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الف - جنبش های چهارگانه دانشجوئی، کارگری، اجتماعی و سیاسی ایران در بوته نقد و انتقاد:

یک سنت غلطی که بر جامعه و فرهنگ ما حامک است و جزو ابورهای 

جرایین  ای  فرد  بزرگداشت  و  جتلیل  برای  اینکه  است  شده  ما  اترخیی 

آن فرد ای �آن جراین،  می کوششمی ات به جای نقد و برریس نظری و معیل �

آن فرد ای �آن جراین بپردازمی و هرگز  به تکرمی و جتلیل و اتئید یکطرفه �

عادت نکرده امی که نقد یک فرد ای نقد یک جراین را مه جزء وظایف خود 

بدانمی. به عبارت دیگر امروز در جامعه ایران این عادت غلط در ادبیات 

ما جا افتاده است که برای احرتام گذاشنت به مرده ای زنده ای به فرد و 

جرایین تنها به اتئید مطلق یکطرفه خشک و خایل از او بپردازمی و برای 

آن فرد ای �آن جراین ارزیش قائل نباششمی در  نقد گذششته نظری و معیل �

نتیجه به نقد و برریس به عنوان تسویه حساب خشیص ای جرایین بنگرمی 

که البته ریشه این رویکرد احنرایف:

جنبش دانشجوئی ایران در ترازوی قیام 18 تیر 78

ادامه در صفحه 2
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1 - 14 خرداد و نیاز 26 ساله رژیم مطلقه فقاهتی از این مراسم:

گرچه مدت بیست و شش سال است که از فوت خمینی می گذرد )14 خرداد 68( ولی از آنجائیکه 

رژیم مطلقه فقاهتی هم در عرصه کسب مشروعیت فقهی و هم در راستای جذب مقبولیت )هواداران 

تاریخی )رهبری  ایران و هم در چارچوب کسب هویت  پنج درصدی( خمینی در جامعه امروز 

روحانیت از 15 خرداد 42( هنوز خود را نیازمند به خمینی می داند، لذا می کوشد تا پیوند خود را 

)برای دستیابی به مثلث خواسته های فوق( با قبر خمینی حفظ نماید و در کانتکس کوبیدن بر طبل 

اسالم زیارتی، اسالم قبر، اسالم نوحه، مداحی گری و اشک و گریه از قبر خمینی زیارتگاهی بسازد 

تا شاید بتواند برای رژیم مطلقه فقاهتی خود )در نگاه آن 5% مطرح شده( توسط قبر خمینی ایجاد 

تقدس و مشروعیت فقهی و مقبولیت بکند.

لذا در این رابطه است که در طول 26 سالی که از فوت خمینی می گذرد این رژیم عالوه بر اینکه 

دو روز 14 و 15 خرداد را جز تعطیلی های رسمی کشور قرار داده است، همه ساله از ماه ها قبل 

تالش می کند تا در چارچوب سازماندهی این مراسم توسط سپاه و بسیج و حزب پادگانی خامنه ائی از 

تمامی شهر و روستای ایران نیروهای هوادار سازماندهی شده خود را بسیج کنند و به تهران منتقل 

کنند تا توسط مشارکت کل نیروهای از قبل سازماندهی شده رژیم مطلقه فقاهتی تحت نهادهای بسیج، 

سپاه، جهاد، انجمن های اسالمی و غیره شهر و روستاهای ایران، این مراسم برای رژیم مطلقه 

فقاهتی و حزب پادگانی خامنه ائی هم فال باشد و هم تماشا. زیرا حضور کل نیروهای سازماندهی 

شده بسیج کشور که همه ساله توسط صرف هزینه های نجومی از طرف رژیم مطلقه فقاهتی در این 

مراسم که تنها مراسمی است که رژیم مطلقه فقاهتی به صورت سازماندهی شده )نه تنها از شهرهای 

دور افتاده حتی از روستاهای دور افتاده هم توسط ناوگان دولتی و نظامی و انتظامی مدت 26 سال 

است که بر پا می کند، عامل انگیزه دهی به این نیروها می شود( 

بنابراین علت اینکه رژیم مطلقه فقاهتی در طول 36 سال گذشته توانسته است این حداقل پایگاه 

اجتماعی خود را در شهر و روستاهای ایران نگه دارد به دلیل سازماندهی کردن آن ها زیر چتر 

نهادهای بسیج، هیئت های مذهبی، کاروان های سیاحتی، زیارتی و غیره در چارچوب اسالم زیارتی 

و اسالم مداحی گری می باشد.

به همین دلیل است که آنچنانکه در 18 تیرماه 78 و 9 دی ماه 88 مشاهده کردیم به محض اینکه 

این رژیم موجودیت خود را در خطر ببیند با تکیه بر همین حزب پادگانی و همین حداقل نیروی 

سازماندهی شده خود به قلع و قمع جریان های سیاسی و جنبش های چهارگانه اجتماعی، کارگری، 

دموکراتیک و سیاسی ایران می پردازد و تقریبا در این امر هم تا این زمان موفق شده است چراکه 

یکی از عیوب تاریخی جنبش های چهارگانه جامعه ایران نداشتن سازماندهی و تشکیالت و برنامه 

و تاکتیک و استراتژی و غیره است که این 

خواهانه  تحول  جنبش های  تاریخی  عیوب 

از  که  سالی   119 طول  در  ایران  مردم 

حرکت تحول خواهانه مردم ایران می گذرد 

سال  تا   1275 سال  در  رژی  واقعه  )از 

1394( ضربه پذیر کرده است.

سال  تا  چند  هر  فقاهتی  مطلقه  رژیم  لذا 

سازماندهی  و  تئوری  گونه  هر  فاقد   57

سواری  موج  علت  به  و  بود  برنامه  و 

و  پیشتاز  و  پیشگام  نیروهای  غیبت  در 

انقالب  توانست  ایران  مردم  پیشاهنگ 

ایران را صاحب  استبدادی 57 مردم  ضد 

حکومت  سرنگونی  از  بعد  از  ولی  بشود، 

توتالی تر پهلوی و تصاحب قدرت سیاسی و 

اقتصادی و معرفتی بی درنگ تالش کرد تا 

به سازماندهی حداقل نیروهای هوادار خود 

)در ظلل نهادهای مختلف از بسیج، حزب، 

سیاسی  و  اداری  و  اقتصادی  سازمان های 

جماعت،  و  جمعه  ائمه  مساجد،  تا  گرفته 

مذهبی،  هیئت های  فقاهتی،  حوزه های 

مداح ها و  کاروان های زیارتی و سیاحتی، 

قبرها و زیارتگاه ها و غیره( بپردازد و به 

آنچه  گذشته  در طول 36 سال  دلیل  همین 

حتی بیش از سرنیزه توانسته است این رژیم 

را حفاظت کند، همین سازماندهی هواداران 

رژیم  این  می بینیم  بطوریکه  است  خود 

مشاهده  گذشته  سال  اربعین  در  آنچنانکه 

تومان  و  دالر  میلیاردها  صرف  با  کردیم 

یک مرتبه کاروان زیارتی به صورت پیاده 

آن  توسط  تا  می کند  نجف  و  کربال  روانه 

تثبیت  عراق  در  را  خود  هژمونی  بتواند 

در حاشیه مراسم 14 خرداد 94 رژیم مطلقه فقاهتی

1درباالئیهایقدرتچهمیگذرد؟
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نماید و یا با صرف ده ها میلیارد تومان ضریح طالئی برای آن قبور 

می سازد و بعد این ضریح های طالئی سوار تریلی می کند و با تعطیل 

کردن ادارات شهرها برای بسیج مردم، شهر به شهر این ضریح طالئی 

خالی را می چرخاند تا مردم بتوانند با مالیدن و دست و لباس خود به این 

ضریح ها کسب فیض و صواب بکنند و یا با صرف ده ها میلیارد تومان 

از بیت المال مسلمین در قم مجموعه جمکران بنا می کند و در کنار آن 

تا  آقایان  دو چاه بزرگ حفر می کنند یکی برای خانم ها و یکی برای 

نامه های خودشان به امام زمان - که از نظر آن ها درون این چاه ها قرار 

دارد - بریزند و یا آنچنانکه همین امسال مشاهده کردیم با صرف صدها 

میلیارد تومان از بیت المال مسلمین برای خمینی ضریح طالئی و حرم 

و بارگاه جدیدی می سازند )که در مقایسه با ضریح طالئی امام رضا 

و امام حسین و غیره آنچنانکه خود رژیم در رادیو و تلویزیونش تبلیغ 

می کرد به مراتب عظیم تر و برتر می باشد( تا بتوانند توسط این ضریح 

و بارگاه به خمینی در نگاه مردم تقدس مذهبی ببخشند.

آیا این همه تالش رژیم مطلقه فقاهتی برای تقدیس، تکریم، تعظیم، تجلیل 

قبر و ضریح و اسالم زیارتی به خاطر عقیده و اعتقاد سردمداران این 

برای  پس  هرگز.  که  البته  است؟ صد  زیارتی  اسالم  به  مطلقه  رژیم 

چیست؟ در یک کالم برای عوام فریبی و ریا و بسترسازی جهت بسیج 

مردم در حمایت از حاکمیت خود می باشد. 

