و المومنین 

و حجور طابت و طهرت« یا شعار

»انی لم اخرج اشرا و ال بطرا و ال مفسدا و ال ظالما و انما 
خرجت لطلب االصالح فی امه جدی« و یا شعار

»و علی اال سالم السالم اذ قد بلیت االمه براع مثل یزید« یا 
شعار 
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»ارید ان امر بالمعروف و انهی عن المنکر و اسیر بسیره 
جدی و ابی« یا شعار

»خط الموت علی ولد ادم مخط القالده علی جید الفتاه و ما 
او لهنی الی اسالفی اشتیاق یعقوب الی یوسف« و یا شعار

»فانی ال اعلم اصحابا او فی و ال خیرا من اصحابی« یا شعار

یکره  و  اشراف ها  و  االمور  معالی  یحب  تعالی  هللا  »ان 
سفسافها« یا شعار

»موت فی عز خیر من حیاه ذل« و یا شعار

و  االرض  مشارق  فی  الشمس  علیه  طلعت  ما  جمیع  »ان 
مغاربها بحرها و برها و سهل ها و جبلها عند ولی من او لیا 

ء هللا و اهل المعرفه به حق هللا کفیئی الظالل« یا شعار

»اال حر یدع هذه اللماظه الهلها« یا شعار

»اللهمانی احمدک علی ان اکر متنا بالنبوه و علمتنا القرآن 
و فقهتنا فی الدین« یا شعار

دخول  من  اولی  العار  و   – العار  رکوب  من  اولی  »الموت 
النار« یا شعار

»و هللا ال اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل و ال افر فرار العبید« 
و یا شعار

»الهی رضا بقضائک و تسلیما المرک و ال معبود سواک یا 
غیاث المستغثین« یا شعار

»انما خرجت لطلب اال صالح فی امه جدی« یا شعار

»انی اکره ان ابدا هم بالقتال«

آنچه  برعکس  که  می دهد  نشان  شعارها  این  به  اجمالی  نگاهی 
فرج دباغ مدعی است جوهر نهضت عاشورای حسین یک کینه 
برای  امام حسین  یا تالش  و  بدر  از  گیری  انتقام  و  قبائلی  کشی 
بلکه  نبوده است  امنی  پیدا کردن فضای  یا  کسب قدرت سیاسی 
از آنجائیکه این شعارها نه تنها مختص به مرحله کربال و عاشورا 
به هجرت  تصمیم  امام حسین  که  لحظه ائی  همان  از  بلکه  نیست 

از مدینه به مکه می گیرد و همچنین در زمانی که در مکه حضور 
داشتند و به همین ترتیب در بین راه مکه تا کوفه قبل از اینکه خبر 
اشکال  در  اهداف حرکت خودش  امام حسین  بشنود  مسلم  قتل 

مختلف:

الف - اصالح در دین جدم و پدرم.

ب – امر به معروف و نهی از منکر.

ج – اجرای حق و مخالفت با باطل.

د - مبارزه با ظلم.

استقرار دین محمد و غیره مطرح کرده است و در  برپائی و   – ه 
برای  کربال حتی  تا  مدینه  از  امام حسین  از شعارهای  هیچکدام 
انتقام صفین یا  نمونه هم روئت نشده که مثال امام حسین بگوید 

انتقام مرج العذرا یا انتقام احد و غیره می خواهم بگیرم.

7 - در مسیر حرکت امام حسین از مدینه تا کربال هر جا که ایشان 
می خواست پیوندی با حرکت گذشتگان خود بکند به نقل خطبه ها 
از  البته هدفش  که  بزرگوارش می پرداخت  امام علی پدر  و کالم 
این امر ایجاد پیوستگی بین حرکت خود با حرکت عدالت محور 
امام علی بوده است. برای نمونه می توانیم به قرائت خطبه 28 نهج 
البالغه »و اما بعد فان دنیا قد ادبرت و...« پس از شنیدن خبر 
شهادت مسلم یاد کنیم که در آنجا امام حسین تمام خطبه 28 را 

قرائت کرد.

پایه نظری حرکت خود  تبیین  برای  امام حسین  اینکه  8 - علت 
تنها به طرح شعارها بسنده می کرد و هرگز دیده نشده که از آغاز 
ظهر  از  بعد  تا  معاویه  مرگ  شنیدن خبر  از  شروع حرکتش پس 
عاشورا به تبیین پایه نظری حرکتش به صورت تفصیلی بپردازد. 
با این  به همین دلیل آنچنانکه قبال هم مطرح کردیم امام حسین 
عمل خود تالش می کرد تا کل منظومه نهضت کربال یا عاشورا از 
آغاز تا انجام - که حدود شش ماه طول کشید - جهت تاریخی 
شدن آن به صورت منظومه حرکتی درآورد تا آیندگان برحسب 
را  تاریخی  اسالم  بتواند چهره  اجتماعی خود  و  تاریخی  شرایط 
استنباط  آن  از  را  زمان خود  پاسخ خاص  و  کنند  تماشا  آن  در 
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نمایند؛ لذا در این رابطه است که منظومه عاشورا در راستای فهم 
و شناخت اسالم به صورت یک عینک و روش در می آید که از 

زاویه عینک عاشورا و کربال به اسالم تاریخی ما می توانیم:

الف - جوهر اجتماع سازانه.

ب – جوهر عدالت محور.

اسالم  انسان  بر  عقیده  تقدم  نه  عقیده  بر  انسان  تقدم  جوهر   – ج 
تاریخی، را فهم بکنیم.

روش  و  عینک  یک  عنوان  به  عاشورا  جایگاه  با  رابطه  در   -  9
ما موظف می شویم در هر دوره ائی  که  است  تاریخی  اسالم  فهم 
از  فهم جدیدی  و  بپردازیم  از عاشورا  فهم خودمان  بازسازی  به 

عاشورا ارائه دهیم.

بازتولید روش  بازشناسی عاشورا جهت  10 - برای بازسازی و 
فهم اسالم تاریخی در مراحل مختلف تاریخی، ما باید سوال زمان 
خود را در برابر عاشورا قرار دهیم و بدین ترتیب عاشورا را به 
نطق درآوریم تا پاسخگوی پرسش زمان ما باشد اگر عاشورا در 
عاشورا  قطعا  بگوید  پاسخ  ما  زمان  به سوال  توانست  رابطه  این 
می تواند به عنوان روش و عینک نگاه ما جهت فهم اسالم تاریخی 

و بازسازی اسالم تاریخی مطرح شود.

از عاشورا می گذرد  که  قرنی  اینکه در طول چهارده  - علت   11
پیوسته توسط شیعه و سنی تفسیرهای متفاوتی از عاشورا شده که 
بعضی از این تفسیرها از زاویه فقهی بوده، بعضی از زاویه کالمی و 
بعضی از زاویه تاریخی و بعضی از زاویه اجتماعی و غیره، همین 
امر باعث گردیده تا عاشورا خودش دارای جوهر تاریخی بشود؛ 
که  می باشد  آن  معرف  عاشورا  از  برداشت  در  اجتهاد  همین  لذا 
عاشورا دارای دینامیزمی در عرصه معرفت شناسی است مضافا 
اینکه خود این امر نشان می دهد که جامعه مسلمین در مسیر فهم 
اسالم تاریخی نیازمند به فهم نوین از عاشورا هستند برای مثال 
در دوران خود ما برداشت های متفاوتی از عاشورا صورت گرفته 

است که عبارتند از:

الف - برداشت سیاسی صالحی نجف آبادی.

از منکر  به معروف و نهی  امر  ب - برداشت فقهی در چارچوب 
شیخ مرتضی مطهری.

کتاب  برداشت عدالت محورانه سازمان مجاهدین خلق در   - ج 
راه حسین.

د - برداشت ایثار و شهادت و فدیه و فدای شریعتی.

ه – برداشت روش شناخت اسالم تاریخی و قرآن از طریق عینک 
عاشورای عالمه محمد اقبال الهوری.

و- برداشت استمرار مبارزه با قاسطین در ادامه حرکت امام علی 
طه حسین.

انتقام گیری قبائلی فرج دباغ معروف به عبدالکریم  ز - برداشت 
نهضت  از  متفاوت  برداشت های  این  خود  که  غیره.  و  سروش 
عاشورا و حسین در عصر و زمان ما نشان می دهد که عاشورا یک 
حادثه تاریخی نیست که مانند رژیم مطلقه فقاهتی بخواهیم از قبر 
و ضریح و زیارت و مداحی و گریه بر امام حسین برای حکومت 
با ضریح سازی و  غاصب خود مشروعیت مردمی ایجاد کنیم و 
مداحی گری و اشک چشم گرفتن از مردم و پای پیاده فرستادن 
نظام حکومتی غاصب خود  برای  و غیره  کربال  به  میلیونی  زوار 

حمایت مردمی دست و پا کنیم.

بازسازی  و  بازشناسی  به  مستضعفین  نشر  نیاز  بنابراین   -  12
قبرپرستی و  مستمر عاشورا در راستای تجلیل و مداحی گری و 
اسالم  فهم  برای کسب روش  نیازی  بلکه  نیست  کیش شخصیت 
تاریخی آنچنانکه پیامبر، علی، حسین، ابوذر و... فهم می کردند 
که  کنیم  فهم  را طوری  تاریخی  اسالم  بتوانیم  آن  توسط  تا  است 

بتواند پاسخگوی پرسش زمان و جامعه ما باشد. ☼

والسالم 
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الف-مقدمه:

یک سوال همیشه بدون پاسخ: شاید فربه ترین سوالی که تاکنون برای بشریت بعد از قرن نوزدهم مطرح 

شده این باشد که، چه شد که تمدن امروز غرب که محصول رشد علم تجربی می باشد تکوین پیدا کرد؟ و 

یا به عبارت دیگر چرا علم تجربی در غرب رشد کرد، اما در جهان مسلمانان و مشرق زمین رشد نکرد؟ 

در پاسخ به این سوال دوران ساز در طول دو قرن گذشته از منظرگاه مختلفی به آن پاسخ های مختلفی داده 

شده است، عده ائی - که در راس آن ها ماکس وبر قرار دارد - عامل تحول جامعه غرب را تکوین نهضت 

پروتستانیسم کالون و لوتر می دانند و جمعی دیگر - که در راس آن ها حضرت موالنا عالمه اقبال الهوری 

قرار دارد - عامل تحول جامعه غرب و تکوین و رشد علم تجربی در غرب را طغیان بر علیه روش قیاسی 

ارسطوئی، توسط تثبیت روش استقراء به عنوان تنها شکل استدالل قابل اعتماد می دانند.

»اینکه فرض کنیم که روش تجربی از اکتشافات اروپائیان است اشتباهی بیش نیست دورینگ به ما می گوید 

او فرانسیس بیکن است.  نامدار  که تصورات علمی راجربیکن درست تر و روشن تر از تصورات همنام 

راجر بیکن در کجا کارآموزی علمی کرده بود؟ در دانشگاهای اسالمی اندلس« )بازسازی فکر دینی در 

اسالم – ص 149 - سطر 10(.

بعضی دیگر انقالب در معرفت شناسی ارسطوئی توسط دکارت و کانت را عامل تکوین و رشد علم تجربی 

و در نتیجه پیدایش رنسانس و تمدن قرن 19 و 20 غرب می دانند، چراکه از دیدگاه این ها این دکارت و کانت 

بودند که توانستند در نظام آینه ائی معرفت شناسانه ارسطو انقالب کپرنیکی بکنند یعنی آنچنانکه کپرنیک بر 

علیه نظام کیهان شناسی بطلمیوسی - که معتقد به نظام زمین مرکزی بود - انقالب کرد و نظام خورشید 

مرکزی را جایگزین آن کرد، دکارت و کانت هم در نظام معرفت شناسانه ارسطو که عین مرکز بود تحول 

نوینی ایجاد کردند و نظام معرفت شناسانه را ذهن مرکز کردند و بدین ترتیب بود که از نظر این دسته، این 

انقالب کپرنیکی در دستگاه معرفت شناسانه ارسطو باعث شد تا ذهن آینه ائی و منفعل ارسطوئی بدل به ذهن 

فعال دکارتی و کانتی بشود و همین امر عامل تحول انسان غربی در قرن 17 و 18 شد که بسترساز تکوین 

رنسانس و علم تجربی در غرب شد و باالخره دسته دیگر عامل و رشد علم تجربی در غرب را رویکرد 

نومینالیستی یا نفی کلی گرائی و نفی ماهیت گرائی و نفی اعتقاد به طبایع ثابت از پیش تعیین شده ارسطوئی 

می دانند، چراکه از آنجائیکه دستگاه فلسفی ارسطو بر مبنای ماهیت و اصالت دادن به ماهیت استوار بود. این 

تکیه ارسطو بر ماهیت، به جای وجود - از آنجائیکه ارسطو اعتقاد به تکوین و ثبوت قبلی ماهیت بود - در 

نتیجه همین اعتقاد به تکوین و ثبوت قبلی ماهیت باعث اعتقاد به کلی گرائی و ثبوت گرائی در فلسفه ارسطو 

گردید که محصول نهائی این کلی گرائی ارسطوئی بی نیازی به جزئیات و تجربه و وجود شد. یعنی از نظر 

ارسطو ماهیت اشیاء تعیین کننده همه چیز می باشد و خود این ماهیت صورتی از قبل تعیین شده دارد و 

نیازی به تکوین آن ها در دل وجود 

در  لذا  و  نیست  جهان  این  در  و 

ارسطوئی  ماهیت گرائی  رابطه  این 

تجربه  و  به حس  نیازی  بی  باعث 

شد که از نظر این دسته از آنجائیکه 

فلسفه  توسط  ماهیت گرائی  این 

فارابی(  و  سینا  )ابوعلی  سینوی 

وارد جهان مسلمانان شد، در نتیجه 

سینوی  فلسفه  ماهیت گرائی  همین 

کلی گرائی  گرایش  تکوین  باعث 

گردید  محسوسات  به  نیازی  بی  و 

عامل  بسترساز  خود  به  خود  که 

جهان  در  تجربی  علم  تکوین  عدم 

مسلمانان شد.

اما از آنجائیکه در غرب به موازات 

قرن  از  که  متدولوژی  در  انقالب 

کلیسا  و  علم  بین  جنگ  توسط   16

تکوین پیدا کرد - از آنجائیکه کلیسا 

کیهان  و  ارسطو  کلی گرائی  بر 

می کرد  تکیه  بطلمیوسی  شناسی 

تجربی  علم  بین  علمی  نبرد  این   -

شناسی  کیهان  علم  از  که  کلیسا  و 

توسط کپلر و کپرنیک و گالیله و... 

و  کلی گرائی  رفته  رفته  شد،  آغاز 

این  توسط  ارسطو  ماهیت گرائی 

چالش  به  غرب  علمای  از  دسته 

کشیده شد که در ادامه آن با نهضت 

فلسفی بیکن و دکارت و کانت این 

چالش بین علما و کلیسا باعث تثبیت 

رویکرد نومینالیست در غرب شد. 

و رویکرد نومینالیست درشریعتی
مشرقزمین



15  اول خرداد ماه  1394    |   نشر مستضعفین 71 

نفی  و  ماهیت  نفی  و  نومینالیست  دسته رویکرد  این  نظر  از  بنابراین 

کلی گرائی و نفی اعتقاد به طبایع ثابت قبلی ارسطوئی در غرب عامل 

تکوین امپریسیسم و علم تجربی در غرب شد.

ب– رویکردنومینالیستدرجهانمسلمانانازکیآغاز
در رنسانس بسترساز غرب مانند نهضت این چرا و شد

مشرقزمیننشد؟

از نظر حضرت موالنا عالمه اقبال الهوری رویکرد نومینالیست در 

جهان مسلمانان از اندیشه اشاعره در اواخر قرن اول و نیمه اول قرن 

دوم آغاز شده است.

بنابر نظر متفکران مکتب اشعری جهان از چیزی ترکیب شده که آنان 

به آن نام جواهر می دهند. جواهر پاره های کوچک یا اتم هائی هستند که 

دیگر تقسیم پذیر و قابل کوچک تر شدن نیستند. از آنجائیکه )از نظر 

اشاعره( فعالیت خالق خدا انقطاع ناپذیر است، شماره اتم ها نمی تواند 

محدود باشد در هر لحظه اتم های جدیدی به وجود می آیند و بنابراین )از 

نظر اشاعره( جهان پیوسته در حال افزایش است چنانکه قرآن می گوید: 

َ َعلَی ُکّلِ َشیٍء قَِدیٌر - و خداوند هر چه  »یِزیدُ فِی اْلَخْلِق َما یَشاُء إِنهَّ اللهَّ
بخواهد در آفرینش می افزاید« )سوره فاطر - آیه 1( از نظر ارسطو 

ماهیت اتم مستقل از وجود آن است، معنی این جمله آن است که وجود 

صفتی است که توسط خدا بر اتم ها بار شده است اتم پیش از آنکه این 

نیروی خالق االهی قرار  صفت را دریافت کند به صورت خفته در 

دارد و وجود آن جز به این معنی نیست که نیروی االهی مرئی شده 

است. پس اتم از لحاظ ماهیت خود مقدار و بزرگی ندارد و تنها دارای 

وضع است که مستلزم مکان نیست. با تجمع اتم ها است که اتم امتداد پیدا 

می کند و مکان را ایجاد می کند. برعکس ابن حزم که مخالف با مذهب 

برعکس  که  می کند  پافشاری  شدت  به  مطلب  این  بر  است  ذریگری 

چیزهای  و  )خلق(  آفرینش  عمل  میان  قرآن  زبان  در  ارسطو  اندیشه 

آفریده شده )مخلوق( اختالفی وجود ندارد. پس آنچه ما شیء می نامیم از 

لحاظ ماهیتی مجموعه ای از فعل های ذره ای است، ولی ساختن تصویر 

واقعی  و  فعلی  اتم  نیز  جدید  فیزیک  است،  دشوار  ذره ائی  فعل  ذهنی 

بعضی از کمیات فیزیکی را به عنوان فعل تلقی می کند )بازسازی فکر 

دینی در اسالم - ص 81 - سطر 3(.

»سوالی که در اینجا باید به آن جواب گوییم اینکه فعالیت خالق خدا 

به چه صورت به عمل آفرینش می پردازد؟ سنتی ترین و در عین حال 

رایج ترین مکتب کالمی اسالمی یعنی مکتب اشاعره چنان تصور می کند 

که روش آفرینش االهی روش ذره ائی یا اتمی است و چنان می نماید که 

پایه اعتقاد ایشان این آیه از قرآن است: «َوإِْن ِمْن َشیٍء إِالهَّ ِعْندَنَا َخَزائِنُهُ 

َمْعلُوٍممعلوم - و هیچ چیز نیست که خزینه های  إِالهَّ به قدٍر  لُهُ  نُنَّزِ َوَما 
اندازه معین فرو نمی فرستیم )سوره  به  نباشد و آن را جز  آن نزد ما 

حجر - آیه 21( )بازسازی فکر دینی در اسالم - ص 79 - سطر 17(.

مهم  نشانه  نخستین  که  اسالم  در  ذریگری  مذهب  افول  و  »پیدایش 

از  یکی  است،  ثابت  جهان  ارسطوئی  فکر  ضد  بر  عقلی  طغیان  آن 

جالب ترین فصول تاریخ اندیشه است« )بازسازی فکر دینی در اسالم 

- ص 80 - سطر 5(

»بنابر عقیده متفکران مکتب اشعری جهان از چیزی ترکیب شده که 

آنان به آن نام جواهر می دهند و جواهر پاره های کوچک یا اتم هائی 

هستند که دیگر تقسیم پذیر و قابل کوچک تر شدن نیستند. از آنجا که 

محدود  نمی تواند  اتم ها  شماره  است،  ناپذیر  انقطاع  خدا  فعالیت خالق 

باشد لذا در هر لحظه اتم های جدیدی به وجود می آیند و بنابراین جهان 

پیوسته در حال افزایش است. ماهیت اتم مستقل از وجود آن است که 

وجود صفتی است که توسط خدا بر اتم ها بار شده است، اتم پیش از 

آنکه این صفت را دریافت کند به صورت خفته در نیروی خالق االهی 

قرار دارد و وجود آن جز به این معنی نیست که نیروی االهی مرئی 

شده است، پس اتم از لحاظ ماهیت، خود مقدار و بزرگی ندارد و تنها 

دارای وضع است که مستلزم مکان نیست، با تجمع اتم ها است که اتم 

امتداد پیدا می کند و مکان را ایجاد می کند« )بازسازی فکر دینی در 

اسالم - ص 81 - سطر 3(.

»الف - هیچ چیز طبیعت و ماهیت پایدار ندارد، ب - نظم واحدی در 

ذره ها وجود دارد به این معنی که آنچه که ما آن را روح یا نفس می نامیم 

یا مصفاترین نوع ماده است یا تنها عرض است. من بر آنم که از لحاظ 

آفرینش پیوسته که اشعری می خواسته است آن را اثبات کند جزئی از 

حقیقت در حکم اول وجود دارد آنچنانکه پیش از این گفتم به عقیده من 

روح قرآن به صورت کلی ضد تعلیمات یونانی است. اندیشه اشعری 

را در این باره همچون کوشش اصیلی می بینم که به کار برده شده است 

تا بر پایه یک اراده یا نیروی نهائی نظریه ائی طرح ریزی کنند که با 

همه نقصی که دارد بسیار بیش از فکر ارسطوئی جهان ثابت با حقیقت 

قرآن سازگار گردد وظیفه علمای االهی آینده جهان اسالم آن است که 

این نظریه پژوهشی را از نو بسازند و میان آن و علم جدید که ظاهرا 

در همین جهت سیر می کند تماس نزدیک تری برقرار کنند« )بازسازی 

فکر دینی در اسالم - ص 83 - سطر 9(.
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حال پس از اینکه از زبان حضرت موالنا عالمه اقبال الهوری فهمیدیم 

بوده اند  مسلمانان  جهان  در  نومینالیستی  نهضت  بنیانگذار  اشاعره  که 

ماهیت  جایگزین  را  وجود  اصل  ذریگری،  و  اتمی  اعتقاد  توسط  و 

ارسطوئی کردند و توسط نفی ماهیت به نفی کلیات از پیش تعیین شده 

و ثابت و ساکن ارسطوئی پرداختند و آنچنانکه مولوی یکی از پارادایم 

کیس های نحله اشعری گری می گوید:

از قضا سر کنگبین صفرا فزود

روغن بادام خشکی می فزود

برعکس آنچه که ارسطو می گفت برای هیچ امری از وجود یک ماهیت 

و طبیعت از پیش تعیین شده ثابت قبلی وجود ندارد. سوال کلیدی که 

در اینجا مطرح می شود اینکه چرا رویکرد نومینالیستی یا نفی ماهیت 

نومینالیستی جهان  مانند رویکرد  اشاعره  و ساکن  ثابت  کلیات  نفی  و 

غرب در قرن 16 و 17 به امپریسیسم نیانجامید تا بسترساز تکوین علم 

سیانس یا علم تجربی در جهان مسلمانان قبل از غرب بشود؟ 

در پاسخ به این سوال است که باید توجه داشته باشیم که عامل تعیین کننده 

رویکرد نومینالیست در شرق و مسلمانان و اشاعره با عامل تعیین کننده 

نومینالیسم در غرب متفاوت می باشد، چراکه در اندیشه نحله اشاعره 

عامل تعیین کننده نومینالیست حضور مستقیم خداوند در هر امری از 

وجود جهت مقابله کردن با اعتقادات نحله اعتزالی گری که معتقد به 

وجود حسن و قبح در افعال خداوند بودند، می باشد. آنچنانکه معتزله در 

این رابطه می گفتند »هر کاری که خوب است خداوند می کند« برعکس 

اشاعره که می گفتند »هر کاری که خداوند بکند خوب است نه اینکه هر 

کاری که خوب است خداوند می کند«

هر چه آن خسرو کند شیرین کند

چون درخت تین که جمله تین کند

مولوی

ا  اشاعره در این رابطه با تکیه بر آیه 23 - سوره انبیاء »اَل یْسأَُل َعمهَّ

یْفعَُل َوُهْم یْسأَلُوَن - هیچ کانتکسی برای افعال خداوند قائل نبودند« لذا 
در این رابطه دست خداوند را به صورت مستقیم در جهان و وجود آزاد 

می دانستند که این امر مستلزم نفی هر گونه ماهیت از پیش تعیین شده 

قبلی بر وجود و در نتیجه نفی هر گونه کلیاتی بر وجود بوده است و 

لذا در این رابطه بود که امام محمد غزالی که یکی از پارادایم کیس های 

دیگر نحله اشعری گری مانند مولوی می باشد، در مبارزه فکری با ابن 

اصل  مشائی گری  و  ارسطوئی  نحله  کیس های  پارادایم  از  یکی  رشد 

امام محمد غزالی  علیت را کال در وجود نفی می کند چراکه از نظر 

اعتقاد به اصل علیت در جهان مانع از طرح دست مستقیم خداوند در 

خلقت مستمر جهان می شود و در همین رابطه است که غزالی در جدال 

خود با ابن رشد، برعکس ابن رشد که توسط اعتقاد به ماهیت اشیاء 

ارسطوئی معتقد به طبایع و طبیعت قبلی برای کلیه وجود بود توسط 

اعتقاد به طرح دست مستقیم خداوند در خلقت جهان آنچنانکه مخالف 

اصل علیت در جهان است به نفی وجود ماهیت و طبایع و طبیعت دار 

بودن امور وجودیی ارسطوئی رای می دهد، علیهذا برعکس نومینالیست 

شرقی اشاعره، نومینالیست در مغرب زمین توسط یک نهضت عمیق 

فلسفی تکوین پیدا کرد که توسط آن کل اندیشه یونان و در راس آن ها 

عقل  کردن  جایگزین  توسط  ارسطو  معرفت شناسانه  و  فلسفی  اندیشه 

استدالل گر و متد استقرائی به جای متد قیاسی زیر سوال ساختاری قرار 

گرفت، لذا در این رابطه بود که رویکرد نومینالیسم غرب به امپریسیسم 

و علم تجربی انجامید اما رویکرد نومینالیسم اشاعره در عرصه عملی 

نتوانست زاینده علم تجربی برای مسلمانان بشود.

ج– مبانیرویکردنومینالیستیشریعتی:

واقعیت  یک  عنوان  به  تاریخ  موضوع  کردن  جایگزین  با  شریعتی 

رئالیستی به جای خدای تئولوژیکال و متافیزیکال اشعری گری که ناقض 

اصل علیت و خارج از کانتکس حسن و قبح اخالقی و افعالی می باشد، 

تحول نوینی در اندیشه نومینالیستی اشاعره و غزالی و مولوی بوجود 

آورد چراکه رویکرد نومینالیست شریعتی هر چند که مانند نومینالیست 

اشاعره و غزالی و مولوی به نفع طبایع و طبیعت از پیش تعیین شده و 

کلیت گرائی ثابت و از پیش تعیین شده ارسطوئی رای می دهد، ولی به 

علت اینکه تبیین و تفسیر خدای شریعتی با تبیین و تفسیر خدای غزالی 

و مولوی و اشاعره فرق می کند، لذا از نظر شریعتی عامل نفی کننده 

ماهیت و طبایع - آنچنانکه غزالی و مولوی و اشاعره می گویند - دست 

و  دیالکتیکی  شدن  بستر  عنوان  به  تاریخ  بلکه  نیست،  خداوند  مستقیم 

رئالیستی کل وجود است. به همین دلیل برعکس خدای مولوی و خدای 

غزالی و خدای اشاعره، خدای شریعتی یک خدای مسئول و پاسخگو 

می باشد یعنی از خدای غزالی و مولوی نمی توان پرسید که چه می کند 

و چرا می کند چراکه فوق سوال است:

هر چه آن خسرو کند شیرین کند

چون درخت تین که جمله تین کند

مولوی

خدای شریعتی یک خدائی است که عالوه بر اینکه مانند خدای ابوذر، 
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رب المستضعفین می باشد دارای اراده ائی در جهت رهائی مستضعفین 

تاریخ در بستر وراثت و امامت آن ها بر زمین می باشد.

ةً  أَئِمهَّ َونَْجعَلَُهْم  اْلَْرِض  فِی  اْستُْضِعفُوا  الهَِّذیَن  َعلَی  نَُمنهَّ  أَْن  »َونُِریدُ 

َونَْجعَلَُهُم اْلَواِرثِیَن« )سوره قصص - آیه 5( اما خدای مولوی و غزالی 
خدائی است که رابطه اش با انسان رابطه آهو و شیر نر خونخوار است:

در کف شیر نر خونخواره ایم

غیر تسلیم و رضا کو چاره ائی

پیش شیری آهوئی مدهوش شد

هستی اش در هست او روپوش شد

مولوی 

شریعتی از آنجائیکه تاریخ را - آنچنانکه علم شدن انسان می داند - علم 

شدن تمام هستی و وجود می داند، بهمین دلیل از نظر او نه تنها انسان 

دارای تاریخ است بلکه تمامی هستی دارای تاریخ می باشند و در بستر 

این تاریخ است که - از نظر شریعتی - تمامی وجود دارای صیرورت 

و تکامل دیالکتیکی می باشند و در چارچوب همین تکامل و تاریخ دار 

شدن همه وجود است که شریعتی رویکرد ضد ارسطوئی نومینالیستی 

خود را تئوریزه می کند. چراکه از نظر شریعتی در عرصه تاریخ دار 

شدن تمام وجود و انسان نه تنها دیگر پدیده های وجود - آنچنانکه ارسطو 

می گفت - دارای ماهیت و طبایع شده قبلی نمی باشند بلکه بالعکس، در 

دائما در  پدیده های وجود،  تمامی  تاریخ  دیالکتیکی  عرصه صیرورت 

حال شدن و آفریدن خلقی نو می باشند و به همین ترتیب شریعتی در 

رویکرد نومینالیست خود نه تنها به نفی ماهیت و طبایع از پیش تعیین 

شده می پردازد، بلکه به همین ترتیب به نفی کلیات ارسطوئی هم رای 

می دهد لذا در این رابطه است که نومینالیسم شریعتی بسترساز تکوین 

پراکسیس اجتماعی می شود.

ماحصل آنچه که گفته شد اینکه:

1 - رویکرد نومینالیست عبارت است از نفی ماهیت و نفی کلیات و نفی 

طبایع از پیش تعیین شده.

اندیشه  می گوید  الهوری  اقبال  محمد  عالمه  آنچنانکه  چند  هر   -  2

نومینالیستی به صورت تئوریک از زمان جدال نحله اشاعره با نحله 

معتزله در ادبیات مسلمانان مطرح شده است و توسط جدال امام محمد 

نومینالیسم  مولوی  اندیشه  در  است،  شده  کامل تر  رشد  ابن  با  غزالی 

اشعری گری به نقطه اوج خود رسید.

مثنوی دفتر اول - داستان نالیدن ستون حنانه - ص 108 - سطر 1

ناله می زد همچو ارباب عقولآسنت حنانه از هجر رسول

گفت جامن از فراقت گشت خونگفت پیغمبر چه خواهی ای ستون

تا چو مردم حشر گردد یوم دینآن ستون را دفن کرد اندر زمین

از همه کار جهان بیکار ماندتا بدانی هر کرا یزدان بخواند

یافت بار آجنا و بیرون شد زکارهر کرا باشد زیزدان کار و بار

کی کند تصدیق او ناله جمادو آنک او را نبود از اسرار داد

تا نگویندش که هست اهل نفاقگوید او آری ز دل بهر وفاق

در جهان رد گشته بودی این سخنگر نبودی وافقان امر کن

افکند شان نیم وهمی در گمانصد هزاران زاهل تقلید و نشان

قائمست و جمله پرو بالشانکه به ظن تقلید و استداللشان

درفتند این جمله کوران سرنگونشبهه انگیزد آن شیطان دون

پای چوبین سخت بی متکین بودپای استداللیان چوبین بود

کز ثباتش کوه گردد خیره سرغیر آن قطب زمان دیده ور

تا نیفتد سر نگون او بر حصاپای نابینا عصا باشد عصا

در پناه خلق روشندیده اندبا عصا کوران اگر ره دیده اند

آن عصا که دادشان بینا جلیلاین عصا چه بود قیاسات و دلیل

آن عصا را خرد بشکن ای ضریرچون عصا شد آلت جنگ و نفیر

آن عصا از خشم هم بر وی زدیداوعصاتان داد تا پیش آمدید

دیدبان را در میانه آوریدحلقه کوران بچه کار اندرید

در نگر کادم چها دید از عصیدامن او گیر گو دادت عصا

و  غزالی  محمد  امام  و  اشاعره  نومینالیست  رویکرد  اینکه  علت   -  3

بسترساز  زمین  مغرب  نومینالیستی  رویکرد  مانند  نتوانست  مولوی 

و  غزالی  و  اشاعره  نومینالیستی  رویکرد  که  بود  این  بشود  رنسانس 

مولوی در راستای جایگزینی وجود و واقعیت به جای ماهیت ها استوار 

کلیتی جای  متافیزیکال  و  تئولوژیکال  نومینالیست  این  نتیجه  در  نشد، 

کلیت دیگر قرار داد.

4 - هر چند در کتاب »بازسازی فکر دینی در اسالم« عالمه محمد 

اقبال الهوری می کوشد تا بر پایه علم تجربی رویکرد اتمیسم اشاعره 

را تبیین علمی بکند، اما از آنجائیکه بین رویکرد نومینالیست اقبال و 

نومینالیست اشاعره یک خندق عظیمی وجود دارد در نتیجه این تالش 

عالمه محمد اقبال نتوانست آن فونکسیون رنسانس ساز در جهان اسالم 

را به بار آورد.

5 - علت اینکه رویکرد نومینالیست در غرب بسترساز امپریسیسم و 

علم تجربی شد این بود که به جنگ مستقیم کلی گرائی و ماهیت گرائی و 
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اصالت طبایع ثابت از قبل تعیین شده موجودات رفت و واقعیت متغیر 

محسوس که موضوع متد استقرائی است جایگزین آن کرد.

6 - جنگ علم و دین یا علم و کلیسا که از اواخر قرن پانزدهم - توسط 

کپلر و گالیله - در غرب آغاز شد، بسترساز رویکرد نومینالیست غرب 

شد.

7 - از آنجائیکه کلیسا بر تئوری بطلمیوسی زمین محور انجیل را تفسیر 

تکامل  پروسس  غیر  و  دفعی  به صورت  را  وجود  تکوین  و  می کرد 

تبیین می نمود بر تئوری طبایع ارسطوئی و جهان شناسی بطلمیوسی به 

عنوان آیه انجیل پای می فشرد و به همین دلیل از آغاز به جنگ رویکرد 

نومینالیست مغرب زمین رفت.

8 - هر چند مرحوم مهندس مهدی بازرگان از دهه 30 پس از بازگشت 

انگلیسی ها در  تبعید رضا خان توسط  با  از غرب و فضای بازی که 

بر علم سیانس و  تکیه  تا توسط  بود تالش می کرد  آمده  بوجود  ایران 

فلسفه  نفی  به  پوزیتویستی  فلسفه علم  ترمودینامیک و رویکرد  قوانین 

متافیزیکال و کلی گرای ارسطوئی بپردازد، اما از آنجائیکه بازرگان به 

جای تکیه بر فلسفه علم برای جنگ با کلی گرائی ارسطوئی بر خود علم 

تکیه می کرد در این رابطه کاری از پیش نبرد و بالعکس آنچنانکه در 

کتاب »مطهرات« و »ذره بی انتها« و... دیدیم این علم پراگماتیستی 

بازرگان نه تنها نتوانست بسترساز نومینالیست در مشرق زمین بشود 

بلکه به شکلی در خدمت اسالم فقاهتی کلی گرای ارسطوئی در آمد.

متافیزیکی  فلسفه  نفی  جهت  تجربه  و  حس  بر  بازرگان  تکیه   -  9

می گرفت،  انجام  پراگماتیستی  منظرگاه  از  آنجائیکه  از  ارسطوئی 

نتوانست به رویکرد فلسفی نومینالیستی در جهان مسلمانان در دهه 30 

و بعد از آن بشود.

10 - گرچه عالمه طباطبائی و مرتضی مطهری از دهه 0 3 با نگارش 

اصول فلسفه رئالیسم کوشیدند جهت مقابله با اندیشه ماتریالیستی حزب 

توده مانند عالمه محمد اقبال بر روش استقرائی تکیه کنند تا به خیال 

خود توسط فلسفه رئالیستی به جنگ ماتریالیسم بروند، اما به دلیل اینکه 

تکیه بر روش استقرائی و تبیین فلسفه رئالیستی آن ها در راستای مقابله 

با فلسفه متافیزیکی و متد قیاسی ارسطو انجام نگرفت، نتوانست برای 

جامعه مسلمانان ایجاد یک رویکرد نومینالیستی بکند.

11 - هر چند اعتقاد به حس و تجربه به منزله تنها منبع معرفت ابتدا 

توسط اگوست کنت در قرن 19 به عنوان رکن رکین پوزیتیویسم مطرح 

معرفت  بندی  دوره  در  که  بود  این  در  کنت  اگوست  اشکال  اما  شد، 

شناسی بشر به سه دوره:

الف – تئولوژیکال.

ب – متافیزیکال.

ج – پوزیتیویسم از حس و تجربه و استقراء در جهت نفی متافیزیکال 

یا کلی گرائی ارسطوئی استفاده نکرد.

12 - مبارزه نظری امام محمد غزالی با ابن رشد پس از نفی اصل علیت 

از زاویه جهان بینی اشعری گری هر چند در راستای نفی کلی گرائی 

و اعتقاد به طبایع ارسطوئی پیش می رفت، اما به دلیل همان انحراف 

منظر اشعری گری، غزالی نتوانست رویکرد نومینالیستی اشعری گری 

را مستقیما در مقابله با کلی گرائی و فلسفه متافیزیکال ارسطوئی قرار 

دهد.

علت  به   19 قرن  در  اسدآبادی  الدین  سیدجمال  نظری  نهضت   -  13

تکیه مکانیکی او بر حس و تجربه و روش استقراء به تاسی از فلسفه 

علمی پوزیتیویستی غرب هم نتوانست در جهان مسلمانان به رویکرد 

نومینالیستی بیانجامد.

نومینالیستی  رویکرد  با  شریعتی  نومینالیستی  رویکرد  تفاوت   -  14

غزالی و مولوی و اقبال و بازرگان و سیدجمال و اشاعره در این بود 

که شریعتی در کانتکس واقعیت تاریخ به نفی ماهیت و طبایع و طبیعت 

فلسفی ارسطوئی پرداخت.

15 - تاریخ از نظر شریعتی علم به حوادث گذشته نبود بلکه تاریخ برای 

شریعتی علم شدن وجود و انسان بود، در کانتکس این تعریف از تاریخ 

بود که شریعتی برای همه موجودات از جمله انسان قائل به تاریخ بود 

و از آنجائیکه تاریخ از نگاه شریعتی در بستر شدن مستمر دیالکتیکی 

وجود مادیت پیدا می کند، لذا شریعتی با یک نگاه اگزیستانسیالیستی به 

وجود و انسان رویکرد نومینالیستی خود را در جهت نفی ماهیت و نفی 

طبایع ثابت و نفی کلیت گرائی ارسطوئی بنا کرد. رویکرد نومنالیست 

تاریخی شریعتی برعکس نومنیالیست اشاعره و مولوی و غزالی یک 

نومنیالیست تئولوژیکال یا یک نومینالیست متافزیکال نمی باشد بلکه یک 

تکامل  دیالکتیکی  پروسس  آن  رئالیستی می باشد که شاهد  نومینالیست 

وجود از آغاز تا انتها می باشد. ☼

والسالم    
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ب– بهجایپاسخبهسواالتفوق:

جهت ممانعت از اطاله کالم برای پاسخ به سواالت فوق در اینجا تنها به طرح چند نکته محوری قناعت 

می کنیم.

1 - آنچنانکه فردریک هگل فیلسوف قرن هیجدهم آلمان می گوید مدرنیته در مغرب زمین هر چند توسط 

جایگزین شدن سوبژه محوری کانت – دکارت در عرصه معرفت شناسی به جای ابژه محوری ذهن آینه ائی 

ارسطو تکوین پیدا کرد، این مدرنیته در سه تحول رفرماسیون مذهبی یا نهضت پروتستانیسم و رنسانس 

یا جنبش روشنگری و انقالب کبیر فرانسه متبلور گردید، چراکه از دیدگاه هگل فونکسیون مدرنیته در 

جوامع مغرب زمین با نفی سه اتوریته مذهبی و سیاسی و اجتماعی – فرهنگی مادیت پیدا کرد که در 

این رابطه نهضت پروتستانیسم در راستای نفی اتوریته مذهبی و جنبش رنسانس و روشنگری باعث نفی 

اتوریته سیاسی و حکومتی در  نفی  انقالب کبیر فرانسه بسترساز  اجتماعی پسینی و  اتوریته سنت های 

جوامع غربی شد و از آنجائیکه اتوریته یا مرجعیت قدرت در مغرب زمین در قرن هفدهم و هیجدهم - که 

مدرنیته در غرب متولد گردید - عبارت بودند از اتوریته مذهبی کلیسا و اتوریته سیاسی حکومت ها و 

اتوریته اجتماعی سنت های پسینی.

لذا در این رابطه بود که از نظر هگل تحقق مدرنیته در مغرب زمین از طریق نفی این سه نوع اتوریته 

امکان پذیر گردید، چرا که آنچنانکه اشاره شد موضوع رفرماسیون پروتستانیسم نفی اتوریته مذهبی کلیسا 

در مغرب زمین توسط لوتر و کالون بود آنچنانکه موضوع جنبش روشنگری یا رنسانس در مغرب زمین 

که توسط نهضت عقالنیت علمی و فلسفی علما و دانشمندان به انجام رسید، زمینه نفی اتوریته اجتماعی 

یا سنت های تاریخی گذشته در غرب را فراهم کرد و موضوع انقالب کبیر فرانسه نفی اتوریته سیاسی 

بوده است.

به همین دلیل از نظر هگل تنها بستر تحقق مدرنیته در مغرب زمین و در هر جامعه ائی مبارزه و نفی 

اتوریته های سه گانه فوق می باشد لذا از نظر هگل تا زمانی که سه اتوریته مذهبی و سیاسی و اجتماعی 

– فرهنگی در جامعه ائی وجود داشته باشد امکان تحقق مدرنیته در آن جوامع نمی باشد. البته به لحاظ 

آسیب شناسی مدرنیته بحران معنا و بحران مرجعیت و اتوریته ها در جوامع مدرن به عنوان بزرگ ترین 

خالء مدرنیته می باشند که این خالء باعث اتوریته سازی جدید در این جوامع مدرن شده است آنچنانکه در 

قرن نوزدهم که دوران خدائی علم سیانس و عقالنیت ابزاری مغرب زمین بود، عقالنیت ابزاری یا علم 

تجربی و سیانس جایگزین اتوریته های قبلی گردید که این امر مولود همان خالء مرجعیت یا اتوریته ها در 

جامعه مدرنیته مغرب زمین بود.

2 - هگل عامل تولد مدرنیته در مغرب زمین را انقالب کپرنیکی دکارتی – کانتی در عرصه رابطه بین 

ذهن و عین می داند که باعث اصالت 

شناسا  عامل  یا  ذهن  و  سوبژه  یافتن 

یا سوبژه سنتریست در مغرب زمین 

با  شانزدهم  قرن  از  چراکه  گردید 

ظهور رنه دکارت فیلسوف فرانسوی 

و شک فلسفی او در کتاب »تأمالت 

معرفت  عرصه های  همه  خود« 

از  رسیده  ارث  به  بشری  شناسائی 

ذهن آینه ائی ارسطوئی در لوای شعار 

به  هستم«  من  پس  می اندیشم  »من 

چالش کشیده شد و به این ترتیب بود 

سنتری،  سوبژه  یا  محوری  ذهن  که 

و  پاسیف  و  منفعل  ذهن  جایگزین 

به  که  ارسطوئی  استاتیک  منطق 

صورت مشخص بیش از سیصد ساله 

قرن  از  یعنی  وسطی  قرون  دوران 

در  آکویناس  توماس  توسط  سیزدهم 

مغرب زمین حاکم شده بود، گردید.

مبانی  بار  اولین  برای  دکارت  لذا 

سوبژه  بر  را  خود  اپیستمولوژیک 

که  داد  قرار  انسان  شناسای  ذهن  یا 

این انقالب اپیستمولوژیک دکارت که 

ذهن   – عین  معرفت شناسی  پروسه 

عین   – ذهن  به  بدل  را  ارسطوئی 

هیجدهم  قرن  در  کانت  توسط  کرد، 

سیستماتیزه شد و کانت با وام گرفتن 

به  هیوم،  از  کتگوری ها  موضوع 

نومن ها  شناخت  امکان  نفی  موازات 

و  مکان  و  زمان  ذهنی  مفاهیم  نقش 

غیره  و  امکان  و  علیت و ضرورت 

توسعهمدرنیته
در ایران

معضل

2و
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در تکوین معرفت بشری عمده کرد و از اینجا بود که در مغرب زمین 

ارسطوئی  آنتولوژی  جانشین  کانتی   – دکارتی  اپیستمولوژی  منظومه 

شد که در ادامه این پروسس ابتدا توسط خود هگل و بعدا هایدگر این 

خندق بین ذهن و عین دکارتی - کانتی که بسترساز منظومه معرفتی 

ذهن محوری و سوبژه سنتری دکارت - کانت شد، به چالش گرفته شد و 

به عنوان بزرگ ترین آفت مدرینته و تاریکی بعد از روشنائی رنسانس 

اعالم گردید.

عنوان  تحت  هایدگر  که  بود  کانتی   – دکارتی  محوری  ذهن  همین 

غرب  عنوان  به  ارسطو  و  افالطون  دوران  از  مانده  باقی  متافیزیک 

زدگی فلسفی تبیین کرد و تحقق آن در مغرب زمین برای بشریت عصر 

مدرنیته خطرناک تر از بمب اتمی دانست و از این زاویه بود که جنگ 

با مدرنیته به صورت فلسفی هم پای با تکوین مدرنیته در مغرب زمین 

شکل گرفت که این حرکت ضد مدرنیته فلسفی هگل – هایدگر توسط 

سیداحمد فردید در دهه 40 در چارچوب تبیین غرب زدگی فلسفی به 

فرهنگ ما نیز انتقال پیدا کرد که طبق این دکترین غلبه بر غرب زدگی 

تنها در کادر غلبه بر تفکر متافیزیک توسط جایگزین کردن فهم فلسفی 

و شهودی دازاین یا وجود به جای موجود امکان پذیر می باشد.

آل  هایدگری توسط جالل  دکترین  این  انحراف مضمونی  با  بعدا  البته 

غرب  چارچوب  در  مدرنیته  با  هایدگر   – هگل  فلسفی  مبارزه  احمد 

کانتی  دکارتی –  سنتری  و سوبژه  ذهن محوری  با  مخالفت  و  زدگی 

– پوپری در کتاب »غرب زدگی« و »خدمت و خیانت روشنفکر« 

جالل از صورت فلسفی به صورت سیاسی و فرهنگی درآمد که طبق 

این نظریه من درآوردی جالل با تکیه بر اتوریته روحانیت حوزه های 

فقاهتی ایران و اتوریته سنت مذهبی تاریخی مردم ایران و تجلیل از 

شعار  این  در  او  البته  صد  که  رفت  مدرنیته  جنگ  به  فقاهتی  اسالم 

شکست خورد، چراکه اصال مدرنیته ائی در ایران نبود تا جالل با سنت 

و اتوریته روحانیت بخواهد به جنگ آن برود.

که  کرد  بلند  ایران  در  مدرنیته  با  مخالفت  َعلَم  در شرایطی جالل  لذا 

اتوریته های سه گانه سنت و روحانیت و حکومت جامعه ایران را به 

گل نشانده بودند و همین امر باعث گردید تا مبارزه ضد مدرنیته جالل 

نه تنها بسترساز تثبیت اتوریته روحانیت و سنت در جامعه ایران بشود 

بلکه مهم تر از آن، خود این روحانیت حوزه های فقاهتی ایران به عنوان 

بزرگ ترین مبلغ اندیشه جالل درآمدند، آنچنانکه امروز شاهدیم که پس 

تندیس جالل در دست رژیم  اندیشه، هنوز  این  نیم قرن از  از گذشت 

ایران  سیاسی  و  سنتی  و  مذهبی  اتوریته  و سردمداران  فقاهتی  مطلقه 

دست به دست می چرخد.

3 - به موازات شروع حرکت سیدجمال در مشرق زمین و کشورهای 

شدن  سرازیر  با  همراه  ماندگی  عقب  با  مبارزه  عنوان  تحت  مسلمان 

توسط  فرانسه  کبیر  انقالب  سیاسی  و  فرهنگی  محصول  ترجمه های 

روشنفکران نیمه دوم قرن نوزدهم ایران، موضوع توسعه و مدرنیته 

در دستور کار جنبش روشنگری ایران اعم از الئیک و مذهبی قرار 

گرفت که به صورت مشخص راه نجات جامعه ایران از عقب ماندگی 

را در تکیه بر رویکرد مدرنیته می دانستند. هر چند به موازات تکوین 

انقالب اکتبر روسیه موضوع توسعه به عنوان یک امر مستقل در کنار 

مدرنیته قرار گرفت، ولی در سر آغاز ظهور حرکت روشنگری در 

پیکان هدف  نوک  نوزدهم رویکرد مدرنیته در  اواخر قرن  ایران در 

حرکت روشنگری ایران قرار داشت که البته هر کدام از جریان ها از 

زاویه خاصی به امر مدرنیته نگاه می کردند.

در  چند  هر  داشت  نظامی  و  ابزاری  تکیه  مدرنیته  بر  سیدجمال  مثال 

الجبار«،  السالطین  »این  و  االجرار«  العساکر  »این  شعار  با  ظاهر 

سیدجمال می کوشید در سایه اتوریته ها و بازگشت به گذشته چهره ضد 

مدرنیته به حرکت خود بدهد، ولی طلب سالح نظامی و قدرت ابزاری 

متاسی از مغرب زمین به نحوی گرایش او را به مدرنیته نشان می داد 

در  کتاب هایش تحت عنوان »طبیعت« که  از  یکی  در  به طوری که 

سفر به هند می نویسد، در انتقاد به شیوه های آموزشی حوزه های فقاهتی 

فانوسی  نفتی  کنار چراغ  تا صبح در  از شب  می نویسد »طلبه حوزه 

چراغ  این  چگونه  بپرسد  خود  از  یکبار  اینکه  بدون  می خواند  درس 

سیدجمال،  برعکس  می دهد.«  او  به  روشنی  نفتی  فانوس  شیشه  زیر 

ِسر سیداحمد خان هندی و فتحعلی خان آخوندزاده و میرزاملکم خان 

و سیدحسن تقی زاده تکیه فرهنگی و سیاسی و اقتصادی بر مدرنیته 

می کردند و شعار انفجار بمب تقلید از مغرب زمین که توسط سیدحسن 

تقی زاده و ملکم خان مطرح گردید در این رابطه قابل تفسیر می باشد.

البته میرزاتقی خان امیرکبیر تکیه سیانسی و نرم افزاری بر مدرنیته 

داشت ولی آنچه به صورت مسلم می توان در این رابطه مطرح کرد 

مدرنیته  پروژه  دو  هماهنگ  نگرفتن  نظر  در  آغاز  همان  از  اینکه 

این  تا  گردید  باعث  ایران  جامعه  روشنگری  جنبش  توسط  توسعه  و 

برخورد مکانیکی جریان روشنگری در ایران در دو شاخه مذهبی و 

الئیک دچار آسیب و انحراف بشود هر چند آرایش این دو پروژه در 

به هر حال مشکل عمده جنبش  متفاوت می باشد. ولی  شرایط مختلف 

روشنگری ایران از همان آغاز تکیه مکانیکی بر پروژه مدرنیته بوده 

است بدون آنکه با عینک توسعه مانند مغرب زمین، مدرنیته را مطالعه 

کند که صد البته تا این زمان این تکیه مکانیکی بر دو پروژه توسعه و 
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مدرنیته توسط پیشگامان نظری و عملی جامعه ایران ادامه دارد.

4 - به صورت مشخص هر چند هگل مدرنیته مغرب زمین را مولود 

هگل  نظر  از  ولی  می داند،  کانتی   – دکارتی  محوری  ذهن  حاکمیت 

اتوریته  اتوریته مذهبی و  از سه  انسان  آزادی  فونکسیون مدرنیته در 

می آید.  در  نمایش  به  فرهنگی  و  اجتماعی  و  سنتی  اتوریته  و  سیاسی 

آنچنانکه او معتقد است که بدون مبارزه با سه اتوریته فوق جهت آزادی 

انسان امکان دستیابی به مدرنیته وجود ندارد، ولی نباید فراموش کنیم 

که همین هگل معتقد است که هر چند مدرنیته در برابر دوران سیاه 

قرون وسطی توانست به صورت روشنائی مطرح شود، بعدا پس از 

اتوریته های سه گانه در مغرب زمین به ضد خود بدل شد و  نفی آن 

همین مدرنیته در غرب به صورت تاریکی و سیاهی درآمد چراکه با 

حاکمیت رویکرد کانتی – دکارتی بر منظومه معرفت شناسی بشر از 

بعد از دوران مدرنیته:

اوال انسان محدود به آگاهی ذهنی شد.

ثانیا ذهن، مرکز همه معرفت بشر قرار گرفت.

ثالثا رابطه اداراکی آدمی با جهان خارج، تنها عامل معرفت به واقعیت 

برونی شد.

رابعا معرفت انسان به صورت مجموعه ائی از گزاره هائی ذهنی درآمد.

خامسا موجود اندیشی، جایگزین وجود اندیشی شد.

سادسا با نفی امکان شناخت نومن ها و محدود شدن شناخت انسان به 

عرصه فنومن ها، بشریت را در عرصه معرفت گرفتار قشر و ظواهر 

کرد.

5 - هگل در منظومه معرفتی خود با پر کردن خندق بین ذهن و عین 

دکارتی – کانتی:

اوال فلسفه کانت را جزم گرا و ذهنی تعریف کرد.

ثانیا برعکس کانت معتقد گردید که ذات اشیاء یا به قول کانت نومن ها 

هم می توانند توسط فلسفه و علم منطق مورد شناسائی قرار گیرند.

ثالثا هگل بار دیگر موضوعات کنار زده شده کانت مثل روح، جهان، 

خدا، ابدیت، بی نهایت و غیره را مورد بحث و شناسائی قرار داد.

رابعا هگل عقل گرائی را فقط محدود به ماهیت جهان نکرد بلکه مهم تر 

از آن، آن را نیروی محرکه جامعه و تاریخ تبیین کرد.

6 - از آنجائی که در مغرب زمین دوران قرون وسطی - یعنی قرن های 

یا  کلیسا،  مذهبی  تاریخی  سنت  این   - پانزدهم  و  چهاردهم  و  سیزدهم 

بود که در چارچوب  تاریخی مسیحیت  دیگر سنت مذهبی  به عبارت 

برابر  در  ذاتا  و  گناهکار  ذاتا  را  انسان  خدا،  و  انسان  بین  دیالکتیک 

خداوند قلمداد می کرد، این امر باعث شد تا به قول نیچه با کشتن این 

خداوند، انسان مغرب زمین از زندان کلیسا آزاد بشود و بدل به انسان 

جریان  پیکان  نوک  تا  شد  باعث  امر  این  لذا  گردد؛  مدرنیته  سازنده 

مدرنیته در غرب به سمت مقابله با اتوریته مذهبی نشانه رود و در این 

رابطه بود که مقابله با سنت مذهبی تاریخی مسیحیت زده مغرب زمین 

بزرگ ترین چالش مدرنیته را تشکیل می داد و لذا این امر باعث گردید 

تا بعضی مشخصه اولیه مدرنیته مغرب زمین را فرو ریختن اتوریته 

سنت های مذهبی کلیسائی تعریف کنند.

که  است  بوده  دستگاهی  نخستین  ارسطوئی  استانیک  منطق   -  7

انسان  ذهن  هدایتگری  راستای  در  مسیح  میالد  از  قبل  قرن  پنج  در 

یک  منطق  این  آنجائیکه  از  است،  شده  مطرح  بشر  معرفت شناسی  و 

منطق صوری است ذهن انسان را تابع صد در صد جهان خارج یا به 

قول هایدگر گرفتار موجود می داند و هیچگونه نقش فعاالنه ائی برای 

ذهن انسان قائل نیست، در نتیجه از نظر ارسطو شناخت انسان معلول 

مطابقت ذهن با عین یا جهان خارج می باشد و همین امر باعث می گردد 

انسان برای  یعنی  پاسیف و منفعل گردد  انسان  این منطق ذهن  تا در 

رسیدن به معرفت واقعیت خارج، باید ذهن خود را به صورت منفعل 

و پاسیف صد در صد درآورد و از هر گونه بازیگری ذهن تا می تواند 

جلوگیری نماید.

به عبارت دیگر در این دستگاه هر چه ذهن انسان منفعل تر باشد توان 

معرفت یابی اش به واقعیت بیشتر می شود که خروجی نهائی این منطق 

آن خواهد بود که اصطالح ذهن آینه ائی برای تعریف منطق و منظومه 

معرفتی ارسطو به کار گرفته شود؛ لذا همین ذهن آینه ائی بود که باعث 

گردید تا برای بیش از دو هزار سال بشریت در عرصه معرفت شناسانه 

گرفتار جزمیت و حصار و بن بست بشود و در فهم فلسفی جهان به علت 

نادیده گرفتن نقش ذهن انسان در معرفت شناسائی گرفتار رئالیسم خام 

و ساده بشود که البته از آنجائیکه این منظومه ارسطو توسط فارابی و 

ابن سینا و ابن رشد وارد منظومه معرفتی مسلمانان شد، این امر باعث 

گردید که به صورت مشخص از قرن چهارم به بعد مسلمانان هم در 

فهم فلسفی جهان گرفتار ارسطوزدگی بشوند در نتیجه به خواب هزار 

ساله مانند مغرب زمین فرو بروند که البته در غرب از قرن شانزدهم 

توسط رنه دکارت فیلسوف فرانسوی و در ادامه آن کانت آلمانی در قرن 

هیجدهم این منظومه معرفت شناسانه ارسطو با جایگزین کردن ذهن 

فعال و اکتیو به جای ذهن منفعل و پاسیف و آینه ائی ارسطوئی، مورد 
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بازسازی مجدد قرار گرفت، به همین دلیل از اینجا بود که بنا به گفته 

هگل، مدرنیته و عصر روشنگری در مغرب زمین آغاز شد.

عصیان  با  می گوید  هگل  آنچنانکه  زمین  مغرب  در  مدرنیته  بنابراین 

معرفت شناسی توسط منظومه ذهن مرکزی یا ذهن فعال و اکتیو دکارتی 

– کانتی آغاز شد اما از آنجائیکه به علت حمایت حوزه های فقاهتی و 

اسالم فقاهتی در جامعه ایران از منطق ارسطوئی از زمان فارابی و 

ابن سینا و ابن رشد الی زماننا هذا که توسط عالمه طباطبائی و شیخ 

مرتضی مطهری و جوادی آملی و غیره انجام می گیرد، این امر باعث 

شده است تا هر چند معلم کبیرمان شریعتی در طول پنج سال حرکت 

تا با جایگزین کردن منطق دیالکتیک به جای منطق  ارشادش کوشید 

اسالم  غلبه  علت  به  ولی  کند،  بسترسازی  رابطه  این  در  ارسطوئی 

فقاهتی و منطق ارسطوئی حوزه های فقاهتی ایران، این تالش شریعتی 

نتواند مانند مغرب زمین به نتیجه برسد که صد البته باید این موضوع 

را هم به این مصیبت دامن گیر ایرانیان اضافه کنیم که عدم ترجمه آثار 

فلسفی و منطقی مغرب زمین در نیمه دوم قرن نوزدهم تا زمان محمد 

علی فروغی و کتاب »سیر حکمت در اروپا« و پیشی گرفتن تاریخی 

و زمانی ترجمه آثار سیاسی و ابزاری محصول انقالب کبیر فرانسه 

و مدرنیته توسط پیشقراوالن جنبش روشنگری ایران، باعث شد تا در 

از  نتواند به صورت کپی برداری  ایران حتی پروسه مدرنیته  جامعه 

مغرب زمین صورتی انطباقی پیدا کند، در نتیجه ما نتوانستیم آنچنانکه 

هگل می گوید با عصیان بر علیه منطق ارسطوئی حوزه های فقاهتی در 

جهت انجام مدرنیته مانند غرب بسترسازی کنیم.

8 - در خصوص نهضت رفرماسیون پروتستانیسم مذهبی لوتر و کالون 

بسترساز  دوم  عامل  و  دوم  پایه  هگل  نظر  از  که  زمین  مغرب  در 

مدرنیته در مغرب زمین می باشد، از آنجائیکه فونکسیون پروتستانیسم 

اروپا توسط لوتر و کالون در راستای نفی اتوریته کلیسا و روحانیت 

معلم  پروتستانیسم  نهضت  اینکه  علت  به  بود  زمین  مغرب  جامعه  بر 

کبیرمان شریعتی تحت شعار »اسالم منهای روحانیت« در کنار شعار 

»اقتصاد بدون نفت« مصدق:

اوال در جامعه ایران سیصد سال بعد از پروتستانیسم اروپا انجام گرفت.

آبان 51 و  ارشاد توسط ساواک شاه در  بسته شدن  به علت  ثانی  در 

هنگام  زود  فوت  و   56 سال  تا  شریعتی  امنیتی  حصار  و  دستگیری 

شریعتی در سال 56 همه و همه باعث گردید تا نهضت پروتستانیسم 

مذهبی شریعتی در جامعه ایران که می بایست حداکثر از نیمه دوم قرن 

همین  و  بماند  ناتمام  پروژه  این  هذا،  زماننا  الی  می شد  آغاز  نوزدهم 

ناتمامی پروژه پروتستانیسم مذهبی در ایران است که باعث گردیده است 

تا اتوریته روحانیت در جامعه ایران مستدام باشد که یکی از میوه های 

تلخ این استمرار اتوریته روحانیت بر جامعه ایران غصب هژمونی و 

انحراف و شکست انقالب ضد استبدادی و دموکراسی خواهانه مردم 

ایران در سال 57 و در ادامه آن انحراف جنبش اصالحات سال 76 و 

شکست جنبش سبز در سال 88 می باشد و لذا تا زمانی که به قول لوتر 

و هگل این اتوریته روحانیت در جامعه ایران شکسته نشود و شعار 

هیچگونه  امکان  نکند،  پیدا  تحقق  شریعتی  روحانیت«  منهای  »اسالم 

تحول اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و ساختاری در جامعه ایران به 

صورت محتوائی وجود نخواهد داشت چرا که این اتوریته روحانیت در 

جامعه ایران آنچنانکه در طول 150 سال گذشته جنبش سیاسی ایران 

کارگری  و  اجتماعی  جنبش  هژمونی  انحراف  عامل  کرده ایم  مشاهده 

آنچنانکه  اتوریته  این  البته  و صد  ایران می شود  مردم  دموکراتیک  و 

در  مگر  نمی شود  شکسته  ایران  در  کردیم  مشاهده  زمین  مغرب  در 

چارچوب حرکت پروتستانیسم معلم کبیرمان شریعتی.

مطهری  مرتضی  از  حوزه  روحانیت  جریان  که  است  دلیل  همین  به 

شعار  شریعتی  با  جنگ  در  امری  هر  از  بیش  سروش  عبدالکریم  تا 

پروتستانیسم اسالمی شریعتی یا به قول مرتضی مطهری شعار منهایون 

به چالش گرفتند، لذا در نوک پیکان هر گونه حرکت تحول خواهانه در 

جامعه ایران باید اتوریته روحانیت در ایران توسط نهضت پروتستانیسم 

اسالمی به چالش گرفته شود و تا زمانی که این اتوریته شکسته نشود 

جامعه  در  حکومت  یا  سیاست  و  سنت  اتوریته  شدن  شکسته  امکان 

ایران وجود نخواهد داشت و به همین دلیل عامل اصلی شکست انقالب 

مشروطیت و نهضت مقاومت ملی مصدق و انقالب ضد استبدادی 57 

آل  تاریخی جالل  اشتباه  علت  به  که  می باشد  اتوریته روحانیت  همین 

احمد این اتوریته در فرهنگ تاریخی مردم ایران توسط روشنفکران نه 

تنها تضعیف نشد بلکه تقویت هم گردید و باز به سبب اشتباه راه رفتن 

احمد کسروی توسط خوب حمله کردن به جای بد دفاع کردن از این 

جریان، این اتوریته تقویت شد و در حرکت مسلحانه گروه فرقان در 

سال 58 به علت اشتباه استراتژیک آن ها به جای اینکه جهت شکستن 

گرفتن  با  فرقان  گروه  بگیرند،  آن ها  از  را  مردم  روحانیت  اتوریته 

روحانیت از مردم باعث تقویت اتوریته روحانیت در جامعه ایران شدند 

که همین اشتباه از خرداد 60 توسط مجاهدین خلق تکرار گردید. در 

تا شعار استمرار پروژه پروتستانیسم  این همه باعث شده است  نتیجه 

»آرمان مستضعفین« در سال های 58 تا 60 در غبار این حرکت های 

اشتباه به محاق برود. ☼

والسالم   
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بنابراین تا زمانی که ما به آسیب شناسی دقیق سه جریان فرهنگ گرا و قدرت گرا و فقه گرا 150 سال گذشته 

جامعه ایران نپردازیم قطعا هر گونه حرکتی در این چارچوب دوباره گرفتار همین آفات خواهد شد و بدین 

ترتیب باری به مقصد نخواهد رسید و هر بار این امر باعث می شود تا به محض اینکه پا از چاله بیرون 

بگذاریم گرفتار چاهی دیگر بشویم. همان قصه ائی که از بهمن 57 با حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی تحت 

شعار »جمهوری اسالمی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه اضافه« خمینی حاصل شده است لذا در این رابطه 

است که در آسیب شناسی حرکت قدرت گرای سیدجمال باید دلیل شکست سیدجمال و انحراف حرکت او 

توسط محمد عبده تا سیدقطب را تبیین کنیم.

ج - اشتباه اول سیدجمال و جریان قدرت گرا در این بود که همه جوامع مسلمین را داخل یک کاسه کردند 

و در راه ایجاد حکومت واحد مسلمین مانند عباسیان و عثمانیان که از نظر آن ها تنها راه نجات از ذلت 

مسلمین می باشد به جای اینکه معتقد به جامعه های مسلمین شوند، معتقد به جامعه مسلمین شدند و همین 

اشتباه فاحش سیدجمال بود که باعث گردید تا خودوپژگی های کنکریت جامعه های مسلمین در فرهنگ های 

و جغرافیا و تاریخ متفاوت نادیده گرفته شود.

به همین دلیل سیدجمال ورای از جامعه و مردم و توده ها و در نظر نقش تاریخ ساز این ها، می کوشید تا با 

تکیه بر سالطین جبار به جای توده ها استراتژی قدرت گرایانه خود را پیش ببرد و در این رابطه هیچگونه 

نقشی برای تاریخ سازی و تحول آفرینی توده ها قائل نباشد و فقط برای او اصحاب قدرت سیاسی و مذهبی 

تاریخ ساز بودند نه مردم و توده های جوامع مختلف کشورهای مسلمان. بی شک هر چند سیدجمال در 

پایان عمر به این آفت مهلک خود آگاهی یافت ولی به علت اینکه این آگاهی او معلول عکس العمل شکست 

در پاسخ صاحبان قدرت به او بود نه اینکه سیدجمال توانسته باشد توسط بازشناسی و آسیب شناسی حرکت 

خود به آن دست پیدا کند.

در نتیجه این گرایش به توده ها در پایان عمر سیدجمال جنبه عکس العملی جهت یارگیری بود نه معلول 

آفت شناسی، به همین دلیل این بیماری مهلک از بعد از سیدجمال در شاگردان او از محمد عبده تا سیدقطب 

ادامه پیدا کرده است و باعث شده تا امروز اسالم قدرت گرا در شکل حکومتی آن از شیعه تا سنی که جهان 

را به آتش کشیده اند، همگی مولود همان اسالم قدرت گرای سیدجمال تا سیدقطب باشد.

که  بود  این  سیدجمال  دوم  اشتباه   - د 

به  قدرت  شریعتی  و  اقبال  برعکس 

و  معرفت  و  آگاهی  در  اینکه  جای 

قدرت  ببیند،  توده ها  و  جامعه  شناخت 

را در سالح و لشکر و سپاه و توپ و 

تبیین  معلول  مساله  این  و  می دید  تانک 

بود  اروپا  مدرنیته  از  سیدجمال  غلط 

مانند  اینکه  جای  به  سیدجمال  چراکه 

اقبال و شریعتی از زاویه تبیین عقالنی 

مدرنیته  تبیین  به  تاریخی  و  معرفتی  و 

بازرگان از  بپردازد مانند مهدی  غرب 

زاویه عقالنیت ابزاری به تبیین مدرنیته 

بازرگان  مانند  دلیل  همین  به  پرداخت، 

اپیستمولوژی  تغییر  بر  اینکه  جای  به 

و پروتستانیسم اروپا تکیه کند بر علوم 

مدرنیته  محصول  تکنولوژی  و  طبیعی 

غرب تکیه می کرد، این امر باعث شد 

بازرگان  مهدی  حرکت  در  آنچنانکه  تا 

کسب  طبیعی  علوم  همین  با  او  دیدیم 

کرده از مدرنیته در کتاب »مطهرات« 

فقاهتی را هم  اسالم  دگماتیسم  فقه  حتی 

رسد  چه  تا  بکند  سیانسی  علمی  تبیین 

ضد  و  شریعتی  ضد  برخوردهای  به 

به  و  سوسیالیستی  ضد  و  مارکسیستی 

مدل های سه گانه استراتژی 150 ساله تحول در جامعه ایران

مدلقدرتگرامدلفرهنگگرا
3مدلفقهگرا
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حمایت  عمر  پایان  در  و  سرمایه داری  لیبرال  از  او  حمایت  خصوص 

او از اسالم آخرتی و فردگرا و جامعه گریز و تسلیم او به پذیرش حکم 

صدارت از دست خمینی که همگی مولود همان نگاه انطباقی و ابزاری 

بازرگان به مدرنیته بود.

در سیدجمال این نگاه ابزاری به مدرنیته باعث گردید تا اصال سیدجمال 

به بازسازی تفکر دینی مانند اقبال و شریعتی فکر نکند و اصال برای او 

برعکس اقبال و شریعتی مانند خمینی تبیین عزت مسلمین در ارتش و 

اسلحه و قدرت نظامی خالصه بشود نه بر معرفت اندیشی و خودآگاهی 

و اپیستمولوژی.

5-مدلفقهگرا:

در  ایران  از شکست  بعد  از  کردیم  مطرح  اشاره  به  هم  قبال  آنچنانکه 

موضوع  شدن  مطرح  موازات  به  روسیه  جنگ های  در  قاجار  دوران 

عقب ماندگی جامعه ایران در میان نیروهای روشنفکر سکوالر و جریان 

قدرت گرای سیدجمال، این موضوع در بین روحانیون ایرانی حوزه های 

برابر  )در  آن ها  ایران هم مطرح شد چراکه  و  در نجف  فقاهتی شیعه 

شعار متشرعین حوزه که تحت رهبری شیخ فضل هللا نوری معتقد به 

به عنوان راهنمای  فقه الیتغیر در حوزه عبادات و معامالت و احکام 

بشر از گهواره تا گور بودند( که در راس آن ها نائینی و خراسانی قرار 

داشتند، به این حقیقت دست پیدا کرده بودند که شعار »حسبنا فقه سنتی 

حوزه« در برابر سیل مدرنیته که از غرب وزیدن گرفته است و تمامی 

تاریخی  و  سنتی  اقتصادی،  سیاسی،  اجتماعی،  فرهنگی،  سرمایه های 

مسلمین را به چالش گرفته است.

این فقه سنتی حوزه توان کندن مسیل برای عبور و نجات از آن سیل 

بنیان کن را ندارد، لذا به جای اینکه برای نجات مسلمین و جامعه ایران 

مانند اقبال و شریعتی اقدام به اصالحات دینی در چارچوب بازسازی 

فکر دینی یا اصالح اندیشه دینی یا اصالح معرفت شناسی دینی که همگی 

در چارچوب بازسازی و بازشناسی علم کالم قرآنی و اسالمی قابل تبیین 

می باشند، بکنند یک راست با محدود کردن و تعریف کردن همه اسالم 

در کانتکس فقه و فقاهت - که کمتر از 5% آیات قرآن شامل می شود - 

یک راست مانند خمینی و مطهری و منتظری و کدیور و غیره به طرف 

فقه حوزه رفتن و تمامی درمان جامعه ایران و مسلمین را در بازگشت 

به این فقه سنتی یافتند که از نظر آن ها از گهواره تا گور برای جامعه 

بشر دارای برنامه و تکلیف می باشد.