ریا حالل شمارند و باده حرام

زهی طریقت و ملت زهی شریعت و کیش

در میخانه ببستند خدا یا مپسند

که در خانه تزویر و ریا بگشایند

حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزویر مکن چون دگران قرآن را

مبوس جز لب معشوق و جام می حافظ

که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن

و گر فقیه نصیحت کند که می نخورید

پیاله ای به دهش گو دماغ را تر کن

زکوی میکده دوشش بدوش می بردند

امام شهر که سجاده می کشید بر دوش

نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

گر زمسجد به خرابات شدم خرده مگیر

مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد

زخانقاه به میخانه می رود حافظ

مگر زمستی و زهد و ریا به هوش آید

حالج بر سر دار این نکته خوش سرآید

از شافعی مپرسید امثال این مسائل

آسمان کشتی ارباب هنر می شکند

تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم

ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز

مست است و در حق او کس این گمان ندارد

برو ای زاهد خودبین که زچشم من و تو

راز این پرده نهانست و نهان خواهد ماند

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند

چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند

نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس

مالمت علما هم زعلم بی عملست

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند

گوئیا باور منی دارند روز داوری

کین همه قلب و دغل در کار داور می کنند

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن

مرو به صومعه کاجنا سیاهکارانند

می خور که صد گناه زاغیار در حجاب

بهتر زطاعتی که به روی ریا کنند

من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد

از گرانان جهان رطل گران ما را بس

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو

می صوفی افکن کجا می فروشند

که در تامب از دست زهد ریائی

به می پرستی از آن نقش خود بر آب زدم

که تا خراب کنم نقش خود پرستی را

ساقی به یار آبی از چشمه خرابات

تا خرق ها بشوئیم از عجب خانقاهی

حدیث عشق زحافظ شنو نه از واعظ

اگر چه صنعت بسیار در عبارت کرد

قدم دریغ مدار از جنازه حافظ

که گرچه غرق گناهست می رود به بهشت

حافظ کسی که عشق نورزید و وصل خواست

احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست



نشر مستضعفین 72   |   اول تیر ماه  1394   4

زسر غیب کس اگاه نیست طعنه مزن

کدام محرم دل ره در این حرم دارد

زاهد ار رندی حافظ نکند فهم چه باک

دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست

در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست

دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند

پنهان خورید باده که تکفیر می کنند

ناموس عشق و پرده عشاق می درند

عیب جوان و سرزنش پیر می کنند

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

باطل در این خیال که اکسیر می کنند

گویند رمز عشق مگوئید و مشنوید

مشکل حکایتیست که تقریر می کنند

ما از برون در شده مغرور صد فریب

تا خود درون پرده چه متویه می کنند

می خور که شیخ، واعظ، مفتی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می کنند

دیوان حافظ 

بنابراین استفاده اولی که رژیم مطلقه فقاهتی )از بسیج سازماندهی شده 

هواداران خود از شهرها و روستاهای ایران جهت شرکت( از مراسم 

14 خرداد می کند انگیزه دهی به این نیروهاست.

البته در کنار این استفاده و مهم تر از این بهره وری رژیم مطلقه فقاهتی 

می کوشد تا با داغ نگاه داشتن این بازار توسط تقدس بخشیدن به حیات 

و ممات خمینی و تقدس بخشیدن به خاک، قبر، گنبد، بارگاه و ضریح 

او برای حاکمیت خود:

اوال مشروعیت فقهی جهت کسب هژمونی بر حوزه های فقاهتی شیعه 

حاصل نماید.

قیام 15  )که سالروز سرکوب  پیوند 14 خرداد و 15 خرداد  با  ثانیا 

خرداد 42 توسط حکومت توتالی تر پهلوی می باشد( برای رژیم مطلقه 

فقاهتی خود هویت تاریخی تبیین و تعریف نماید.

ثالثا می کوشند تا آنجا که می تواند )آنچنانکه در دهه آخر حیات خمینی 

قدرت  جناح های  بین  درونی  وحدت  ایجاد  راستای  در  بودیم(  شاهد 

و  بس  آتش  شرایط جهت  تا  کنند  نمادسازی  خمینی  قبر  از  حکومت، 

جنگ تقسیم قدرت بین جناح های درونی رژیم مطلقه فقاهتی فراهم کنند.

رابعا آنچنانکه در مقدمه قانون اساسی هم دیدیم، خمینی از آغاز تالش 

می کرد تا در لوای شعار »جنگ جنگ تا رفع فتنه در کل جهان« و 

مبارزه شکلی با آمریکا و امپریالیسم جهت صدور انقالب فقاهتی خود 

و مداخله در کشورهای به خصوص مسلمان در منطقه بسترسازی کند.

به همین دلیل رژیم مطلقه فقاهتی در طول 26 سال گذشته تالش کرده 

است تا در حاشیه این مراسم با دعوت از هواداران خود در کشورهای 

دیگر به خصوص کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه شرایط جهت 

صدور انقالب فقاهتی خود به این کشورها فراهم بکند.

2 - 14 خرداد 94 و تضادهای درونی باالئی های قدرت 
رژیم مطلقه فقاهتی:

مراسم 14 خرداد امسال )سال 94( در شرایطی برقرار شد که رژیم 

فقاهتی چه در داخل کشور و چه در منطقه و چه در عرصه  مطلقه 

بین المللی گرفتار تند پیچ های استراتژیک شده است که بدون فهم این تند 

پیچ های استراتژیک امکان تحلیل در حاشیه 14 خرداد 94 وجود ندارد. 

این تند پیچ های داخلی و منطقه ائی و بین المللی رژیم مطلقه فقاهتی در 

سال 94 عبارتند از:

الف – در عرصه داخلی به موازات نزدیک شدن به انتخابات مجلس 

دهم و خبرگان رهبری )که در اسفند 94 ماه برگذار می شود( جنگ 

ورتر  شعله  و  علنی تر  فقاهتی  مطلقه  رژیم  قدرت  درونی  جناح های 

به  فقاهتی  مطلقه  رژیم  قدرت  داخلی  جناح  دو  هر  چراکه  می گردد 

وضوح می دانند که برتری در تقسیم قدرت در کسب کرسی های مجلس 

دهم و کرسی های مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه 94 می تواند در 

تثبیت هویت و قدرت و استمرار موجودیت آن ها نقش استراتژیک و 

در عرصه مجلس خبرگان رهبری  زیرا  باشد،  داشته  کننده ائی  تعیین 

به علت فوت مهدوی کنی - گرچه تحت یک وحدت اجباری و دفعی 

مدیریت حکومتی حوزه های  و  تشکیالت روحانیت  بین  که  تحمیلی  و 

فقاهتی و نهاد مدرسین حوزه فقاهتی توسط وحدت بین شیخ محمد یزدی 

و شیخ محمد تقی مصباح یزدی و شیخ موحدی کرمانی صورت گرفت 

- جناح به اصطالح اصول گرا توانست با کسب آرای بیشتری شیخ اکبر 

هاشمی رفسنجانی را ناک اوت نماید و شیخ محمد یزدی را جایگزین 

شیخ محمدرضا مهدوی کنی بکند.

اما جایگاه اجتماعی جدید شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی در شرایط جدیدی 

که از بعد از پیروزی دولت یازدهم حاصل کرده است وضعیت مدیریت 

و هیئت رئیسه فعلی شورای خبرگان رهبری را لرزان و شناور ساخته 
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جریان  از  اعم  طلب  اصالح  اصطالح  به  جناح  آنجائیکه  از  و  است 

به اصطالح اصالح طلب محمد خاتمی، روحانیون موسوی خوئینی، 

کارگزاران  جریان  کروبی،  مهدی  شیخ  موسوی،  سبز  جنبش  جریان 

به  جریان  رفسنجانی،  هاشمی  اکبر  شیخ  به  وابسته  تکنوکرات های  و 

باالخره جریان حسن خمینی  اعتدالی شیخ حسن روحانی و  اصطالح 

همگی در این شرایط معتقدند که تنها اهرمی که می تواند خامنه ائی را 

وادار به نرمش در تقسیم قدرت بکند، کسب کرسی ها و رهبری شورای 

چتر  زیر  در  تنها  چراکه  می باشد   94 ماه  اسفند  در  رهبری  خبرگان 

شرایط  که  است  ماه 94  اسفند  رهبری  خبرگان  در شورای  هژمونی 

و  فعلی  تسلیم  حالت  از  رهبری  خبرگان  شورای  ماهیت  تغییر  جهت 

گذشته خود »به رهبری و خامنه ائی« به حالت »نظارت بر خامنه ائی« 

امکان پذیر می شود.

لذا در این رابطه است که تمامی جریان های جناح به اصطالح اصالح 

طلب و اعتدالی هم دست و هم داستان شده اند تا برای به تسلیم وادار 

اکبر  شیخ  رهبری  تثبیت  توسط  پادگانیش  حزب  و  خامنه ائی  کردن 

کنند  بسترسازی  بر شورای خبرگان رهبری جدید  هاشمی رفسنجانی 

از طرف دیگر جریان های جناح به اصطالح اصول گرا در این رابطه 

می کوشند تا با تسخیر کرسی های شورای خبرگان رهبری جدید بتوانند 

هژمونی این شورا را در دست بگیرند و از انتقال هژمونی به جناح 

مقابل و هاشمی رفسنجانی جلوگیری کنند چرا که جناح به اصطالح 

اصول گرا معتقد است که انتقال هژمونی در شورای خبرگان رهبری 

جدید باعث گردش حرکت خامنه ائی از این جناح )که در طول 26 سال 

در  آنچنانکه  زیرا  می شود،  مقابل  جناح  به  است(  داشته  ادامه  گذشته 

جریان دولت نهم و دهم خامنه ائی به وضوح در حمایت بدون مرزبندی 

از دولت دهم )در جریان کودتای انتخاباتی خرداد 88( به صورت علنی 

در نماز جمعه 29 خرداد 88 با هاشمی رفسنجانی مرزبندی کرد اما 

همین خامنه ائی در انتخابات خرداد 76 در پای صندوق رای انتخابات 

دولت هفتم )به اکبر ناطق نوری( حمایت بی چون و چرای خود را از 

هاشمی رفسنجانی اعالم کرد و به صورت علنی گفت »هر کس که در 

انتخابات دولت هفتم رای بیاورد من حمایت می کنم اما برای من  این 

هیچکس مثل هاشمی رفسنجانی نمی شود.«

به همین دلیل خامنه ائی نشان داده است که در جهتگیری بین جناح های 

دو گانه قدرت، به قدرت برتر نگاه می کند. همین موضوع باعث گردیده 

است تا جناح به اصطالح اصول گرا استمرار حیات سیاسی خود را در 

گرو حفظ رهبری مطلق و فردی خامنه ائی )که توسط کسب هژمونی 

این جناح بر شورای خبرگان رهبری ممکن می شود( تعریف نمایند )و 

به همین دلیل در جلسه اضطراری که پس از فوت خمینی جهت تعیین 

جانشینی او تشکیل گردید، این جناح در برابر پیشنهاد رهبری شورائی 

که  کردند  تکیه  فردی  رهبری  بر  خمینی  جانشینی  جهت  مقابل  جناح 

فردی  رهبری  پیشنهاد  جلسه  آن  در  جناح،  این  کمی  برتری  علت  به 

آن ها رای آورد با اینکه خود خامنه ائی در این نشست طرفدار رهبری 

شورائی به جای رهبری فردی بود( چرا که حاکمیت 26 ساله این جناح 

از بعد از فوت خمینی بر قوه قضائیه، شورای نگهبان، شورای امنیت 

کشور، شورای عالی فرهنگی، شورای تشخیص مصلحت و نهادهای 

اقتصادی خارج از دولت، سپاه، بسیج، رادیو و تلویزیون و حوزه های 

فقاهتی و بیش از 20 سال بر قوه مقننه همه در راستای رهبری فردی 

خامنه ائی و حمایت همه جانبه او از این جناح بوده است.

طبیعی است که به محض کاهش حمایت خامنه ائی از این جناح وضعیت 

این جناح برمی گردد به دوره ده ساله رهبری خمینی که جناح رقیب 

می کردند  حاکمیت  فوق  مختلف  نهادهای  بر  مختلف  عنوان های  تحت 

و جناح به اصطالح اصول گرا مغلوب جناح دیگر بودند آنچنانکه در 

این رابطه حتی فرامین خمینی و حمایت بی دریغ خمینی از میرحسین 

این جناح در مجلس و بیرون  موسوی و دولت سوم و چهارم را هم 

مجلس به چالش کشیدند. به همین دلیل انتخابات اسفند ماه 94 شورای 

خبرگان رهبری هر چند همراه با انتخابات مجلس دهم برگذار می شود، 

خبرگان  شورای  انتخابات  وزنه  که  کنیم  فراموش  نباید  هرگز  ولی 

رهبری در بین این دو انتخابات بنابه دالیل فوق سنگین تر می باشد.

به همین دالیل در مراسم 14 خرداد 94 خامنه ائی کوشید تحت عنوان 

»تحریف صحبت ها و خط امام توسط طرح خاطرات امام« مانند نماز 

جمعه 29 خرداد 88 موقعیت هاشمی رفسنجانی را به چالش بکشد که 

برای فهم این موضع گیری خامنه ائی در مراسم 14 خرداد امسال کافی 

است که بدانیم که هاشمی رفسنجانی از بعد از رد صالحیت او توسط 

شورای نگهبان در خصوص کاندیداتوری انتخابات دولت یازدهم و از 

به علت حمایت  ماه 92 که  یازدهم در خرداد  انتخابات دولت  از  بعد 

پیروزی  باعث  روحانی  شیخ حسن  از  خاتمی  محمد  و  او  جانبه  همه 

یک مرحله ائی شیخ حسن روحانی در این انتخابات شد، سکوت 8 ساله 

گذشته خود را شکست و لذا در این شرایط حساس انتخاباتی می کوشد 

تا توسط طرح خاطرات گذشته خود از خمینی برای توافق هسته ائی و 

عادی کردن روابط سیاسی و اقتصادی دولت یازدهم با غرب که تنها 

رمز موفقیت اقتصادی دولت یازدهم می باشد، بسترسازی کند.

خاطرات  توسط طرح  رفسنجانی  هاشمی  پروژه  این  که  است  طبیعی 

گذشته خود از خمینی به همان اندازه که می تواند برای دولت یازدهم 
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غرب  با  رابطه  و  تحریم ها  رفع  و  هسته ائی  توافق  به  دستیابی  جهت 

)که آنچنانکه شیخ حسن روحانی می گوید شاه کلید حل همه مشکالت 

دولت یازدهم و حکومت مطلقه فقاهتی در این زمان است( جاده صاف 

باشد،  داخل حکومت  در  نظام  بین طرفداران  در  ذهنی  و  نظری  کن 

برای خود هاشمی رفسنجانی نیز در عرصه انتخابات شورای خبرگان 

آنجائیکه در  رهبری اسفند ماه 94 نیز همه چیز خواهد بود زیرا از 

به  انتها  تا  از آغاز  دوران ده ساله رهبری خمینی هاشمی رفسنجانی 

عنوان بازوی راست خمینی عمل کرده است طبیعی است که »طرح 

خامنه ائی  یعنی  ازاء،  مابه  نفی  باعث  خودبخود  اینجا  در  شی  اثبات 

این پروژه خاطره گوئی هاشمی رفسنجانی  البته سنگینی  می شود« و 

زمانی بیشتر بر خامنه ائی تحمیل شد که هاشمی رفسنجانی در مراسم 

همان سال  از  که همسر خمینی  کرد  اعالم  بزرگداشت همسر خمینی 

84 با سر کار آمدن دولت نهم احمدی نژاد مخالف بود و حامی دخالت 

هاشمی رفسنجانی در این امر شده است که این موضوع از آنجائیکه 

شرط  و  قید  بی  حامی  دهم  و  نهم  دولت  انتخابات  آغاز  از  خامنه ائی 

احمدی نژاد بود بیشتر به معنای نفی حرکت خامنه ائی تفسیر گردید تا 

نفی دولت نهم و دهم احمدی نژاد لذا از همان زمان خامنه ائی مترصد 

فرصتی بود تا علم مخالفت خودش را در این رابطه بلند کند.

به همین دلیل مراسم 14 خرداد بهترین فرصتی بود که خامنه ائی جهت 

اعالم موضع خود انتخاب کرد و البته پیش از آن خامنه ائی در طول 10 

سال گذشته ضمن حمایت از حذف تاریخی هاشمی رفسنجانی در صدا 

و سیما و تحریف تاریخ ده ساله تکوین نظام مطلقه فقاهتی توسط حذف 

هاشمی رفسنجانی و عمده و پررنگ کردن نقش حاشیه ائی خامنه ائی در 

عرصه تکوین نظام توسط ضرغامی در صدا و سیما همچنین آنچنانکه 

خود خامنه ائی در نماز جمعه 29 خرداد 88 رسما اعالم کرد که »خط 

فکری من به خط فکری محمود احمدی نژاد نزدیک تر است تا به خط 

فکری هاشمی رفسنجانی« در مراسم 14 خرداد امسال خامنه ائی کوشید 

برای اولین بار به صورت علنی و رسمی صورت حساب را به کلی 

که  رفسنجانی  هاشمی  کل خاطرات  اصال  باال  از موضع  و  کند  پاک 

تقریبا امروز به صورت تاریخ رسمی تکوین نظام مطلقه فقاهتی در 

آمده است را به زیر سوال ببرد و خود را در این رابطه محق تر از 

هاشمی رفسنجانی اعالم کند.

لذا به این ترتیب بود که خامنه ائی در مراسم 14 خرداد امسال پروژه 

خاطره گوئی هاشمی رفسنجانی را به صورت دربست به چالش کشید 

و آن را تحریف شده خواند. البته این درست در زمانی است که خانواده 

خود خمینی که در راس آن ها زهرا مصطفوی دختر خمینی قرار دارد 

رسما به صورت علنی به حمایت از این خاطرات هاشمی رفسنجانی 

پرداخته است. علی ایحاله گرچه جناح جنگ طلب نظام مطلقه فقاهتی 

که استمرار حیات خود را در طول 36 ساله عمر این نظام در گرو 

جنگ و بحران می دانند، از بعد از آتش بس جنگ 8 ساله رژیم مطلقه 

فقاهتی با حزب بعث عراق تالش کرده اند تا هاشمی رفسنجانی را عامل 

پذیرش قطعنامه 598 و آتش بس و نوشیدن جام زهر خمینی در سال 67 

معرفی کنند که نخستین مولود این پروژه جناح افراطی و جنگ طلب 

نظام مطلقه فقاهتی رویاروئی هاشمی رفسنجانی با خامنه ائی توسط نامه 

سر گشاده هاشمی رفسنجانی در 17 خرداد 88 به خامنه ائی و موضع 

نهائی  خروجی  شد،   88 خرداد   29 جمعه  نماز  در  خامنه ائی  گیری 

این رویاروئی بسترساز کنار گذاشتن هاشمی رفسنجانی از مدیریت و 

ریاست شورای خبرگان رهبری در سال 88 گردید.

به همین دلیل در جریان مراسم 14 خرداد امسال خامنه ائی تالش کرد 

 88 خرداد   29 جمعه  نماز  مانند  باز  را  خود  حمله  پیکان  نوک  که 

متوجه هاشمی رفسنجانی بکند و در رابطه با انتخابات شورای خبرگان 

رهبری موضع سازشکارانه هاشمی رفسنجانی را به چالش بکشاند و 

قرائت ضد آمریکائی و ضد استکباری از خمینی عرضه کند. 

خبرگان  انتخابات شورای  و  ماه 94  اسفند  به  چه  هر  اینکه  ماحصل 

رهبری و مجلس دهم نزدیک تر می شویم این تضادها عمیق تر می گردد 

تحت  خمینی  خانواده  که  است  آن  در  رفسنجانی  هاشمی  تالش  زیرا 

مدیریت سیدحسن خمینی و شیخ حسن روحانی رئیس دولت یازدهم - که 

خود عضو شورای خبرگان رهبری هم می باشد - همچنین شعار رفع 

حصر سران جنبش سبز و موضوع توافق هسته ائی و رفع تحریم ها و 

رابطه با غرب )به جای رابطه با روسیه و اقمار آن که خامنه ائی از 

آن حمایت می کند( و غیره به موضوع انتخابات اسفند ماه 94 گره بزند 

و در همین رابطه بود که در مراسم 14 خرداد امسال سیدحسن خمینی 

که قبل از خامنه ائی سخنرانی کرد، اعالم کرد که اگر خامنه ائی بخواهد 

البته هدف  تمام اختالفات درونی نظام به یکباره حل می شود که صد 

سیدحسن از این کالم این بود که سر سلسله جنبان تمامی بحران داخلی 

نظام خود خامنه ائی می باشد که این موضوع قضاوت نهائی کل جناح به 

اصطالح اصالح طلب نظام مطلقه فقاهتی اعم از جریان محمد خاتمی، 

و  موسوی  سبز  جنبش  رفسنجانی، جریان  هاشمی  کارگزاران  جریان 

کروبی و جریان اعتدالیون روحانی می باشد.

ادامه دارد
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از بعد از فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی و تک قطبی شدن نظم بین المللی تحت هژمونی 

امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، امپریالیسم جهانی جهت متالشی کردن جغرافیای 

متمرکز کشورهای اقماری بلوک شرق و در راس آن ها روسیه کوشیدند تا توسط استراتژی تجزیه و 

کوچک کردن این کشورها، جغرافیای کشورهای بزرگ و متمرکز بلوک شرق را به چالش بگیرند تا 

امکان بالقوه جهت بازگشت به دوران 50 ساله جنگ سرد برای روس ها دیگر غیر ممکن سازند. در 

این رابطه بود که به موازات اوج گیری بحران فروپاشی بلوک شرق در دهه آخر قرن بیستم امپریالیسم 

جهانی استراتژی نفوذ و تجزیه بلوک شرق و در راس آن ها روسیه و یوگسالوی را در دستور کار 

خود قرار داد و در چارچوب این استراتژی بود که در دهه آخر قرن بیستم تقریبا توانست به اهداف از 

پیش تعیین شده خود دست پیدا کند چراکه عالوه بر تجزیه کشورهای اروپای شرقی باعث تجزیه کشور 

بزرگ و قدرتمند یوگسالوی شد که تحت رهبری تیتو برای سالیان سال اقوام مختلف نژادی و مذهبی و 

فرهنگی در این کشور در کنار هم زندگی می کردند و این کشور تحت رهبری تیتو توانسته بود در سایه 

این ثبات درونی به عنوان عامل ثبات بین المللی و ایجاد کننده تعادل استراتژیک بین دو قطب شرق و 

غرب در دوران 50 ساله جنگ سرد مطرح شود.