لذا در این رابطه بود که مدل فقه گرا تحت رهبری نائینی در آن زمان 

با اصالح فقه حوزه برای سیل مدرنیته در جامعه مسلمین  تا  کوشیدند 

مسیل ایجاد کنند و باز بر این پایه بود که آن ها با تقسیم فقه به مولفه های 

عبادات و معامالت بخش معامالت فقه را خارج از نص دین عرفی کردند 

و آن را در اختیار نمایندگان مردم قرار دادند )که به علت محصور کردن 

این بخش عرفی فقه در چارچوب رای نهائی گروهی از روحانیون تحت 

عنوان های مختلف از جمله شورای نگهبان و در نهایت به علت اینکه 

خروجی نهائی این رویکرد به فقه، به فقه حکومتی خمینی می رسد که 

از نظر او همه فقه و اسالم برای حکومت تبیین می شود »االسالم هو 

الحکومت« - خمینی - کتاب بیع(.

لذا این امر مبین آن است که باالخره خروجی نهائی مدل فقه گرا هم همان 

خروجی نهائی مدل قدرت گرا می باشد چراکه هر دو در نهایت به اسالم 

بعد  از  قدرت گرا  مدل  آنچنانکه  یعنی  قدرت رسیدند  اسالم  یا  حکومتی 

از سیدجمال پس از شکست استراتژی »این العساکر الجرار« و »این 

عبده  آن ها محمد  در راس  و  او  توسط شاگردان  او  الجبار«  السالطین 

این استراتژی از عرصه شاخه سیاسی قدرت، به عرصه شاخه مذهبی 

قدرت یعنی روحانیت و حوزه ها انتقال پیدا کرد. از آنجائیکه موضوع 

حیات هزار ساله حوزه های روحانیت شیعه و سنی به صورت مطلق فقه 

و فقاهت بوده است که به قول بازرگان مانند یک سرطان به جان کل 

اسالم افتاد و در طول بیش از هزار سال حیات حوزه های شیعه و سنی 

اینکه خروار و خروار کتاب فقهی نوشته شده است و حجم  عالوه بر 

کتاب های فقهی نوشته شده در طول بیش از هزار سال حوزه های فقاهتی 

شیعه و سنی ده ها برابر بیش از جمع کتاب های کالمی، فلسفی، روایتی، 

اخالقی، علم الرجال، تاریخ، تفسیر و غیره می باشد، که در تاریخ اسالم 

نوشته شده است.

علمی  تمدن  و  قدیم  یونان  فلسفی  تمدن  کنار  در  بسیاری  دلیل  همین  به 

مغرب زمین فعلی کال تمدن اسالمی را یک تمدن فقهی و فقاهتی تعریف 

می کنند علی ایحاله این انتقال استراتژی مدل قدرت توسط عبده از شاخه 

تولد  جهت  شرایط  تا  گردید  باعث  فقاهتی  حوزه های  به  قدرت  سیاسی 

اسالم حکومتی یا فقه حکومتی توسط سیدقطب یا اخوان المسلمین فراهم 

گردد. به این ترتیب بود که دیدیم حرکت از عبده به اخوان المسلمین و 
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سیدقطب رسید و امروز از اخوان المسلمین به القاعده و داعش و غیره 

رسیده است. انچنانکه در مدل فقه گرا هر چند در آغاز این حرکت از 

اصالحات فقهی نائینی در کتاب »تنبیه االمه و تنزیه المله« شروع شد 

که با تفکیک فقه نصی و فقه غیر نصی و یا تفکیک فقه قرآنی و فقه 

غیر قرآنی، فقه غیر قرآنی را عرفی کرد، اما در ادامه این حرکت مدل 

فقه گرا وقتی که به محمدباقر صدر و باالخره به خمینی که رسید تحت 

این مدل فقه گرا سر از همان مدل فقه حکومتی در  فقیه  عنوان والیت 

می آورد که دلیل آن هم این است که آنچنانکه امام محمد غزالی می گوید 

»فقه علم قدرت و ابزار حقوقی حکومت و قدرت می باشد.«

اقدام به تفکیک فقه به دو  البته هر چند غزالی برای فرار از این امر 

مؤلفه فقه دنیائی و فقه آخرتی می کند و تنها به قدرت گرائی فقه دنیائی 

معتقد بود نه فقه آخرتی، به هر حال این تقسیم بندی غزالی دارای ارزش 

معرفت شناسی و عملکردی نمی باشد چراکه فقه در هر شکل و صورت 

آن در نهایت به علت اینکه در عرصه معامالت دارای مضمون حقوقی 

می باشد قطعا در خدمت قدرت قرار می گیرد و لذا در این رابطه است 

که هر چند نظریه فقه حکومتی خمینی در میان روحانیت حوزه در اقلیت 

قرار داشت، ولی از بعد از به قدرت رسیدن او در طول 36 سال گذشته 

این نظریه توانسته است به صورت مستقیم یا تحمیلی تقریبا خود را بر 

حوزه های فقاهتی از صورت اقلیت به صورت اکثریت مطلق درآورد.

البته نباید فراموش کنیم که برای اسالم حکومتی هیچ آشیانه ائی امن تر 

از فقه و فقاهت نمی باشد لذا به ضرس قاطع می توان اعالم کرد که هر 

معتقد  قدرت و حکومت  به کسب  مسلمانان  دینی  اندیشه  در  که  نظریه 

باشد راهی جز این نخواهد داشت که سر انجامش به آشیانه اسالم فقاهتی 

ختم بشود و در همین رابطه است که آنچنانکه در طول عمر 36 ساله 

رژیم مطلقه فقاهتی مشاهده کردیم تمامی اسالم های دیگر اعم از اسالم 

روایتی، اسالم زیارتی، اسالم شفاعتی، اسالم مداحی گری و غیره همه 

در خدمت اسالم فقاهتی و اسالم والیتی خواهد بود نه بالعکس. 

6-آسیبشناسیمدلفقهگرا:

الف - اشتباه اول اصالح طلبان فقه گرا این است که این ها بدون اصالحات 

کالمی می خواهند اصالحات فقاهتی خود را در چارچوب خود فقه انجام 

بدهند که خود این امر باعث می شود تا اصالحات در خدمت بسترسازی 

عالمه  آنچنانکه  که  زمانی  تا  بنابراین  بشود،  حکومتی  فقه  تولد  جهت 

محمد اقبال الهوری و شاه ولی هللا دهلوی معتقد هستند اصالحات فقهی 

از کانال اصالحات کالمی عبور نکند هر گونه اصالح فقهی در کانتکس 

خود فقه، بسترساز تولد فقه حکومتی می شود.

این ها می خواهند در  اقبال  اینکه برعکس  فقه گرا  اشتباه دوم مدل   - ب 

چارچوب اجتهاد در فقه و فروعات فقهی به اصالح فقه فقاهت بپردازند 

که این امر غیر ممکن می باشد چرا که عالمه محمد اقبال الهوری به 

باید در کانتکس  یاد داده است که هر گونه اجتهاد در فقه و فقاهت  ما 

»اجتهاد در اصول در عرصه علم کالم« انجام گیرد.

ج - اشتباه سوم مدل فقه گرا اینکه این ها همیشه کوشیده اند تا عالوه بر 

اینکه کل اسالم را و کل دین را و حتی مولفه های اعتقادات و اخالق دین 

را که بیش از 95% آیات قرآن می باشد محدود و محصور به فقه بکنند 

و در آن چارچوب آن ها را تعریف کنند، به همین دلیل از آنجائیکه این 

مدل از کانال اصالحات فقهی می خواهد به تعریف اصالحات دینی و 

به بن بست  بپردازد،  اعتقادی و اصالحات اخالقی و غیره  اصالحات 

خواهند رسید. ☼

والسالم  

وب سایت: 
   www.nashr-mostazafin.com     

ایمیل آدرس تماس:
Info@nashr-mostazafin.com   

تلفن های تماس:

00 32 48 611 03 08    
001  914  712  81  83    
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5-اسالممعرفتگرایاقبالوشریعتی:
توسط  و  قدرت گرای سیدجمال – عبده مطرح شد  اسالم  فرایند  در  به صورت محوری  که  شعار سلفیه 
سیدقطب ادامه یافت هر چند در فرایند اسالم معرفتی اقبال – شریعتی این شعار غایب گردید و بدل به شعار 
»بازگشت به قرآن« شد ولی طرح این شعار در عرصه مراحل اسالم قدرت گرای سیدجمال دارای معانی 
مختلفی بوده است. به این ترتیب که منظور سیدجمال از »سلفیه« بازگشت به تمدن قدرتمند اسالمی قرن 
چهارم و پنجم بود همان بازگشتی که 500 سال قبل از سیدجمال ابن خلدون در کتاب گرانسنگ »مقدمه 
تاریخ العبر« خود آرزوی آن را می کرد. بنابراین شعار سلفیه سیدجمال و ابن خلدون آرزوی بازگشت به 
تمدن اسالمی قرن چهارم و پنجم هجری بود که از نظر سیدجمال و ابن خلدون مسلمانان نسبت به جوامع 

دیگر بشر دارای عزت و صولت سیاسی و نظامی و اقتصادی و فرهنگی بودند.

اما شعار سلفیه عبده و سیدقطب شعار بازگشت به اسالم فقاهتی قرن اول می باشد که توسط تکیه حکومتی 
و قضائی و حقوقی کردن بر فقه، آنچنانکه سیدقطب می گفت می خواستند طبق این احکام و مقررات فقهی 
به ایجاد دولت و ملت و تنظیم امور داخلی و خارجی آن ها بپردازند. علت مقابله اقبال و شریعتی با شعار 
سلفیه سیدجمال و عبده و سیدقطب این بود که برعکس فرایند حرکت سیدجمال – سیدقطب که فرایند اسالم 
قدرت گرا بود، فرایند اقبال – شریعتی فرایند اسالم معرفت گرا می باشد که تحت شعار »بازسازی فکر دینی 
در اسالم« این فرایند دنبال بازسازی فکر دینی هستند نه دنبال بازگشت به قدرت گذشته یا به فقه و شریعت 
و احکام اولیه حوزه فقاهتی، چراکه فرایند اسالم معرفت گرای اقبال و شریعتی با تکیه بر پروژه ختمیت 
نبوت به عنوان یکی از اصول اسالم معرفتی، معتقدند که اسالم ابراهیمی توسط پروژه ختمیت نبوت والیت 
پیامبر اسالم دوران پیامبری بشر تمام شده است و آنچنانکه اقبال می گوید با انجام ختمیت نبوت همراه با 
بسته شدن راه آسمان و وحی دوران جایگزینی عقل برهانی استقرائی انسان به جای وحی نبوی پیامبران 
)یا به عبارت دیگر دوران پیامبری عقل برهانی استقرائی انسان( آغاز می شود و آنچنانکه اقبال می گوید 
از این مرحله عقل برهانی استقرائی جایگزین غریزه می گردد و با این جایگزینی است که اسالم معرفتی 

در فرایند مختلف آن متولد می گردد.

بازفهمی اسالم معرفتی در هر زمان توسط معرفت  اقبال بازسازی فکر دینی عبارت از  یعنی از نظر 
برون دینی، چراکه اقبال معتقد به پروژه مستمر و متداوم اسالم بازسازی شده می باشد. از نظر عالمه اقبال 
بزرگ ترین آفت این اسالم آفت زده به ارث رسیده به ما، سلطه منطق و فلسفه یونانی و ارسطوئی می باشد. 
از نظر عالمه محمد اقبال پروژه ختمیت نبوت و والیت پیامبر اسالم برعکس آنچه که شیخ مرتضی مطهری 
در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه رئالیسم در رد پروژه ختمیت اقبال می گوید به معنای ختم دیانت نیست 
بلکه به معنای جایگزین شدن عقل دینی بشر به جای پیامبران ابراهیمی است. اقبال در تبیین اصل ختمیت 
نبوت معتقد است که با جایگزین شدن عقل برهانی استقرائی بشر به جای پیامبران اسالم معرفتی که یک 

اسالم تاریخی و زمینی شده می باشد 
متولد می گردد که همین تاریخی شدن 
باعث  معرفتی  اسالم  شدن  زمینی  و 
می گردد تا در طول زمان به موازات 
اعتالی پرواز عقل برهانی استقرائی 
بشر که همان معرفت برون دینی بشر 
بهتر  بازفهمی  جهت  شرایط  می باشد 
بشر در راستای بازسازی فکر دینی 

مهیا گردد.

به عبارت دیگر از نظر اقبال تنها راه 
دینی  مداوم فکر  بازسازی مستمر و 
استقرائی  برهانی  عقل  مداوم  تغذیه 
است  دینی  برون  معرفت  از  بشر 
یعنی بدون معرفت برون دینی امکان 
اقبال  نیست.  دینی  فکر  بازسازی 
فکر  احیاء  چند  هر  که  است  معتقد 
می کرد  دنبال  غزالی  آنچنانکه  دینی 
امکان  دینی  درون  معرفت  توسط 
فکر  بازسازی  ولی  می باشد،  پذیر 
دینی برعکس احیاء فکر دینی بدون 
امکان  دینی  برون  معرفت  بر  تکیه 
بین  که  است  اینجا  از  و  نیست  پذیر 
دینی که الزمه  بازسازی فکر  شعار 
اقبال – شریعتی  اسالم معرفت گرای 
می باشد با شعار احیاء فکر دینی که 
الزمه اسالم قدرت گرای سیدجمال – 
آن  آغازگر  غزالی  و  است  سیدقطب 
بود، تفاوتی از فرش تا عرش وجود 
خشونت گرای  اسالم  چراکه  دارد 

باشریعتیکدامین

4اسالم؟کدامین
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فقاهتی و حکومتی که امروز در لباس شیعه و سنی تمام منطقه را به 
خاک و خون کشیده است معلول همان شعار احیای فکر دینی در اسالم 
می باشد که از اسالم اخالق گرا و زهدگرای غزالی به اسالم قرآن گرا 
و باالخره اسالم فقه گرای سیدقطب رسید، چراکه محصور بودن شعار 
نیازی نسبت به  احیای فکر دینی در دایره معرفت درون دینی و بی 
معرفت برون دینی بشر باعث می گردد تا در نهایت این اسالم گرفتار 
حصار اسالم فقاهتی بشود که از قرن پنجم تا کنون به صورت دایره ائی 
می باشد  حال رشد سرطانی  در  دینی  برون  معرفت  از  نیاز  بی  بسته 
به هیوالئی  بدل  فقه حوزه  این  با رشد سرطانی هزار ساله  امروز  و 
شده است که جایگزین کل اسالم تاریخی شده است و شکل همان جای 

سوزی پیدا کرده است که مولوی در مثنوی از آن یاد می کند.

لذا در این رابطه است که از نظر اقبال و شریعتی با جایگزین کردن 
اسالم معرفتی به جای اسالم قدرتی همین اسالم معرفتی در مسلمانان 
هر عصری بدل به اراده هائی می شود که این اراده باعث تحول جامعه 
در  هم  ما  شریعتی،  و  اقبال  تئوری  این  نمودار  که  می گردد  مسلمین 
تحوالت هندوستان و پاکستان مشاهده کردیم و هم در انقالب 57 ملت 
پیشگام  به علت غیبت  انقالب  دو  نهائی هر  تحلیل  در  ایران هر چند 
غصب  همین  و  گردیده  رسیده  راه  از  خواران  میراث  اسیر  انقالب 
هژمونی این دو انقالب بود که باعث گردید تا هر دو انقالب از ریل 

اولیه خود خارج گردد و به ضد خود بدل گردد.

به هر حال نکته ائی که در این رابطه نباید از نظر دور بداریم اینکه 
نیروی  تکوین  و شریعتی  اقبال  نظر  از  اجتماعی  تحول  اصلی  عامل 
دینی در جوامع مسلمان به وسیله معرفت دینی است که در بطن جوامع 
مسلمان هر دو کشور بدل به اراده و نیروی دین شد و همین نیروی 
دین بود که در این دو کشور بسترساز انقالب اجتماعی گردید که در 
صورت هدایت این نیروی عظیم دینی در جوامع مسلمان قطعا می تواند 
بیانجامد و بسترساز تکوین جامعه  این جوامع  تغییر ساختاری در  به 
دموکراتیک بشود لذا در این رابطه است که در هر دو انقالب فوق، ما 
باید عامل تحول اجتماعی که همان نیروی دین و اراده تبلور یافته از 
اسالم معرفتی اقبال و شریعتی می باشد از هژمونی از راه رسیده سوار 
شده بر خر مراد و انحرافات بعدی انقالب جدا کنیم و هرگز این دو امر 

را در کنار هم تحلیل نکنیم.

بدین ترتیب در صورت جداسازی این دو پدیده است که می توانیم به 
نیروی محرکه تحوالت اجتماعی فوق به عنوان نیروی دین اعتقاد پیدا 
کنیم و در کانتکس آن به این حقیقت ایمان پیدا کنیم که برای هر گونه 
باید  تحوالت دموکراتیک اجتماعی در کشورهای مسلمان می توانیم و 
با تکیه بر نیروی دین توسط تکیه بر اسالم معرفتی اقبال و شریعتی 
به انجام آن بپردازیم. بنابراین بدین ترتیب است که این تحوالت دیگر 

بلکه  نیستند  فقاهتی  اسالم حکومت گرای خشونت طلب  تحوالت  مانند 
برعکس از آنجائیکه به جای اسالم فقاهتی در این فرایند اسالم معرفتی 
جایگزین می شود با توجه به اینکه اسالم معرفتی از معرفت برون دینی 
به صورت تطبیقی تغذیه می کند طبیعی است که این اسالم معرفتی اقبال 
و شریعتی در صورتی که بتواند به صورت تئوری حزبی و سازمان گر 

درآید، می تواند این تحوالت را هدایتگر باشد.

بنابراین در چارچوب اسالم معرفتی اقبال و شریعتی ما باید به نیروی 
دین در کشورهای مسلمان که موضوع این اسالم معرفتی است توجه 
داشته باشیم و از این زاویه اگر به حرکت شریعتی در دهه چهل نگاه 
بکنیم می توانیم به عظمت کاری که او کرده است توجه پیدا کنیم چراکه 
در شرایطی که تمامی جریان های مختلف جنبش سیاسی ایران اعم از 
استراتژی چریکی و استراتژی حزبی و حرکت های سیاسی و ملی و 
مذهبی و غیر مذهبی همه از بعد کودتای 28 مرداد 32 تا سال 48 
)که شریعتی رسما به حسینیه ارشاد آمد و شیخ مرتضی مطهری جهت 
ترک  دسته اش  و  دار  با  را  ارشاد  مبارزه و شکست شریعتی حسینیه 
کردند( تئوری حرکت خود را در سطح جامعه ایران تجربه کرده بودند 
و هیچگونه فونکسیون عملی از آن به دست نیاورده بودند اما این تنها 
شریعتی بود که با فهم نیروی دین - به صورت بالقوه - توانست با تکیه 
بر اسالم معرفتی این نیروی دین را در بستر جنبش اجتماعی توسط 
اسالم معرفتی خود از قوه به فعل درآورد و بدل به اراده ائی بکند که 

توانست رژیم پهلوی را سرنگون بکند.

لذا در این رابطه است که در هر زمانی که جنبش سیاسی ایران - با 
هر نگاهی که دارد - اگر بخواهد در جامعه ایران یک تحول ساختاری 
در  دین  نیروی  این  به  که  است  مجبور  دهد  انجام  دموکراتیک  مثبت 
جامعه ایران توجه بکند و آن را سر پل انتقال هر گونه تحول ساختاری 
قرار دهد آنچنانکه بی توجه به این نیروی عظیم دین در جامعه ایران 
از طرف هر جریانی که انجام گیرد قطعا بسترساز شکست محتوم او 
خواهد شد. شاید بهتر باشد که بگوئیم نیروی دین در جوامع مسلمان 
به  سازمان گر  هژمونی  یک  از طرف  اگر  است  لبه  دو  شمشیر  یک 
صورت انقالبی هدایت بشود می تواند اعتالء بخش باشد اما اگر هدایتی 
باعث عقب  قطعا  بیافتد  ارتجاعی  در دست یک هژمونی  نیروها  این 
گردد جامعه نیز می شود، آنچنانکه 36 سال است که در جامعه خودمان 

شاهد آن هستیم.

6-مبانیتئوریاسالممعرفتیاقبال:
حال پس از اینکه دریافتیم که:

الف – فرایند اسالم معرفتی شریعتی در ادامه مسیری بود که عالمه 
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محمد اقبال الهوری بنیانگذار آن بوده است.

اسالم  فرایند  برابر  در  شریعتی   – اقبال  معرفتی  اسالم  فرایند   – ب 
قدرت گرای سیدجمال – عبده – سیدقطب قرار دارد.

استراتژی  آنجائیکه  از  سیدجمال  قدرت گرای  اسالم  فرایند  در   – ج 
راه  به  معتقد  خلدون  ابن  مانند  قدرتی  سلفیه  شعار  پایه  بر  سیدجمال 
نجات مسلمین از ذلت از طریق بازگشت به دوران تمدن اسالمی در 
قرن چهارم و پنجم توسط تکیه بر سالطین جبار و عساکر جرار بود 
و همین امر باعث شد تا سیدجمال هیچگونه نیازی به تحول معرفتی 
اسالم نبیند و از آنجائیکه اسالم مسلط که تک سوار عرصه دین بود 
همان اسالم فقاهتی حوزه ها بود، این امر باعث گردید تا باالخره تمام 
به سود  او  استراتژیک در حرکت  این خالء  به علت  تالش سیدجمال 

اسالم فقاهتی تمام شود.

د - از بعد از سیدجمال جانشینان او اعم از محمد عبده و کواکبی و 
رشید رضا تا سیدقطب در راستای اسالم قدرت گرای سیدجمال هر چند 
و عساکر جرار  جبار  از سالطین  استراتژیک حرکت خودشان  تکیه 
مورد نظر سیدجمال به روحانیت و حوزه های فقاهتی تغییر دادند اما از 
آنجائیکه تحول اسالم فقاهتی به اسالم معرفتی به عنوان یک ضرورت 
در دستور کار خلف سیدجمال از عبده تا سیدقطب قرار نگرفت، این 
امر باعث شد که انتقال تکیه استراتژیک از سالطین جبار و عساکر 
تا سیدقطب بسترساز تکوین اسالم حکومتی  از عبده  جرار سیدجمال 
توسط سیدقطب بشود که تکوین اسالم حکومتی به علت اینکه در بستر 
می شود،  تئوری  تغذیه  سنی  و  شیعه  فقاهتی  حوزه های  فقاهتی  اسالم 
حکومتی  و  فقاهتی  فرایند  در  قدرت گرای  اسالم  این  تا  گردید  باعث 
بسترساز تکوین اسالم خشونت بشود که نمونه های این اسالم خشونت 
اسالم حکومت گرای رژیم مطلقه  امروز می توانیم در چهره  طلب را 

فقاهتی ایران تا اسالم خشونت زای القاعده و داعش مشاهده کنیم.

ه – عامل اصلی گرایش به خشونت و گرایش به اسالم حکومتی فرایند 
فقه حوزه های  عبده – سیدقطب، خود  قدرت گرای سیدجمال –  اسالم 
که  می باشد  فقه  این  قصاص  و  جهاد  باب  دو  به خصوص  و  فقاهتی 
تا  و  است  اجتماعی  و  حقوقی  و  فردی  خشونت  گونه  هر  بسترساز 
زمانی که فقه حوزه بخواهد در عرصه اجتماعی یا حکومتی سکاندار 
این  بود و در  مباح خواهد  آن  قدرت بشود هر گونه خشونتی مطابق 
عرصه فرقی بین جناح های مختلف اسالم خشونت گرای حکومتی اعم 
از داعش و القاعده و جریان های دیگر فقهی در شیعه و سنی نمی کند، 
به  فقه شیعه و سنی  تبیین مجوز فقهی خشونت در هر دو  معیارهای 
صورت مساوی است و هیچگونه اختالفی اصولی و محوری در این 

رابطه وجود ندارد.

جرار  عساکر  و  جبار  سالطین  از  استراتژیک  تکیه  تغییر  بنابراین 
سیدجمال به روحانیت حوزه های فقاهتی عبده تا سیدقطب نه تنها باعث 
تحولی اعتالء بخش نشد بلکه فرودی انحطاطی به سوی خشونت بوده 
است و اصال این فرایند اسالم قدرت گرای سیدجمال از سالطین جبار 
تا روحانیت صاحب فتوا در شیعه و سنی امری جبری و گریزناپذیر 
بود چراکه برای سیدجمال تحول معرفتی خود اسالم حتی در حد یک 
نبود  هم مطرح  ابن خلدون  و  امام محمد غزالی  مانند  احیائی  حرکت 
اسالم  سود  به  سیدجمال  تالش  تمام  نهائی  تحلیل  در  دلیل  همین  به  و 

حکومت گرای فقاهتی حوزه های فقهی اعم شیعه و سنی تمام شد.

و – در فرایند اسالم معرفتی اقبال برعکس فرایند اسالم قدرت گرای 
سیدجمال، اقبال پاشنه آشیل حرکت سیدجمال را در عدم تکیه استراتژیک 
بر خود اسالم دانست. به عبارت دیگر از نظر اقبال تمامی مشکالت 
فقاهتی  یونانی حوزه های  زده  فلسفه  و  زده  فقه  اسالم  همین  مسلمانان 
سیدجمال  آنچنانکه   - جبار  سالطین  و  جرار  عساکر  نداشتن  نه  است 
آرزوی آن می کرد - و به همین دلیل بود که اقبال برعکس سیدجمال 
- که از سالطین جبار و عساکر جرار شروع کرد - از تحول معرفتی 
اسالم  در  دینی  فکر  بازسازی  شعار  کانتکس  در  تاریخی  اسالم  خود 
آغاز کرد و در رابطه با این تحول معرفتی بود که اقبال معتقد بود که 
اگر توسط اسالم معرفتی بتوانیم در میان مسلمانان تحول ایجاد کنیم این 
تحول معرفتی بدل به اراده می شود که محصول این اراده به راه افتادن 
نیروی دین در جوامع مسلمان است همان نیروئی که می تواند تمامی 
جوامع مسلمان در صورتی که توسط یک هژمونی صالح و الیق و 
سازمان گر و دارای برنامه اداره گردد، دچار تحول مثبت دموکراتیک 

در راستای منافع توده ها بکند.

جای  به  معرفتی  اسالم  جایگزینی  اصل  به  اینکه  از  پس  اقبال   - ز 
پروسس  به  دستیابی  راستای  در  رسید  سیدجمال  قدرت گرای  اسالمی 
تکوین اسالم معرفت گرای خود بود که شعار بازسازی فکر دینی برای 
اولین بار در تاریخ اسالم مطرح کرد تا جایگزین شعار احیای فکر دینی 

از غزالی تا سیدقطب بکند.

شعار  غزالی،  دینی  فکر  احیاء  شعار  جای  به  اقبال  اینکه  علت   - ه 
آنجائیکه  از  بود  معتقد  که  بود  این  کرد  مطرح  دینی  فکر  بازسازی 
انجام  دینی  درون  معرفت  توسط  می بایست  دینی  فکر  احیاء  پروسس 
فقه حوزه  دارای زیرساخت  دینی  اینکه معرفت درون  به  گیرد. نظر 
و فلسفه یونانی زده ارسطوئی فارابی و ابن سینا می باشد لذا این امر 
باعث می گردد تا شعار احیای فکر دینی بسترساز سلطه فلسفه و منطق 
یونانی زده و ارسطوئی و فقه سرطان دگماتیسم حوزه های فقاهتی شیعه 
و سنی بر اسالم معرفتی بشود و در این رابطه بود که از نظر اقبال تنها 
پروسس تکوین اسالم معرفتی یا اسالم تاریخی توسط برخورد تطبیقی 
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کردن )نه انطباقی( با معرفت برون دینی امکان پذیر می باشد در این 
اقبال شعار »بازسازی فکر دینی« را جایگزین شعار  رابطه بود که 

»احیاء فکر دینی« امام محمد غزالی کرد.

اسالم  تکوین  برای  دینی  فکر  بازسازی  پروسس  سرلوحه  در   – و 
معرفتی جهت جایگزین کردن با اسالم قدرت گرای سیدجمال و اسالم 
را  اسالم  پیامبر  نبوت  ختمیت  پروژه  اقبال  سیدقطب،  حکومت گرای 
این  تبیین کرد چراکه در  فلسفی  بار به صورت علمی و  اولین  برای 
رابطه معتقد بود که تا زمانی که ما به ختمیت نبوت و ختمیت والیت 
پیامبر اسالم اعتقاد پیدا نکنیم، امکان دستیابی به اسالم معرفتی توسط 
برخورد تطبیقی با معرفت برون دینی بشر و جایگزین کردن این اسالم 
معرفتی به جای اسالم فقاهتی حوزه ها و اسالم قدرت گرا و حکومت گرا 

نیست.

ز - اقبال در مقدمه تبیین علت ختمیت نبوت پیامبر اسالم معتقد است که 
تنها با اعتقاد به ختمیت نبوت پیامبر اسالم است که می توانیم به پایان 
یافتن فرستادن پیامبران و جایگزین شدن عقل برهان استقرائی بشر به 

جای پیامبران اعتقاد پیدا کنیم.

ح - از نظر اقبال معنای ختمیت نبوت پیامبر اسالم این است که مسلمانان 
نباید منتظر هیچگونه فرستاده ائی  پیامبر اسالم دیگر  از بعد از وفات 
باشند تنها و تنها برای فهم دین باید بر عقل برهان استقرائی خود تکیه 
کنند و به همین دلیل برعکس آنچه که شیخ مرتضی مطهری در مقدمه 
جلد پنجم اصول فلسفه رئالیسم می گوید، تبیین ختمیت نبوت پیامبر اسالم 
از نظر اقبال ختمیت دیانت نیست بلکه اقبال با تبیین ختمیت نبوت معتقد 
به ختمیت پیامبران جهت جایگزین عقل برهانی استقرائی انسان به جای 

پیامبران در راستای فهم دین می باشد.

اقبال اسالم شناسی یعنی فهم ما از دین اسالم و این فهم  ط - از نظر 
اینکه ما توسط معرفت  انجام نمی گیرد مگر  هرگز به صورت علمی 
برون دینی در کانتکس شعار »بازسازی فکر دینی در اسالم« به فهم 

مستمر و مداوم آن بپردازیم.

ی - از نظر اقبال بازسازی اسالم تنها و تنها توسط معرفت برون دینی 
در کانتکس عقل برهان استقرائی به روش تطبیقی ممکن می باشد.

ک - اقبال هر گونه انتظاری در تاریخ آینده مخالفت با ختمیت نبوت و 
ختمیت والیت پیامبر اسالم می داند و اعتقاد به ختمیت نبوت و ختمیت 
به جای  انسان  پیامبر اسالم را بسترساز جایگزین کردن عقل  والیت 

پیامبران در زمان ختمیت پیامبران می داند.

ل - اقبال معتقد است که با شروع ختمیت نبوت پس از وفات پیامبر 
اسالم راه آسمان بر انسان ها بسته شده است تا انسان ها در سایه عقل 
برهان استقرائی خود بتواند خود سکاندار هدایت و معرفت و شناخت 

خود بشوند.

م - اقبال تولد عقل برهان استقرائی بشر در عصر پیامبر اسالم را دلیل 
ختمیت نبوت پیامبر اسالم می داند.

ن - اقبال پس از اینکه توسط تکیه بر پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم 
توانست عقل برهانی استقرائی بشری را جایگزین پیامبران بکند، در 
فریاد  که  بود  رابطه  این  در  لذا  و  برآمد  دینی  فکر  نجات  چارچوب 
فقه  و  ارسطوئی  زده  یونانی  فلسفه  سلطه  زیر  دینی  فکر  که  برآورد 

دگماتیسم و سرطان زده حوزه های فقاهتی رفته است.

اجتهاد  فهم  در  شریعتی  اندیشه  تئوری  مبانی  فهم  کلید  آنچنانکه   – ع 
اصل توحید شریعتی نهفته است و در این رابطه بود که شریعتی برای 
اولین بار در عصر جدید به اجتهاد در اصل توحید پرداخت و او )یعنی 
شریعتی( بازسازی فکر دینی در اسالم را - برعکس اقبال که از پروژه 
ختمیت نبوت شروع کرد - از اجتهاد در اصل توحید آغاز کرد و بدون 
وجود  شریعتی  اندیشه  فهم  امکان  هرگز  شریعتی  نگاه  از  توحید  فهم 
ندارد. اقبال بازسازی فکر دینی در اسالم خود را از اجتهاد در اصل 
ختمیت نبوت پیامبر اسالم شروع کرد که به صورت مشخص، اقبال 
بازسازی  تبیین را در بخش روح فرهنگ و تمدن اسالمی کتاب  این 
آرام  احمد  فارسی مرحوم  تا 166 ترجمه  از صفحه 143  دینی  فکر 

مطرح کرده است.

به طوری که به ضرس قاطع می توانیم اعالم کنیم که بدون فهم اصل 
ختمیت نبوت از نگاه اقبال امکان فهم مبانی تئوری اندیشه اقبال اصال 
و ابدا وجود ندارد چراکه آنچنان عمیقانه اقبال به حفاری در این اصل 
پرداخته است که می توانیم به صراحت اعالم کنیم که منهای اینکه کلید 
پروژه  فهم  در  معرفت گرا  اسالم  و  شریعتی  و  اقبال  اندیشه  تمام  فهم 
نبوی  وحی  و  قرآن  فهم  کلید  است،  نهفته  اسالم  پیامبر  نبوت  ختمیت 
پیامبر اسالم در فهم این اصل دوران ساز می باشد. قابل ذکر است که تا 
قبل از اقبال اصل ختمیت نبوت پیامبر اسالم در عرصه اسالم فقاهتی 
تنها به صورت یک خبر تاریخی برای مسلمین مطرح بود یا حداکثر 
در مناظره با پیروان بهائیت یا بابیت به عنوان یک شاهد قرآنی مطرح 
می گردید، لذا این تنها اقبال بود که با فوندانسیون سازی بر اصل ختمیت 
نبوت پیامبر اسالم اقدام به بازسازی همه جانبه فکر دینی در اسالم کرد 
و باز در این رابطه است که شیخ مرتضی مطهری جهت تخریب عالمه 
محمد اقبال و اندیشه او از تحریف همین پروژه ختمیت نبوت اقبال آغاز 
کرد بطوریکه او اعالم کرد، »که ختمیت نبوت از نظر اقبال به معنای 
ختمیت دیانت است، باور کنید سخنی جاهالنه تر از این نمی توان در 

باب اصل ختمیت نبوت از نظر اقبال الهوری مطرح کرد.«

ص – شعار اقبال »بازسازی فکر دینی در اسالم« بود نه بازسازی 
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باشیم که از نظر  باید توجه داشته  این مهم  لذا برای فهم  خود اسالم، 
موالنا عالمه محمد اقبال الهوری سر سلسله جنبان اسالم معرفت گرا، 
که  بالعکس  نه  می باشد  دینی  فکر  بازسازی  گرو  در  اسالم  بازسازی 
معنای این حقیقت آن است که تا زمانی که مسلمانان به بازسازی فکر 
کردن دینی در خود دست پیدا نکنند امکان بازسازی اسالم در چارچوب 
این  در  و  دلیل  همین  به  و  نیست  ارسطوئی  ذهنی  و  استاتیک  منطق 
چارچوب بود که اقبال معماری بازسازی فکر دینی خودش را از اصل 
نبوت  ختمیت  اصل  تبیین  توسط  او  چراکه  کرد  نبوت شروع  ختمیت 
پیدا کرد که ختمیت نبوت، آنچنانکه شیخ  به این حقیقت بزرگ دست 
مرتضی مطهری مدعی است به معنای ختمیت دیانت نیست - بلکه به 
معنای ختمیت پیامبری و جانشین شدن عقل برهان استقرائی انسان به 

جای پیامبران در فهم دین می باشد.

دینی در جایگزین عقل  بازسازی فکر  کلید  اقبال  بود که  اینجا  از  لذا 
باز در  نبوت می دانست و  پیامبران در دوران ختمیت  انسان به جای 
این راستا بود که اقبال زمان تولد عقل برهانی استقرائی انسان عصر 
پیامبر اسالم تعریف کرد و همین عامل را بسترساز ختمیت نبوت پیامبر 
اسالم اعالم کرد. بنابراین مطابق این شعار از نظر عالمه محمد اقبال 
الهوری تا زمانی که ما به بازسازی فکر دینی دست پیدا نکنیم امکان 
بازسازی اسالم وجود نخواهد داشت و بازسازی فکر دینی از نظر اقبال 
به علت سلطه منطق و فلسفه یونانی و ارسطوئی بر منطق قرآن تنها از 

طریق کشف منطق قرآن امکان پذیر می باشد.

کتاب  در  و  می داند  استقرائی  منطق  بنیانگزار  را  قرآن  اقبال   - ف 
بازسازی فکر دینی او بسیار تالش می کند تا با تکیه بر تاریخ علم از 
نظر نویسندگان مغرب زمین ثابت کند که ریشه پیدایش متد استقرائی در 

مغرب زمین از طریق ترجمه کتاب های اسالمی بوده است.

س - اقبال متد استقرائی دستاورد اولیه قرآن را - برای بشریت قرن 
هفتم میالدی - جهت مطالعه طبیعت می داند که این امر در چارچوب 

مقابله با متد قیاسی ارسطوئی بوده است.

کتاب  در  استقرائی  برهانی  عقل  عنوان  با  را  انسان  عقل  اقبال   - ق 
بازسازی فکر دینی یاد می کند.

ر - اقبال با تقدم بازسازی فکر دینی بر بازسازی خود اسالم می خواهد 
این پیام را به مسلمانان امروز بدهد که:

اوال بازسازی اسالم در گرو بازسازی منطق اندیشه مسلمانان می باشد.

به  با جایگزینی متد استقرائی  تنها  بازسازی فکر دینی مسلمانان  ثانیا 
کتاب  در  دلیل  همین  به  و  می باشد  ممکن  ارسطوئی  قیاسی  متد  جای 
اقبال بیش از هر کس به  بازسازی فکر دینی در اسالم عالمه محمد 

اندیشه و منطق اندیشه ارسطوئی با نام و بی نام حمله کرده است.

ش – اقبال در فصل اول کتاب بازسازی فکر دینی بیش از هر چیز 
تالش می کند تا مسلمانان را به مطالعه طبیعت در کانتکس آیات قرآن 
دعوت نماید چراکه از نظر اقبال روش بازسازی فکر دینی و بازسازی 

اسالم در گرو تکیه بر معرفت برون دینی می باشد.

ت - از نظر اقبال بازسازی فکر دینی با بازسازی خود اسالم متفاوت 
می باشد و در این رابطه اقبال معتقد است که بازسازی اسالم در گرو 
بازسازی فکر دینی می باشد نه بالعکس و بازسازی فکر دینی در گرو 
بازسازی منطق اندیشه مسلمان توسط نفی منطق قیاسی و ذهنی و کلی 
گرائی ارسطوئی به وسیله جایگزین کردن منطق استقرائی قرآن ممکن 

می باشد.

چ – تمام تالش اقبال در عرصه بازسازی فکر دینی در چارچوب تبیین 
اصل ختمیت نبوت پیامبر اسالم توسط جایگزین کردن عقل استقرائی 
بشر به جای پیامبران در دوران ختمیت می باشد چرا که اقبال می خواهد 
از  مسلمانان  و  انسان ها  فهم  را  اسالم شناسی  نبوت  دوران ختمیت  در 
اسالم تعریف کند و آن را یک فهم اسالم از طریق معرفت برون دینی 
غیر  و  زمینی  و  بشری  معرفت  یک  را  دینی  برون  معرفت  و  بداند 
مقدس تعریف کند که دائما در عرصه دیالوگ در حال رشد می باشد. 
به عبارت دیگر از نظر اقبال تا زمانی که ما به معرفت برون دینی 
احیاء  امر  و  ندارد  وجود  اسالم  بازسازی  امکان  نشویم  مسلح  بشری 
اسالم توسط معرفت درون دینی در این عصر نمی تواند برای ما راه 

گشا باشد.

خ - گرچه ابن خلدون در قرن هشتم اولین متفکری بود که در دیسکورس 
مسلمانان به موازی بودن معرفت بشری و معرفت دینی دست پیدا کرد 
ولی این تالش ابن خلدون تا زمان اقبال ناقص ماند چراکه این اقبال 
الهوری بود که برای اولین بار در چارچوب اصل ختمیت نبوت ثابت 
کرد که گوهر معرفت درون دینی هم در بستر معرفت بشری و برون 

دینی تعریف می شود نه بالعکس.

ذ – اقبال می گوید آنچنانکه هیچ تمدنی نمی تواند بر احساسات محض 
بنا شود لذا تنها عامل پایداری تمدن اسالمی برعکس آنچه که سیدجمال 
یعنی سالطین جبار و عساکر جرار می دانست عامل دستیابی و پایداری 

تمدن اسالمی دستیابی به فکر دینی توسط اسالم معرفتی می داند. ☼

ادامه دارد
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ب-جایگزینشدنکثرتخواستهایگروهی،نهادی،قومیواقلیمیبهجای
خواستههایاصلیوطبقهائی:

این یک امر طبیعی است که هر چه ما از قله و دهانه آتشفشان به طرف دامنه بیاییم به علت سرد شدن 

و پراکنده شدن مواد مذاب خروجی دهانه کثرت جایگزین وحدت می شود. در عرصه خواسته های طبقه 

کارگر هم باز این حکم صدق می کند چراکه وقتی که ما از منظر و زاویه طبقه به خواسته های کارگران 

نگاه می کنیم خود این نگاه باعث آرایش خواسته ها می شود و دلیل این امر هم آن است که خواسته های 

عام و همگانی تعدادشان کمتر از خواسته های کنکریت و مشخص است و همین امر باعث می شود تا 

در عرصه جایگزین کردن خواسته طبقاتی به جای خواسته فردی و گروهی و نهادی و قومی و اقلیمی 

هم تعداد خواسته ها کمتر می شود و هم مبارزه وارد فاز تهاجمی می گردد و در نتیجه شرایط دستیابی به 

خواسته ها بیشتر فراهم بشود.

برای فهم این مهم در اینجا مجبور به طرح مثالی هستیم. در شرایط فعلی که در جامعه کارگری ایران 

مبارزه سندیکائی و اتحادیه ائی و حزبی وجود ندارد و کارگران ایران دارای تشکیالت مستقل سراسری 

طبقه ائی برای خود نیستند این امر باعث شده است تا در جامعه کارگری ایران خواسته های انفرادی و 

گروهی و کارگاهی و قومی و اقلیمی، جایگزین خواسته های طبقه ائی بشود که حاصل این امر اینکه 

می بینیم که به علت این کارگاهی و گروهی و قومی و اقلیمی شدن خواسته کارگران با اینکه در این 

زمان هم زمان از فوالد مبارکه و ذوب آهن و گیتی پسند اصفهان گرفته تا ذغال سنگ البرز و پتروشیمی 

تبریز و قند اهواز و معدن سنگ مرکزی بافق، کارگران در حال اعتصاب و مبارزه با رژیم مطلقه 

فقاهتی می باشند با همه این احوال به علت حاکمیت همان روح فردی و روح کارگاهی و روح اقلیمی 

بر این مبارزات:

اوال همه این مبارزات صورت مکانیکی دارند.

ثانیا به علت همان پراکندگی و غیر تشکیالتی بودن این مبارزات صنفی از تراکم خواست های کارگاهی 

اگر  بطوریکه  می باشند  برخوردار 

کارگران  خواسته  تعدد  این  جای  به 

می توانستند به چند خواسته کلیدی دست 

به  راحت تر  می توانستند  هم  کنند،  پیدا 

هم  و  کنند  پیدا  دست  خود  خواسته های 

بین کارگاه ها و  پیوند  می توانستند بستر 

خواسته های  بکند.  فراهم  را  کارگران 

متعدد و متکثری مثل اعتراض به تعویق 

پرداخت حقوق یا بیمه بیکاری و بیماری 

تحت  بازنشستگی  و  افتادگی  کار  از  و 

خواسته  گرچه  اجتماعی  تامین  پوشش 

آن ها  به  باید  و  اولیه می باشد  و  انسانی 

خواسته ها  این  زمانیکه  تا  و  بدهیم  بها 

پیدا  تحقق  کارگران  از  عده ائی  برای 

در  حیات  ادامه  امکان  اصال  نکند 

وجود  آن ها  برای  حداقل ها  چارچوب 

احوال  این  همه  با  ولی  داشت،  نخواهد 

و  همگانی  خواسته  خواسته های  این 

نیست  ایران  کارگر  اکثریت طبقه  حتی 

تعیین  خواسته های  با  مقایسه  در  لذا 

دستمزد بر مبنای ماده 41 قانون کار و 

انطباق دستمزد با نرخ تورم اعالم شده 

از سوی بانک مرکزی و توجه به سبد 

جنبش صد ساله کارگری ایران،
در جستجوی

برابریآزادی  و
2
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هزینه معیشت خانواری مبتنی بر 12 قلم کاالی اساسی، یا اعتراض به 

قراردادهای موقت کار که باعث شده است تا امنیت شغلی کارگران را 

به هم بزند و خواسته اکثریت کارگران ایران می باشد، این خواسته های 

دسته دوم نسبت به خواسته های دسته اول:

اوال صورتی عام و کلی دارد.

ثانیا نسبت به طبقه و جامعه کارگران ایران دارای مخاطب همگانی تری 

می باشد؛ لذا ما با طرح خواسته دسته دوم می توانیم به همان خواسته های 

دسته اول هم برسیم، مثال با طرح شعار اجرای قانون کار خود رژیم 

ما  کارفرمایان،  سود  به  آن  در  تغییرات  با  مخالفت  و  فقاهتی  مطلقه 

می توانیم هم به بیمه تامین اجتماعی دست پیدا کنیم و هم می توانیم به 

اجرای ماده 41 قانون کار دست پیدا کنیم و هم می توانیم طبق ماده 13 

همین قانون کار از آنجائی که این ماده حقوق کارگر را از جمله حقوق 

ممتازه می داند، از تعویق حقوق کارگران توسط کارفرمایان جلوگیری 

به عمل بیاوریم. البته توجه داشته باشیم که وقتی در اینجا مثال شعار 

تغییرات  ایجاد  از  فقاهتی و جلوگیری  قانون کار رژیم مطلقه  اجرای 

در این قانون می دهیم، مقصودمان تائید و حمایت از این قانون نیست 

چراکه طبق ماده 27 این قانون به راحتی می توان کارگر را از کارخانه 

اخراج کرد، یا طبقه ماده 7 این قانون حتی به صورت شفاهی می توان 

با کارگر قرارداد شفاهی منعقد کرد و طبق ماده 10 این قانون می توان 

یا مطابق  با مدت مشخص و محدود بست و  قرارداد معین  با کارگر 

این قانون کارگاه های کمتر از 10 نفر، از مشمولیت قانون کار خارج 

می شوند و قس علی هذه. مقصود ما از طرح این مثال طرح قانون کار 

رژیم مطلقه فقاهتی به عنوان تامین حداقل خواسته کارگران نه حداکثر 

خواسته های کارگران ایرانی می باشد.

ج-پراکندگیوبیتشکلیمبارزاتکارگریایراندر
طول36سالگذشته:

اگر بپذیریم در دیسکورس رابطه مظلوم و ظالم حق گرفتنی است نه 

دادنی و اگر بپذیریم که در شرایطی مظلوم می تواند حق خود را از ظالم 

بگیرد که از قدرت الزم برای گفتن حقش برخوردار باشد و گرنه هیچ 

ظالمی هرگز حاضر نمی شود که حقی که به صورت ناحق از مظلومی 

گرفته است توسط اخالق کریمانه و برای رضای خدا به مظلوم پس 

بدهد. در خصوص رابطه بین کارگر و سرمایه دار هم همین قضیه حاکم 

به  سرمایه دار  کارگر،  طبقه  استثمار  اثر  بر  زمانیکه  چراکه  می باشد 

نان نوائی رسیده است طبیعی است که این سرمایه دار خواه سرمایه دار 

خصوصی باشد، یا بنیادها و نهادهای غیر دولتی باشد، یا خود دولت 

باشد هرگز به صورت کدخدائی و اخالقی و برای رضای خدا و صله 

ارحام حاضر نمی شود مالی که به ناحق از کارگر گرفته است بیاید پای 

میز مذاکره به کارگر پس بدهد، او دائما در صدد استثمار بیشتر برای 

بسترسازی افزایش سرمایه خود است.

پس واقعا کی استثمارگر یا ظالم یا سرمایه داری دولتی یا سرمایه دار 

و  حق  که  می شود  حاضر  نهادی  و  بنیادی  سرمایه دار  یا  خصوصی 

حقوق کارگر ایرانی را پس دهد؟ تنها در زمانی که کارگر ایرانی از 

قدرت الزم برای گرفتن حقش برخوردار بشود. داود داماد ظاهر شاه 

افغانی اولین رئیس جمهور افغانستان پس از کودتا بر علیه پدر زنش 

درست  محتوا  در  خیلی  که  می کرد  تکرار  غلطی  جمله  یک  همیشه 

بود، آن جمله این بود که می گفت »افغانستان هرگز مقهور زور واقع 

نمی شود مگر اینکه زور پر زور شود.«

حال با توجه به این جمله غلط ولی درست داود افغانی باید ما هم به 

تاسی از داود بگوئیم که سرمایه دار هرگز مقهور زور واقع نمی شود 

مگر زمانی که زور پر زور بشود. کی زور کارگر پر زور می شود؟ 

تنها زمانی که کارگر بتواند تشکل مستقل کارگری خودش را به دست 

بیاورد، این تشکل مستقل کارگری است که تنها بازوی قدرت او در 

برابر سرمایه دار دولتی و غیر دولتی می شود. بنابراین توسط تشکیالت 

قدرت  بازوی  بر  نمی تواند  ایرانی  کارگر  هرگز  کارگر  خانه  دولتی 

تکیه کند، چراکه چاقو هیچگاه دسته خودش را  برابر سرمایه دار  در 

نمی برد؛ لذا در این رابطه است که ما 36 سال است که می بینیم هر سال 

در اسفندماه که شورایعالی کار جهت تعیین حداقل حقوق 14 میلیون 

کارگر ایرانی موضوع ماده 41 قانون کار رژیم مطلقه فقاهتی تشکیل 

ترکیبی  شورای  یک  کار  شورایعالی  آنجائیکه  از  ولی  می دهند  جلسه 

است که شامل سه نماینده دولت و نماینده کارفرما و نماینده کارگران 

نماینده کارفرما در  نماینده دولت و هم  اینکه هم  با توجه به  می شود، 

رژیم  در  دولت  خود  چراکه  هستند  داران  سرمایه  نماینده  جلسه  این 

مطلقه فقاهتی در طول 36 سال گذشته بزرگ ترین سرمایه دار می باشد 

بطوریکه سهم این سرمایه دار از 98% کل سرمایه ها در سال 57 و 58 

تا این زمان که باز بیش از 80% سرمایه های این مملکت به صورت 
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مستقیم و به صورت نهادهای رنگارنگ وابسته به خود ساخته است و 

نقل و انتقاالت درون بازار بورس هم آنچنانکه در خصوص واگذاری 

و  زیرمیزی  و  صوری  صورت  به  کردیم  مشاهده  مخابرات  شرکت 

نقل و  این  بازار بورس در  تعیین شده می باشد و  قبل  از  فرمایشی و 

انتقاالت سرمایه های دولتی تنها صورت یک محلل برای نهادهای رژیم 

مطلقه فقاهتی دارد بطوریکه از دولت می گیرد و تحویل سپاه می دهد آن 

هم با ثمن به خسی که معلوم نیست وصول بشود یا نشود، چراکه »هم 

آش مال آن ها است و هم آشپز« به همین دلیل در شورایعالی کار که از 

سه نماینده تشکیل می شود هم نماینده دولت نماینده سرمایه داران است 

و هم نماینده کارفرما نماینده سرمایه دارها می باشد، تازه نماینده کارگر 

آن هم منتخب خانه کارگر می باشد که خانه کارگر هم یک تشکیالت 

دولتی زیر نظر آقای محجوب است، نه یک تشکیالت مستقل کارگری.

به همین دلیل تقریبا هر سه نماینده شورایعالی کار در اسفند ماه هر سال 

در 36 سال گذشته جهت اجرای ماده 41 قانون کار برای تعیین حداقل 

دستمزد ماهانه کارگران دور هم جمع می شوند و از آنجائی که به علت 

ایران در جلسه شورایعالی  فقدان تشکیالت مستقل کارگری کارگران 

کار موضوع ماده 41 قانون کار نماینده مستقلی خارج از تعیین خانه 

حداقل  ساله  همه  که  می شود  باعث  امر  این  نتیجه  در  ندارند،  کارگر 

دستمزدی که برای کارگران ایران تعیین می شود بر پایه حفظ منافع و 

سودآوری هر چه بیشتر و تعیین نیروی کار ارزان برای سرمایه دار و 

بسترسازی برای نزول تورم دولت تعیین می شود نه آنچنانکه در ماده 

41 قانون کار آمده است بر پایه نرخ تورم ساالنه اعالم شده از طرف 

قلم  پایه 12  بر  نفری  یا سبد هزینه معیشت خانوار 5  بانک مرکزی 

کاالی اساسی که مبلغ آن زیر خط فقر حتی زیر خط بقاء می باشد و هر 

سال طبقه کارگر ایران فقیرتر از سال قبل می شود.

چراکه مثال اگر همین سال 93 و 92 را به عنوان نمونه در این رابطه 

در نظر بگیریم در شرایطی که بانک مرکزی ایران اعالم تورم %38 

در سال 91 و 92 کرده است افزایش حقوق کارگران در سال 92 و 

93 توسط دولت دهم و یازدهم 25% بوده است که معنای این حرف 

این است که کارگر ایرانی در طول دو سال 92 و 93 هر سال نسبت 

به سال قبل 13% فقیرتر شده اند و این مثال مربوط به سال 92 و 93 

است که افزایش 25% حقوق توسط شورایعالی کار در طول 36 سال 

حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی بیشترین افزایش بوده است. به این ترتیب 

است که 14 میلیون خانواده کارگر ایرانی که با در نظر گرفتن میانگین 

3 نفر برای هر خانواده جمعیت آنها به بیش از 40 میلیون نفر می رسد 

هر سال به علت فقدان تشکیالت مستقل کارگری و فقدان نماینده مستقل 

کارگری در شورایعالی کار و دست یکی شدن نماینده دولت و نماینده 

کارفرما متضرر اصلی می باشند و تازه از بعد از این تصمیم گیری 

شورایعالی کار، هم کارگر ایرانی که دستش از همه جا کوتاه است و 

هیچ تکیه گاهی جهت استحقاق حقوق از دست رفته خود ندارد، شروع 

می کند به شکایت کردن به دیوان عدالت اداری رژیم مطلقه فقاهتی تا 

توسط خود حاکمیت از دست حاکمیت چیزی در بیاورد.

صد البته که این نوزاد هم هر وقت به دنیا بیاید مرده به دنیا خواهد آمد 

و 14 میلیون خانواده کارگر ایرانی نصیبی نخواهند برد به همین دلیل 

است که بعد از یکسال آنچنانکه در خصوص شکایت سال 92 مشاهده 

کردیم دیوان عدالت اداری حکم می دهد که ادعای کارگران منتفی اعالم 

شد و پرونده بایگانی می گردد و تازه روزی نامه های رژیم مطلقه هم 

دو ماه قبل و دو ماه بعد شب و روز تحلیل می دهند که افزایش بی رویه 

حقوق کارگران باعث افزایش تورم می شود و این افزایش تورم به نوبه 

خود باعث می گردد تا این مقدار افزایش حقوق از چنگ کارگر خارج 

بشود. مثل اینکه تمامی بار رکود منهای 6% دولت احمدی نژاد و تمامی 

باید 14 میلیون خانوار  فقاهتی فقط  بار تورم باالی 40%رژیم مطلقه 

طبقه کارگر ایران تحمل کنند چرا این نوحه و روضه هر سال در ایران 

تکرار می شود و این قصه شوم برای کارگر ایرانی پایانی ندارد؟

در یک کالم فقط به یک علت و آن هم نبود تشکیالت مستقل برای طبقه 

رابطه  این  در  و  اینجا  در  که  اساسی  است. حال سوال  ایران  کارگر 

فقدان 36 ساله تشکیالت مستقل  به  با توجه  اینکه که  مطرح می شود 

کارگری در ایران، طبقه کارگر ایرانی در این زمان چگونه می تواند به 

این تشکیالت مستقل کارگری دست پیدا کند، در یک کالم اینکه استارت 

اتحادیه ائی و سندیکائی زده شود،  تشکیالت  کانال  از  باید  پروژه  این 

بدون فعالیت اتحادیه و سندیکائی هرگز امکان ندارد طبقه کارگر بتواند 

به تشکیالت سراسری خود دست پیدا کند و البته دلیل این امر هم آن 

است که هم مبارزه طبقه کارگر و هم تشکیالت طبقه کارگر از زندگی 

این طبقه می گذرد و زندگی طبقه کارگر چیزی نیست جز خواست های 

بی واسطه این طبقه که اساسا خواسته های اقتصادی و مادی و معیشتی 

هستند.

به تشکیالت مستقل خودش  اگر می خواهد  ایرانی  دلیل کارگر  این  به 
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تکیه  آن هم  و  ندارد  بیشتر وجود  راه  برایش یک  تنها  کند  پیدا  دست 

اقتصادی بی واسطه خود  بر سازمان های کارگری حول خواسته های 

طریق  این  از  تنها  سندیکائی،  و  اتحادیه ائی  فعالیت  توسط  کارگران 

است که ما می توانیم به سازماندهی و تشکیالت ارگانیک طبقه کارگر 

دست پیدا کنیم. با طرح خواسته های با واسطه کارگری به جای طرح 

در  سیاسی  خواسته های  طرح  با  و  کارگری  واسطه  بی  خواسته های 

در  سینه  تا  و  است  اش  نه  گرو  هشتش  ایرانی  کارگر  که  زمان  این 

دستمزد  کار،  نیروی  تعدیل  سیاست  بیکاری،  اخراج،  رکود،  گرانی، 

کم، تعویق در پرداخت حقوق، قراردادهای موقت، عدم امنیت شغلی، 

فقر روز افزون، تورم افسار گسیخته، محرومیت از بیمه های تکمیلی 

از  ناشی  تلفات  افزایش  بقاء،  خط  و  فقر  خط  زیر  درآمد  پایه ائی،  و 

حوادث کار، رشد منفی منهای شش درصد اقتصادی کشور، بیکاری 

باال 15%، تورم باالی 30%، سطح نازل دستمزد، نداشتن حق اعتراض 

و نداشتن حقوق سندیکائی، شکاف روز افزون طبقاتی فرو رفته است، 

خواسته بی واسطه کارگر ایرانی خواسته اقتصادی و مادی است و تنها 

ایرانی  این خواسته است که طبقه کارگر  از طریق طرح بی واسطه 

می تواند دارای فعالیت اتحادیه ائی بشود و با یکپارچه شدن این فعالیت 

اتحادیه ائی می تواند به فعالیت گسترده سندیکائی دست پیدا کند و رفته 

رفته در پروسه اعتالی مطالبات و خواسته های کارگری می تواند پس 

اقتصادی اش  خواسته  حداقل های  به  ایرانی  کارگر  نسبی  دستیابی  از 

جهت طرح خواسته های سیاسی وارد گود بشود.

به این ترتیب است که هر گونه طرح خواسته سیاسی مکانیکی بیرون از 

دایره معیشتی کارگران در این زمان باعث سکتاریسم پیشگام می شود 

و لذا هرگز نباید چنین تصور کنیم که طرح خواسته های اقتصادی در 

این زمان برای طبقه کارگر ایرانی یک حرکت پوپولیستی است بلکه 

اقتصادی  فقر  فشار  آنقدر  کنیم که  اذعان  این حقیقت  به  باید  بالعکس، 

و تورم و رکود بر گرده کارگر ایرانی در این زمان سنگینی می کند 

که اصال گوش کارگر ایرانی به جز شنیدن درمان درد خود، بدهکار 

شعار دیگری نمی باشد. پس تنها با طرح بی واسطه خواسته های مادی 

و اقتصادی طبقه کارگر باید جهت فعالیت اتحادیه ائی و سندیکائی او 

اقدام بکنیم و در بستر فعالیت اتحادیه ائی و سندیکائی، طبقه کارگر را 

به سمت فعالیت یکپارچه و سراسری سوق دهیم.

ایجاد  ایرانی  کارگر  طبقه  برای  شرایطی  چنین  در  که  است  طبیعی 

تشکل مستقل کارگری از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد چراکه این 

تشکیالت مستقل کارگری برای طبقه کارگر ایران هم فال است و هم 

تماشا. فال است به خاطر اینکه کارگر ایرانی تنها توسط این تشکیالت 

مستقل است که می تواند در شورایعالی کار نماینده ائی بفرستد که بتواند 

از منافع این طبقه دفاع کند نه اینکه وارد داد و ستد با دولت و کارفرما 

بشود. تماشا است به خاطر اینکه تنها توسط این تشکیالت مستقل است 

که طبقه کارگر ایرانی می تواند در بستر فعالیت اتحادیه ائی و سندیکائی 

بنابراین  کند.  پیدا  دست  سیاسی  و  اقتصادی  یکپارچه  مبارزه  به  خود 

تشکیالت مستقل کارگری در شرایط کنونی تنها اگر حول خواست های 

است صورت  اقتصادی  اساسا  که  کارگران  خود  معیشتی  واسطه  بی 

بگیرد انجام شدنی است وگر نه اگر ما بخواهیم به نحوی از انحاء اقدام 

به انجام تشکیالت مستقل کارگری به صورت با واسطه از خواسته های 

اقتصادی کارگران بکنیم کاری نشدنی و محال است و لذا در این رابطه 

است که ما هر اسمی که بخواهیم بر این مبارزه و فعالیت کارگری در 

بستر طرح بی واسطه خواسته های اقتصادی آن ها بگذاریم و هر شکل 

و شیوه ائی که بخواهیم برای سازماندهی کارگران در این رابطه بکار 

ببریم عیبی ندارد و فرقی نمی کند. 

تنها باید توجه داشته باشیم که مضمون مبارزه در این رابطه مضمون 

اتحادیه ائی است روی این مضمون نباید ریسک بکنیم و روزه شک دار 

بگیریم، لذا تنها و فقط با مبارزه اتحادیه ائی است که در شرایط بحرانی 

از  و  کنیم  پیدا  دست  کارگری  مستقل  تشکل  به  می توانیم  ایران  فعلی 

احساس کرده و  با گوشت و پوست خودش  ایرانی  آنجائی که کارگر 

می کند که بدون این تشکل مستقل بار او بار نمی شود، آماده است که 

هر هزینه ائی را در پای آن بریزد چراکه در این زمان جز زنجیرهای 

استثمار و فقر و فالکت چیزی برای از دست دادن ندارد. به همین دلیل 

کارگر ایرانی با دو سرمایه »نخواستن و نداشتن« سبکبال و سبکبار 

می تواند آماده کسب هژمونی جنبش اجتماعی ما بشود همان چیزی که 

جایش در جنبش اجتماعی 88 خالی بود و همین عامل شکست جنبش 

88 شد. ☼

ادامه دارد
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3-علومطبیعیسیانس،بسترسازاسالمانطباقیمدرنبازرگان– طالقانی

بنابراین آنچه در خصوص پروسه تکوین اسالم جامعه سازانه مدرن انطباقی ابزرگان – طالقانی ابید بگوئیم اینکه این اسالم 
از بعد از شهریور 20 در ایران توسط ابزرگان – طالقانی ابز تولید شد و در خصوص مکانیزم تکوین این اسالم انطباقی 
مدرن بسرت اصلی تکوین این اسالم علوم طبیعی سیانس می ابشد که توسط ابزرگان و سحابی در ابتدا و بعد طالقانی اب 
اتسی از این دو به اجنام رسید. ولی آنچنانکه قبال در مهنی مقاله اشاره کردمی از آجنائی که دستاوردهای رنساس و انقالابت 
سیاسی و صنعتی ارواپ نتوانست به صورت آرایش ایفته بر مبنای پروسس تکوینی خود وارد ایران بشود لذا این انتقال 

نتوانست آن فونکسیونی که در ارواپ داشت، در ایران حاصل مناید.

آرایش این دستاوردها بر مبنای پروسس تکوینی خود در ارواپ ابتدا از رنسانس و رستاخیز در علم منطق و متدولوژی توسط 
فرانسیس بیکن و راجرز بیکن تکوین پیدا کرد و پس از این حتوالت منطقی و متدولوژی در ارواپ بود که رستاخیز در فلسفه 
و عقل فلسفی در ارواپ توسط دکارت، هیوم، کانت، اسپینوزا، هگل، هایدگر و غریه به اجنام رسید و به موازات رستاخیز 
متدولوژی و عقل فلسفی در ارواپ رفته رفته رستاخیز علم سیانس توسط کپلر، کپرنیک، گالیله و غریه تکوین پیدا کرد و 
اب انقالب کبری فرانسه این رستاخیز به ادبیات و سیاست منتقل شد و از بعد از انقالب صنعتی انگلیس این رستاخیز به 

عرصه ابزار و تکنولوژی منتقل شد، لذا به این ترتیب بود که پله پله این پروسس تکامل پیدا کرد.

اما در خصوص انتقال این پروسس به جامعه ایران برعکس نردابن آن در ارواپ ابتدا توسط امری کبری اب اتسیس دارالفنون 
علوم طبیعی، سیانس وارد کشور ما به صورت مکانیکی شد و بعد از آن طبق دکرتین سیدمجال الدین اسدآابدی ابزار و 
تکنولوژی حتت لوای سالح های نظامی وارد کشور شد و در مرحله سوم سیاست و ادبیات انقالب کبری فرانسه توسط 
جنبش بیداری وارد کشور گردید، ولی منطق و فلسفه ارواپ از بعد از رنسانس ات سال ها به جامعه ما منتقل نشد و تنها 

کتابی که در این رابطه به صورت انقص اتلیف شد کتاب »سری حکمت در ارواپ« حممد علی فروغی بود.

در خصوص سوسیالیست کالسیک نیمه دوم قرن نوزدهم ارواپ این سوسیالیست به شکل حتریف شده دولتی و حزبی آن 
توسط حزب کمونیست شوروی از بعد از شهریور 20 توسط مرتمجنی حزب توده به جامعه ما منتقل شد. اگزیستانسیالیسم 
ارواپ در دو شاخه ادبی و فلسفی از بعد از شهریور 20، شاخه ادبی آن توسط صادق هدایت و شاخه فلسفی آن 

توسط  هایدگر  اندیشه های  چارچوب  در 
جامعه  شد.  منتقل  ما  به کشور  فردید 
معلم  توسط   40 دهه  در  غرب  شناسی 
ما  اجتماعی  ادبیات  به  شریعتی  کبریمان 
منتقل گردید و روانشناسی غرب در کادر 
ترمجه کتاب های اریک فروم در مهان دهه 

چهل به ادبیات جامعه افزوده گردید.

بود  پروسه  این  طرح  از  ما  هدف  آنچه 
اینکه انتقال دستاورد رنسانس و انقالابت 
در  ما  جامعه  به  ارواپ  و صنعتی  سیاسی 
چارچوب پروسس تکوینی آن ها در غرب 
نبود، لذا فونکسیون این انتقال اندیشه ها 
مانند  حاصلی  نتوانست  ما  جامعه  در 
این  نتیجه  در  داشته ابشد  به مهراه  غرب 
منقطع  ای  اکلکتیویته  صورت  فونکسیون 
طبیعی  علوم  انتقال  مجله  از  داشت که 
کالسیک ای دستاورد سیانس در ارواپ بود 
اب  امریکبری  زمان  از  روتنی  صورت  به  که 
اتسیس دارالفنون و بعدا اتسیس دانشگاه 
آجنائی که  از  و  پیدا کرد  استمرار  هتران 
مهندس مهدی ابزرگان به مهراه دکرت یداهلل 
جهت  بود که  اولنی گروهی  از  سحابی 

اکنون، کدامین نیرو پیشتاز و جامعه ساز؟

طبقه کارگر؟ یامستضعفین
2اسالم جامعه ساز - اسالم حکومتی - اسالم فردی
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حتصیل به ارواپ و فرانسه در دوره رضاخان هپلوی رفتند، در نتیجه حتصیل این 
دو نفر در ارواپ و فرانسه به علت روحیه مذهبی که هر دو داشتند ابعث شد ات 
این حتصیالت علوم کالسیک و سیانس - خواسته ای انخواسته - در خدمت 
حتول انطباقی مذهب سنتی که داشتند، درآید که خروجی هنائی آن شد که اسالم 
از  بعد  پیدا کند که  تکوین  ارواپ  این دو در عرصه علم سیانس  انطباقی مدرن 
شهریور 20، این اسالم انطباقی مدرن ابتدا توسط مرحوم مهندس مهدی ابزرگان 
سیدحممود  مرحوم  و  سحابی  یداهلل  مرحوم  توسط  بعد  و  شود  متولد  ایران  در 

طالقانی این نوزاد بزرگ شود.

به هر صورت آبشخور اولیه اسالم انطباقی مدرن توسط مهندس مهدی ابزرگان 
تکوین پیدا کرد و بعدا از طریق او این اندیشه به طالقانی و سحابی سرایت منود 
و در پله سوم توسط شهید مهندس حنیف نژاد و سعید حمسن به سازمان جماهدین 
انتقال پیدا کرد که ات این زمان شاخه هنضت آزادی آن توسط عبدالعلی  خلق 
توسط  آن  خلق  جماهدین  شاخه  و  دارد  استمرار  ابزرگان  مهدی  فرزند  ابزرگان 

مسعود رجوی مدیریت می شود.

4-اسالمجامعهسازتطبیقیاجتهادی

آنچه دستاورد 50 ساله اسالم انطباقی مدرن در جامعه ما می ابشد اینکه 
این اسالم چه در شکل ابزرگانی آن و چه در شکل جماهدین خلق آن 
اسالم  یک  نطفه  در  و  داشتند  اعتقاد  سازی  جامعه  به  نطفه  در  گرچه 
قدرتی و حکومتی نبود، ولی به علت یک ضعف ساختاری که این اسالم 
انطباقی مدرن ابزرگان – جماهدین خلق داشت ابعث گردید ات این اسالم 
اسالم  به مست  و  خلق  جماهدین  در  حکومتی  و  قدرت  اسالم  به مست 
ساختاری  ضعف  این  حرکت کنند،  ابزرگان  اسالم  در  زاهدانه  و  فردی 
اسالم، نداشنت دینامیزم بود. گرچه جماهدین خلق کوشیدند که اب پیوند این 
اسالم به سوسیالیست و دایلکتیک به صورت مکانیکی این دینامیزم را از 
سوسیالیست و دایلکتیک وام بگریند و به اسالم مکانیکی انطباقی ابزرگان 
انطباقی مدرن ابزرگان  از آجنائیکه پروسس تکوین اسالم  تزریق کنند ولی 
پیوند دو مؤلفه - اسالم سنتی حوزه فقاهتی و علوم طبیعی  که حمصول 
به  نتوانست  این دینامیزم عاریتی جماهدین خلق  کالسیک سیانس بود - 
صورت ارگانیکی عمل کند، در نتیجه چه در شاخه مارکسیست جماهدین 
تبینی  از کالس های  بعد  از  خلق و چه در شاخه مذهبی جماهدین خلق 
امروز  ابزرگان  عبدالعلی  تقریبا گرچه  و  رسید  بست  بن  به  مسعود رجوی 
این  اولیه  در مهان شکل  مکانیکی  به صورت  به حنوی  ات  تالش می کند 

اسالم را مدیریت کند اما تصمیم ابزرگان به سخنرانی - هدف بعثت خدا 
و آخرت بود - در سال 1370 در اجنمن مهندسنی آخرین میخی بود که 
بر اتبوت این اسالم کوبیده شد و نشان داد که این اسالم تواانئی استمرار 
حیات در اتریخ را ندارد، چراکه دینامیزم ندارد و اما در ابب علت اینکه 
چرا اسالم ابزرگان نتوانست دارای دینامیزم بشود - البته ابز هم اتکید و 
می شد،  دینامیزم  دارای  ابزرگان  مدرن  انطباقی  اسالم  اگر  می کنیم  تکرار 
می توانست مهان هدف جامعه سازانه ای به قول مرحوم طالقانی هدایت گرانه 
در عمل اجتماعی خود را حفظ کند و امروز گرفتار سرنوشت و پیوند اب 
اسالم صوفی گرانه عبدالکرمی سروش منی شد ات عبدالکرمی سروش آنچنانکه 
در سخنرانی ختم ابزرگان در حسینیه ارشاد اعالم کرد این پیوند اسالم مدرن 
انطباقی ابزرگان اب اسالم صوفی گرانه فردی عبدالکرمی سروش یک تکامل 
در اسالم ابزرگان بوده نه یک احنطاط )اتکید می کنیم از نظر عبدالکرمی 

سروش(.