لذا طبیعی بود که به موازات فروپاشی بلوک شرق تحت هژمونی اتحاد شوروی و پایان دوران جنگ 

بین  تعادل استراتژیک  ایجاد  تاریخ مصرف یوگسالوی به عنوان قدرت متمرکزی جهت  سرد دیگر 

دو قطب شرق و غرب به پایان رسیده بود در نتیجه امپریالیسم جهانی به کشور متمرکز یوگسالوی 

به عنوان یک خطر بالقوه از بعد از فرو پاشی بلوک شرق برای حاکمیت بالمنازع خود در نظم جدید 

بین المللی نگاه می کرد، بنابراین در این رابطه بود که پس از فروپاشی بلوک شرق و پایان دوران 50 

ساله جنگ سرد و تثبیت رهبری بالمنازع امپریالیسم آمریکا بر نظم بین المللی، موضوع تجزیه کشور 

یوگسالوی در نوک پیکان استراتژی امپریالیست ها به سرکردگی امپریالیسم آمریکا قرار گرفت. 

بر پایه این استراتژی بود که دیدیم به یکباره کشور با ثبات و قدرتمند یوگسالوی بدل به کوره آتشی 

شد که هم از درون توسط جنگ های نیابتی داخلی قومی و مذهبی و هم از برون توسط حمله مستقیم 

قدرت های امپریالیسم جهانی مورد تجاوز همه جانبه نظامی قرار گرفت تا آنجا که باالخره امپریالیسم 

جهانی بالئی بر سر کشور با ثبات و قدرتمند یوگسالوی آورد که دیگر »نه از تاک نشانی ماند و نه از 

تاک نشان« و به جز یک خاطره تاریخی در میان دریای خون و جنگ و نابودی تمامی زیرساخت های 

به  آن  تبدیل  و  اداری  و  اقتصادی 

بیابان های سوخته چیزی از یوگسالوی 

قوم های  آنچنان  و  نگذاشت  باقی  سابق 

هم  جان  به  یوگسالوی  کشور  مختلف 

مسلمان  لوای  تحت  همدیگر  کشتار  و 

غیره  و  بوسنی  و  یا صرب  مسیحی  و 

درون  وحدت  دیگر  که  کردند  مشغول 

خلقی دوران تیتو برای مردم این کشور 

به عنوان یک کابوس درآمد.

به همین دلیل در ادامه موفقیت امپریالیسم 

جهانی به سرکردگی آمریکا در تجزیه 

جهانی  امپریالیسم  که  بود  یوگسالوی 

کردن  بالکانیزه  استراتژی  این  کوشید 

اتحاد  اقماری  کشورهای  داخل  به  را 

جماهیر شوروی سابق و در راس آن ها 

بکشاند  روس ها  تضعیف  جهت  روسیه 

که البته هر چند در رابطه با بعضی از 

اوکراین  و  مثل گرجستان  این کشورها 

بشود،  دستاوردی  صاحب  توانست 

این  روس ها  هوشیاری  علت  به  ولی 

بالکانیزه کردن در مرزهای  استراتژی 

روسیه مهار شد در نتیجه کشور روسیه 

توانست از پس لرزه های این استراتژی 

دارد  نگه  مصون  را  خود  امپریالیستی 

بعد  از  پوتین  مدیریت  پتانسیل  البته  که 

از خیانت های یلتسین در روسیه بعد از 

خاورمیانه در مسیر

بالکانیزه شدن
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فروپاشی بلوک شرق در این رابطه عامل تعیین کننده بود. 

در  مخالف  کشورهای  کردن  بالکانیزه  استراتژی  توسط  حال  هر  به 

جهانی  امپریالیسم  که  بود  بیستم  قرن  آخر  دهه  در  جهانی  نوین  نظم 

به سرگردگی امپریالیسم آمریکا تالش می کردند به وسیله آن حاکمیت 

نیم  تجربه  از  جهانی  امپریالیسم  چراکه  کنند  مدیریت  را  خود  جهانی 

برای  که  بود  دریافته  بین الملل  جنگ  از  بعد  سرد  جنگ  دوران  قرن 

پذیر  امکان  بیشتر  شده  کوچک  و  شده  تجزیه  کشورهای  مهار  آن ها 

می باشد تا کشورهای بزرگی چون روسیه و یوگسالوی در این راستا 

بود که کوشیدند تا تحت لوای این استراتژی منطقه خاورمیانه را هم 

که همیشه به عنوان یک کوره داغ بحران برای قدرت های امپریالیستی 

بود، خاموش کنند.

و  ژئوپولتیکی  فرهنگی،  سیاسی،  تاریخی،  شرایط  آنجائیکه  از  اما 

در  بود  متفاوت  بلوک شرق  با کشورهای  ژئواستراتژیکی خاورمیانه 

نتیجه برای امپریالیست ها اجرای این استراتژی در منطقه خاورمیانه 

اینکه  بر  تا عالوه  باعث گردید  که  لرزهائی کرد  ایجاد زلزله و پس 

اجرای این استراتژی اوضاع خاورمیانه را به شدت پیچیده کند حتی 

در  امپریالیستی  داخلی  جناح های  بین  مدت ها  برای  تا  گردید  باعث 

آمریکا در خصوص اجرای دو استراتژی مختلف »خاورمیانه بزرگ« 

و استراتژی »خاورمیانه بالکانیزه شده« اختالف و شکاف ایجاد کند به 

طوری که برای مدت ها نئوکان ها در آمریکا از استراتژی »خاورمیانه 

کودک  و  اشغالگر  و  متجاوز  صهیونیست های  هژمونی  تحت  بزرگ 

جناح  که  در صورتی  می کردند  حمایت  اسرائیل«  انسان  و ضد  کش 

تمدن های  جنگ  امپریالیستی  تئوری  لوای  تحت  امپریالیست ها  دیگر 

هانتینگتون بر طبل استراتژی »خاورمیانه بالکانیزه شده توسط شعله ور 

کردن جنگ های فرقه ائی و مذهبی« می کوبیدند.

دالیل شکست نئوکان ها در اجرای استراتژی »تکوین خاورمیانه بزرگ 

تحت هژمونی کشور متجاوز و اشغالگر اسرائیل« عبارتند از:

1 - برعکس کشورهای اقمار بلوک شرق در منطقه خاورمیانه:

اوال تضاد فرقه های مذهبی بر تضاد قومیت های منطقه ائی غلبه دارد و 

به همین دلیل برعکس کشورهای بلوک شرق در خاورمیانه تضادهای 

مذهبی تعیین کننده هستند نه تضادهای قدمی )هر چند تضادهای قومی 

در مرحله دوم قرار دارند(. 

شرق  بلوک  اقماری  کشورهای  در  مذهبی  تضاد  آنجائیکه  از  ثانیا 

تضاد بین مسیحیت و مسلمانان است این امر به علت در اقلیت بودن 

مسلمانان و اکثریت مسیحیان در آن کشورها کاتالیزوری جهت اجرای 

سیاست های امپریالیستی در آن منطقه بود اما در کشورهای خاورمیانه 

به علت اینکه تضادهای مذهبی در چارچوب فرقه های مسلمان که در 

راس آن ها سنی و شیعه قرار دارد، می باشد. در نتیجه این تضادهای 

به  امپریالیست ها  برای  دستاوردها  آن  نتوانست  خاورمیانه  در  مذهبی 

ارمغان بیاورد.

2 - از سال 1979 به علت حاکمیت روحانیت فقاهتی شیعه در ایران 

تضاد مذهبی دو جناح شیعه و سنی در خاورمیانه وارد فاز جدیدی شد 

که مهم ترین مشخصه آن استحاله تضاد فرقه ائی مذهبی و فقاهتی این 

دو جریان از صورت مذهبی به شکل سیاسی است که همین استحاله 

تضاد، باعث گردیده است تا با اوج گیری جنگ هژمونی طلبانه بین 

این دو جریان در منطقه )که رهبری سیاسی جریان سنی ها در دست 

رژیم  دست  در  شیعه  جریان  رهبری  و  است  عربستان  سعودی های 

مطلقه فقاهتی ایران می باشد( از آنجائیکه از بعد فروپاشی صفویه برای 

کشورهای  بالمنازع  سیاسی  هژمونی  سال  صد  چهار  از  بیش  مدت 

پاشی  فرو  از  بعد  از  و  عثمانی  امپراطوری  مدیریت  )تحت  مسلمان 

امپراطوری عثمانی این هژمونی به خانواده سعودی در عربستان منتقل 

شده است( در دست سنی ها بوده است، طبیعی است که با سیاسی شدن 

رقابت مذهبی بین دو فرقه شیعه و سنی از سال 1979 شرایط سیاسی 

به کلی در منطقه خاورمیانه تغییر کند چرا که رژیم مطلقه فقاهتی حاکم 

بر ایران از همان آغاز که بر خر مراد قدرت سوار شد، جهت کسب 

هژمونی در منطقه خاورمیانه تحت لوای شعار صدور انقالب کوشید 

به  سیاسی  بیشتر  قدرت  کسب  راستای  در  را  خود  فقاهتی  انقالب  تا 

کشورهای منطقه و در راس آن ها کشورهائی که دارای اقلیت یا اکثریت 

شیعه هستند صادر کند.

همین امر باعث طغیان جنگ شیعه و سنی در منطقه خاورمیانه از سال 

1979 تا کنون شده است بطوریکه از سال 1979 تا این تاریخ تمامی 

جنگ های و کشتار و تجاوزات در منطقه خاورمیانه تحت الشعاع این 

فقاهتی  مطلقه  رژیم  ساله   8 جنگ  از  یعنی  است،  گرفته  قرار  تضاد 

تا جنگ های داخلی امروز در  با رژیم صدام حسین در عراق گرفته 

عراق، سوریه، لبنان، یمن، بحرین، پاکستان، افغانستان و حتی جنگ 

غزه بین حماس و رژیم متجاوز و اشغالگر و کودک کش اسرائیل تحت 
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الشعاع جنگ شیعه و سنی ایران و عربستان می باشد. یعنی گستردگی 

دو قطب سعودی های  بین  طلبانه  تضاد هژمونی  و  این جنگ  نفوذ  و 

فقاهتی  مطلقه  رژیم  و  داشتند  دست  در  سنی ها  رهبری  که  عربستان 

جنبش  است  توانسته  حتی  که  است  رفته  پیش  آنجا  تا  ایران  بر  حاکم 

زنجیری بهار عربی را هم تحت الشعاع خود قرار دهد و اینهمه باعث 

به  آمریکا  امپریالیسم  به سرکردگی  امپریالیسم جهانی  تا  است  گردیده 

مرور زمان دریابند که اجرای استراتژی مهار و سلطه بر خاورمیانه 

راهی جز به استخدام درآوردن این جنگ مذهبی شیعه و سنی و این 

تضاد سیاسی و رقابت هژمونی طلبانه بین رژیم مطلقه فقاهتی ایران و 

سعودی های عربستان باقی نگذاشته است.

لذا از این مرحله بود که استراتژی امپریالیست ها در خاورمیانه دچار 

امپریالیست ها  نوین  استراتژی  اصلی  مشخصه  که  شد  کیفی  تحول 

عبارتند از:

الف – اعتقاد به بقاء رژیم مطلقه فقاهتی ایران برعکس اعتقاد 30 ساله 

قبلی ن ها که از بعد از کسب حکومت رژیم مطلقه فقاهتی و به خصوص 

از بعد از اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان 58 امپریالیسم جهانی به 

سرکردگی امپریالیسم آمریکا معتقد به سرنگونی این رژیم شدند و جهت 

سرنگونی این رژیم تمام گزینه ها بر روی میز خود گذاشته بودند.

ب - ایجاد تعادل استراتژیک بین دو قطب قدرت سیاسی منطقه یعنی 

رژیم مطلقه فقاهتی ایران و رژیم سعودی های عربستان.

ج - تکیه بر جنگ های سیاسی مذهبی منطقه از جنگ داعش و القاعده 

پاکستان،  بحرین،  لبنان،  یمن، سوریه، عراق،  داخلی  تا جنگ  گرفته 

افغانستان و غیره به عنوان اهرم و وسیله ایجاد تعادل استراتژیک بین 

دو قطب قدرت سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی ایران و رژیم سعودی های 

عربستان.

د - دستیابی به توافق با رژیم مطلقه فقاهتی ایران در خصوص برنامه 

هسته ائی از طریق ابزار دیپلماسی به جای گزینه های نظامی و تحریم 

استراتژیک  تعادل  در  رژیم  این  شدن  ضعیف  باعث  که  اقتصادی 

منطقه ائی در برابر عربستان می شود.

ه – تکیه بر هژمونی مربع ترکیه، ایران، عربستان و اسرائیل بر منطقه 

تنها در چارچوب  قبلی خود که  به جای استراتژی خاورمیانه بزرگ 

اسرائیل  انسانی  ضد  و  اشغالگر  و  متجاوز  رژیم  بالمنازع  هژمونی 

تعریف شده بود.

)مانند  منطقه  مخالف  کشورهای  در  مستقیم  نظامی  دخالت  عدم   - و 

سال های بعد از 2001 در افغانستان و عراق و لیبی و غیره( توسط 

جایگزینی جنگ های نیابتی یا به عبارت دیگر جایگزین کردن جنگ های 

نیابتی به جای اشغال مستقیم نظامی کشورهای منطقه.

ز - حمایت از دولت های ارتجاعی و کودتائی منطقه به جای حمایت از 

شعار حقوق بشر و پروژه تکیه بر دموکراسی وارداتی قبلی.

عراق،  یمن،  سوریه،  کشور   5 کردن  بالکانیزه  سیاست  اجرای   – ح 

افغانستان و پاکستان و تبدیل آن ها به 14 کشور جهت فراهم کردن بستر 

مهار و کنترل این کشورها.

ط - حفظ جریان داعش و شاخه های منطقه ائی القاعده به صورت یک 

جریان غیر مسلط جهت مبارزه منفی با اندیشه اسالمی در سطح منطقه 

و جهان

ی – استحاله کردن جنگ تمدن های هانتینگتون توسط جایگزین کردن 

جنگ شیعه و سنی به جای جنگ صلیبی بین مسیحیت و مسلمانان.

ک – دامن زدن به جنگ شیعه و سنی در منطقه توسط تشویق رژیم 

مطلقه فقاهتی ایران جهت دخالت مستقیم نظامی و سیاسی در جنگ های 

داخلی سوریه، یمن، عراق، لبنان و بحرین.

و  فقاهتی  مطلقه  رژیم  دو  بین  تضاد  گیری  اوج  به  زدن  دامن   – ل 

سعودی های مرتجع عربستان در عرصه اقتصادی و سیاسی و مذهبی 

و نظامی جهت مهار این دو رژیم مرتجع به دست یکدیگر.

والسالم 
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دو نوع خلقت: خلقت اگزیستانسی – خلقت اسانسی:

»َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذی أُْنِزَل فِیِه اْلقُْرآُن ُهدًی ِللنَّاِس َوبَینَاٍت ِمَن اْلُهدَی َواْلفُْرقَاِن... - ماه رمضان ماهی 

است که قرآن در آن نازل شده است تا این قرآن برای مردم وسیله هدایت و دالیل روشن و جدا کننده 

حق از باطل باشد« )سوره بقره – آیه 185( 

کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم از خالف آمد عادت به طلب کار که من

حافظ

بسته به اینکه ما پروسه تکوین خلقت وجود و انسان را چگونه تبیین نمائیم، دو نوع رویکرد در باب 

خلقت انسان مطرح می شود، یعنی اگر ما با نفی پروسس تکامل در وجود معتقد به خلقت دفعی و آنی و 

فیکسیستی در باب جهان یا در باب انسان شدیم، قطعا باید معتقد به خلقت ماهیتی یا اسانسی بشویم که 

مطابق آن نقشه خلقت از پیش در عالم دیگری تعیین شده است و مطابق آن نقشه از پیش مشخص شده، 

خلقت در عرصه وجود و انسان به صورت دفعی و آنی و فیکسیستی در چارچوب جبری آن نقشه قبلی 

تکوین پیدا می کند در نتیجه در این خلقت ماهیتی برای موجود نقشی در عرصه خلقت قائل نیستند یعنی.

هر چه استاد ازل گفت بگو می گویم در پس آینه طوطی صفتم داشته اند

اما در برابر خلقت ماهیتی یا اسانسی نوع دیگری از خلقت هم مطرح می باشد که خلقت اگزیستانسی 

نامیده می شود که مطابق رویکرد خلقت اگزیستانسی، تکوین هستی و انسان از آغاز صورتی از قبل 

تعیین شده نداشته است بلکه در عرصه گهواره و پروسس تکامل و اصل تکامل تدریجی موجودات این 

وجود دائما در حال شدن و خلقت جدید می باشد که به علت تدریجی الوصول بودن این خلقت در عرصه 

پروسس تکامل و به علت اینکه دیگر مانند خلقت ماهیتی نقشه از پیش تعیین شده بر آن حاکم نمی باشد 

و در نتیجه این مؤلفه های سه گانه:

1 - شدن تکاملی.

2 - تدریجی الوصول بودن این شدن.

3 - فقدان ماهیت یا نقشه از پیش تعیین 

شده، باعث گردید تا ترم تاریخ در این 

رویکرد جایگزین ترم ماهیت و اسانس 

رویکرد  این  مطابق  آنچنانکه  بشود. 

تاریخ  دارای  هستی  پدیده های  تمام 

می باشند و تاریخ مطابق این رویکرد 

»علم شدن وجود« در پروسس تکامل 

»علم  تاریخ  چراکه  می باشد  تدریجی 

شدن انسان« و کل وجود است و چون 

تمام وجود در عرصه پروسس تکامل 

بنابراین  می باشد،  شدن  حال  در  دائما 

بلکه  نیست  گذشته  شناخت  تاریخ، 

تاریخ، شناخت چگونگی شدن و علل 

و  تحول  و  تغییر  قوانین  و  عوامل  و 

رشد و تکامل کل وجود و انسان است.

خلقت  جایگزین شدن  با  چند  البته هر 

در  ماهیتی  خلقت  جای  به  تاریخی 

وجود،  تکامل  پروسس  عرصه 

فرایند  در  خلقت  تکوین  سرنوشت 

نبات و  و  انسان در حلقه جماد  ماقبل 

حیوان مشخص می گردد ولی به علت 

فرایندهای  در  تاریخی  خلقت  اینکه 

صورت  به  حیوان  و  نبات  و  جماد 

انطباقی صورت گرفته است )و مبانی 

انطباقی  تاریخی  این خلقت  مکانیزمی 

خالف آمد عادات،روزه ماه رمضان،

برای بازتولید زیستنی دیگر
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و تدریجی موجودات در فرایندهای جماد و نبات و حیوان بر سه پایه: 

1 - انطباق با محیط، 2 - تنازع در بقاء، 3 - انتخاب طبیعی یا بقاء 

اصلح، استوار بوده است( توان تبیین خلقت تاریخی تطبیقی و تدریجی 

انسان را نداشت و از آنجائیکه تبیین تکوین و تکامل تدریجی انسان در 

چارچوب آن مکانیزم انطباقی با محیط باعث گردید تا اراده و اختیار و 

قدرت انتخاب انسان در پای ارابه تکامل انطباقی خلقت تدریجی تاریخ 

قربانی بشود، لذا در راستای شکست این بن بست خلقت تاریخی بود که 

تئوری خلقت اگزیستانسی جهت تبیین خلقت تاریخی انسان متولد شد.