به هر حال مهم ترین سوالی که در خصوص اسالم انطباقی ابزرگان مطرح 
نتوانست دارای دینامیزم طبیعی بشود؟ در  این اسالم  اینکه چرا  می ابشد 
اسالم  این  تکوینی  جزء  دو  ماهیت  به  برگردمی  ابید  سوال  این  به  اپسخ 
که عبارت بودند از اسالم دگماتیسم سنتی حوزه و علوم طبیعی سیانس 
بسیار طبیعی  لذا  ذاتی طبیعی می ابشند،  دینامیزم  فاقد  که هر دو مؤلفه 
قرابنی  دینامیزم ابشند و خنستنی  فاقد  این دو مؤلفه  بود که سنتز  خواهد 
جامعه سازانه  روحیه  شدن  قرابنی  ابزرگان،  اسالم  در  دینامیزم  فقدان  این 
ای هدایت گرانه عمل اجتماعی اسالم انطباقی مدرن می ابشد که البته این 
قرابنی در اندیشه ابزرگان به علت طول عمر مشخص تر، ولی در اندیشه 
طالقانی به علت فوت زودهنگام خمفی تر می ابشد. عوامل اصلی دینامیزم 

اسالم اترخیی عبارتند:

1 - توان اجتهاد پذیری در اصول و در فروع.

2 - موضعگریی جامعه سازانه ای هدایتگرانه آن در عمل اجتماعی.

3 - پتانسیل تطبیق اب حمیط.

قرآن  زابن  در  اسالم که  این  محایتی  و  اجرائی  اسرتاتژیک  ابزوی   –  4
مستضعفنی انمیده می شود.

5 - تبینی آینده روشن اترخیی، اجتماعی و انسانی بشر.

در این رابطه و بر مبنای این 5 اصل است که دینامیزم قرآن و اسالم اترخیی 
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پیامرب اسالم در طول بیش از 1400 سال گذشته تکوین پیدا کرده است 
اقبال و شریعتی در این  و اسالم تطبیقی اجتهادی در قرن بیستم توسط 

چارچوب تکوین پیدا کرده است.

توسط  نوزدهم  قرن  از  اسالم  ابزسازی  و  ابزشناسی  شعار  بنابراین گرچه 
سیدمجال الدین اسدآابدی مطرح گردید ولی خود سیدمجال و شاگردان او 
اعم از حممد عبده و کواکبی و رشید رضا هم به علت اینکه نتوانستند بر 
این اصول دینامیزم اسالم اترخیی دست پیدا کنند، در دستیابی به اسالم 
دینامیزم دار اترخیی انکام ماندند و این عالمه حممد اقبال الهوری بود که 
برای اولنی ابر در عصر حاضر توانست پالن اسالم دینامیزم دار تطبیقی 
اترخیی را به دست بیاورد، که اصول حموری پالن اسالم دینامیزم دار تطبیقی 

اترخیی اقبال آنچنانکه فوقا اشاره کردمی عبارتند از:

1- اعتقاد به اجتهاد در اصول و فروع ای اجتهاد پذیر دانسنت در اصول 
و فروع اسالم اترخیی.

2 - اعتقاد به حرکت جامعه سازانه ای هدایت گرانه عمل اجتماعی.

3 - پتانسیل تطبیقی اسالم اترخیی اب حمیط تکامل پذیر اجتماعی، انسانی 
و اترخیی، که این پالن دینامیزم اسالم اترخیی اقبال اب اضافه کردن دو اصل:

الف - تعینی مستضعفنی به عنوان ابزوی اجرائی و پشتوانه اسرتاتژیک این 
مکتب.

معلم  توسط  انسان،  و  جامعه  و  اتریخ  تکاملی  مسری  آینده  تبینی   - ب 
کبریمان شریعتی به پنج اصل ارتقاء پیدا کرد.

بنابراین از نظر حضرت موالان عالمه حممد اقبال الهور سر سلسله جنبان 
اسالم اترخیی دینامیزم دار تطبیقی در این عصر اصول دینامیزم اسالم اترخیی 

عبارتند از:

1 - پتانسیل اجتهادپذیری اسالم اترخیی در اصول و فروع در هر عصر 
و زمان.

2 - مستگریی جامعه سازانه ای هدایتگرانه عمل اجتماعی اسالم اترخیی.

3 - توان تطبیق پذیری این اسالم اترخیی در هر عصر و زمانی اب جامعه و 
اتریخ و انسان تکامل پذیر می ابشد.

در صورتی که اصول دینامیزم اسالم اترخیی شریعتی 5 اصل می ابشد که 

منهای سه اصل تبینی شده توسط عالمه حممد اقبال دو اصل تعینی ابزوی 
اجرائی و تبینی آینده مسری استکمالی اتریخ و اجتماع و انسان به آن اضافه 
شده است و در خصوص این دو اصل، که کاشف اصلی آن در این عصر 
خود شریعتی می ابشد - اصل تعینی ابزوی اجرائی اسرتاتژیک اسالم اترخیی 
در اندیشه شریعتی دارای جایگاه ویژه ائی می ابشد که شریعتی برای اولنی 
ابر در جزوه »پرسش و اپسخ« در کنفرانس انسان و اسالم دانشکده نفت 
آابدان و پس از آن در جزوه »پرسش و اپسخ« خصوصی که اب هواداران 
ای اعضای سازمان جماهدین خلق اعم از حممد اکربی آهنگران و آالدپوش 
داشت به تبینی آن پرداخت که در این رابطه جهت جلوگریی از اطاله کالم 
درخواست می شود که خود این دو جزوه به صورت مستقل در این رابطه 

مورد مطالعه جمدد قرار گرید.

اب یک نگاه کپسولی به صورت موجز و خمتصر اگر خبواهیم دیدگاه شریعتی 
از نظر شریعتی، مستضعفنی  این رابطه مطرح کنیم ابید بگوئیم که  را در 
حرکت  راستای  در  اترخیی  اسالم  اترخیی  و  اجرائی  اسرتاتژیک،  ابزوی 
جامعه سازانه آن می ابشد که وظیفه پیشگام این مستضعفنی در هر فرایند 
تعینی مصداق  به  ابید  و اترخیی  اجتماعی  در چارچوب کنکریت  اترخیی 
از نظر شریعتی در هر شرایط  به عبارت دیگر  بپردازند.  این مستضعفنی 
شرایط کدام  این  در  مشخص کند که  ابید  مستضعفنی  پیشگام  اترخیی، 
خبش از زمحتکشان جامعه مصداق عینی و طبقاتی مستضعفنی می ابشند 
ات اب مشخص کردن آن مصداق تکیه اسرتاتژیک جهت اعتالی جنبش آن 

مصداق توسط انتقال خودآگاهی طبقاتی و سازماندهی آن ها بکند.

توجه  قابل  اندیشه شریعتی  در  رابطه  این  در  توجه ائی که  قابل  نکته  البته 
جراین  در  آنچنانکه  پیشگام  عمودی  تشکیالت  هرگز  اینکه،  می ابشد 
بلوک شرق و شوروی سابق  در  دولتی شدن سوسیالیسم  و  حزبی شدن 
متامی  ابلعکس  بلکه  بشود  طبقه  جنبش  و  طبقه  جایگزین  نباید  دیدمی، 
تالش تشکیالت عمودی پیشگام ابید در راستای تثبیت رهربی این طبقه 
بر سرنوشت خودش و جامعه ابشد؛ لذا از نظر شریعتی هر گونه منایندگی 
از طرف تشکیالت عمودی پیشگام جهت جایگزینی طبقه، ابعث احنراف 

در رهربی این طبقه می شود. ☼

ادامه دارد
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دموکراسی  پروژه  در  متولد می شود چراکه  دموکراسی سوسیالیستی  پروژه  که  است  اینجا  از 
سوسیالیستی برعکس پروژه سوسیال دموکراسی مغرب زمین، این اهداف تحقق پیدا می کند:

1 - دموکراسی سوسیالیستی سه قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی را به چالش می کشد.

نفی سلطه  استثمار طبقاتی در چارچوب  تدریجی  2 - دموکراسی سوسیالیستی بسترساز محو 
اقتصادی و سیاسی می باشد.

3 - دموکراسی سوسیالیستی توسط توسعه نهادهای مدنی و صنفی و سیاسی به شیوه شورائی و 
مشارکت عمومی به تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی می پردازد.

4 – در این کانتکس احیای جنبش های اجتماعی و دموکراتیک و کارگری، بسترساز تحقق پروژه 
دموکراسی سوسیالیستی می شود.

5 - تنها توسط پروژه دموکراسی سوسیالیستی است که در زیر چتر آزادی های دموکراتیک، 
شرایط جهت تشکل نهادهای مدنی و احزاب و انتشار مطبوعات و تکوین تشکل های صنفی به 
عنوان زیربنای محکم جهت توسعه نهادی دموکراسی سوسیالیستی و شرایط جهت اداره امور 
سیاسی و اقتصادی و معرفتی به شیوه شورائی و مشارکت عمومی و تقسیم قدرت سیاسی و 

اقتصادی و اجتماعی فراهم می شود.

6 - در چارچوب پروژه دموکراسی سوسیالیستی است که مردم به نقش خود در تحول اجتماعی 
و توسعه و تکامل جامعه به صورت عینی و عملی و مستقیم پی می برند.

برنامه عمل  ما می توانیم در سایه وحدت عملی و همگانی و  با دموکراسی سوسیالیستی   -  7
مشخص سیاسی و کار در عرصه عمومی و پیوند با جنبش های اجتماعی و سیاسی و دموکراتیک 
و  اقتصادی  و  انسانی  سوسیالیسم  و  سیاسی  دموکراسی  و  معرفتی  پلورالیسم  به  کارگری  و 

اجتماعی دست پیدا کنیم.

دموکراسی  برعکس   -  8
و  مشارکت  حق  که   - لیبرالیستی 
حق  تابع  سیاسی  حقوق  حاکمیت 
دموکراسی  در   - است  مالکیت 
آنجائیکه  از  سوسیالیستی 
و  اقتصادی  گوناگون  فرصت های 
در  تساوی  به  سیاسی  و  معرفتی 
می گیرد،  قرار  عموم  دسترس 
شورائی  و  مشارکتی  دموکراسی 
که بسترساز پیشرفت اقتصادی و 
تامین  و  دموکراسی  شدن  نهادینه 
آزادی های اجتماعی و سازماندهی 
مدنی  نهادهای  تقویت  و  اجتماعی 

می باشد تحقق پیدا می کند.

9 - برعکس دموکراسی لیبرالیستی 
عده ائی  برای  که   - زمین  مغرب 
آزادی و رفاه و قدرت به ارمغان 
طبقه ائی  برای  ولی  می آورد، 
تحکیم  و  استثمار  تشدید  باعث 
دموکراسی  در   - می گردد  سلطه 
سوسیالیستی به علت اینکه توزیع 
قدرت تنها محدود به قدرت سیاسی 
اقتصادی  قدرت های  و  نمی شود 

کدامین؟
دموکراسی سوسیالیستی

10
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این امر باعث می شود که  و معرفتی به چالش کشیده می شوند، 
دموکراسی سوسیالیستی با جایگزین کردن نگاه جمع گرایانه به 
منابع  تمامی  برابر  توزیع  به  لیبرالیستی،  فردگرایانه  نگاه  جای 
قدرت و اقتدار یا دموکراتیزه کردن تمامی حوزه های قدرت توسط 
توزیع عادالنه منابع قدرت و اقتدار در چارچوب ساز و کارهای 

دموکراتیک و شورائی دست پیدا کند.

10 - بنابراین دموکراسی سوسیالیستی نوعی دموکراسی فراگیر 
است،  قدرت  منابع  تمامی  کردن  دموکراتیزه  دنبال  به  که  است 
تنها  که  است  معتقد  که  لیبرالیستی  دموکراسی  برعکس  چراکه 
حوزه سیاست تولید قدرت می کند، دموکراسی سوسیالیستی بر این 
باور است که بیش از و پیش از حوزه سیاست حوزه های اقتصادی 

و معرفتی تولید قدرت می کند.

11 - از نگاه دموکراسی سوسیالیستی که دموکراسی به عنوان 
تئوری نحوه صحیح توزیع قدرت و ثروت و معرفت و تئوری 
مهار قدرت تعریف می شود، هر منبعی که تولید قدرت کند خواه 
منبع سیاسی باشد، یا منبع مذهبی و معرفتی، یا منبع اقتصادی باید 

توسط راهکار شوراها دموکراتیزه شود.

لیبرالیستی  دموکراسی  برعکس  سوسیالیستی  دموکراسی   -  12
که دارای نقطه عزیمت اولیه تاریخی اندیویدآلیستی یا فردگرایانه 

می باشد، آبشخور فلسفی و تاریخی جمع گرایانه دارد.

13 - از آنجائیکه در دموکراسی سوسیالیستی، دموکراسی سیاسی 
می باشد  معرفتی  دموکراسی  و  اقتصادی  دموکراسی  با  همراه 
این امر باعث می گردد تا دو شعار و دو خواسته همیشگی همه 

انسان ها یعنی »آزادی و عدالت« به موازات هم تحقق پیدا کند.

14 - برعکس دموکراسی لیبرالیستی که مهم ترین عوامل درونی 
مالکیت خصوصی  و  فردی  منافع  به سمت  اخالقیش حرکت  و 
می باشد، دموکراسی سوسیالیستی آموزه فلسفی و اخالقیش حرکت 
به سمت غیر و نفع جمعی و تعاون و خدمت به هم نوع و محبت 
و شفقت به دیگران و گرایش جمع گرایانه و جماعت محورانه و 

فرار و دوری از خودمحوری و فردگرائی می باشد.

15 - برعکس دموکراسی لیبرالیستی مغرب زمین که دارای مدل 
واحدی است، دموکراسی سوسیالیستی دارای مدل های تحققی و 

اجرائی مختلف و متعددی می باشد که بنا به شرایط و مقتضیات 
تاریخی و ویژگی های خاص هر جامعه تعریف می شود. 

ج– ماحصلآنچهدرایندرسآموختیم:

الف – عامل فساد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در هر جامعه ائی 
تراکم قدرت در دست فرد یا گروه اجتماعی خاصی می باشد و تا 
زمانی که این تراکم قدرت توسط نظام شورائی تکوین یافته از 
این تراکم قدرت در  تقسیم نشود  بین اجتماع مردم  باال  به  پائین 
دست هر جریان و گروه و فردی که باشد فسادآور خواهد بود و 
بیشتر زایش می کند  باشد، فساد  این قدرت متراکم تر  لذا هر چه 
آنچنانکه در قدرت مطلقه، فساد مطلق حاصل می شود و این انتقال 
قدرت و تقسیم قدرت در سه مؤلفه سیاسی و اقتصادی و معرفتی 
نمی تواند هرگز با کالس اخالق و درس زهد و عرفان صوفیانه و 
تقوای پرهیز در چارچوب لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی و معرفتی 
- آنچنانکه امروز در جامعه ما فرج دباغ معروف به عبدالکریم 

سروش منادی آن می باشد - حاصل شود.

بنابراین جز با مکانیزم دموکراسی سوسیالیستی توسط جنبش سه 
گانه اجتماعی و دموکراتیک و سوسیالیستی نمی توانیم در جامعه 
امروز ایران که سه قدرت سیاسی و اقتصادی و معرفتی در زیر 
پادگانی آن ها به  چتر اسالم فقاهتی در دست روحانیت و حزب 
صورت مطلق قرار گرفته است با این تراکم مطلق فسادآور مطلق 

روحانیت حاکم، مقابله نمائیم.

ب - دموکراسی سوسیالیستی بر پایه توزیع قدرت سه گانه سیاسی 
و اقتصادی و معرفتی یا به قول معلم کبیرمان شریعتی زر و زور 
در  نه  می پردازد  قدرت  مهار  به  نظام شورائی  توسط  تزویر  و 
کانتکس اخالق و زهد و تقوای پرهیز صوفیانه )داستان مارگیر 

عراقی - دفتر سوم - مثنوی مولوی(.

ج – در کانتکس تئوری دموکراسی سوسیالیستی آرایش مولفه های 
معلم  آنچنانکه   - معرفتی  و  اقتصادی  و  سیاسی  گانه  سه  قدرت 
ستون های  آرایش  و  جمره  رمی  داستان  در  شریعتی  کبیرمان 
ثالثه منا جهت رمی حاجیان تبیین کرد - برحسب شرایط مختلف 
جوامع مختلف بشری متفاوت می باشد بطوریکه در جوامعی که 
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تراکم  با  مبارزه  باشد،  داشته  اول  اولویت  سیاسی  قدرت  اقتدار 
قدرت اقتصادی و معرفتی از کانال مبارزه با تراکم قدرت سیاسی 
اول  اولویت  تعیین  موازات  به  لذا  برعکس،  و  می شود  حاصل 
در هر جامعه ائی تمامی تاکتیک ها در این رابطه تبیین و تعریف 
نیست که  این  دموکراسی سوسیالیستی  معنای  می شوند و هرگز 
ما هم زمان بخواهیم سه قدرت حاکم را به چالش بکشیم چراکه 
پیوند ساختاری و تاریخی بین سه قدرت فوق این شرایط را فراهم 
به  با  جامعه،  هر  در  اول  اولویت  تعیین  موازات  به  که  می کند 
چالش کشیدن آن قدرت دو مؤلفه دیگر به چالش کشیده خواهد شد.

مانیفست  در  الهوری  اقبال  محمد  عالمه  موالنا  – حضرت  د   
در  دینی  فکر  »بازسازی  کتاب  یعنی  خود  گرانسنگ  اسالمی 
اسالم« موضوع پروسس تکوین دموکراسی سوسیالیستی را از 
آنچنانکه  پلورالیسم معرفتی شروع می کند،  یا  منبعی کردن  چند 
منبعی  چند  یا  معرفتی  پلورالیسم  به  ما  که  زمانی  تا  او  نظر  به 
کردن معرفت بشری - که از دیدگاه او توسط بعثت پیامبر اسالم 
در قرن هفتم با قرآن تکوین پیدا کرد - دست پیدا نکنیم، امکان 
تحقق سوسیال دموکراسی در هیچ جامعه ائی وجود ندارد، چراکه 
این پلورالیسم معرفتی یا چند منبعی شدن معرفت بشری است که 
باعث می گردد تا سلطه اسالم فقاهتی که در کانتکس تک منبعی 
کردن معرفت بشری که از نظر آن ها همان دینی می باشد که خود 
آن ها متولی آن هستند فرو بریزد، آنچنانکه در نهضت سکوالریزه 
کردن غرب این امر از مرحله چند منبعی کردن معرفت بشری 
شد  شروع  کانتی   – دکارتی   – بیکنی  کپرنیکی  انقالب  توسط 
بشری سلطه  معرفت  کردن  منبعی  چند  با  که  بود  جا  این  از  و 
اسکوالستیک قرون وسطائی کلیسا - به قول ولتر این موجود بی 
آبرو فرو ریخت - ولی متاسفانه در جوامع مسلمان تا زمان اقبال 
و انتشار کتاب گرانسنگ »بازسازی فکر دینی« در اوایل قرن 

بیستم ما به این راهکار استراتژیک متوجه نشده بودیم.

تمامی  که  بود  راهبردی  یا  استراتژی  در  این جهل  علت  به  لذا 
روشنفکران کشورهای مسلمان در سه شاخه مذهبی و غیر مذهبی 
و ملی من جمله در جنبش بیش از صد ساله این روشنفکران در 
جامعه خود ما به قول معلم کبیرمان شریعتی، گرفتار اشتباه راه 
آنچنانکه باز شریعتی می گوید  رفتن شدیم نه راه اشتباه رفتن و 
آفت این اولی برای تاریخ جنبش سیاسی ما بیشتر از دومی شد 

و همین امر دلیل استراتژیک شکست راهبرد جنبش روشنفکری 
ایران در بیش از صد ساله گذشته بوده است.

بنابراین مبنای معرفت شناسی دموکراسی سوسیالیستی چند منبعی 
کردن معرفت بشری می باشد که بی انجام آن هر گونه حرکتی 
در این رابطه به بن بست خواهد انجامید؛ لذا در این رابطه است 
که در جامعه ایران امروز جهت تحقق دموکراسی سوسیالیستی 
موظف و مجبوریم که از دموکراسی معرفتی توسط پلورالیست 
یا چند منبعی کردن معرفت دینی شروع کنیم و تا این دموکراسی 
معرفتی در جامعه ایران امروز تحقق پیدا نکند، تز اسالم منهای 

روحانیت شریعتی مادیت پیدا نمی کند.

ه - دموکراسی معرفتی یا پلورالیسم معرفتی یا چند منبعی کردن 
معرفت دینی در جامعه امروز ایران باعث می گردد:

1 - دین از حوزه انحصاری روحانیت خارج گردد.

ایجاد مسلمان  ما  برای جامعه  فقاهتی که  تقدس اسالم  - چتر   2
مکلف و منقاد و مقلد کرده است پاره شود و بستر تولد ایرانی 

مسلمان آزاداندیش و منتقد و حق طلب فراهم گردد.

و – اصل دموکراسی معرفتی یا پلورالیسم معرفتی یا چند منبعی 
کردن معرفت بشری عالمه محمد اقبال الهوری هر چند خود یک 
اجتهاد سترگ تئوریک در قرن بیستم برای مسلمانان بود، ولی 
عالمه محمد اقبال الهوری کوشیده است تا در کتاب »بازسازی 
میان مسلمانان در  در  را  تئوریک خود  اجتهاد  این  دینی«  فکر 
تا  لذا  کانتکس اجتهاد در اصول و فروع بدل به فرهنگ بکند، 
زمانی که ما توسط اجتهاد در اصول و فروع دموکراسی معرفتی 
در میان مسلمانان بدل به فرهنگ نکنیم ضربه خورهای معرفتی 
خود را از بین نبرده ایم، صد البته در این رابطه بزرگ ترین حمله 
به ما از طرف اسالم فقاهتی و روحانیت حوزه صورت خواهد 
گرفت چراکه زمانی که چوب بلند کردید، اولین کسی که در برابر 
شما می ایستد و با تمامی امکانات به جنگ شما خواهد آمد همان 
تاریخی  دارد و حیات  کسانی هستند که ریگ در کفشان وجود 

خود را در خطر می بینند. ☼

ادامه دارد 
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1-سهمعجزهپیامبراسالم:

گرچه عبدالرحمن ابن خلدون تونسی جامعه شناس، فیلسوف، متکلم، مورخ و متفکر بزرگ قرن هشتم 

هجری جهان اسالم در کتاب گرانسنگ »مقدمه تاریخ« خود برای اولین بار جدای از اینکه برای وحی 

پیامبر اسالم پروسس تکاملی قائل شد و مانند اقبال الهوری وحی نبوی را به صورت تجربه باطنی 

و تجربه دینی تبیین کرد و همچنین مانند ابوحامد امام محمد غزالی متکلم بزرگ قرن پنجم جهان 

اسالم به نقد جامعه فقهی و اسالم فقاهتی پرداخت و برای اولین بار در تاریخ اسالم حکومت غیر 

دینی و سکوالر و علوم غیر دینی و سکوالر تبیین کرد، یعنی به جدائی دین از حکومت )نه جدائی 

دین از جامعه و جدائی دین از سیاست( و فرادینی بودن علوم غیر دینی معتقد گردید و برای اولین 

بار در تاریخ جهان اسالم موضوع انحطاط مسلمین را در قرن هشتم هجری تبیین جامعه شناسانه 

کرد و در چارچوب تبیین انحطاط مسلمین به تبیین علمی جامعه شناسی و فلسفه تاریخ پرداخت و 

بر علیه اسالم صوفیانه و اسالم فقاهتی و اسالم روایتی که به صورت یک اپیدمی، مدت چهار قرن 

بود که جامعه مسلمانان را زمین گیر کرده بود صف آرائی علمی جامعه شناسانه و متکلمانه کرد.

او در این کتاب برای پیامبر اسالم منهای قرآن، اعالم معجزه دومی کرد که از نظر او این معجزه دوم 

پیامبر اسالم همان الفت و وحدت بین قبائل متخاصم بادیه نشین عربستان می باشد که گاهی برای 

چرای اشتباهی دام یکی از قبائل در مراتع قبیله دیگری، بیش از چهل سال با هم می جنگیدند و 

خون یکدیگر را می ریختند. البته ابن خلدون از زاویه جامعه شناسی انگشت تائید بر این معجزه دوم 

پیامبر اسالم می گذارد، لذا اگر به جای منظرگاه و عینک او به دستاوردهای بعثت پیامبر اسالم از 

زاویه قرآن نظر بیندازیم، دیدگاهمان نسبت به تعیین و آرایش معجزه های پیامبر اسالم تغییر خواهد 

کرد، چراکه از نظر قرآن هدف بعثت پیامبر اسالم عبارت است از: 

»َویَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم َواْلَْغاَلَل الهَّتِی َکانَْت َعلَیِهْم... - هدف بعثت پیامبر اسالم این بود تا سختی ها و 

درد و رنج و زنجیرهای انسانیت را بردارد« )سوره اعراف - آیه 157( که در رابطه با این دو هدف 

بعثت پیامبر اسالم یعنی؛

1 - کاهش درد و رنج اجتماعی 

مردم یا »َویَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم«.

یا  تاریخی  زنجیرهای  نفی   -  2

»َواْلَْغاَلَل الهَّتِی َکانَْت َعلَیِهْم«.

معجزه های پیامبر، اسالم آرایشی 

که  می کند  پیدا  آرایش  از  غیر 

کرده  مشخص  خلدون  ابن 

است، چراکه پیامبر اسالم برای 

الغای  و  مردم  رنج  و  درد  نفی 

جامعه  بر  تاریخی  زنجیرهای 

نداشته  این  جز  راهی  انسانیت 

»ِإْصَر«  و  »َأْغَلاَل«  اینکه  مگر 

عینک  با  را  انسانیت  جامعه 

بکند  تفسیر  و  تبیین  تاریخی 

تا بتواند به الغاء و تغییر آن ها 

خلدون  ابن  مانند  نه  بپردازد. 

جامعه  عینک  با  انحصارا 

بپردازد  آن ها  تبیین  به  شناسانه 

و در راستای این نگاه تاریخی به 

رم
اک

ر 
امب

 پی
ی
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ت 
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ی ب
ها

رس
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12 مدینه النبی  پیامبر اسالم،

جامعه ائی فقهی یا جامعه اخالقی یا جامعه ائی انسانی؟

یاجامعه الگوئی، یا جامعه دینی،
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»َأْغَلاَل« و درد و رنج مردم است که معجزه های پیامبر اسالم به سه 

قسمت تقسیم می شود:

قرآن.  – 1

2 - مدینه النبی.

حج.  – 3

چراکه بستر و پروسس و مکانیزمی که پیامبر اسالم جهت استحاله 

تاریخی کردن اسالم و درد و رنج و فشارها و زنجیرهای حاکم بر 

انسانیت جهت نیل به این دو هدف:

1 - »َویَضُع َعْنُهْم إِْصَرُهْم«.

2 - »َواْلَْغاَلَل الهَّتِی َکانَْت َعلَیِهْم«، به آن تکیه کرده است همین سه 

مؤلفه: قرآن، مدینه النبی و حج می باشد و با این سه عامل بود که 

نبوی 23 ساله خود  توانست توسط حیات  تنها  نه  پیامبر اسالم 

تحولی نو - آنچنانکه جواهر لعل نهرو هندی می گوید در جهان 

اینکه  آن  از  مهم تر   - بیاورد  بوجود  بشریت  میالدی  هفتم  قرن 

پیامبر اسالم توسط این سه عامل توانست اسالم و »ِإْصَر« جامعه 

انسانی و »َأْغَلاَل« تاریخ بشریت را به صورت تاریخی تبیین نماید.

البته مقصود ما در اینجا از »ِإْصَر« تاریخی و »َأْغَلاَل« تاریخی و 

اسالم تاریخی این است که:

اوال پیامبر اسالم این مفاهیم را در گستره تاریخ بشریت معنی 

کرد، نه منحصرا در تاریخ و جغرافیای محدود عربستان.

تا  گردید  فراهم  این  امکان  اسالم،  کردن  تاریخی  توسط  ثانیا 

اسالم بعد از وفات پیامبر اسالم بتواند دارای حیات و حرکت و 

دینامیزم بشود و با مرگ پیامبر اسالم مانند انبیاء الهی سلف 

پیامبر اسالم چون موسی و عیسی و غیره اسالم گرفتار فرایند 

ارتدوکسی نشود. آنچنانکه در دایره اسالم متکلمانه اشعری، اسالم 

صوفیانه هند شرقی، اسالم فقاهتی حوزه های فقه شیعه و سنی، 

اسالم فیلسوفانه یونانی زده ارسطوئی، اسالم روایتی اهل حدیث و 

اخباری گری از قرن دوم هجری، این اسالم تاریخی پیامبر گرفتار 

این اپیدمی ارتدوکسی و دگماتیسم شد ولی با همه این احوال همین 

اسالم تاریخی پیامبر، منهای آن انحرافات ارتدوکسی توانست در 

چارچوب اسالم علی یا اسالم نهج البالغه و اسالم حسین یا اسالم 

عاشورا خود را از ورطه ارتدوکسی نجات دهد و در بستر تاریخ به 

صورت دینامیک سیالن تاریخی پیدا کند و در کانتکس دینامیزم 

درونی خود دارای حیاتی بارورتر از حیات و پروسس حتی زمان 

خود پیامبر اسالم بشود.

لذا در این رابطه بود که سه عامل قرآن و مدینه النبی و حج توسط 

این  به  و  پیدا کردند  تکوین  با یکدیگر  پیوند  پیامبر اسالم در 

ترتیب بود که هر چند که قرآن در طول 23 سال دوران حیات 

نبوی پیامبر اسالم - که 13 سال آن در مکه بود و ده سال آن 

در مدینه تکوین پیدا کرد - ولی مدینه النبی و حج تاریخی یا حج 

ابراهیمی پروسه تکوین و استحاله آن، در دوران ده ساله مدنی انجام 

گرفت. با همه این احوال هرگز نباید فراموش کنیم که پروسس 

همان  از  قرآن  تکوین  دینامیزم  دیگر  عبارت  به  یا  قرآن  تکوین 

آغاز شروع وحی نبوی پیامبر اسالم در بستر تکوین مدینه النبی 

و استحاله حج آفت زده ابراهیمی به حج تاریخی به انجام رسید. 

البته طرح این موضوع در این جا خالی از عریضه نمی باشد که در 

نظر داشته باشیم که وقتی که می گوئیم مدینه النبی، مقصود ما 

طرح نام دوم شهر یثرب نیست بلکه آنچنانکه شاه ولی اهلل دهلوی 

الگوئی و  آن جامعه  و معلم کبیرمان شریعتی می گویند مقصود 

نمونه ائی است که پیامبر اسالم به صورت یک پروسس 23 ساله 

قرآن و حج  آیندگان در کنار  برای  تاریخی کردن اسالم  جهت 

آیندگان  تا  است  گذاشته  ارث  به  آینده  بشریت  برای  ابراهیمی 

سازانه  جامعه  پروسس  راستای  در  اسالم  پیامبر  وفات  از  بعد 

همیشگی  هدف  دو  تحقق  راستای  در  چگونه  تا  بیاموزند  خود 

و جاودان بعثت پیامبر اسالم که عبارت است از: »َویَضُع َعْنُهْم 

إِْصَرُهْم«، »َواْلَْغاَلَل الهَّتِی َکانَْت َعلَیِهْم«، از دایره »ِإْصَر اجتماعی« و 

»َأْغَلاَل تاریخی« زمان خودشان به دایره عدالت اجتماعی و عدالت 

تاریخی زمان خودشان دست پیدا کنند، چراکه از نظر قرآن و 

پیامبر اسالم آنچنانکه »ِإْصَر« و »َأْغَلاَل« در پروسس تاریخی بشر 

دو موضوع اجتماعی و تاریخی می باشند نه فرا تاریخی، عدالت 

که تعیین کننده هدف همه پیامبران الهی و در راس آن ها پیامبر 

اسالم بوده است، یک مقوله اجتماعی و تاریخی و فرادینی می باشد 

نه یک مفهوم کالمی مجرد دینی فراتاریخی، یعنی در هر زمانی 

کنکریت خود  مفهوم  و  معنا  دارای  »َأْغَلاَل«  و  »ِإْصَر«  آنچنانکه 
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می باشند عدالت نیز دارای معنای خاص و کنکریت و مشخص 

خود در آن عصر نیز می باشد و به علت همین خودویژگی تاریخی 

بود که  اسالم  پیامبر  نگاه  از  و عدالت  »اغالل«  و  »ِإْصَر«  بودن 

پیامبر اسالم و حج  الگوئی  تکوین پروسس مدینه النبی یا جامعه 

ابراهیمی پیامبر اسالم، تکمیل کننده قرآن گردید چراکه هدف 

پیامبر اسالم از تکوین مدینه النبی در چارچوب اسالم تاریخی این 

بود تا روش انتقال از »ِإْصَر اجتماعی« و »َأْغَلاَل تاریخی« زمانه 

خود در هر زمانی به عدل اجتماعی و عدل تاریخی همان زمان 

به مسلمانان بعد خود بیاموزد تا مسلمانان در هر شرایط تاریخی 

پس از فهم و شناخت »ِإْصَر اجتماعی« و »َأْغَلاَل تاریخی« جامعه 

و زمان خود و همچنین فهم و شناخت عدالت اجتماعی و عدالت 

تاریخی زمان خود، چگونگی انتقال از »ِإْصَر اجتماعی« و »َأْغَلاَل 

تاریخی« زمانه خود به عدالت اجتماعی و قسط تاریخی زمانه خود 

از پیامبر بیاموزند.

علی ایحاله آنچنانکه شاه ولی اهلل دهلوی می گوید هدف پیامبر اسالم 

همه  برای  واحد  نسخه  یک  نوشتن  هرگز  مدینه النبی  تکوین  از 

تاریخ آینده بشر نبوده و نیست تا آیندگان آنچنانکه امروز اسالم 

فقاهتی و اسالم روایتی مدعی هستند طابق النعل بالنعل مجبور 

باشند تا جامعه خود بر سان جامعه پیامبر اسالم بسازند، چراکه 

کاری که پیامبر اسالم کرد حرکتی از »ِإْصَر اجتماعی« و »َأْغَلاَل 

تاریخی« زمانه خودش به طرف عدالت زمان خودش بود نه عدالت 

فراتاریخی، یا »ِإْصَر« و »َأْغَلال« فراتاریخی. به همین دلیل آنچنانکه 

تاریخی معنی  فرایند  تاریخی در هر  عدالت اجتماعی و عدالت 

در  تاریخی«  »َأْغَلاَل  و  اجتماعی«  »ِإْصَر  دارد  را  خودش  خاص 

هر زمانی معنای خاص خود را پیدا می کند که تا زمانیکه ما به 

شناخت عدالت زمانه خود و »ِإْصَر اجتماعی« و »َأْغَلاَل تاریخی« 

زمان خود دست پیدا نکنیم امکان تاسی از الگوی مدینه النبی برای 

ما وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر در زمانی ممکن است 

»ِإْصَر اجتماعی« و »َأْغَلاَل تاریخی« معلول نظام برده داری باشد، 

قطعا عدالت اجتماعی و عدالت تاریخی در آن زمان نفی برده داری 

اجتماعی«  »ِإْصَر  است  ممکن  دیگر  زمان  در  یا  و  بود  خواهد 

آن  در  که  باشد  سرمایه داری  و  استثمار  معلول  زمانه  »َأْغَلاَل«  و 

صورت قطعا عدالت اجتماعی زمان و عدالت تاریخی زمان، نفی 

سرمایه داری و استثمار توسط سوسیالیسم و مبارزه سوسیالیستی 

و  اجتماعی«  »ِإْصَر  است  ممکن  دیگر  زمانی  در  و  بود  خواهد 

»َأْغَلاَل تاریخی« معلول استعمار و استبداد باشد که در آن صورت 

قطعا عدالت زمانه، مبارزه دموکراتیک و رهائی بخش خواهد بود.