با تولد تئوری خلقت اگزیستانسی به عنوان آخرین فرایند تکامل تدریجی 

موجودات وجود - یعنی انسان - بود که پروسه جایگزینی خلقت تاریخی 

به جای خلقت ماهیتی ارسطوئی کامل شد و بدین ترتیب خلقت تاریخی 

دارای دو فرایند انطباقی و تطبیقی شد که در فرایند انطباقی مسافرین 

خلقت تاریخی عبارت بودن از جماد و نبات و حیوان، اما در فرایند 

تطبیقی خلقت تاریخی که همان فرایند خلقت اگزیستانسی می باشد تنها 

انسان به عنوان مسافر گهواره پروسس تکامل وجود شد چراکه انتخاب 

عالی ترین تجلی وجودی نوع انسان و معنی انسان و فلسفه هستی انسان 

و در عین حال دشوارترین مسئولیت انسان می باشد، زیرا آدمی همواره 

در انتخاب است و با این انتخاب مداوم خود را می سازد، از اینجا بود 

که در عرصه خلقت تاریخی به صورت اگزیستانسی )برعکس خلقت 

غیر تاریخی یا ماهیتی که همه وجود و موجودات در یک ظرف خلقت 

آنی و دفعی و فیکسیستی از پیش تعیین شده قرار می داد، خلقت انسان 

توانست امکان تبیین خود به صورت تطبیقی به دست بیاورد که صد 

البته کشف این تئوری برای انسان به هیچ وجه کمتر از کشف الکتریسته 

و جاذبه و دافعه و غیره نبوده و نیست، چرا که در چارچوب کشف 

تئوری اگزیستانسی انسان بود که انسان توان آن را پیدا کرد که خود را 

بسازد و خالق خود در هستی بشود و چتر جبر خلقت از پیش تعیین شده 

ماهیتی یا اسانسی که به عنوان بالئی عظیم از زمان فالسفه یونان یعنی 

پنج قرن قبل از میالد بر اندیشه بشریت سنگینی می کرد و بشریت را 

به ورطه سکون و تسلیم و رضا کشانیده بود، پاره کند و با پاره کردن 

این چتر است که دیگر انسان آنچنانکه ارسطو می گوید، »حیوان ناطق 

نیست« یا آنچنانکه افالطون می گوید »انسان حیوان سیاسی نیست« و 

بلکه  آنچنانکه مولر می گوید »انسان حیوان صورت ساز نیست«،  یا 

در کانتکس خلقت تطبیقی و اگزیستانسی انسان یک انتخاب و یک شدن 

همیشگی و یک هجرت بی انتها از لجن تا خدا می شود(

هجرت مداوم از خویشتن لجنی تا خویشتن خدائی، که این هجرت از 

لجن به سوی خدا به خاطر اینکه خدا در بی نهایت قرار می گیرد در 

نتیجه این امر باعث می گردد تا انسان برعکس خلقت انطباقی هرگز به 

قرارگاهی نرسد و در خدا منزل نکند چراکه:

بی نهایت حضرت است این بار گاه

صدر را بگذار صدر تو است راه

مولوی – دفتر سوم –بیت 1961 

یعنی انسان همیشه در تکامل است و در حرکت به سوی او و در جهت 

و در پرواز صعودی و در معراج عمودی که انتهائی ندارد، به طرف 

آن بی نهایت یعنی تا ابد بی توقف پیش می رود و هرگز به او نمی رسد 

و در او منزل نمی کند.

بدین ترتیب است که در کانتکس خلقت اگزیستانسی، انسان بدل می شود 

به اراده آزادی و عاصی بر خداوند با دو سرمایه »عشق« و »آگاهی« 

که باید خود انتخاب کند تا خود را بسازد و خالق خود بشود و بدین 

ترتیب است که انسان تطبیقی که بارزترین شاخصه آن خودآگاهی است 

متولد می گردد. با تولد این انسان تطبیقی است که دیگر حیات و حرکت 

زیست  قوانین  و  عوامل  جبری  و  کور  تابع  انطباقی  دوران  مانند  او 

شناسی یا بیولوژیک و غرایز طبیعی نیست بلکه در مسیر تکامل به 

میزانی که آگاهی اش رشد می کند و در چارچوب آن انتخاب می نماید، 

آفرینندگی  و  استخدام  و  انتخاب  نیروی  ترتیب  بدین  و  می کند  رشد 

با آن بر زندان های چهارگانه  در او زایش می کند و قوی می گردد و 

طبیعت، جامعه، خویشتن و تاریخ چیره می گردد و با این چیرگی خالق 

خود می شود و جانشین خدا می گردد یعنی یا همچون بودا از بند لذت 

جوئی ها و خودپرستی ها رها می شود و یا همچون اسپارتاکوس عاصی 

بر برده داران می گردد و یا مانند ابوذر بذرافشان انقالب گرسنگان زمین 

می شود و یا چون عیسی پیام آور عشق و آشتی می گردد و چون موسی 

پیامبر جهاد و نجات و چون ابراهیم پیامبر رهائی و باالخره مانند محمد 

پیامبر آگاهی و آزادی و قدرت می گردد.

 - انطباقی  موجودات  برعکس   - تطبیقی  و  اگزیستانسی  انسان  این 

جانشین خدا می شود و صاحب اراده متعهدی با سه بعد »آگاهی و آزادی 

دیگر  تطبیقی  یا  اگزیستانسی  انسان  نتیجه  در  آفرینندگی« می شود،  و 

مانند گذشتگان که در چارچوب اصل انطباق با محیط حرکت می کردند 
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ساخته محیط نیست بلکه محیط ساخته او می شود. او از همه جبرها که 

همیشه انسان ها را در خود می فشرده و از همه قالب های ماهیت ساز 

خلقت ماهیتی به نیروی علم و خودآگاهی و قدرت ایمان و آگاهی از سه 

زندان طبیعت و جامعه و تاریخ و با نیروی عشق از چهارمین زندانش 

رها می شود و بر خویش مسلط می گردد و خویشتن خویش را با اراده 

خود می سازد.

تکلیف  یک  همچون  را  نیکی  دیگر  اگزیستانسی  یا  تطبیقی  انسان  لذا 

فقهی یا فتوای فقاهتی انجام نمی دهد چراکه برای او »اخالق« مجموعه 

بدین  و  می کند  خلق  او  که  است  ارزش هائی  بلکه  نیست  ضرورت ها 

ترتیب است که برای انسان تطبیقی یا انسان اگزیستانسی مذهب تالش 

انسان به هست آلوده است تا خود را پاک کند و از خاک به خدا باز 

گردد، راهی است )نه هدف( که از لجن تا خدا کشیده شده است و نماز 

و روزه آنچنانکه ویکتور هوگو می گوید »برای او فرو رفتن در نوعی 

جذبه و کشش مغناطیسی میان دو وجود بی نهایت کوچک و بی نهایت 

بزرگ می باشد«.

آفرینش  بسترساز  نماز  و  روزه  و  رمضان  که  است  ترتیب  بدین 

انسان های تازه ائی می شود:

این دهان بستی دهانی باز شد

تا خورند لقمه های راز شد

چند خوردی چرب و شیرین از طعام

امتحان کن چند روزی در صیام

چند شب ها خواب را گشتی اسیر

یک شبی بیدار شو دولت بگیر

گر تو این انبان ز نان خالی کنی

پر زگوهرهای اجاللی کنی

مثنوی – دفتر پنجم – و دفتر اول

خود  رمضان  و  روزه  بستر  در  انسان  آفرینش  این  آنجائیکه  از  که 

معنی  به  »قدر«  که  است  شده  نامیده  »قدر«  قرآن  در  است  ارزش 

توسط  »قدر«  این  و  ارزش ها  این  اینکه  علت  به  و  می باشد  ارزش 

انسان اگزیستانسی قرآن در زمان گرفتاری زندان های چهارگانه ممکن 

می شود:

این جهان زندان و ما زندانیان

حفره کن زندان خود را وا رهان

مکر آن باشد که زندان حفره کرد

آن که حفره بست آن مکری است سرد

مولوی – مثنوی – دفتر اول – ابیات 985-984 

لذا  است،  کرده  یاد  شب  یا  »لیل«  بیان  با  را  زندان  چهار  آن  قرآن 

توسط آفریدن این ارزش ها است که انسان می تواند با شکستن زندان های 

در  عبادت  و  کند  پیدا  دست  رهائی  الفجر«  »مطلع  به  چهارگانه 

انسان تطبیقی و اگزیستانسی اتصال وجودی مستمر میان  دیسکورس 

انسان و خداوند می شود و خداوند در این منظومه، سرچشمه معنی و 

زیبائی و هدف و ایمان و همه ارزش ها است که بی او همه چیز در 

منجالب پوچی و عبث و ابتذال فرو می رود.

به همین دلیل روزه و نماز هجرت از درون، از مرحله آنچه که هست، 

به سوی آنچه که باید باشد، می باشد و آزادی در این رابطه عبارت است 

از یک مسئله وجود که به معنای رهائی است که محصول یک درجه 

تکاملی انسان می باشد.

چون به آزادی نبوت هادی است

مومنان را زانبیاء آزادی است

ای گروه مومنان شادی کنید

همچو سرو سوسن آزادی کنید

مولوی – مثنوی – دفتر ششم – ابیات 4540 و 4541

والسالم  

وب سایت: 
www.nashr-mostazafin.com     
   pm-iran.org

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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ج – استراتژی دوم دهه بعد از شکست قیام خرداد 42:

بعد از استراتژی والیتمدارانه و فقاهتی و حوزه ائی مبتنی بر فتوا و تقلید و تکلیف و تعبد و هژمونی 

روحانیت بازتولید شده خمینی در سال 1348 در نجف توسط کتاب »والیت فقیه« دومین استراتژی که 

در عرصه بازتولید حرکت جنبش سیاسی ایران بعد از شکست قیام خرداد 42 تکوین پیدا کرد استراتژی 

چریک گرائی و مبارزه مسلحانه در دو شاخه مذهبی و غیر مذهبی آن از سال 44 یعنی دو سال بعد از 

سرکوب قیام خرداد 42 بود. طرفداران این استراتژی از آنجائیکه ریشه سرکوب قیام خرداد 42 را در:

1 - فقدان صالحیت رهبری.

2 - فقدان توان سازماندهی و تشکیالتی جریان رهبری کننده آن قیام.

3 - غیبت نیروی پیشاهنگ جهت تعمیق جنبش اجتماعی وارد صحنه شده و کشانیدن جنبش کارگری و 

جنبش های دموکراتیک به صحنه سیاسی این قیام در پیوند و حمایت با جنبش اجتماعی حاضر در راستای 

آلترناتیو دموکراتیک جهت تضعیف هژمونی ارتجاعی این قیام همراه با سازماندهی و رهبری  تکوین 

کردن آن.

4 - فقدان برنامه درازمدت و کوتاه مدت رهبری قیام به علت سنتی بودن مبارزه در چارچوب فتوا و 

هیئت های مذهبی و حوزه و فقه و فقاهت.

5 - ارتجاعی بودن مضمون شعار و حرکت و ایدئولوژی رهبری جنبش اجتماعی در خرداد 42، تبیین 

می کردند.

پر  برای  تا  گردید  باعث  امر  این 

آن  در  استراتژی  خالء  این  کردن 

شرایط با توجه به تنور داغ مبارزات 

در  مسلحانه  و  قهرآمیز  و  چریکی 

بین الملل دوم  سال های بعد از جنگ 

در کشورهای پیرامونی از آمریکای 

و  شمال  تا  گرفته  التین  و  مرکزی 

آسیای جنوب شرقی  و  آفریقا  غرب 

یعنی چین و ویتنام و کامبوج و غیره 

این جناح از جنبش سیاسی ایران بر 

مبارزه مسلحانه و استراتژی چریکی 

مختلف  اشکال  در  خلقی  ارتش  و 

تاکتیکی و استراتژی تکیه کنند.

لذا در این راستا بود که در آن شرایط 

چریک گرائی  وارداتی  استراتژی 

بر  قهرآمیز جهت  و  خلقی  ارتش  و 

جنبش  ضعف  پنج  آن  کردن  طرف 

در   42 خرداد  قیام  در  اجتماعی 

دستور کار این جریان های مذهبی و 

آرمان مستضعفینتااز
نشر مستضعفینتااز

شریعتی
آرمان مستضعفین

وچه خواهیم کرد؟چهمیکنیم؟چهکردهایم؟
،
،

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

تااز شریعتیاقبال
2
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غیر مذهبی قرار گرفت چراکه از نظر نظریه پردازان این استراتژی 

و  جزنی  بیژن  و  محسن  سعید  و  نژاد  حنیف  محمد  امثال  افرادی  که 

مسعود احمد زاده و پرویز پویان و غیره بودند به علت:

الف - توان قدرت سرکوب در زیر چتر نظامی - پلیسی رژیم توتالی تر 

پهلوی از بعد از کودتای 28 مرداد 32 بر علیه مصدق.

ب - عدم تثبیت و استقرار نظام سرمایه داری در ایران همراه با ماهیت 

کمپرادوری سرمایه داری موجود آن زمان ایران به عنوان پروژه ناتمام 

که بسترساز ضعف کمی و کیفی و ساختاری و عدم انسجام تشکیالتی 

و سازماندهی طبقه کارگر در ایران شده بود.

ج - شکست استراتژی سازشکارانه و پارلمانتاریستی جریان های ملی 

و مذهبی و غیر مذهبی و الئیک از بعد از شهریور 20 و به خصوص 

از بعد از کودتای مرداد 32

قدرت های  به  پهلوی  توتالی تر  حکومت  نظامی  سیاسی  وابستگی   - د 

جهانی امپریالیستی و در راس آن ها امپریالیسم تازه نفس آمریکا.

ه – عدم توان اصالح پذیری رژیم توتالی تر پهلوی.

در جامعه  مدنی  نهادهای  یا  گونه سازماندهی مردمی  فقدان هر  و – 

ایران به عنوان آلترناتیو دموکراتیک.

ایران قبل  ایران بر شهرهای  ز - برتری کمی و جمعیتی روستاهای 

رژیم  الغای  پروژه  اجرای  و  شاه   – کندی  تحمیلی  رفرم  شکست  از 

روستاهای  پراکندگی  با  همراه  ارضی  اصالحات  و  رعیتی  ارباب 

ایران، معتقد بودند که استراتژی قهرآمیز و چریکی و مسلحانه و ارتش 

این  پاسخگوی  می تواند  ایران  تاریخی  شرایط  آن  در  نحوی  به  خلقی 

خودویژگی های جامعه ایران جهت اعتالی حرکت تحول خواهانه مردم 

ایران بشود چراکه:

1 - از نظر نظریه پردازان این استراتژی تنها در عرصه استراتژی 

مسلحانه و قهرآمیز چریکی یا ارتش خلقی است که ما می توانیم چتر 

نظامی – پلیسی حکومت توتالی تر پهلوی در ایران آن زمان را پاره 

کنیم.

2 - از نظر این نظریه پردازان معتقد به استراتژی چریکی و ارتش 

توده ائی تنها در عرصه مبارزه سازماندهی شده مسلحانه است که امکان 

مبارزه درازمدت همراه با ریزش ترس مردم از حکومت جهت اعتالی 

مبارزه ممکن می شود.

امکان  که  است  پیشاهنگ  قهرآمیز  مبارزه  چارچوب  در  تنها   -  3

جنبش های  مبارزات  هدایتگری  جهت  جانبه  همه  کادرهای  پرورش 

ایران  اجتماعی در  دانشجوئی و دموکراتیک و  چهارگانه کارگری و 

فراهم می شود.

4 - تنها از طریق مبارزه قهرآمیز و مسلحانه است که امکان افشاگری 

و مرزبندی با جریان های سازشکار راست گرا و فرصت طلب جنبش 

سیاسی ایران فراهم می شود.

5 - تنها از طریق مبارزه آنتاگونیستی و قهرآمیز تشکیالتی پیشاهنگ 

است که امکان پیوند تشکیالتی پیشاهنگ با جنبش های چهارگانه ایران 

فراهم می شود چراکه پیشاهنگ صداقت و صالحیت هژمونیک خودش 

را تنها از طریق عمل و مبارزه و ایثار و فدا و فدیه می تواند به توده های 

مردم ثابت نماید.

6 - تنها از طریق مبارزه قهرآمیز چریکی و ارتش توده ائی است که 

می توان عدم توانائی هژمونی قیام خرداد 42 به توده های ایران اثبات 

کرد.

که  است  خلقی  ارتش  و  قهرآمیز چریکی  مبارزه  از طریق  تنها   -  7

پلیسی پهلوی جهت رخنه در آن  می توان ضعف های حکومت نظامی 

شکاف ها برای توده های ایران به نمایش گذاشت.

8 - تنها از طریق مبارزه سازمان یافته مسلحانه چریکی و ارتش خلقی 

است که امکان پیوند بین جنبش مردم ایران با جنبش های دیگر خلق های 

کشورهای پیرامونی بوجود می اید.

9 - تنها از طریق مبارزه قهرآمیز چریکی و ارتش خلقی است توسط 

شکستن چتر نظامی – پلیسی حکومت توتالی تر و کودتائی پهلوی است 

که امکان پیوند بین بخش های مختلف جامعه پراکنده ایران جهت اعتالی 

مبارزه جنبش اجتماعی و کارگری و دموکراتیک و دانشجوئی فراهم 

می شود.

از سرکوب  بعد  دو سال  یعنی  از سال 44  که  بود  ترتیب  این  به  لذا 

قیام خرداد 42 استراتژی مسلحانه و چریکی و ارتش خلقی توسط این 

علت  به  و  شد  ایران  سیاسی  جنبش  دیسکورس  وارد  پردازان  نظریه 
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فراهم بودن شرایط ذهنی در جنبش سیاسی و جنبش دانشجوئی آن روز 

ایران از 19 بهمن سال 49 که این استراتژی توسط حماسه سیاهکل 

توانست مادیت و عینیت خود را در جامعه ایران به نمایش بگذارد و به 

شدت آن جرقه سیاهکل در جنبش سیاسی و جنبش دانشجوئی ایران بدل 

به یک حریق فراگیر شد، آنچنانکه دیسکورس مبارزه قهرآمیز چریکی 

و ارتش توده ائی تقریبا به عنوان گفتمان مسلط جنبش سیاسی و جنبش 

دانشجوئی درآمد که استمرار چتر گفتمان چریکی بر جنبش سیاسی و 

جنبش دانشجوئی ایران تا سال 54 ادامه داشت و از سال 54 این چتر 

گفتمان چریکی بر ذهن جنبش سیاسی و جنبش دانشجوئی ایران رکود 

و بن بست خود را به نمایش گذاشت بطوریکه در سال 55 )به جز در 

زندان های سیاسی رژیم توتالی تر پهلوی( تقریبا رکود کامل و مطلق بر 

جنبش چریکی و ارتش توده ائی حاکم شد و این استراتژی در جامعه 

ایران به بن بست کامل رسید که علل آن عبارت بودند از:

1 - جایگزینی الگوئی و وارداتی استراتژی چریکی و ارتش توده ائی 

به جای تکیه بر تحلیل مشخص و در نظر گرفتن شرایط خاص جامعه 

ایران برای تعیین استراتژی مبارزه در ایران.

چتر  قدرت  علت  به  چریکی  و  قهرآمیز  مبارزه  بودن  پرهزینه   -  2

پلیسی – نظامی یا نظامی پلیسی حکومت توتالی تر پهلوی که این امر 

باعث گردید تا توده ها و جنبش های چهارگانه ایران به جای اتصال با 

جنبش چریکی و مسلحانه و بازی گری در صحنه عمل ترجیح می دادند 

که به تماشاگری در بیرون از صحنه خود را مشغول کنند و تنها وظیفه 

این امر  خود را کف زدن و تشویق کردن پیشاهنگ تعریف کنند که 

باعث سوپر قهرمان ساختن توده ها از مجاهدین و فدائیان این صحنه 

و این استراتژی گردید و صد البته تا زمانی که توده ها احساس کاهش 

به مشارکت در  هزینه مشارکت خود در مبارزه نکنند هرگز حاضر 

مبارزه پرهزینه به صورت فراگیر در چارچوب جنبش های چهارگانه 

و نهادهای مدنی نیستند.

3 - سومین موضوعی که باعث بن بست استراتژی قهرآمیز مسلحانه 

چریک گرائی و ارتش توده ائی در ایران شد بحران تئوریک یا بحران 

مبارزه  شدن  علنی  از  بعد  از  زمان  مرور  به  که  بود  ایدئولوژیک 

مسلحانه یعنی حماسه سیاهکل و ضربه های استراتژیک تشکیالتی که 

از طرف ساواک شاه بر این جریان ها وارد شد، این بحران تئوریک 

یا ایدئولوژیک در دو شاخه مذهبی و غیر مذهبی خود را آفتابی کرد 

و  چریکی  مسلحانه  مبارزه  خودویژگی های  علت  به  که  آنجائی  از  و 

ارتش توده ائی )که اولویت یافتن مسائل امنیتی و عمل زدگی همراه با 

حاکمیت نظام سانترالیسم یک طرفه بر کل تشکیالت از مشخص ترین 

بحران  با  سیستماتیک  برخورد  هیچگونه  می باشد(  خودویژگی ها  این 

تئوریک یا بحران ایدئولوژیک فوق نشد.

دو  در  ایدئولوژی  و  تئوریک  بحران  این  زمان  مرور  به  نتیجه  در 

جریان چریکی مذهبی و غیر مذهبی رشد کرد تا آنجا که این بحران 

در سال های 54 و 55 این جریان های دو گانه مذهبی و غیر مذهبی 

بیرون از زندان در  به گل نشاند و به صورت مطلق در  چریک گرا 

فونکسیون  نمود و  البته  به رکود مطلق کشانید.  ایران  عرصه جامعه 

این بحران تئوریک و ایدئولوژیک در دو شاخه مذهبی و غیر مذهبی 

سازمان های چریک گرا متفاوت بود بطوریکه در جریان غیر مذهبی 

این بحران تئوریک ابتدا به صورت تضاد در تبیین استراتژی مسلحانه 

چریک گرا و ارتش توده ائی به صورت تاکتیکی یا استراتژی نمود پیدا 

کرد آنچنانکه بعضی مانند بیژن جزنی معتقد به تاکتیکی بودن مبارزه 

تاکتیک  این  فونکسیون  و  ترورها  و  بودند  چریک گرائی  و  مسلحانه 

انتقال پیام به توده ها جهت اعتالی حرکت اجتماعی تبیین می کردند ولی 

یک  عنوان  به  چریک گرائی  به  احمدزاده  مسعود  مانند  دیگر  بعضی 

استراتژی تکیه می کرد و اصال خود چریک را یک حزب می دانست.