بنابراین آنچه ما از مدینه النبی در بستر اسالم تاریخی از بعد از 

وفات پیامبر اسالم باید بیاموزیم شیوه انتقال از »ِإْصَر اجتماعی« و 

»َأْغَلاَل تاریخی« زمانه خودمان به عدالت اجتماعی و عدالت تاریخی 

زمانه خودمان است که الزمه انجام این مهم آن است که قبل از 

»َأْغَلاَل تاریخی« و عدالت اجتماعی  هر چیز »ِإْصَر اجتماعی« و 

به عبارت  باشیم.  فهم کرده  را  زمان خودمان  تاریخی  و عدالت 

دیگر تا زمانیکه ما در شرایط تاریخی و اجتماعی که فعال در آن 

قرار داریم استثمار و استبداد و استحمار زمان - که همان نظام 

را فهم نکنیم و  سرمایه داری در رنگ های مختلف آن می باشد – 

همچنین سوسیالیسم که همان عدالت اجتماعی و عدالت تاریخی 

است که در این زمان بر پایه توزیع عادالنه ثروت و قدرت و معرفت 

پیامبر  با مدینه النبی  پیدا می کند درک نکنیم، نمی توانیم  تکوین 

اسالم در این زمان برخورد الگوئی و غیر ارتدوکسی داشته باشیم.

در همین رابطه است که می توانیم سه معجزه پیامبر اسالم یعنی 

قرآن و مدینه النبی و حج را در یک رابطه طولی و نه عرضی، 

تکمیل کننده پروژه تاریخی کردن اسالم توسط پیامبر اسالم بدانیم 

که بی هر یک باعث می شود تا این پروژه تاریخی پیامبر اسالم 

ناقص و ناتمام بماند چراکه در کانتکس این پروژه است که قرآن 

تبیین  مدینه النبی  آنچنانکه  می باشد،  عدالت  تئوری  کننده  تبیین 

کننده عدالت تاریخی و حج تبیین کننده توحید تاریخی می باشد.

یک اسالم پیامبر الگوئی یاجامعه مدینهالنبی آیا - 2
یا یااخالقیو یافقهیو یادینیو بود انسانی جامعه

سکوالر؟

قبل از اینکه وارد این بحث بشویم بهتر آن است که منظور خودمان 

جامعه  دینی،  جامعه  فقهی،  جامعه  انسانی،  جامعه  ترم های  از 

اخالقی و جامعه سکوالر را مشخص کنیم.

منظور ما از جامعه انسانی همان جامعه ائی است که امام علی بر 
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سان جامعه الگوئی پیامبر اسالم منظومه نظری و عملی آن را در 

نهج البالغه ترسیم کرده است و آنچنانکه در سر آغاز اعالم برنامه 

قتل  از  بعد  قبول خالفت  از  اعالم کرد، هدفش  حکومتی خود 

عثمان در سال 36 هجری 25 سال بعد از وفات پیامبر اسالم، 

جامعه سازی بر الگوی مدینه النبی پیامبر اسالم بوده است. 

ُ نَبِیهَّهُ ص َو اَلهَِّذی بَعَثَهُ  »أاَلَ َو إِنهَّ بَِلیهَّتَُکْم قَْد َعادَْت َکَهْیئَتَِها یَْوَم بَعََث الَلهَّ

بِاْلَحّقِ لَتُبَْلبَلُنهَّ بَْلبَلَةً َو لَتُغَْربَلُنهَّ َغْربَلَةً َو لَتَُساُطنهَّ َسْوَط اَْلِقْدِر َحتهَّی یَعُودَ 

َو  ُروا  قَصهَّ َکانُوا  َسابِقُوَن  لَیَْسبِقَنهَّ  َو  أَْسفَلَُکْم  أَْعالَُکْم  َو  أَْعالَُکْم  أَْسفَلُُکْم 

َرنهَّ َسبهَّاقُوَن َکانُوا َسبَقُوا... - آگاه باشید که کار من با شما  لَیُقَّصِ

تکوین  در  اسالم  پیامبر  کار  آغاز  به  است  کرده  پیدا  برگشت 

مبعوث شد دوباره  به حق  رابطه  این  او در  آنچنانکه  مدینه النبی 

استقرار  برای  و  می ریزم  هم  در  را  شما  فعلی  جامعه  او  مانند 

مبارزه  دیگ  در  دوباره  و  می کنم  غربال  را  شما  دوباره  عدالت 

عدالت خواهانه اجتماعی شما را زیر و زبر می کنم تا پائینی های 

جامعه امروز شما مانند زمان پیامبر باال بیایند و باال آمده های 

از  بعد  که در طول 25 سال گذشته  آنانی  و  بروند  پائین  شما 

پیامبر پیش افتاده اند به عقب برگردند تا آنانی که عقب افتاده اند 

خطبه   - الصالح  صبحی  البالغه  )نهج  بگیرند«  سبقت  بتوانند 

16 - ص 57 - س 5(.

عملی  و  نظری  منظومه  علی  امام  البالغه  نهج  دیگر  عبارت  به 

مدینه النبی بازتولید یا بازسازی شده پیامبر اسالم در سال 36 

هجری می باشد که ما با شناخت آن می توانیم متدولوژی الگوسازی 

مدینه النبی را بعد از وفات پیامبر اسالم در بستر اسالم تاریخی 

فهم کنیم؛ لذا هر چند هدف سیدرضی در قرن چهارم هجری 

یعنی بیش از 350 سال بعد از شهادت امام علی از تدوین نهج 

البالغه معرفی قدرت بالغت کالمی و قلمی امام علی بوده است 

نامه ها  و  آرایش سه بخشی خطبه ها  به  بوده که  رابطه  این  و در 

بستر  در  ما  برای  اما  است،  پرداخته  علی  امام  کلمات قصار  و 

اسالم تاریخی پس از وفات پیامبر اسالم، نهج البالغه یک منظومه 

تئوریک می باشد تا - آنچنانکه شاه ولی اهلل دهلوی و حضرت موالنا 

خود  زمان  در  بتوانیم   - می خواهند  الهوری  اقبال  محمد  عالمه 

برخورد الگوئی با مدینه النبی پیامبر اسالم داشته باشیم نه برخورد 

تقلیدی و شاید بهتر این باشد که بگوئیم که بدون فهم و شناخت 

نهج البالغه امام علی )هر چند محتوای آن کمتر از یک چهارم 

گفته ها و نوشته های امام علی در طول 5 سال پروسس مدینه سازی 

او بر الگوی مدینه النبی پیامبر اسالم می باشد( امکان الگوبرداری 

نیست،  اسالم  پیامبر  مدینه النبی  از  تاریخی  اسالم  در چارچوب 

سال خالفت خودش  در طول 5  علی  امام  اینکه  منهای  چراکه 

کوشید با رد رویه عملی شیخین و نفی جامعه طبقاتی عثمانی 

اقدام به بازتولید و بازسازی ساختاری جامعه بکند.

»َو اِْعلَُموا أَنِّی إِْن أََجْبتُُکْم َرِکْبُت بُِکْم َما أَْعلَُم َو لَْم أُْصِغ إِلَی قَْوِل اَْلقَائِِل 

َو َعتِْب اَْلعَاتِب...- آگاه باشید که اگر من خالفت را پذیرفتم آنچه 

خودم می دانم عمل می کنم و در این راستا گوشم بدهکار سرزنش 

کنندگان نخواهد بود« )نهج البالغه صبحی الصالح - خطبه 92 

- ص 136 - س 10(.

خود امام علی در کنار پیامبر اسالم و تحت هژمونی پیامبر اسالم 

در طول 23 پروسس نبوی پیامبر اسالم در نصب سنگ و سنگ 

بنای مدینه النبی در کنار پیامبر بوده است و بی جهت نبود که 

پیامبر اسالم در جنگ خندق یا جنگ احزاب تنها ارزش یک 

ضربه علی را به اندازه کل عبادت جن و انس دانست، »ضربه 

علی یوم الخندق افضل من العباده الثقلین«، بنابراین برای شناخت 

و انجام برخورد تطبیقی با مدینه النبی پیامبر اسالم تنها یک راه 

امروز برای ما وجود دارد و آن اینکه پروسس جامعه سازانه پنج 

ساله امام علی در نهج البالغه را فهم بکنیم. 

در این رابطه است که اگر می بینیم که امام علی کلیه افراد جامعه 

حتی مخالفین سیاسی خودش مانند خوارج تا زمانیکه بر علیه او 

قیام مسلحانه نکرده بودند سهم مساوی از بیت المال می دهد و هیچ 

کس حتی عقیل برادر بزرگ امام علی حق برتری در استفاده 

همه  و  داشت  نخواهد  جامعه  دیگر  افراد  به  نسبت  بیت المال  از 

افراد جامعه از خود علی تا افراد قاعده مخروط جامعه به صورت 

بیت المال مسلمین بهره می برند و هیچکس  از  یکسان و مساوی 

در هر پست و مقام حکومتی که باشد برتری نسبت به دیگری 

ندارد، نه مهاجرین بر انصار و نه انصار بر مهاجرین و آنچنانکه 

در چارچوب عدالت انسانی و عدالت اجتماعی در نامه به مالک 

اشتر اعالم می کند، می گوید ای مالک برای همه جامعه منهای هر 

گونه تبعیض نژادی و تبعیض دینی و تبعیض جنسی و تبعیض 

فکری و عقیدتی حقوق شهروندی قائل باش، یعنی ای مالک در 
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چارچوب عدالت انسانی و عدالت اجتماعی برای همه افراد جامعه 

حقوق مساوی قائل بشو.

ا أٌَخ لََک  »َو الَ تَُکونَنهَّ َعلَْیِهْم َسبُعاً َضاِریاً تَْغتَنُِم أَْکلَُهْم فَِإنهَُّهْم ِصْنفَاِن إِمهَّ

ا نَِظیٌر لََک فِی اَْلَخْلِق... - ای مالک مبادا مانند حیوان  یِن َو إِمهَّ فِی اَلدِّ

غنیمت  را  خوردنشان  و  بیفتی  مصر  مردم  جان  به  درنده ائی 

شماری - بدان که مردم جهان یا مردم مصر یا مانند تو بشر 

هستند یا برادر دینی تو می باشند« )نهج البالغه صبحی صالح - 

نامه 53 - ص 427 - س 16(.

به هر حال همه انسان ها و همه مردم مصر از هر نژاد و رنگ و 

جنس و مذهب که باشند از حقوق شهروندی مساوی برخوردار 

خواهند شد و در رابطه با عدالت حکومتی، همین امام علی عالوه 

بر اینکه برای مردم حق انتخاب قائل است.

لَِکنهَُّکْم  َو  إِْربَةٌ  اَْلِوالَیَِة  فِی  َو الَ  َرْغبَةٌ  اَْلِخالَفَِة  فِی  ِلی  َکانَْت  َما   ِ الَلهَّ »َو 

من  که  سوگند  خدا  به   - َعلَْیَها...  َحَمْلتُُمونِی  َو  إِلَْیَها  دََعْوتُُمونِی 

خود  در  نیازی  کردن  حکومت  به  و  نداشتم  رغبتی  خالفت  به 

نمی دیدم ولی این شما بودید که من را انتخاب کردید و وظیفه 

حکومت را بر گردن من گذاشتید« )نهج البالغه صبحی الصالح 

- خطبه 205 - ص 322 - س 3(.

در عرصه حکومت و سیاست خود را خطاپذیر می داند نه معصوم. 

از خطا  مصون  من   - أُْخِطَئ...  أَْن  فوِق  به  نَْفِسی  فِی  لَْسُت  »فَِإنِّی 

نهج   -  216 )خطبه  نمی دانم«  خطا  از  ایمن  را  خودم  و  نیستم 

دلیل  همین  به  و   )13 س   -  335 - ص  صالح  صبحی  البالغه 

مشارکت مردم در تصمیم گیری های حکومتی حق مردم و حق 

الناس می داند نه به خاطر اینکه مردم دلخور نشوند. 

»...فاَلَ تَُکفُّوا َعْن َمقَالٍَة به حّقٍ أَْو َمُشوَرٍة به عدٍل... - مبادا انتقاد 

خودتان و مشورت خودتان در اجرای عدالت از من دریغ نمائید« 

خطبه 216 - ص 335 - س 12(،  )نهج البالغه صبحی الصالح – 

این همه برای آن بود که امام علی در مکتب عملی پیامبر اسالم 

چارت  و  فوندانسیون ها  و  زیرساخت  که  بود  فهمیده  نیکی  به 

جامعه انسانی باید بر پایه عدالت تاریخی نه عدالت فراتاریخی و 

مولفه های گوناگون آن بنا شود.

انسانی  جامعه  نه  تاریخی  انسانی  جامعه  از  مقصود  ایحاله  علی 

فراتاریخی، آن جامعه ائی است که بر پایه عدالت اقتصادی تاریخی، 

عدالت اجتماعی تاریخی، عدالت سیاسی تاریخی، عدالت حقوقی 

تاریخی و عدالت شهروندی تاریخی استوار باشد و در این جامعه 

معلول  نه  احکام،  علت  عنوان  به  که  است  تاریخی  عدالت  این 

احکام می باشد و همین عدالت تاریخی به صورت یک امر فرادینی 

می باشد  نیز  فراخدائی  و حتی  فرافقهی  و  تاریخی  موضوعی  و 

یعنی خود خداوند هم هر کاری که عادالنه باشد انجام می دهد 

نه آنچنانکه اشاعره می گفتند هر کاری که خداوند بکند خود به 

خود عادالنه خواهد بود، حتی اگر ظالمانه باشد.

ُسِل  الرُّ بَْعدَ  ةٌ  ِ ُحجهَّ ِللنهَّاِس َعلَی اللهَّ ِلئاَلهَّ یُکوَن  َوُمْنِذِریَن  ِریَن  ُمبَّشِ »ُرُساًل 

ُ َعِزیًزا َحِکیًما - ما خداوند پیامبران مبشر و منذر برای  َوَکاَن اللهَّ

مردم فرستادیم تا مردم با ما محاجه نکنند و به این ترتیب است 

که خداوند عزیز و حکیم است« )سوره نساء - آیه 165( و در 

همین رابطه است 

»َکاَن َعلَی َربَِّک َوْعدًا َمْسئُوال« )آیه 16 - سوره فرقان( و 

ِ َمْسئُوال - خداوند در برابر بندگان خودش خود را  »َوَکاَن َعْهدُ اللهَّ

مسئول می داند یعنی به بندگان خودش اجازه می دهد تا او را به 

سوال بکشند« )آیه 15 - سوره احزاب(. ☼

ادامه دارد
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نهجالبالغهمطرح شناخت سلسلهدروس از ایندرس در آنچه ماحصل  – ح
کردیم:

1 - آنچنانکه خداوند در کالمش تجلی می کند، انسان ها نیز در کالمشان تجلی می کنند و علی نیز در 

کالمش نهج البالغه تجلی کرده است بطوریکه بی شناخت علی، شناخت نهج البالغه ممکن نیست و 

بی شناخت نهج البالغه، شناخت علی ممکن نمی باشد.

این زبان پرده است بر درگاه جان آدمی مخفیست در زیر زبان

سر صحن خانه شد بر ما پدید چونک بادی پرده را در هم کشید

گنج زر یا جمله مار و کژ دمست کاندر آن خانه گهر یا گندم است

زانک نبود گنج زر بی پاسبان یا در او گنج است و ماری بر کران

کز پس پانصد تامل دیگران بی تامل او سخن گفتی چنان

جمله دریا گوهر گویاستی گفتی اندر باطنش دریاستی

حق و باطل را از او فرقان شدی نور هر گوهر کزو تابان شدی

ذره ذره حق و باطل را جدا نور فرقان فرق کردی بهر ما

هم سوال و هم جواب ما شدی نور گوهر نور چشم ما شدی

مولوی - مثنوی - دفتر دوم - چاپ نیکلسون - ص 241 - س 3

2 - برای شناخت علی به دو روش می توانیم اقدام کنیم:

الف - تاریخ زندگی امام علی.

ب – شناخت نهج البالغه، اما شناخت علی از طریق نهج البالغه کامل تر است از شناخت علی از 

طریق تاریخ زندگی علی، چراکه در نهج البالغه ما می توانیم با تاریخ زندگی امام علی از زبان خود 

امام علی هم آشنا بشویم.

3 - هدف از شناخت نهج البالغه توسط نشر مستضعفین فقط شناخت شخصیت امام علی نیست بلکه 

مهم تر از آن، از آنجائیکه نشر مستضعفین 

کلید  علی  امام  خود  حیات  که  است  معتقد 

 30 ادامه  در  قرآن  و  اسالم  شناخت  واژه 

مرگ  از  پس  قرآن  و  اسالم  حیات  سال 

پیامبر اسالم می باشد، لذا نشر مستضعفین با 

تاسی از کالم خود امام علی در خطبه 158 

که می فرماید:

َو لَْن یَْنِطَق...-  اَْلقُْرآُن فَاْستَْنِطقُوهُ  »...ذَِلَك 

را  او  باید  می باشد  صامت  نفسه  فی  قرآن 

تاریخی  و  مکانی  و  زمانی  شرایط  هر  در 

امام علی  آنجائیکه  از  درآورد«،  به حرف 

در جریان قرآن بر سر نیزه کردن معاویه 

در جنگ صفین، با بیان »ان قرآن الناطق 

نشر  کرد«.  معرفی  ناطق  قرآن  را  خود   -

را  نهج البالغه  راستا  این  در  مستضعفین 

کانتکس  در  و  می کند  تعریف  ناطق  قرآن 

این تعریف جهت به حرف درآوردن تطبیقی 

قرآن بر نهج البالغه تکیه متدولوژی می کند 

سال   34 طول  در  مستضعفین  نشر  لذا  و 

کرده  تالش  خود،  برونی  حرکت  گذشته 

قرآن  شناخت  و  فهم  راستای  در  که  است 

ه  
الغ

الب
هج 

ت ن
اخ

شن
ی 

س ها
در

له 
لس

س

 نهج البالغه علی قرآن ناطق،

 تنها متدولوژی جهت فهم تطبیقی قرآن متنی

5
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به فهم و شناخت نهج البالغه به عنوان متدولوژی فهم قرآن بپردازد و 

در این رابطه است که نشر مستضعفین معتقد است که بدون شناخت 

نهج البالغه، امکان شناخت تطبیقی قرآن نیست چراکه نهج البالغه به ما 

شیوه به حرف درآوردن تطبیقی قرآن می آموزد.

4 - اگر بپذیریم که قرآن - آنچنانکه امام علی می گوید صامت می باشد 

- و اگر بپذیریم که بزرگ ترین مسئولیت پیشگامان مستضعفین در هر 

شرایط تاریخی به حرف وادار کردن قرآن به صورت تطبیقی می باشد، 

باید بزرگ ترین مسئولیت نشر مستضعفین به حرف درآوردن تطبیقی 

قرآن در قرن بیست و یکم بدانیم.

5 - برای به حرف وادار کردن قرآن سه روش تطبیقی و انطباقی و 

دگماتیسم وجود دارد که بر حسب این سه روش، سه نوع اسالم تطبیقی 

و اسالم انطباقی و اسالم دگماتیسم تکوین پیدا می کند.

الف – روش اول روش تطبیقی است که طرفداران این روش با تاسی 

و  زمانه  سوال های  قرارداد  با  می کوشند  نهج البالغه  در  علی  امام  از 

عصر در برابر قرآن، پاسخ های نو از قرآن دریافت کنند آنچنانکه امام 

علی در دوران 5 سال 9 ماهه حکومتش با قرار دادن سوال های زمانه 

خود در برابر قرآن، توانست پاسخ های نو از قرآن دریافت کند. بنابراین 

در این رابطه وظیفه کلیدی نشر مستضعفین جهت به حرف درآوردن 

قرآن به روش تطبیقی آن است که به تاسی از نهج البالغه سوال های نو 

عصر را در برابر قرآن قرار دهند و پاسخ نو از قرآن در خصوص 

این سوال ها در یافت کنند که سلسله تفسیر قرآن شناسی نشر مستضعفین 

گامی در این رابطه می باشد.

ب – روش دوم روش انطباقی می باشد که قهرمان این متدولوژی در 

جامعه ما در مرحله اول مرحوم مهندس مهدی بازرگان و پس از او 

شهید مهندس محمد حنیف نژاد می باشد که مطابق این متدولوژی جهت 

در  هم  و  در شکل سوال  هم  نو  باید حرف  قرآن  درآوردن  به حرف 

شکل پاسخ در دهان قرآن قرار داد که برای فهم بیشتر این پروژه بهتر 

است کتاب »مطهرات« و »راه طی شده« و »ذره بی انتهای« مرحوم 

بازرگان و کتاب »شناخت« و »راه انبیا و راه بشر« شهید محمد حنیف 

نژاد مورد مطالعه قرار گیرد.

می باشد  دگماتیسم  اسالم  طرفداران  متدولوژی  که  سوم  روش   – ج 

پایه قرار دارد که می گویند ما سوال کهنه را در برابر قرآن  این  بر 

تاریخ هزار  این رابطه فهم می کنیم،  قرار می دهیم و حرف قرآن در 

حل  توان  که  سنتی  فقه  کتاب  خروارهای  با  ما  فقهی  حوزه های  ساله 

راوی  است  نداشته  را  ما  جامعه  ساله  هزار  مشکالت  کوچک ترین 

فونکسیون اسالم دگماتیسم و متدولوژی دگماتیسم می باشد که برای فهم 

در  که  بدانیم  که  است  کافی  تنها  دگماتیسم،  متدولوژی  حقیقت  بیشتر 

ایران،  کشور  بر  فقاهتی  مطلقه  رژیم  حاکمیت  گذشته  سال   35 طول 

اعدام ها،  وسطائی،  قرون  شکنجه های  عام ها،  قتل  انسانی ترین  ضد 

سنگسارها، بی حرمتی ها، خشونت ها و استبدادها توسط طرفداران این 

متدلوژی و این اسالم در کانتکس فقه و اسالم و قرآن و حدیث و روایت 

بر مردم ایران جاری و ساری شده است.

6 - نشر مستضعفین معتقد است که نیاز ما به نهج البالغه در این زمان 

عالوه بر کسب متدولوژی تطبیقی جهت به حرف وادار کردن قرآن، 

مبارزه با اسالم روایتی، اسالم فقاهتی، اسالم زیارتی، اسالم شفاعتی 

اقتصاد  و خالصه اسالم اسکوالستیک حاکم بر فرهنگ و سیاست و 

بزرگ ترین  نهج البالغه  اسالم  چراکه  می باشد،  ایران  جامعه  امروز 

دشمن اسالم والیتی و اسالم فقاهتی و اسالم روایتی و اسالم زیارتی 

و اسالم مداحی گری و اسالم شفاعتی و باالخره اسالم اسکوالستیک 

می باشد و هیچ منبع و ملجأی بهتر از نهج البالغه در این زمان نمی تواند 

با اسالم اسکوالستیک در رنگ های مختلف آن مقابله نماید.

چهار  یعنی  هجری  چهارم  قرن  در  که  نهج البالغه  تدوین  گرچه   -  7

صد سال بعد از شهادت امام علی توسط سید شریف رضی به صورت 

با  امام علی  نامه های  گزینشی توسط غربال کردن کالم و خطبه ها و 

غربال فصاحت و بالغت انجام گرفته است و به همین دلیل نام گذاری 

»نهج البالغه« بر این کتاب توسط سید رضی صورت گرفته است و 

نامه های  قطعا نهج البالغه سید رضی حدود نصف کالم و خطبه ها و 

امام علی در زمان سید رضی بوده است و به علت بی نیازی اسالم 

حوزه یا اسالم دگماتیسم به نهج البالغه بیش از آنچه که سید رضی در 

از  دیگری  مدون  مجموعه  ما  است،  داده  قرار  انسانی  جامعه  اختیار 

امام علی نداریم و پیوسته افسوس و حسرت خودمان و همه آیندگان در 

برابر آن کالم و خطبه ها و نامه های امام علی که در نهج البالغه نیست، 

اعالم می کنیم. به هر حال همین نهج البالغه به صورت یک دوره کامل 

اسالم شناسی می دانیم که از زبان و قلم بزرگ ترین اسالم شناس بعد از 

پیامبر اسالم به ما رسیده است.

8 - فراموش نباید کرد که نهج البالغه امروز برای ما یک متن است که 

شناخت آن توسط ما در هر زمانی تنها در کنار قرآن و تاریخ زندگی 
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امام علی ممکن می باشد.

9 - از آنجائیکه منهای چند قطعه کوچک نهج البالغه که امام علی در 

زمان فوت پیامبر اسالم و یا فوت فاطمه زهرا و یا زمان تبعید ابوذر 

به ربذه مطرح کرده است، بیش از 99% نهج البالغه مربوط به همان 5 

سال اندی می باشد که امام علی مسئولیت رهبری جامعه مسلمین بعد از 

قتل عثمان را به دست داشته است.

10 - سوال فربهی که در خصوص مدت زمان تقریر نهج البالغه توسط 

قلم  خدای  هم  که  علی  امام  چطور  اینکه،  می شود  مطرح  علی  امام 

بوده و هم خدای بیان و هم خدای اندیشه و تعقل و حکمت و مسئولیت 

چگونه مدت 58 سال ساکت بوده و حرفی و گفتنی و قلمی نزده است، 

آن  امام در طول  باشیم که  داشته  توجه  باید  این سوال  به  پاسخ  برای 

58 سال سکوت جهت به حرف درآوردن قرآن بستری نداشته است. 

به عبارت دیگر امام علی اصال به تفسیر قرآن مجرد یا حکمت مجرد 

یا کالم و نامه و نوشته مجرد قائل نبوده تا در زمان 58 سال سکوت 

خودش بخواهد اقدام به آن بکند. شاید بهتر باشد که این طور صحبت 

کنیم که اگر امام علی در همین 5 سال اندی هم مسئولیت هدایت جامعه 

مسلمین را به دست نمی گرفت اصال ما امروز با کالم و گفته و نوشته 

امام علی روبرو نمی شدیم و این بزرگ ترین درسی است که امام علی 

به ما می دهد که شاید از تمام نهج البالغه هم بزرگ تر باشد و آن اینکه 

حرف تنها باید در عرصه مسئولیت اجتماعی زد نه کنج کتابخانه ها و 

آکادمی ها و مکتب ها و حوزه های فقهی و محافل روشنفکری، به عبارت 

دیگر حرف باید در راستای کاهش درد و رنج مردم زد نه از روی شکم 

سیری و بی دردی فقهی.

 11- گرچه سید شریف رضی نهج البالغه را بر حسب آبشخور آن به 

سه فصل خطبه ها و نامه ها و کالم قصار تقسیم کرده است اما اگر ما 

بخواهیم به لحاظ مفهومی کل نهج البالغه را فصل بندی کنیم، می توانیم 

نهج البالغه را به سه فصل:

اول - فردی در کانتکس خدا و آخرت.

دوم – اجتماعی در چارچوب تقوا و عدالت.

سوم - تاریخی در کادر حق و باطل، تقسیم کنیم.

نه  به معنای سپر است  امام علی  اندیشه  تقوا در نهج البالغه و   -  12

ترمز، چراکه تقوای علی، اوال تقوای اجتماعی است نه تقوای فردی، 

ثانیا تقوای ستیز است نه تقوای پرهیز.

دوران  در  تصادفی  صورت  به  عبده  محمد  که  بیستم  قرن  تا   -  13

و  ادیت  از  پس  و  می کند  برخورد  نهج البالغه  با  لبنان  در  تبعیدی اش 

شرح آن در مصر آن را چاپ و تکثیر می کند. نهج البالغه برای هزار 

از  اعم  مسلمین  برای جهان  توسط سید رضی  آن  تدوین  از  بعد  سال 

شیعه و سنی گمنام و مجهول بود چراکه اسالم حوزه، اسالم روایتی، 

اسالم  و  شفاعتی  اسالم  زیارتی،  اسالم  والیتی،  اسالم  فقاهتی،  اسالم 

مداحی گری شیعه نیازی به نهج البالغه در خود احساس نمی کرد.

14 – محمد عبده شاگرد سیدجمال الدین اسدآبادی پس از اینکه علت 

شکست سیدجمال را در سیاسی بودن و تکیه بر حکمرانان تبیین کرد، 

جهت مکتبی کردن حرکت او خود را نیازمند به فهمی جدید غیر فقهی 

از اسالم می دید، لذا در این رابطه بود که پس از آشنائی با نهج البالغه 

و  خود  حرکت  راستای  در  و  یافت  کتاب  این  در  را  خود  شده،  گم 

سیدجمال اقدام به شرح و تنقیح و چاپ و تکثیر نهج البالغه کرد.

چراکه  است  علی  امام  شخصیت  نمای  تمام  آینه  نهج البالغه   -  15

بود  امام علی جمع صفات اضداد  آنچنانکه مشخصه اصلی شخصیت 

مشخصه  این  دارای  نیز  نهج البالغه  الَضدادُ«  ِصفاتَِك  في  »ُجِمعَت 

می باشد، بطوریکه آنچنانکه محمد عبده در مقدمه شرح خود می گوید 

آنچه که در برخورد اولی اش در لبنان با نهج البالغه نظر او را جلب 

کرده است اینکه »دیدیم هر برگ نهج البالغه که می زدم پرده جدیدی از 

شخصیت علی برایم به نمایش درمی آمد، در یک برگ علی مانند یک 

حکیم سخن می گوید، در برگ دیگر علی مانند عالم حرف می زند و در 

برگ دیگر مانند یک زاهد و در برگ دیگر مانند یک فرمانده خشک 

نظامی و در برگ دیگر مانند یک مدیر سیاسی و در برگ دیگر مانند 

یک پدر و مربی و مسئول و غیره.«

که  سوالی  مهم ترین  علی  امام  پرورش  در خصوص چگونگی   -  16

علی  این  توانسته  که  بوده  پراکسیسی  کدامین  اینکه  می شود  مطرح 

اندیشه در نهج البالغه  که خدای قلم و خدای سخن و خدای حکمت و 

مکتب  هیچگونه  بدون  نشین  بادیه  عربی  جامعه  بستر  در  می باشد، 

کالسیکی پرورش دهد؟

17 - در رابطه با موضوع زن و نهج البالغه - که امام علی در دو جای 

نهج البالغه به آن اشاره می کند - در مقایسه با جایگاه زن در قرآن این 

حقیقت روشن می شود که مخاطب علی در نهج البالغه با زن مشخص 
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است، نه مانند قرآن زن عام، که این زن مشخص در جنگ جمل در 

المومنین رویاروی علی ظاهر شده است و دیگری  صورت عایشه ام 

در خانه امام حسن به صورت همسر امام حسن می باشد که هم جاسوس 

معاویه است و هم قاتل امام حسن، بنابراین امام علی در نهج البالغه زن 

کنکریت نفی می کند نه زن تاریخی.

18 - بدون علی شناسی ما نمی توانیم به نهج البالغه شناسی دست پیدا کنیم 

تطبیقی  قرآن شناسی  به  نمی توانیم  ما  نهج البالغه شناسی  بدون  آنچناکه 

دست پیدا کنیم.

19 - برای انجام علی شناسی در کانتکس نهج البالغه ما باید قبال به علی 

شناس از طریق:

الف – علی به زبان علی.

ب – علی به زبان پیامبر.

ج – علی به زبان دوستان علی.

د - علی به زبان دشمنان علی، آشنائی پیدا کنیم.

20 - تفاوت علی در نگاه مولوی با علی در نگاه اقبال و شریعتی در 

این است که علی مولوی و مثنوی یکی علی فردی است، در صورتی 

که علی اقبال و شریعتی یک علی اجتماعی است. به عبارت دیگر علی 

مولوی آن علی است که به صورت زاهدانه و عارفانه و فردی و مجرد 

از پراکسیس جامعه سازانه پرورش پیدا کرده است، در صورتی که 

علی شریعتی و اقبال آن علی است که در پراکسیس جامعه سازی پیامبر 

اسالم متولد شده و رشد پیدا کرده است.

21 - علی مولوی:

الف - سر ا پا عقل است.

ب – سر و پا چشم و دیده است.

ج – سر و پا حلم است.

د – سر و پا مروت است.

ه – سر و پا شجاعت است.

در صورتی که علی اقبال و شریعتی:

الف – خدای مسئولیت است.

ب – خدای درد اجتماعی است.

ج – خدای سخن است.

د - خدای قلم است.

ه – خدای وحدت آفرینی است.

و – خدای عدالت اجتماعی است.

ز- خدای جنگ و جهاد است.

ح – خدای مدیریت و حکمت است.

علی  امام  چراکه  نامه،  تقوا  نه  است  نامه  عدالت  نهج البالغه،   -  22

مانند قرآن به تقوائی معتقد است که در بستر عدالت اجتماعی حاصل 

شرقی  هند  عرفان  زاهدانه  مجرد  صورت  به  که  تقوائی  نه  می شود 

حاصل می گردد.

23 - اسالم علی برعکس اسالم مولوی - که یک اسالم فردی می باشد - 

یک اسالم اجتماعی است چراکه علی مانند پیامبر اسالم به اسالم برای 

جامعه سازی معتقد است نه بالعکس.

نه  تقوای سپری می باشد  امام علی  تقوای  و  نهج البالغه  تقوای   – 24

تقوای ترمزی، که این تقوی سپری علی آنچنانکه قرآن می گوید در بستر 

پراکسیس عدالت خواهانه اجتماعی حاصل می شود نه تقوای ترمزی که 

توسط پراکسیس فردی زاهدانه عرفان هند شرقی تکوین پیدا می کند.

با   3 خطبه  در  علی  امام  خود  که  علی  دشمنان  از  دسته  سه   –  25

عنوان قاسطین و مارقین و ناکثین از آن ها یاد می کند، هر سه محصول 

پراکسیس عدالت طلبانه امام علی می باشند نه بالعکس »قُتل في ِمحرابه 

لِشدة َعدله«. ☼

والسالم       
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و باز امام علی در این رابطه در حکمت شماره 237 صفحه 400 نهج البالغه جعفر شهیدی 
می فرماید:

َ َرْهبَةً فَتِْلَک ِعبَادَةُ اَْلعَبِیِد  اِر َو إِنهَّ قَْوماً َعبَدُوا الَلهَّ َ َرْغبَةً فَتِْلَک ِعبَادَةُ اَلتُّجهَّ »إِنهَّ قَْوماً َعبَدُوا الَلهَّ
َ ُشْکراً فَتِْلَک ِعبَادَةُ اَْلَْحَراِر - مردم در عبادت پروردگار سه دسته هستند  َو إِنهَّ قَْوماً َعبَدُوا الَلهَّ
دسته اول آنانی که به طمع بهشت خداوند را پرستش می کنند عبادت این ها عبادت تجار 
پرستش  را  از جهنم خداوند  ترس  به خاطر  که  هستند  آنانی  دوم  گروه   - است  بازرگانان 
می کنند عبادت این ها همان عبادت بردگان است دسته سوم آنانی هستند که خداوند را به 

خاطر خود خداوند پرستش می کنند عبادت این ها عبادت احرار و آزادگان است.«

اگر بخواهیم سوره مطففین را از منظر زمان آرایش بدهیم، باید بگوئیم که این سوره به دو 
قسم تقسیم می شود:

قسم اول – که از آیه یک تا چهارده، یعنی 14 آیه می باشد در باب طبقه مطففین در همین 
دنیا صحبت می کند اما.

قسم دوم – که از آیه 15 تا 36 یعنی 22 آیه می باشد در باب قیامت است.

بنابراین از این آیه به بعد بحث قیامت را در ادامه بحث طبقه مطففین دنبال می شود اما از 
آنجا که آخرین آیه قسمت اول یعنی آیه »َکالهَّ بَْل َراَن َعلَی قُلُوبِِهْم َما َکانُوا یْکِسبُوَن« در 
باب پراکسیس و رابطه پراکسیس با شناخت بود طبیعی است که طرح قیامت در این مرحله 
با همین موضوع پراکسیس و شناخت می باشد که مقدمتا مجبوریم در  پیوند  از سوره در 

اینجا به تبیین موضوع قیامت از نگاه قرآن بپردازیم:

1 - اولین موضوع در باب قیامت از منظر قرآن زمان قیامت است، چرا که قرآن در باب 
زمان قیامت گاهی با زبان ماضی صحبت می کند:

»إِذَا َوقَعَِت اْلَواقِعَةُ - آنگاه که امر واقع شده واقع شد - لَیَس ِلَوْقعَتَِها َکاِذبَةٌ - در وقوع این 
واقعه هیچ گونه دروغی وجود ندارد« )سوره واقعه - آیات 1 و 2(.

که  می دهد  نشان  واقعه  بیان  است،  موجود  و  محقق  امر  یعنی  واقعه  آنجائیکه  از  بنابراین 
قیامت به عنوان یک امر واقع شده است، نه یک امری که در آینده واقع خواهد شد. در 

بعضی از آیات قرآن با لفظ آینده زمانی با قیامت برخورد می کند.

اْلَکَواِکُب  َوإِذَا   - اْنفََطَرْت  السهََّماُء  »إِذَا 
آنگاه   - َرْت  فُّجِ اْلبَِحاُر  َوإِذَا   - اْنتَثََرْت 
که  آنگاه   - شود  شکافته  آسمان  که 
که  آنگاه   - شوند  پراکنده  ستارگان 
انفطار  )سوره  گردند«  شکافته  دریاها 

- آیات 1 تا 3(.

اسالم  پیامبر  خود  زبان  در  گاهی  و 
مطرح  زمانی  حال  صورت  به  قیامت 
در  اسالم  پیامبر  بطوریکه  است  شده 
پاسخ به کسی که از او در باره قیامت 
می فرماید  می کند،  سوال  زمانش  و 
بنابراین  هستم«  قیامت  خودم  »من 
قیامت  باب  در  مهم  مسائل  از  یکی 
امر  این  دلیل  و  است  قیامت  زمان 
که  منظری  از  افراد  که  است  این  هم 
زمان  باب  در  می کنند  نگاه  قیامت  به 
متفاوتی خواهند  برداشت های  قیامت 
است  قرآن  ادبیات  جزو  این  کرد. 
که  می کوشد  ماضی  فعل  طرح  با  که 
قطعیت موضوع را مطرح کند و لذا در 
این رابطه در ادبیات قرآن اختالف و 
آنجائیکه  از  و  ندارد  وجود  تضادی 
دنیا  همین  ادامه  در  را  آخرت  قرآن 
به  را  آخرت  این  لذا  می کند،  تبیین 
صورت یک حقیقت مشککه می داند 
می باشد،  تحقق  حال  در  دائما  که 
آنچنانکه امام علی در خطبه 28 نهج 

البالغه تبیین می کند.
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»فَِإنهَّ اَلدُّْنیَا أَْدبََرْت َو آذَنَْت بَِودَاعٍ َو إِنهَّ اَْلِخَرةَ قَْد أَْقبَلَْت َو أَْشَرفَْت 
الَعٍ... - دنیا لحظه لحظه در حال وداع کردن است و آخرت  بِاّطِ
لحظه لحظه به موازات وداع دنیا در حال روی آوردن و تحقق 
می باشد« )خطبه 28 - صفحه 28-29 نهج البالغه جعفر شهیدی(.

بنابراین از نگاه قرآن هرگز نباید به قیامت و بهشت و دوزخ به 
حقیقت  یک  عنوان  به  باید  بلکه  کرد  برخورد  مکانی  صورت 

سنتزی از حرکت دیالکتیکی همین دنیا نگاه بکنیم.

بسیار  کنون  تا  انسان  تکوین  آغاز  از  قیامت  از  انسان  فهم   -  2
مشکل تر از فهم توحید و فهم معاد بوده است و دلیل این امر 
هم این بوده که انسان همیشه بر مبنای آنچه که دیده یا فهمیده 
می تواند موضوعی را فهم کند، اما از آنجائیکه موضوع قیامت 
مستثنی از این قاعده می باشد طبیعی است که بشر در فهم همه 
که  است  رابطه  این  در  لذا  می باشد؛  عاجز  همیشه  آن  جانبه 
قیامت برعکس توحید موضوعی است که فقط از جانب انبیاء 
مطرح شده و الغیر، اما توحید غیر از انبیاء از طرف فالسفه و 

دانشمندان نیز مطرح شده است.

3 - دلیل اینکه قرآن در طول 13 سال حرکت مکی خود بیش از 
موضوع توحید و نبوت بر موضوع معاد تکیه کرده است و تقریبا 
در تمامی سوره های مکی از موضوع معاد یاد شده است، این 
بوده که کال آیات و سور مکی برعکس آیات مدنی که بیشتر 
جنبه تشریحی و تقنینی جهت جامعه سازی دارد، آیات مکی 
تقریبا همگی جنبه تبیینی در راستای تبیین جهان و وجود دارد 
لذا این امر باعث شده تا آیات و سور مکی بر موضوع قیامت 
تکیه ویژه ائی داشته باشد، زیرا از نظر قرآن تکوین قیامت در 

راستای پروسس تکامل وجود می باشد.

4 - علت اینکه در بین انبیاء الهی پیامبر اسالم و قرآن بیش از 
دوران  که  بوده  این  است  کرده  تکیه  قیامت  بر  دیگر  پیامبران 
پیامبر اسالم به لحاظ تاریخ اندیشه بشری آنچنانکه موالنا عالمه 
اقبال الهوری می گوید »دوران تولد عقالنیت بشر بوده است«، 
که  بود  رسیده  مرحله ائی  به  عقلی  لحاظ رشد  به  بشریت  یعنی 

توان فهم این حقیقت پیچیده را داشته است.

حال با توجه به این مقدمه می پردازیم به تفسیر آیات 15 و 16 و 
17 سوره مطففین. آنچنانکه قبال هم اشاره کردیم قرآن همیشه 

قیامت را به صورت قیامت عملی، نه قیامت روحی تبیین می کند 
لذا در راستای این تبیین پراکسیسی از قیامت است که قرآن در 
پراکسیسی  شناخت  مهم  موضوع  از طرح  پس  فورا  سوره  این 
قُلُوبِِهْم...« )آیه 14 ( به طرح  َعلَی  َراَن  بَْل  انسان در آیه »َکالهَّ 
موضوع قیامت پراکسیسی می پردازد. اما نکته حائز اهمیت در 
آیه 15 که آیه شروع کننده قیامت در این سوره می باشد اینکه 
رابطه  پایه  بر  قیامت  تبیین  برای  را  پراکسیسی  رابطه  این  قرآن 
وجودی بین انسان و پروردگار مطرح می کند. چرا؟ زیرا از نظر 
قرآن رابطه انسان با خداوند در کانتکس شدن انسان قابل تبیین 

و تفسیر می باشد.

ِ تَِصیُر اْلُُمورُ« )سوره شوری - آیه 53(. »أاََل إِلَی اللهَّ

ِ اْلَمِصیُر« )سوره آل عمران - آیه 28(. »َوإِلَی اللهَّ

ِ اْلَمِصیُر« )سوره نور - آیه 42(. »َوإِلَی اللهَّ

»َربهَّنَا َوإِلَیَک اْلَمِصیُر« )سوره بقره - آیه 285(.

شدنی که سنتز بین دو بی نهایت، که آنچنان به هم نزدیکند که 
گوئی یکی هستند.

»َوَنْحُن َأْقَرُب ِإَلیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِریِد - و ما از رگ های گردن خود 
انسان در بستر شدن به او نزدیک تر هستیم« )سوره ق - آیه 16(.

لذا در این رابطه است که در آیه 15 در عرصه پراکسیس »شدن 
انسان«، قرآن به سراغ رابطه »شدن انسان« با پروردگار می رود 
عالم چیزی وجود  این  در  از »شدن«  غیر  قرآن  نظر  از  چراکه 
ندارد و اصال قیامت از نظر قرآن مولود سنتزی این »شدن وجود 
با خداوند« می باشد. در عرصه تبیین این »شدن« است که در این 
سوره از آغاز که در حال تبیین اقتصادی و اجتماعی و فلسفی 
طبقه مطففین بود، از آنجائیکه به لحاظ کاراکتری طبقه مطففین 
یک گروه اجتماعی منفی می باشند شناخت پراکسیسی این طبقه 
و گروه اجتماعی منفی است، لذا محصول شدن پراکسیسی این 

گروه اجتماعی امری منفی می باشد.

در این رابطه است که قرآن شدن منفی این گروه اجتماعی در 
این آیه به صورت »َکالهَّ إِنهَُّهْم َعْن َربِِّهْم یْوَمئٍِذ لََمْحُجوبُونَ- همانا 
آن ها در این فرایند شدن پراکسیسی شان از پروردگار خودشان 
محجوبند« مطرح می کند. رمز فهم 22 آیه در باب قیامت در 
این سوره در گرو فهم همین قسمت آیه 15 است که می فرماید: 
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لََمْحُجوبُوَن« چرا که همگی احساس  َربِِّهْم یْوَمئٍِذ  إِنهَُّهْم َعْن  »َکالهَّ 
با  رابطه  فهم  همین  گرو  در  قیامت  عرصه  در  جنت  و  جهنم 

پروردگار است.

َمِلیٍک ُمْقتَِدٍر  »إِنهَّ اْلُمتهَِّقیَن فِی َجنهَّاٍت َونََهٍر - فِی َمْقعَِد ِصْدٍق ِعْندَ 
خدای  که  پروردگارشان  نزد  می گیرند  قرار  جناتی  در  متقین   -
مرتبه  شدن  از  مرتبه  و  مجلس  این  و  می باشد  مقتدر  ملیک 
صدقی می باشد که در آن دروغی نیست« )سوره قمر - آیات 

54 و 55(.

»ثُمهَّ إِنهَُّهْم لََصالُو اْلَجِحیِم - و از بعد از این فراق با پروردگار است 
که آن ها احساس جهنم و آتش می کنند« آنچنانکه امام علی در 

این رابطه در یکی از فرازهای دعای کمیل می فرماید:

»الهی و ربی و سیدی و موالی صبرت علی عذابک فکیف اصبر 
من  خودم  اعمال  عذاب  بر  گیرم  من  پروردگار   - فراقک  علی 

صبور باشم اما بر فراق از تو هر گز صبور نخواهم بود.«

از احساس جهنم  - و پس  بُوَن  تَُکذِّ بِِه  ُکْنتُْم  الهَِّذی  َهذَا  یقَاُل  »ثُمهَّ 
که  است  پراکسیسی  منفی  شدن  عرصه  در  پروردگار  با  فراق 
آن ها خودشان به خودشان با فلش بک ذهنی به دنیا می گویند، 
تکذیب  را  آن  دنیا  در  تو  که  است  جهنمی  و  فراق  همان  این 

می کردی.«

»َکالهَّ إِنهَّ ِکتَاَب اْلَْبَراِر لَِفی ِعلِّییَن - َوَما أَْدَراَک َما ِعلِّیوَن - ِکتَاٌب 
چنین  علیین  شدن  سرنوشت  البته   - بُوَن  اْلُمقَرهَّ یْشَهدُهُ   - َمْرقُوٌم 
نوشته  سرنوشتی   - چیست؟  علیین  که  می دانی  چه  تو   - نیست 

شده - که گواهان مقربین پروردگار هستند.«

حال پس از اینکه در آیات قبل در کانتکس پراکسیس شناختی 
دنیا  در  مطففین  طبقه  منفی  شدن  طرح  به  شدنی  پراکسیس  و 
و آخرت پرداخت، وجه دیگر شدن، که شدن علیین در بستر 
پراکسیس شدن و پراکسیس شناختی است در این آیات ترسیم 
می کند که مانند گروه اول این گروه هم، شدنشان در چارچوب 
که  آن ها  برعکس  البته  می کند.  پیدا  معنی  پروردگار  با  رابطه 
پروردگار  به  مقربین  جزو  شدن  در  این ها  بودند،  محجوبین 
می باشند و همین نزدیکی به پروردگار است که باعث می گردد 
تا در قیامت به جای آن ها که احساس جهنم از فراق پروردگار 
می کردند، این ها احساس جنت از قرب به پروردگار برای آن ها 

دست دهد.

فِی  تَْعِرُف   - یْنُظُروَن  اْلََرائِِک  َعلَی   - نَِعیٍم  لَِفی  اْلَْبَراَر  »إِنهَّ 
ُوُجوِهِهْم نَْضَرةَ النهَِّعیِم - یْسقَْوَن ِمْن َرِحیٍق َمْختُوٍم - ِختَاُمهُ ِمْسٌک 
َعینًا   - تَْسنِیٍم  ِمْن  َوِمَزاُجهُ   - اْلُمتَنَافُِسوَن  فَْلیتَنَافَِس  ذَِلَک  َوفِی 
آَمنُوا  الهَِّذیَن  ِمَن  َکانُوا  أَْجَرُموا  الهَِّذیَن  إِنهَّ   - بُوَن  اْلُمقَرهَّ بَِها  یْشَرُب 
أَْهِلِهُم  إِلَی  اْنقَلَبُوا  َوإِذَا   - یتَغَاَمُزوَن  بِِهْم  وا  َمرُّ َوإِذَا   - یْضَحُکوَن 
اْنقَلَبُوا فَِکِهیَن - َوإِذَا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنهَّ َهُؤاَلِء لََضالُّوَن - َوَما أُْرِسلُوا 
َعلَیِهْم َحافِِظیَن - فَاْلیْوَم الهَِّذیَن آَمنُوا ِمَن اْلُکفهَّاِر یْضَحُکوَن - َعلَی 
َب اْلُکفهَّاُر َما َکانُوا یْفعَلُوَن – به راستی  اْلََرائِِک یْنُظُروَن - َهْل ثُّوِ
ابرار در نعمت پایدار هستند - بر تکیه گاه ائی تکیه زده اند - در 
سیمایشان شادابی نعمتی که به آن رسیده اند مشاهده می شود - 
نوشانده شوند از باده ناب مهر زده - باده ائی که مهر و مومش 
در  باید  مردم  باده  این  آوردن  دست  به  برای  که  است  مشک 
عمل حاصل کنند - باده ائی که از چشمه تسنیم می باشد - چشمه 
تسنیم چشمه ای است مخصوص مقربین به پروردگار - گرچه در 
دنیا گروه تبهکار به کسانیکه ایمان آورده بودند نیشخند می زدند 
- و چون بر آنها می گذشتند با اشاره چشم و ابرو عیب جوئی 
به  می گشتند  بر  خود  گروهای  هم  طرف  به  چون  و   - می کنند 
سوی کسان خود سر خوش باز می گشتند - و چون مومنان آنان 
را می دیدند همان ها می گفتند این ها گمراهانند - در صورتی که 
برعکس شده  امروز شرایط  اما   - نبودند  مومنان  نگهبان  این ها 
چراکه امروز آنهائی که ایمان آورده اند به کافران می خندند - بر 
تکیه گاه های خود نشسته و می نگرند - و می گویند ببینید آیا کفار 

در برابر اعمالشان چه جزائی می بینند!؟« 

در فراز آخر این سوره مانند تمام سوره های مکی پس از اینکه 
تبلیغی  قیامت  به  کرد،  تمام  تبیینی  قیامت  فصل  پیامبر  و  قرآن 
می پردازد که جهت تشحیذ ذهن مخاطبین مجبور به تکرار آن ها 

در اینجا می باشیم:

موضوع  کردیم  مطرح  قبلی  تفاسیر  سلسله  در  آنچنانکه   -  1
مختلفی  زاویه های  از  منشور  یک  صورت  به  قرآن  در  قیامت 
به آن پرداخته شده است که این زاویه های منشوری عبارتند از:

الف – زاویه تکوین قیامت.

ب – زاویه تبیین قیامت.
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ج – زاویه تشریح قیامت.

د – زاویه توصیف.

تبیینی  قیامت  طرح  به  قرآن  که  مکی  سور  و  آیات  در   -  2
می پردازد، کال قیامت تبیینی را در کانتکس پروسس کلی وجود 

تبیین می کند و قیامت را سنتز نهائی این پروسس می داند.

فکر  آیا   - تُْرَجعُوَن  اَل  إِلَینَا  َوأَنهَُّکْم  َعبَثًا  َخلَْقنَاُکْم  أَنهََّما  »أَفََحِسْبتُْم 
ما  سوی  به  شما  و  دارد  عبث  خلقتی  وجود  و  هستی  می کنید 

رجعت نمی کنید« )سوره مومنون - آیه 115(.

»َربهَّنَا َما َخلَْقَت َهذَا بَاِطاًل ُسْبَحانََک فَِقنَا َعذَاَب النهَّاِر - پروردگارا 
سوی  به  ما  رجعت  و  نیافریدی  باطل  به  وجود  و  هستی  چون 
تو قطعی خواهد بود ما را از عذاب جهنم اعمال خود در امان 

نگه دار« )سوره آل عمران - آیه 191(.

3 - در خصوص قیامت تکوینی از نظر قرآن آنچنانکه قبال هم 
مطرح کردیم مبنای تکوین قیامت همین کره زمین می باشد و در 
ادامه دگرگونی در همین کره زمین حاصل می شود و گرچه در 
مبنای  اما  تحول ساختاری حاصل می شود  فوقانی  منظومه های 
و جهنم  بهشت  و  است  زمین  کره  تکوینی خود  قیامت  تحول 

این ها همه در همین کره زمین حاصل خواهد شد.

»یْوَم تُبَدهَُّل اْلَْرُض َغیَر اْلَْرِض... - قیامت روزی است که همین 
کره زمین به کره زمین دیگری بدل می شود« )سوره ابراهیم - آیه 

.)48

َوقَاَل   - أَثْقَالََها  اْلَْرُض  َوأَْخَرَجِت   - ِزْلَزالََها  اْلَْرُض  ُزْلِزلَِت  »إِذَا 
ْنَساُن َما لََها - قیامت مرحله ائی است که همین کره زمین بلرزه  اْلِ
در می آید لرزیدنی بسیار شدید - آنچنانکه هر چیز سنگینی که 
در آن وجود داشته باشد بیرون ریخته می شود« )سوره زلزال - 

آیات 1 تا 3(.

4 - در خصوص قیامت تشریحی قرآن بر تحوالت طبیعت تکیه 
می کند آنچنانکه در سوره های مختلف مکی با تندترین آهنگ 

از این تحوالت طبیعت در راستای تکوین قیامت یاد می کند.

َرْت - َوإِذَا النُُّجوُم اْنَکدََرْت - َوإِذَا اْلِجبَاُل ُسیَرْت -  »إِذَا الشهَّْمُس ُکّوِ
َرْت  لَْت - َوإِذَا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت - َوإِذَا اْلبَِحاُر ُسّجِ َوإِذَا اْلِعَشاُر ُعّطِ
- قیامت فرایندی است از پروسس وجود که - خورشید در هم 

پیچیده و فشرده می شود - ستارگان تاریک می شوند - کوه ها به 
حرکت در می آیند - و شتران با ارزش بی صاحب رها می شوند 
- حیوانات وحشی دور هم جمع می شوند - و دریاها بر افروخته 

می شوند« )سوره تکویر - آیات 1 تا 6(.

5 - و اما در خصوص قیامت تبلیغی یا قیامت توصیفی با عنایت 
به اینکه در تبلیغ و توصیف تبلیغ کننده یا توصیف کننده موضوع 

در رابطه با هر موضوعی موظف است:

اوال برای اینکه مخاطب او بتواند حرف گوینده را فهم کند در 
کانتکس ادبیات و دیسکورس حاکم بر اندیشه مخاطب صحبت 

بکند.

ثانیا در این رابطه است که گوینده باید خود را در ظرف زمانی 
و تاریخی و جغرافیائی مخاطب قرار دهد.

ثالثا گوینده موظف است که برای اینکه پیام او بتواند در جامعه 
و  روانشناسی  خودویژگی های  بکند  مثبت  فونکسیون  ایجاد 

جامعه شناسی و محیطی مخاطب را در نظر بگیرد.

که در  اسالم  پیامبر  مانند  برای شخصی  که  رابطه است  این  در 
قرن هفتم میالدی در شبه جزیره عربستان می خواهد کار خود 
و  پیچیده ترین  و  عظیم ترین  باره  در  هم  آن  بکند،  آغاز  را 
الهی ماقبل  پیامبران  علمی ترین و فراگیرترین موضوع که حتی 
او توان طرح فراگیر آن - مانند پیامبر اسالم - نداشته اند، راهی 
جز این نمی ماند که پیامبر اسالم برای اینکه بتواند به لحاظ عینی 
و ذهنی جامعه قرن هفتم میالدی مکه و شبه جزیره عربستان را 
را  طبیعت  حادثه  عظیم  غول  این  کند،  پیام خود  آماده جذب 
پر  ادبیات و فهم خود مردم عربستان صحبت بکند.  با زبان و 
و  بیست  قرن  در عصر  قیامت  که حادثه  وقتی  که  است  واضح 
کرده  پیشرفت  دریاها  و  اعماق آسمان  تا  سیانس  علم  که  یکم 
انسان  انسان در آورده است، هنوز  و همه چیز را تحت سلطه 
قرن بیست یکم توان فهم قیامت به صورت علمی ندارد و در 
تعبد  از  سخن  تعقل،  بر  تکیه  جای  به  هنوز  قیامت  فهم  برابر 
داشت؟  هفتم  قرن  مکه  مردم  از  می توان  انتظاری  چه  می کند، 
مردمی که از جهالت قانونمندی وجود را تحت عنوان مالئکه 
دختران خداوند می دانستند و بت های زندگی خود را به صورت 
خدایانی در آورده و در پای آن به سجده می افتادند و گروه ها 
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یاد  از آن ها  لفظ جن  با  اجتماعات غیر عرب مکه که قرآن  و 
حمام های  در  که  می ساختند  انسان  رقیب  موجوداتی  می کند، 

متروکه زندگی می کنند و یا در مکان های تاریک و غیره.

پر واضح است که از آنجائیکه پیامبر اسالم یک روشنفکر نیست 
که فقط بخواهد پیام به خاطر پیام مطرح کند و دنبال آن است که 
به عنوان آخرین پیامبر با پیام خود تمامی بشریت از قرن هفتم تا 
آخر تاریخ موضوع دعوت خود قرار دهد و به قیامت به عنوان 
موتور حرکت خود تکیه می کند و حتی در آیات و سور مکی 
بیش از توحید بر آن تکیه می کند، راهی جز این ندارد جز اینکه 
قیامت را هر چند در عرصه تبیین و تکوین و تشریح می تواند 
به خاطر  توصیف  در عرصه  اما  کند،  مطرح  علمی  به صورت 
معنا و مفهوم  توانست آن همه  نخواهد  نظری مخاطب  ضعف 
می بردند  سر  به  مطلق  فرهنگی  فقر  در  که  مخاطبینی  برای  را 
توصیف نماید؛ لذا در این رابطه پیامبر اسالم مجبور بود که با 
زبان و ادبیات خود آنها، به توصیف قیامت بپردازد و اما زبان و 
ادبیات مردم مکه و شبه جزیره قرن هفتم چه بود که پیامبر بتواند 

در کانتکس آن به توطیف قیامت بپردازد.

تردیدی آن مردم در آن صحرای خشک  بدون هیچ شک و 
باغ،  برایشان  دنیا  این  مادی  ارزش های  بهترین  یزرع  لم  و 
آب، نهر، سایه، تخت، سکس، شراب و میوه های رنگارنگ 
بود، چرا که چیزی جز آفتاب سوزان و صحراهای خشک و 
برای  تفریح حتی  بهترین  بودند.  ندیده  و...  گرسنه  شکم های 
ثروتمندترین آن ها جام شرابی و تخت لب آبی و سایه درختان 
میوه رنگارنگ و دختران چشم گاوی یا حور العین باکره و... 
بوده است. آن ها غیر از این ها لذتی نمی شناختند تا پیامبر اسالم 

در توصیف قیامت بر آن ها تکیه کند.

که  نیست  از عریضه  این موضوع خالی  بیان  البته در همین جا 
پیامبر  مخاطب  مردم  عموم  مقصودمان  این ها  می گوئیم  وقتی 
دست  انگشتان  تعداد  از  که  مخاطبین  اخص  نه  است  اسالم 
تجاوز نمی کردند و البته آن ها توان فهم لذت های متعالی تر از 
همین  به  داشتند  و...  نهرها  و  باغ ها  و  شراب  و  سکس  لذت 
دلیل برای امام علی در نهج البالغه و دعای کمیل بهترین لذت 
عبادت خالص پروردگار است که اگر یک فرد یک ذره از آن به 
مذاقش شیرین بیاید، هزاران شیرینی دیگر مثل سکس و شراب 

و باغ های میوه تلخ خواهد شد آنچنانکه این یک ذره به مذاق 
حافظ شیرین آمد:

از در خویش خدایا به بهشتم مفرس / که بر کوی تو از کون و 
مکان ما را بس

و  شراب  و  سکس  خاطر  به  را  خدا  حافظ  و  علی  امام  هرگز 
آن ها  نگاه  از  عبادت  این  چراکه  نمی کنند  عبادت  بهشت  میوه 
عبادت تجار و بازرگانان است نه عبادت احرار و آزادگان؛ لذا 
و  تشریح  و  تبیین  زبان  در  اگرچه  اسالم  پیامبر  رابطه  در همین 
اما در  تکوین قیامت هرگز خود را محصور عصر خود نکرد، 
زبان توصیف قیامت راهی جز این نداشت که با زبان خود آنها 

به توصیف قیامت بپردازد.

به تفسیر آیات 22 تا 36  به این مقدمه می توانیم  با توجه  حال 
قیامت  باب  در  آیه   14 این  همه  که  بپردازیم  مطففین  سوره 
توصیفی است بر پایه آنچه که فوقا مطرح شد. در این 14 آیه 
قرآن به توصیف دو گروه اجتماعی در رابطه با اسالم در بهشت 
دیگری  و  هستند  ابرار  گروه  این  از  یکی  که  می پردازد  آینده 
توصیف  اینچنین  لذا  ادبیات؛  همان  با  کفار،  و  مجرمین  گروه 
تخت ها  بر  هستند  پایدار  نعمت  در  قیامت  در  ابرار  که  می کند 
این  به  به رسیدن  تکیه زده اند و در چهره آن ها شادابی نسبت 
لذت ها موج می زند از شراب مختوم می نوشند و از چشمه های 
بهشت آب می خورند و بر کافرانی که در دنیا به آن ها نیشخند 

می زدند، آن ها امروز نیشخند می زنند. ☼

والسالم 
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1 - در این راه آنچنانکه معلم کبریمان در مقدمه درس چهارم اسالم شناسی ارشاد گفت »ابید این اصل 
را نصب العنی خویش قرار دهیم که رشد تضادهای فرعی ابعث فرعی شدن تضادهای اصلی نشود«

چه کفر آن را نام و چه ایمان ز هر چه از راه وامانی

چه جابلقا چه چابلسا به هر چه از دوست دور افتی

2 - آنچنانکه معلم مان شریعتی در درس اگزیستانسیالیسم اسالم شناسی ارشاد به ما آموخت در صحنه 
دایلوگ نقادانه ابید مشا خود را به صورت کیسه بوکسی درآوردید ات خماطبنی اب مشا بتوانند توسط بوکسی 

اب این کیسه های بوکس مشت های خویش را قوی کنند.

از دست  را  عقیده هامیان  ابید  اندیشه ها  دایلکتیکی  نقد  در صحنه  داد که  اید  ما  به  شریعتی   – 3
عقده هامیان مصمون بدارمی و در اجنام این هدف سخت از خداوند کمک بگریمی که او در نیایش خویش 
گفت »خداای عقیده ام را از دست عقده هامی مصون نگه دار، به من حتمل عقیده خمالف عطا کن، 

خودخواهی را چندان در من بُکش ای چندان بر ِکش ات خودخواهی دیگران احساس نکنم.«

4 - شریعتی به ما آموخت که در صحنه نقد دایلکتیکی اندیشه دیگران بیش از آنکه بیندیشم ات در 
جدال چگونه حریف را به زانو دربیاورمی، فکر کنیم ات اندیشه موضوع را نقد را خوب تر فهم کنیم یعنی 

پیش از آنکه بیاندیشیم ات چه بگوئیم، فکر کنیم که چه می گویند.

5 - شریعتی ما را آموزش داد ات در صحنه جدل دایلکتیکی نقادانه اندیشه دیگران سعی کنیم زمانی که 
به طرح اندیشه خمالف می پردازمی مانند یک مومن به آن اندیشه به طرح آن بپردازمی و تنها موقعی که به 

نقد اندیشه خمالف می پردازمی از زاویه مومن به اندیشه خود آن را نقد کنیم.

6 – شریعتی به ما آموخت برای اینکه هدف مناظره دایلکتیکی کشف حقیقت ابشد نه سرکوب نظر 
خمالف، ابید در عرصه جدال تئوریک به عقیده خمالف خوب محله نکنیم بلکه بد دفاع کنیم چراکه محله 
مستقیم به هر اندیشه ابعث می شود که متامی آن اندیشه را به چالش بکشیم بی آنکه بدانیم حقیقت، 
امری نسبی است نه مطلق، یعنی هر اندیشه ائی می تواند هر چند غلط و ابطل هم ابشد نصیبی از 

حقیقت برخوردار ابشد. مولوی در این رابطه می گوید:

آنک گوید جمله حقند احمقیست

و آنک گوید جمله باطل او شقیست

همچنانک هر کسی در معرفت

می کند موصوف غیبی را صفت

فلسفی از نوع دیگر کرده شرح

باحثی مر گفت او را کرده جرح

و آن دگر بر هر دو طعنه میزند

و آن دگر از زرق جانی می کند

هر یک از ره این نشان ها زان دهند

تا گمان آید که ایشان زان ده اند

این حقیقت دان نه حقند این همه

نی به کلی گمرهانند این رمه

زانک بی حق باطلی ناید پدید

قلب را احمق ببوی زر خرید

گر نبودی در جهان نقدی روان

قلب ها را خرج کردن کی توان

تا نباشد راست کی باشد دروغ

آن دروغ از راست می گیرد فروغ

بر امید راست کژ را می خرند

زهر در قندی رود آنگه خورند

گر نباشد گندم محبوب نوش

چه برد گندم منای جو فروش

پس مگو کین جمله دم ها باطلند

باطالن بر بوی حق دام دلند

کی
التا

ت پ
سا

جل
به 

ی 
هائ

گاه 
م ن

 نی
سله

سل

2 جلسات پالتاکی
 در ترازوی
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بی حقیقت نیست در عالم خیال پس مگو جمله خیالست و ضالل

تا کند جان هر شبی را امتحان حق شب قدرست در شب ها نهان

نی همه شب ها بود خالی از آن نه همه شب ها بود قدر ای جوان

امتحان کن وانک حق است آن بگیر در میان دلق پوشان یک فقیر

باز داند حیزکان را از فتی مومن کیس ممیز کو که تا

تا جران باشند جمله ابلهان گرنه معیوبات باشد در جهان

چونک عیبی نیست چه نااهل و اهل پس بود کاالشناسی سخت سهل

چون همه چوبست اینجا عود نیست ور همه عیب است دانش سود نیست

و آنک گوید جمله باطل او شقیست آنک گوید جمله حقند احمقیست

تاجران رنگ و بو کور و کبود تاجران انبیاء کردند سود

هر دو چشم خویش را نیکو مبال می مناید مار اندر چشم مال

بنگر اندر خسر فرعون و ثمود منگر اندر غبطه این بیع و سود

مثنوی – دفرت دوم – ص 338 – بیت 2961

7 - برای اینکه جلسات اپلتاکی بتواند مستمر گردد مناظره های اپلتاکی 
ابید صورت میزگرد پیدا بکند نه حمیط ابز و این ات توسط آن بتوان وزن 
و  میزگرد  تئوریک  دستاورد  اب  و  برد  ابال  را  جلسات  و کیفی  تئوریک 
مناظره های اپلتاکی هم بسرتساز جلب خماطب بیشرت بشود و هم برای نشر 
مستضعفنی راهگشای تئوریک گردد؛ لذا برای اجنام این مقصود ابید حرکت 

اپلتاکی را دو فرایندی کرد.

فرایند اول فرایند تروجیی به صورت میزگرد اب تعداد حمدود نریوهای کیفی از 
قبل دعوت شده ابشد و پس از ضبط فرایند اول در فرایند دوم به صورت 
تبلیغی اب برونی کردن میزگرد اپلتاکی در »سایت پیشگام مستصعفنی ایران« 
ای سایت های خویشاوند به نشر آن بپردازمی. البته الزمه این امر داشنت نگاه 

و منظر و رویکرد کیفی به جای رویکرد کمی به اپلتاکی است.

ارزش جلسات اپلتاکی به تعداد شرکت کنندگان کمی آن نیست بلکه به 
نوآوری های تئوریکی است که جلسات اپلتایکی برای جامعه ایران به ارمغان 
می آورد و برای اجنام این مقصود متولیان این امر مهم ابید واقف ابشند که 
فرایند حرکت جامعه ایران در این شرایط فرایند تروجیی است نه تبلیغی و 
هتییجی. یعنی ابید بدانیم که هی در جلسات اپلتاکی دنبال این نباشیم که 
چند نفر اپی صحبت های اپلتاکی نشسته اند و ای چند نفر اپلتاکی گوش 

می کنند، این ها برای اپلتاکی ارزش زا نیست.

از نیمه دوم سال 50 در حسینیه ارشاد بیش از 2000 نفر فقط دانشجوی 
شریعتی شرکت  اسالم شناسی  جلسات  در  اب کارت  انم کرده  ثبت  رمسی 

می کردند که در اتریخ اندیشه مذهبی جامعه ما برای مهیشه بی مثال و بی 
سابقه می ابشد اما آنچنانکه در جلسات درس 37 و 38 شریعتی دیدمی 
از زابن شریعتی شنیدمی که شریعتی به جای این خیل بی مشار خماطبنی آرزو 
می کرد »ای کاش به اندازه انگشتان یک دست او می توانست )به جای 
این ها افراد خیل لشکری( در این کالس های اسالم شناسی افرادی بسازد که 
توان تولید فکر و تولید اندیشه داشته ابشند« و به علت مهنی خالء افراد 
تولید کننده فکر و اندیشه بود که برعکس آنچه شریعتی می گفت اب بسته 
شدن ارشاد نه تنها درب های ارشاد در دورترین دهات ایران ابز نشد بلکه 
حتی اب خمفی و دستگری شدن شریعتی برای مهیشه درب حسینیه ارشاد بسته 
شد و این موضوعی بود که ساواک ضد خلقی شاه هبرت از خود شریعتی 
می فهمید چراکه ساواک به درستی می فهمید که تنها یک نفر در حسینیه 
نفر،  یک  این  اب گرفنت  لذا  مستمع اند؛  بقیه  دارد  فکر  تولید  توان  ارشاد 

حسینیه متام خواهد شد.

مثل  بلکه سازمان هائی  نبود  ارشاد شریعتی  فقط خمصوص  آفت  این  البته 
جماهدین خلق هم گرفتار مهنی آفت بودند چراکه اب دستگریی حممد حنیف 
نژاد در ادامه ضربه شهریور ماه 50 مراد دلفانی طاق تئوریک این سازمان 
فرو رخیت و بن بست و انشعاب و کوداتی جماهدین مهگی پس لرزه های 
حذف حممد حنیف نژاد توسط ساواک بود. هر چند بعدا افرادی مثل شهید 
حممد اکربی آهنگر کوشیدند اب جایگزین کردند اندیشه شریعتی به جابی 
پروژه انمتام حممد حنیف نژاد اقدام به ابزشناسی و ابزسازی سازمان جماهدین 
خلق در ادامه ارشاد بکنند، ولی به علت شهادت حممد اکربی آهنگر مهراه 
اب سرور آالدپوش این پروژه هم مانند پروژه حممد حنیف نژاد انمتام ماند، 
در نتیجه شرایط جهت سیطره کامل اندیشه چپ توسط اپورتونیسم حتت 
رهربی تقی شهرام و هبرام آرام فراهم شد که حاصل آن شد ات شریعتی از 

انتقال اندیشه اش به سازمان جماهدین خلق انامید بشود.

به سازمان  او  اندیشه  انتقال  این  فکر می کرد که  اشتباه  به  البته شریعتی 
جماهدین خلق توسط حسن آالدپوش و حمبوبه متحدین صورت می گرید، 
در صورتی که خود این دو نفر جزء قرابنیان جراین اپورتونیستی جماهدین 
خلق بودند و به مهنی دلیل شریعتی بعد از شهادت حسن و حمبوبه در انمتام 
ماندن پروژه خود در سوگ شهادت این دو نفر به عزا نشست و به مهنی 
دلیل شاید خواندنی ترین اثر شریعتی که برای مهیشه زنده می ماند قصه حسن 
و حمبوبه ابشد، چراکه در قصه حسن و حمبوبه، شریعتی عالوه بر اینکه به 
صورت مسبلیک و اشاره اوضاع سیاسی جامعه ایران در دهه 50 به حتلیل 
می کشد و اسرتاتژی خود اب آن شرایط مطرح می کند، نقشه راه خود را هم 
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تبینی می مناید که این نقشه چیزی جز این نبوده که شریعتی پس از شهادت 
حممد حنیف نژاد اب طرح اسرتاتژی »آن ها که رفتند کار حسینی کردند و 
آن ها مانده اند ابید کار زینبی کنند و گرنه یزیدی اند« پروژه حرکت خودش 

را جهت جایگزینی و آلرتانتیوی حممد حنیف نژاد مطرح می کند.

اما آنچه ابعث بن بست اسرتاتژی شریعتی جهت انتقال حرکت ارشادی 
هنگام  زود  شهادت  یکی  شد  خلق  جماهدین  سازمان  به  خود  زینبی  ای 
حممد اکربی آهنگران به مهراه سرور آالدپوش بود، دوم تکیه اشتباه شریعتی 
جهت انتقال حرکت خود به سازمان جماهدین به جای حممد اکربی آهنگر 
و سرور آالدپوش بر حسن آالدپوش و حمبوبه متحدین بود. البته شریعتی 
به طور مداوم اب حممد اکربی آهنگران در حسینیه ارشاد در متاس بود و 
تقریبا حممد اکربی آهنگران به صورت سیستماتیک در جلسات شریعتی و 
به خصوص در کالس های اسالم شناسی شرکت می کرد و جزوه »پرسش 
و اپسخ« شریعتی بر خالف آنچه که شایع است اپسخ های شریعتی به 
سوال های حممد اکربی آهنگران و سرور آالد پوش و جمتبی آالدپوش است 
نه حسن آالدپوش و حمبوبه متحدین و شاید هبرت این ابشد که بگوئیم که 
بزرگ ترین معمار تئوریک سازمان جماهدین خلق پس از شهید حممد حنیف 
حمتوای  و  مضمون  حلاظ  به  است که  آهنگران  اکربی  حممد  شهید  نژاد، 
تئوریک این دو معمار بزرگ سازمان جماهدین خلق، اندیشه شهید حممد 
حنیف نژاد یک اندیشه صد در صد انطباقی در کانتکس و ادامه اندیشه 
انطباقی ابزرگان بود برعکس اندیشه شهید حممد اکربی آهنگران که صد در 
صد یک اندیشه اسالم تطبیقی در کانتکس و ادامه اندیشه شریعتی شکل 
گرفته بود و این موضوع علت بن بست ارشاد شریعتی و سازمان جماهدین 
خلق می ابشد که خود این بن بست ارشاد شریعتی و سازمان جماهدین در 
تکوین  بسرتساز  آهنگران  اکربی  حممد  شهید  شهادت  از  پس   55 سال 
حرکت آرمان مستضعفنی در اتبستان 55 شد چراکه موسیسن آرمان پس 
از شهادت حممد اکربی آهنگران به درستی درایفتند که هم ارشاد شریعتی 
به اپاین راه خود رسیده است و هم جماهدین خلق در بریون زندان به بن 
بست کامل تشکیالتی و تئوریک و اسرتاتژی رسیده اند، هر چند در زندان 
فراگری  اب سوانمی  مقابله  ات ضمن  می کردند  تالش  رجوی  مسعود  جراین 
اپورتونیستی، اقدام به ابزسازی جماهدین خلق طبق سنت و نقشه راه حممد 
حنیف نژاد بکنند، یعنی مهان تالشی که بعد از انقالب 57 از زندان به 
بریون زندان منتقل شد و جماهدین خلق امروز فرزندان مهان حرکت ابزسازی 
شده مسعود رجوی در زندان در ادامه نقشه راه شهید حممد حنیف نژاد 
می ابشند ولی مصیبتی که در این رابطه نصیب حرکت شریعتی شد اینکه راه 

حممد اکربی آهنگران پس از شهادتش که مهراه اب شهادت سرور آالدپوش 
و جمتبی آالدپوش اجنام گرفت نه در بریون زندان و نه در زندان نتوانست 
استمرار پیدا کند و شاید هبرت این ابشد که بگوئیم اب شهادت حممد اکربی 
آهنگران راه سازمان گرااینه حرکت شریعتی در بریون از ارشاد ُمرد، هر چند 
جنازه  در اپی  شریعتی  افتاده  زمنی  به  پرچم  ات  آرمان کوشیدند  موسسنی 
حممد اکربی آهنگران در خیاابن ظهریاالسالم در کنار جنازه شهید سرور 
آالدپوش و جمتبی آالدپوش را بلند کنند، ولی ات این زمان موفق نشدند که 
صد البته نزدیک به چهل سال است که تالش می کنند ات اب شعار ارشاد 
ابز حممد اکربی آهنگران ای شریعتی ابز سازمان جماهدین خلق این مسری به 

بن بست رسیده را ابز کنند.

8 - بنابراین اگر خویشاوندان اپلتاکی می خواهند حرکتشان مثمرمثر اترخیی 
بشود و به بن بست نرسند ابید:

اوال دست از کمیت گرائی و هویت گرائی و جذب کمی متاشاگر و خماطب 
جذب کنند  توانسته اند  نفر  چند  نکنند که  فکر  این  به  اصال  و  بردارند 
در  است  توانسته  جمازی  فضای  عرصه  در  آن ها  حرکت  چقدر  اینکه  ای 
واقعیت اجتماعی ایران اتثریگذار ابشد ای اینکه مثال چه کنند که خماطبنی 
خود را بیشرت کنند؟، مثال اگر امروز 5 نفر است فردا ده نفر بشوند. مهه 
این خیال های غلط و اشتباه است و خویشاوندان اپلتاکی را به بن بست 

می کشاند.

اثنیا خویشاوندان اپلتاکی ابید بدانند که جامعه ما و جنبش ما و حرکت 
زمانی  ات  و  است  تئوریک  حبران  این شرایط گرفتار  در  ایران  مردم  اترخیی 
اسرتاتژیک  و  ایدئولوژیک  حبران  عرصه های  در  تئوریک که  حبران  این  که 
و  انقالب  ات  اگر صد  نشود،  است حل  درآمده  منایش  به  تشکیالتی  و 
اصالحات و رفرم هم در این جامعه اجنام بگرید ابز آش مهان آش است و 

کاسه مهان کاسه.

اثلثا خویشاوندان اپلتاکی ابید بدانند که در این حبران تئوریک اترخیی جامعه 
و جنبش ایران نیازمند به ایده ها و مفاهیم نوین تئوریک هست، لذا ات زمانی 
تئوری های مندرس هزار  بر علیه  تئوریک  نوآوری نظری و  این  که توسط 
ساله اسالم فقاهتی و دگماتیسم ارجتاع مذهبی و تئوری های اسالم صوفیانه 
انطباقی لیربالیسم مذهبی و تئوری های لیربال دموکراسی اقتصادی و فلسفی 
و سیاسی و اخالقی بسرتساز سرمایه داری احنصاری جهانی شوریدن نکنیم، 

قطعا هیچگونه شوریدن عملی در این جامعه اثر خبش خنواهد بود.
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و  نظری  نوآوری  اپلتاکی  خویشاوندان  اصلی  وظیفه  زمانی که  ات  بنابراین 
هر گونه  نباشد  مستضعفنی«  »نشر  اندیشه  علمی  نقد  توسط  تئوریک 
دهان  از  را  شیپور  ای  بود  خواهد  هاون کوفنت  در  آب  تالشی  و  حرکتی 
بست  بن  و  انامیدی  و  أیس  آن  نتیجه  قطعا  و  است  نواخنت  گشادش 

خویشاوندان اپلتاکی ما خواهد شد.

بنابراین هرگز خویشاوندان اپلتاکی نباید رسالت و وظیفه خودشان را تبلیغ 
»نشر مستضعفنی« بدانند بلکه فقط و فقط و فقط کار آن ها ابید نوآوری 
نظری و تئوریک توسط نقد علمی »نشر مستضعفنی« ابشد هر چند به 
اپلتاکی ابید  نفر جذب کنند خویشاوندان  تنها یک  نفر  میلیون ها  جای 
مطمئن ابشند که اگر در عرصه تولید نوآوری نظری و تئوریک بتوانند فقط 

یک نفر هم به مرحله تولید اندیشه برسانند که موفق شده اند.

هم به قدر تشنگی باید چشید آب دریا را گر نتوان کشید

اینکه  توجه کنند  آن  به  نکته کلیدی که خویشاوندان اپلتاکی ابید   - 9
پیشگامان جنبش و مردم ایران در طول بیش از صد سال گذشته توسط دو 
انقالب بزرگ و یک هنضت بی بدیل در اتریخ جنبش خلق های کشورهای 
پریامونی کوشیده اند ات به خیال خود معضالت اترخیی مردم که از عقب 
ماندگی ات دسپاتیزم سیاسی نظام های اقتدارگرا و تواتلی تر ادامه دارد، توسط 
انقالب های پی در پی حل منایند اما از آجنائیکه آن ها معضالت عملی 
در کانتکس  سال گذشته  از صد  بیش  طول  در  را  ایران  مردم  اجتماعی 
حل  جهت  در  تالشی  نتیجه ائی  در  منی کردند  تبینی  تئوریک  معضالت 
ریشه ائی تئوریک معضالت اجتماعی نداشته اند و فکر می کردند بدون حل 
تئوریک ریشه های معضل عملی اجتماعی، توان حل این معضالت عمل 

اجتماعی وجود دارد.

لذا به این دلیل بود که اب تکیه بر انقالابت و اصالحات پی در پی تالش 
می کردند ات به حل این معضالت عملی اجتماعی ایران بپردازند، در نتیجه 

این امر ابعث شده ات خود منک گندیده شود چراکه:

وای به روزی که بگندد منک هر چه بگندد منکش می زنند

و به موازات اجنام این انقالب های پی در پی بدون تئوری بوده است که 
ایران شده است »سال به سال دریغ از اپرسال« و به مهنی  شعار مردم 
ترتیب دست از انقالب و اصالحات مهه چیز شسته اند و ابل های خود را 
آویزان کرده اند و 36 سال است که به استحاله رژمی مطلقه فقاهتی توسط 
صندوق های مهندسی شده رای فکر می کنند و اب آن آفتابه را در اپی حلیم 

کردن قرابنی می کنند.

10 - خویشاوندان اپلتاکی اگر رسالت خودشان در این زمان فقط در 
کانتکس نوآوری نظری و تئوریک تعریف کنند، ابید بدانند که معضالت 
تئوریک در جامعه مذهبی ایران نه تنها دامنگری جنبش ایران می ابشد بلکه 
از آفریقا ات  به علت سلطه اسالم فقاهتی و اسالم خشونتی بر مسلمنی 
فقاهتی که  اسالم  بر  تئوریک  اب یک شوریدن  تنها  آسیای جنوب شرقی 
مهان اسالم خشونتی هم می ابشد، می توان متامی جراین های اسالم فقاهتی 
املسلمنی و داعش و  اخوان  فقاهتی ات  از رژمی مطلقه  و اسالم حکومتی 
القاعده و بوکو حرام و غریه به زانو درآورد و قطعا ات زمانی که این شوریدن 
و  والیتی  روایتی،  حکومتی،  خشونتی،  فقاهتی،  اسالم  علیه  بر  تئوریک 
زایرتی صورت نگرید، اگر صد ابر هم این جراین ها را به زانو درآورمی، ابز 
به شکلی مهیب تر از خاکسرت مبباران های ضد انسانی فلوجه و شکنجه 

گاه های ابوغریب و گوانتاانما سر بریون می آورند.

11 - خویشاوندان اپلتاکی ابید بدانند که ما در هر جلسه آن ها چشم 
انتظار آن هستیم ات بینیم که از تنور داغ نقد بی رمحانه »نشر مستضعفنی« 
اب  شریعتی  »کدامنی  مانند  ات  می کند  زایش  جدیدی  مفاهیم  چه  آن ها 
کدامنی اسالم؟« جلسه اول اپلتاکی بسان زنبور عسل از شهد گل هایشان 

عسل بسازمی و به صورت تئوری نوین حتویل جامعه و اتریخ ایران بدهیم.

12 - خویشاوندان اپلتاکی ابید بدانند که وظیفه ما در این زمان نه جذب 
نریو است و نه تشکیل حزب مستضعفنی ایران است، بلکه فقط و فقط 
مفاهیم  توسط کشف  جمازی  فضای  اب  ایران  اجتماعی  واقعیت  بنی  پیوند 
جدید تئوریک برای انقالب تئوریک در جامعه دینی ایران می ابشد که بنابه 
گفته هگل »هر گونه حتولی در این جامعه دینی ایران ابید از کاانل دین 

اجنام بگرید.«

13 - خویشاوندان اپلتاکی ابید بدانند علت موفقیت غرب از بعد از قرون 
وسطی و علت شکست ما از بعد از دو انقالب و یک هنضت بزرگ، 
این است که مغرب زمنی قبل از انقالب و حتول اجتماعی اقدام به حتول 
و  اسکوالستیک  توانستند  تئوریک  تئوریک کردند و اب شورش  انقالب  و 
فئودالیسم را شکست دهند، اما ما برعکس، قبل از انقالب و حتول تئوریک 
کوشیدمی که به حتول و انقالب در واقعیت جامعه ایران بپردازمی و به مهنی 

دلیل ات امروز در این رابطه شکست خورده امی. ☼

ادامه دارد  
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1-چهنیازیبهتفسیرقرآن؟

دو مشخصه محوری پروسس تکوین قرآن عبارت است از:

الف - دینامیزم تکوین قرآن. ب - دیالوگی بودن پروسه تکوین قرآن.

در رابطه با دینامیزم تکوین قرآن آنچنانکه قبال مطرح کردیم قرآن در میان تمامی 
کتاب های وحیانی انبیاء الهی و کتاب های الهامی عرفانی، تنها کتابی است که محتوای 
آن به صورت تدریجی و تکاملی در بستر پراکسیس جامعه سازانه پیامبر اسالم در 

طول 23 سال بر پیامبر اسالم نازل شده است. همین مشخصه

الف – نزول تدریجی، ب - تکاملی بودن پروسس نزول،

ج – بستر جامعه سازانه نزول آن، باعث گردیده تا قرآن در میان تمامی کتاب های 
وحیانی انبیاء الهی و کتاب های الهامی عرفانی تنها کتابی باشد که دارای مشخصه 
دینامیزم تکوین است و همین دینامیزم تکوین قرآن عاملی شده تا اسالم بعد از وفات 
پیامبر اسالم و قطع وحی نبوی بر بشریت، به صورت اسالم تاریخی متولد گردد که 

مشخصه ی اصلی این اسالم تاریخی مسلح بودن به دینامیزم درونی بر سه پایه:

الف - اجتهاد در اصول و فروع،

ب - الگوی شخصیتی پیامبر اسالم به عنوان اسوه و امام و الگو و نمونه شدن اخالقی 
برای بشریت همیشه تاریخ،

ج - الگوی مدینه النبی، - جامعه ائی که پیامبر اسالم در مدت 10 سال حرکت مدنی 
خود بر پایه قرآن بنا کرد - به عنوان یک جامعه الگوئی و نمونه برای همیشه بشریت 
تا آنچنانکه شاه ولی هللا دهلوی می گوید »بشریت آینده بتواند متدولوژی جامعه سازانه 

کنکریت و مشخص بر پایه فهم زمان و فهم دینامیزم اسالم تاریخی کسب نماید.«

تکوین  پروسه  بودن  دیالوگی  قرآن  دوم  مشخصه  کردیم  مطرح  فوقا  آنچنانکه  اما 
قرآن می باشد که اهمیت این موضوع در شناخت قرآن اهمیتی در حد اندازه دینامیزم 
تکوین قرآن دارد، چراکه اگر دینامیزم تکوین قرآن به ما می آموزد که قرآن دارای 

الواح تورات  یک متن دفعی و پکیجی مانند 
نیست  الهی  پیامبران  دیگر  کتاب  و  موسی 
غیر  یکنواخت  متن  یک  دارای  همچنین  و 
تکامل پذیر مانند انجیل عیسی و کتاب دیگر 
انبیاء الهی نیست و همچنین دارای یک متن 
با واقعیت کنکریت جامعه  بیگانه  و محتوای 
خود مانند کتاب های وحیانی دیگر انبیاء الهی 
پروسه  نمی باشد،  عرفا  الهامی  کتاب های  و 
تکوین قرآن معرف این حقیقت خواهد بود که:

دیالوگی می باشد  اوال قرآن دارای یک زبان 
که در چارچوب دیسکورس جغرافیای حرف 
تکوین پیدا کرده است و همین زبان دیالوگی 
قرآن  حرف  جغرافیای  دیسکورس  همراه  به 
زبان  جای  به  قرآن  زبان  تا  گردیده  باعث 
حقیقی و زبان عرفی بر زبان سمبلیک تکیه 

کند.

قرآن  تکوین  پروسه  بودن  دیالوگی  ثانیا 
وحی  مضمون  و  محتویات  تا  گردیده  باعث 
دیسکورس  چارچوب  در  اسالم  پیامبر  نبوی 
محدود مخاطبین پیامبر و پراکسیس اجتماعی 
نشین  بادیه  جامعه  در  اسالم  پیامبر  کنکریت 
عربستان مادیت پیدا کند، لذا طبیعی است که 
وحی  محتوای  و  مضمون  آن  که  زمان  هر 
متفاوت  برابر شرایط  اسالم در  پیامبر  نبوی 
تاریخی – اجتماعی قرار می گیرد، این قرآن 
و این وحی با این ساختار و با این زبان در 
تفاوت و  برابر آن جامعه نوین ساکت و بی 

 قرآن را تفسیر کنیم؟
1 چگونه
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رابطه  این  در  می آید.  در  تاریخی  غیر  کتاب  یک  صورت  به 
راهنمای  عنوان  به  بتواند  ساکت  و  خاموش  قرآن  اینکه  برای 
عمل انسان سازانه و جامعه سازانه درآید، باید این قرآن خاموش 
و ساکت را به حرف درآوریم و در همین رابطه است که سوال 
فوق که »چه نیازی به تفسیر قرآن داریم؟« در اینجا پاسخ خود 

را پیدا می کند.

چراکه نیاز ما به تفسیر قرآن به آن علت است که قرآن بر پایه 
خصیصه متن دیالوگی خود در چارچوب پاسخگوئی به پرسش های 
بادیه  در جامعه  و  میالدی  هفتم  قرن  در  اسالم  پیامبر  مخاطبین 
نشین عربستان تکوین پیدا کرده است، لذا این قرآن با این مکانیزم 
تکوین، تنها در زمانی می تواند برای ما به عنوان راهنمای عمل 
انسان سازانه و جامعه سازانه مطرح گردد که بتواند در چارچوب 
شرایط  جامعه سازانه  و  انسان سازانه  سوال های  به  پاسخگوئی 
دیالوگی  قرآن  تطبیق  همین  باشد.  تاریخی  و  جغرافیائی  مختلف 
قرن هفتم میالدی به شرایط مختلف جغرافیائی و تاریخی باعث 
به حرف آمدن قرآن خاموش می شود که این به حرف آمدن یا به 
حرف درآوردن تطبیقی قرآن ساکت و خاموش، در هر شرایط 
تاریخی و جغرافیائی و فرهنگی همان تفسیر قرآن می باشد و لذا 
در این رابطه نیاز به تفسیر قرآن، همان نیاز به حرف واداشتن 
قرآن ساکت و خاموش در هر شرایط تاریخی می باشد که عین 
همین تبیین از تفسیر قرآن، امام علی بزرگ ترین شاگرد مکتب 
وحی و بزرگ ترین دستپروده پیامبر اسالم در خطبه 158 نهج 

البالغه صبحی الصالح - ص 223 - س 6 می کند:

َو  یَْنِطَق  لَْن  َو  فَاْستَْنِطقُوهُ  اَْلقُْرآُن  بِِه ذَِلَک  اَْلُمْقتَدَی  اَلنُّوِر  »...َو 
لَِکْن أُْخبُِرُکْم َعْنهُ أاَلَ إِنهَّ فِیِه ِعْلَم َما یَأْتِی َو اَْلَحِدیَث َعِن اَْلَماِضی 
َو دََواَء دَائُِکْم َو نَْظَم َما بَْینَُکْم - قرآن نوری است که شما باید آن 
را مقتدا و راهنمای عمل خود قرار دهید - آگاه باشید که قرآن 
در برابر انسان و جامعه زمان شما تا زمانی که خودتان او را به 
حرف درنیاورید خاموش و ساکت می ماند و امروز من شما را با 
تفسیر و به حرف درآوردن قرآن خاموش و ساکت خبر می کنم که 
در این کتاب هم نور هدایت گرایانه آینده بشریت است و هم تاریخ 
حرکت جوامع و انسان های گذشته و لذا اگر این قرآن با تفسیر به 
حرف درآورید هم درمان درد انسان ساز و جامعه سازانه شما در 
آن است و هم مسیر سامان دادن به حر کت انسانی و اجتماعی 

شما در آن می باشد.«   

هر  در  قرآن  تفسیر  با  می توانیم  ما  که  است  ترتیب  این  به  و 
شرایط تاریخی و جغرافیائی و فرهنگی، قرآن ساکت و خاموش 
را به حرف درآوریم تا این قرآن بتواند به عنوان راهنمای عمل 

انسان سازانه و جامعه سازانه ما قرار گیرد.

2-سهنوعتفسیر،تفسیرتطبیقی،تفسیرانطباقی،تفسیر
دگماتیسم

شرایط  در  باید  قرآن  تفسیر  برای  کردیم  مطرح  فوقا  آنچنانکه 
مختلف تاریخی و جغرافیائی، قرآن ساکت و خاموش را در برابر 
و  انسان سازانه  عرصه  در  تا  دهیم  قرار  زمان  روز  سوال های 
جامعه سازانه، این قرآن خاموش به حرف درآید. در این رابطه 

است که.

باید به عنوان پیش فرض در نظر بگیریم فهم  اوال نکته ائی که 
زبان قرآن است، چراکه در رابطه با زبان قرآن سه نظریه مطرح 

می شود:

یکی اینکه بگوئیم زبان قرآن زبان حقیقی است، آنچنانکه مفسرین 
در  که  است  طبیعی  داشته اند.  اعتقاد  امر  این  به  آغاز  از  قرآن 
در  که  آنچه  بدانیم  حقیقی  زبان  را  قرآن  زبان  ما  که  صورتی 
ظاهر قرآن شاهد هستیم باید به عنوان محتوای اصلی پیام قرآن 
هم بدانیم، در آن صورت دیگر آنچنانکه اسالم فقاهتی و اسالم 
روایتی شیعه و سنی در طول بیش از هزار سال گذشته تکوین 
پیدا کرده است نه تنها این قرآن و اسالم تاریخی دارای دینامیزم 
نمی باشند بلکه اصل اجتهاد در اصول اسالم تاریخی هم تعطیل 
می شود و موضوع اجتهاد آنچنانکه شیخ مرتضی مطهری معتقد 
بود فقط محدود به اجتهاد در فروعات فقهی اسالم فقاهتی دگماتیسم 
حوزه ها می شود که خروجی نهائی این رویکرد اسالم دگماتیسم 
فقاهتی خواهد بود که مدت 36 سال جامعه ایران در حال تجربه 
کردن آن می باشد. همان اسالمی که بنیانگذاران آن در سال 57 
دارند و گرنه در  داخلی کم  نامه  آئین  تنها چند  بودند که  مدعی 
چارچوب کار هزار ساله فقه سنتی برای تمامی مشکالت عبادی، 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... جامعه ایران و جامعه 
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بشری پاسخ مناسب دارند. ولی وقتی سوار کار شدند »اقتصاد 
را مال خرها دانستند« و »سیاست را مال فقیه و روحانی حوزه 
فقاهتی علم کردند« و »فرهنگ مردم هم تنها مولود دولتی شدن 
فقاهتی  اسالم  چارچوب  در  مردم  این  چیز  همه  شدن  فقاهتی  و 
و روایتی و رژیم مطلقه فقاهتی حاکم دانستند« و »نظام اداری 
پادگانی خامنه ائی تسلیم  مملکت هم یک جا در چارچوب حزب 
سپاه و تشکیالت آن کردند«، بنابراین اگر زبان قرآن را حقیقی 
دانستیم راهی جز این نداریم جز اینکه به اسالم انطباقی و اسالم 

دگماتیسم فقاهتی و روایتی معتقد شویم.

دوم اینکه آنچنانکه قرآن شناسان جدید جهان عرب امثال محمد 
ارکون و نصر ابوزید و... معتقدند، زبان قرآن را عرفی بدانیم 
)نه  اسالم  پیامبر  فاعلیت  با  که  بدانیم  کتابی  یک  را  قرآن  یعنی 
قابلیت پیامبر اسالم که بسترساز دستیابی پیامبر به آبشخور وحی 
شده است که عالمه محمد اقبال به آن اعتقاد داشت( آنچنانکه خود 
پیامبر اسالم یک انسان قرن هفتمی بزرگ شده در جامعه بادیه 
نشین مکه و عربستان بود و تاثیر پذیرفته صد در صدی از آن 
فرهنگ بوده است، جامعه و مخاطبین زمان و عصر و جغرافیای 
او نیز تاثیر پذیرفته صد در صد فرهنگ آن عصر و آن زمان 
بوده اند لذا از دیدگاه این رویکرد، خود قرآن هم که با فاعلیت تمام 
عیار پیامبر اسالم و فرهنگ آن مخاطبین شکل گرفته است دارای 
همان زبان عرفی عصر و زمان پیامبر اسالم می باشد و در همین 
رابطه برای فهم آن ما مجبوریم تا زبان عرفی جامعه و عصر و 
خود پیامبر را بشناسیم و سپس در چارچوب آن به تفسیر قرآن و 

شناخت آن بپردازیم. 

خروجی نهائی این رویکرد به قرآن هم تفسیر انطباقی و اسالم 
اصالت  قرآن  زبان  رویکرد  این  در  بود چراکه  خواهد  انطباقی 
پیدا می کند و همه قرآن می شود عرضیات قرآن و خود عرضیات 
قرآن آنچنان فربه می شود که جای ذاتیان آن را هم اشغال می کند 
و از آنجائیکه طبق این رویکرد فقط ذاتیات قرآن است که امروز 
می تواند به درد ما بخورد آن هم در دایره یک نیاز روحی فردی، 
که  می شود  الغر  و  کوچک  کانتکس  این  در  آنقدر  ذاتیات  این 
حداکثر آن می شود چند تا توصیف از خداوند و یا از آخرت و 
البته خدا هم در  رسالت پیامبر اسالم و دیگر پیامبران الهی؛ و 
بیشتر که حداکثر ما  نه  باطنی می شود  این رویکرد یک تجربه 

می توانیم خودمان به تاسی از عرفای بعد از پیامبر اسالم در این 
چراکه  کنیم،  پیدا  دست  اسالم  پیامبر  از  باالتری  تجربه  رابطه 
خدای محمد خدای خشیت ترس می باشد اما خدای مولوی خدای 
عشق است که صد البته از دیدگاه اینان تجربه عشقی از خداوند 
در  حتی  لذا  می باشد،  خداوند  از  تجربه خشیت  از  باالتر  بسیار 
خصوص تجربه خداوند - که این رویکرد معتقد است که جزء 
ذاتیات قرآن می باشد - در نهایت معتقدند که تجربه عرفانی امثال 
مولوی از خداوند باالتر از تجربه پیامبر اسالم می باشد و این ها 
حتی خود را نیازمند به تجربه باطنی پیامبر اسالم از خداوند قرآن 

هم نمی بینند.

آن را  به ظاهر  اینها  از نظر قرآن که  اما در خصوص آخرت 
جزء ذاتیات قرآن می دانند از آنجائیکه این ها آخرت را به صورت 
امری بیگانه از دنیا تبیین می کنند این امر باعث شده که آخرت 
در دیسکورس این ها به صورت یک امر تعبدی مطرح شود که 
نه از طرف عرفا و نه از طرف فالسفه و نه از طرف علما قابل 
کشف و فهم نیست تنها توسط انبیاء و قرآن مطرح شده است لذا 
آن ها نه به صورت تجربی و معرفتی بلکه فقط در چارچوب یک 
پیدا می کنند نه بیشتر. همین عوامل  تعبد و تکلیف به آن اعتقاد 
باعث گردیده که در دیسکورس این رویکرد به قرآن، عرضیات 
قرآن که یک امر زمانی و غیر تاریخی و مختص به فرهنگ و 
ما  برای عصر  و  می باشند  اسالم  پیامبر  خود  تاریخ  و  جغرافیا 
و نسل ما قابل تاسی نیست تقریبا تمام قرآن را شامل می شود و 
نمی ماند  باقی  دیگری جائی  این رویکرد  در  قرآن  ذاتیات  برای 
و در همین رابطه این ها کمتر به تبیین ذاتیات قرآن می پردازند 
است هر چه حرف  پاورقی  یک  حد  در  آن ها  حداکثر حرف  و 
می زنند در باب عرضیات قرآن است که خروجی نهائی این امر 

غیر تاریخی شدن قرآن می شود.

لذا دیگر نه تنها قرآن کتاب راهنمای عمل ما برای انسان سازی 
و جامعه سازی و تاریخ سازی نخواهد بود بلکه در نهایت تنها به 
پیامبر اسالم در می آید  تا تجربه عرفانی و باطنی  صورت چند 
که مسلمانان می توانند اگر خواستند به صورت فردی با تاسی از 
این تجربه های محدود به قرآن تکیه کنند، البته از نظر این ها بهتر 
دارد.  وجود  مولوی  جمله  از  عرفا  دستگاه  در  تجربه ها  این  از 
بنابراین در نهایت رابطه این ها با قرآن می شود یک رابطه فردی 
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تکلیفی و تعبدی هر چند خودشان را تجربه اندیش و معرفه اندیش 
می دانند و دیگران را معیشت اندیش، چراکه تنها چیزی که در 
نهایت از قرآن برای این جماعت باقی می ماند شریعت و فقه قرآن 
است که معتقدند به صورت تعبدی به عنوان قشر و پوست، حافظ 
از شیخ محمود  تاسی  به  این جا هم  در  البته  پذیرفت.  باید  مغز 

شبستری که می گوید:

میان این و آن باشد طریقت شریعت پوست مغز آمد حقیقت

این جماعت معتقدند که هدف و منظور شریعت حفظ مغز است 
ولی اگر در سرتاسر اندیشه آن ها جستجو کنید کوچک ترین اثری 
از مغز نیست، البته اگر مغزی هم باشد در مثنوی مولوی است 
نه در قرآن. به همین دلیل است که این ها در تقسیم اسالم سه گانه 
آنکه  از  بیش  اندیش  تجربه  و  اندیش  معرفت  و  اندیش  معیشت 
تکیه می کنند  اسالم  فهم  متدولوژی  به  کنند  تکیه  اسالم  انواع  به 
پارادایم کیس اسالم  آن ها شریعتی  تقسیم  این  نهائی  که خروجی 
کیس  پارادایم  مطهری  مرتضی  شیخ  و  می شود  اندیش  معیشت 
پارادایم کیس  گوینده می شود  است و خود  اندیش  اسالم معرفت 

اسالم تجربه اندیش در زمان ما.

سوم آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی معتقد بود زبان قرآن را نه 
حقیقی بدانیم و نه عرفی، بلکه یک زبان سمبلیک بدانیم که مطابق 
این نظریه و دکترین قرآن به صورت یک منشور چند وجهی در 
قابلیت حفاری و  می آید که در هر عصر و نسل و قرنی قرآن 
کشف معنای نو دارد. در این رابطه است که مطابق این نظریه 
موضوع هرمنوتیک یا تاویل قرآن مطرح می شود چراکه اگر ما 
زبان قرآن را زبان حقیقی یا زبان عرفی بدانیم دیگر نیازمند به 
کشف معنا یا هرمنوتیک یا تاویل نیستیم و تنها با اعتقاد به زبان 
در  معنا  کشف  یا  تاویل  یا  هرمنوتیک  که  است  قرآن  سمبلیک 
قرآن مطرح می شود زیرا اعتقاد به زبان سمبلیک قرآن داللت بر 
این امر دارد که برای فهم قرآن نباید به ظاهر قرآن تکیه کنیم و 
آن را مطلق نمائیم بلکه باید برای قرآن یک باطنی قائل شد که 
هدف هرمنوتیک یا تاویل قرآن کشف همین باطن می باشد و با 
کشف معنا و یا کشف باطن قرآن است که ما می توانیم به قرآن 
راهنمای عمل انسان سازانه و جامعه سازانه و تاریخ سازانه دست 
پیدا کنیم و به همین دلیل، قرآن از عینک این رویکرد، بسترساز 

اسالم تطبیقی می شود، چرا که رابطه این رویکرد با قرآن یک 
رابطه اجتهادی است نه رابطه یک طرفه تقلیدی و تکلیفی مانند 
اسالم دگماتیسم فقاهتی حوزه و اسالم انطباقی که به جایگزینی 
فراگیر عرضیات قرآن منتهی می شود که البته خروجی نهائی این 
رویکرد روی آوری به دستاوردهای بشری و مطلق کردن آن ها 
به جای  آن ها در شکل عرفان و علم  با جایگزین کردن  همراه 

قرآن در اسالم انطباقی می شود.

چنانکه در اسالم انطباقی بازرگان این علم سیانس است که عامل 
عرفان  این  سروش  عبدالکریم  اندیشه  در  و  می شود  قرآن  فهم 
در  و  می گردد  قرآن  فهم  راهنمای  که  است  مولوی  شرقی  هند 
اسالم انطباقی مجاهدین خلق این علم اجتماعی است که به جای 
این  تمامی  در  می گردد.  قرآن  فهم  چراغ  بازرگان  طبیعی  علم 
اسالم های انطباقی این قرآن است که در برابر آینه علوم اجتماعی 
بالعکس،  نه  و علوم طبیعی و عرفان هند شرقی قرار می گیرد 
می باشیم.  آن  شاهد  شریعتی  و  اقبال  تطبیقی  اسالم  در  آنچنانکه 
این علوم تصویر خود را در قرآن مشاهده  لذا طبیعی است که 
می کنند نه تصویر قرآن در خود، آنچنانکه در اندیشه شریعتی و 

اقبال شاهد آن هستیم.

اینکه زبان  اقبال به علت  بنابراین در اسالم تطبیقی شریعتی – 
می دانند  سمبلیک  بلکه  عرفی  نه  و  می دانند  حقیقی  نه  را  قرآن 
تاویل  یا  با عصای هرمنوتیک  آن ها  که  باعث می شود  امر  این 
آیات قرآن معتقد به کشف معنا و کشف باطن در قرآن بشوند، از 
این مرحله است که هرمنوتیک یا تاویل و کشف معنا در قرآن 
توسط تفسیر قرآن باعث به حرف درآوردن قرآن ساکت در زمان 
طرفداران  کار  دستور  در  ضرورت  یک  عنوان  به  و  می شود 
اسالم تطبیقی قرار می گیرد چراکه از دیدگاه رویکرد به اسالم 
صورت  به  نتوانیم  قرآن  تفسیر  توسط  ما  که  زمانی  تا  تطبیقی 
تطبیقی با زمان، قرآن را به حرف در بیاوریم این قرآن در عمل 
راهنمای  نمی تواند  تاریخ سازانه  و  جامعه سازانه  و  انسان سازانه 
در  قرآن  تفسیر  که  است  ترتیب  این  به  و  گیرد  قرار  ما  عملی 
اسالم تطبیقی همان هرمنوتیک یا تاویل یا کشف معنا در قرآن 

می باشد. ☼

ادامه دارد