بینابینی هم به لحاظ تئوریک  این رابطه جریان های  البته هر چند در 

از همان آغاز تکوین چریک گرائی وجود داشتند که مثال بعضی جنگ 

چریک شهری با تاسی از تئوریسین های آمریکای التین عمده می کردند 

ارتش  به  معتقد  در چین  مائو  اندیشه های  از  تاسی  با  دیگر  بعضی  و 

مبنای  البته  که  بودند  روستاها  از طریق  شهرها  محاصره  و  توده ائی 

تئوریک این نظریه نیمه فئودال و نیمه مستمره دانستن مناسبات حاکم 

بر جامعه ایران بود، زیرا از نظر این جریان ها به علت عدم استقرار 

و تثبیت نظام سرمایه داری در جامعه ایران این امر باعث شده است تا 

طبقه کارگر در جامعه ایران هنوز تثبیت و فراگیر نشود. در نتیجه از 

آنجائیکه طبق تئوری مائو در مناسبات نیمه فئودالی و نیمه مستعمره تا 

زمانی که طبقه کارگر تثبیت نشود، طبقه دهقان جایگزین طبقه کارگر 

می شود و دهقان به عنوان عنصر انقالبی مطرح می شود.

مبنای  که   - در حماسه سیاهکل  آنچنانکه  این جریان ها  دلیل  به همین 

شروع  با  کوشیدند   - شده  تبیین  فراهانی  صفائی  توسط  آن  نظری 
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شهرها  محاصره  طریق  از  مسلحانه  استراتژی  سیاهکل  از  حرکت 

با انقالبی دانستن طبقه دهقان ایران از سر گیرند که  توسط روستاها 

البته این استراتژی اگر چه از طرف مسعود احمدزاده در ادامه  صد 

حرکت صفائی فراهانی از صورت روستائی به شهر منتقل شد و در 

اندیشه مسعود احمدزاده هسته چریک شهری جایگزین هسته چریک 

روستائی صفائی فراهانی گردید، ولی نباید فراموش کنیم که هم مسعود 

داشتند  اشتراک  هم  با  اصل  یک  در  فراهانی  هم صفائی  و  احمدزاده 

و آن استراتژی بودن خط مشی چریکی بود. همان موضوعی که در 

همان زمان از طرف بیژن جزنی در زندان شاه به چالش کشیده شد 

و بیژن جزنی برعکس صفائی فراهانی و مسعود احمدزاده به مبارزه 

مسلحانه پیشاهنگ یا همان چریک گرائی به عنوان تاکتیک نگاه می کرد 

نه استراتژی.

مجاهدین  تشکیالت  در  تئوریک  و  ایدئولوژیک  بحران  البته موضوع 

مجاهدین  سازمان  در  که  چرا  نکرد  پیدا  نمود  صورت  این  به  خلق 

خلق از همان آغاز تکوین در عرصه استراتژی مسلحانه هر چند در 

در  اما  بودند  خلقی  ارتش  استراتژی  به  معتقد  مائو  تئوری  چارچوب 

کوتاه مدت مانند مسعود احمدزاده معتقد به هسته جنگ چریک شهری 

بودند. )نه مانند صفائی فراهانی به هسته چریک روستائی(

تئوریک در دو شاخه  یا  ایدئولوژیک  تفاوت بحران  د - 
مذهبی و غیر مذهبی حرکت های مسلحانه چریک گرا در 

دهه 50:

بحران تئوریک در دو شاخه مذهبی و غیر مذهبی سازمان های چریک گرا 

صورت متفاوتی داشت و البته نکته ائی که باز هم تکرار می کنیم و از 

تکرار آن خسته نمی شویم اینکه به علت عدم برخورد علمی از همان 

آغاز با بحران تئوریک و زدن شیپور از دهان گشادش هم در شاخه 

مذهبی تشکیالت چریکی و هم در شاخه غیر مذهبی باعث گردید که 

رفته رفته به مرور زمان این بحران ناشناخته تئوریک یا ایدئولوژیک 

پیچیده تر بشود، آنچنانکه در شاخه غیر مذهبی این امر باعث گردید تا 

این بحران تئوریک رفته رفته در تشکیالت سانترالیسم مطلق چریکی 

ایجاد انشعاب های پی در پی بکند تا آنجا که کال استراتژی مسلحانه هم 

به صورت تاکتیکی جزنی و هم به صورت استراتژی مسعود احمدزاده 

به روش سیاسی در  اعتقاد  و  به چالش گرفته شد  فراهانی  و صفائی 

چارچوب تحزب گرائی لنینیستی جایگزین روش چریک گرائی گردید.

در  گرچه  هم  لنینیستی  تحزب گرایانه  سیاسی  استراتژی  همین  اما 

چارچوب تحلیل حاکمیت مناسبات سرمایه داری و تکوین طبقه کارگر 

آنجائیکه همین استراتژی هم در چارچوب  از  ایران استوار بود ولی 

تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه ایران شکل نگرفت و صورت 

نمادسازی وارداتی داشت، در نتیجه نتوانست بحران تئوریک در عرصه 

جنبش غیر مذهبی چریک گرای حل کند و به همین دلیل حاکمیت تئوری 

تحزب گرایانه الگوئی و وارداتی لنینیستی بر تشکل های انشعابی غیر 

مذهبی باعث گردید تا تشکیالت سیاسی انشعابی همان چریک یا همان 

تشکیالت چریکی باشد که تنها اسلحه زمین گذاشته بودند و به همین 

دلیل این تغییر استراتژی الگوئی و وارداتی نتوانست باعث تحول طبقه 

کارگر ایران یا طبقه دهقان ایران بشود.

ایرانی به صورت  نتیجه مانند مرحله قبل این دو طبقه زحمتکش  در 

تماشاچی صحنه باقی ماندند و منتظر بودند تا چریک شهر و روستا یا 

چریک تغییر شکل داده سیاسی شده حزبی به جای او به صحنه برود 

و با قهرمان گری اوضاع به نفع او تغییر دهد و همین موضوع باعث 

گردید تا در سال های 56 و 57 به موازات اعتالی جنبش اجتماعی و 

ضد استبدادی خالء پیشاهنگ چه در شکل چریک حزبی و چه در شکل 

چریک مسلح و پیشتاز طبقه کارگر و طبقه دهقان مشهود بود لذا همین 

خال باعث گردید تا خرده بورژوازی شهری و نیروهای حاشیه تولید 

که به لحاظ کمی از جمع دو طبقه کارگر و دهقان ایران بیشتر بودند 

مانند تمامی قیام ها و انقالب های یکصد ساله گذشته ایران جلودار جنبش 

اجتماعی ضد استبدادی ایران بشوند و همین آفت بسترساز موج سواری 

روحانیت از راه رسیده جهت غصب هژمونی این جنبش اجتماعی ضد 

استبدادی مردم ایران شد.

آنچنانکه همین آفت در جنبش های اجتماعی قبلی مردم ایران از جنبش 

تنباکو تا جنبش خرداد 42 بسترساز هژمونی روحانیت گردید که این 

هژمونی بادآورده روحانیت از رژی و تنباکو تا خرداد 42 عامل اصلی 

شکست تمامی قیام ها و انقالبات مردم ایران در طول صد ساله گذشته 

بوده است و پر واضح است که عامل اصلی شکست انقالب بهمن 57 

بادآورده  هژمونی  و غصب  سواری  موج  آفت  همین  هم  ایران  مردم 

روحانیت بر جنبش اجتماعی ضد استبدادی 57 مردم ایران در غیبت 

پیشتازی جنبش مستقل طبقه کارگر و جنبش دموکراتیک مردم ایران و 
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به همین دلیل بود که هر چند رهبری فعلی سازمان مجاهدین خلق در 

سال های 58 و 59 کوشید تحت کالس های تبیین جهان مسعود رجوی 

در دانشگاه شریف پرچم مبارزه ایدئولوژیک با بحران تئوریک ده ساله 

ایدئولوژیک  بحران  این  خود  آنجائیکه  از  کند  بلند  مجاهدین  سازمان 

سازمان مجاهدین از طرف رهبری آن درک و فهم نشده بود، در نتیجه 

این امر باعث گردید تا پروسه مبارزه تئوریک و ایدئولوژیک رهبری 

در  بود  شده  آغاز  جهان  تبیین  کالس های  با  که  خلق  مجاهدین  فعلی 

شکل نطفه مرده به دنیا بیاید آنچنانکه نه تنها بعدا این مبارزه و پروسه 

برسد  نهایت  و  مقصد  به  نتوانست  جهان  تبیین  کتاب های  و  کالس ها 

این جلسات و  آگاهانه  آنچنانکه امروز شاهد آن هستیم مجاهدین  بلکه 

کتاب های تبیین جهان خود را از صفحه آموزشی خود حذف کرده اند.

انقالب  کردن  جایگزین  با   62 سال  از  کوشیدند  دلیل  همین  به 

ایدئولوژیک تحت عنوان رهبری زنان در تشکیالت مجاهدین به جای 

لذا رهبری  بدهند،  آدرس غلط  مخاطبین خود  به  ایدئولوژیک  مبارزه 

فعلی سازمان مجاهدین خلق با بحران تئوریک که از سال 50 سازمان 

مجاهدین خلق آبستن آن بود تا این تاریخ نتوانسته اند به صورت علمی 

برخورد کنند. در نتیجه همین بحران به موازات زمان پیچیده و پیچیده تر 

شده است تا آنجا که امروز آنچنانکه شاهد آن هستیم این بحران تئوریک 

آنچنان طوفانی شده است که باعث گردیده است تا تمامی دستاوردهای 

سیاسی و تاریخی و تشکیالتی و مبارزاتی این سازمان را دچار لرزه 

در  تا  می کوشد  مجاهدین  رهبری  که  زمانی  چراکه  بکند  ساختاری 

راهی  سازد  مخفی  را  تئوریک خود  بحران  سیاسی  پیروزی  راستای 

برای او باقی نمی ماند جز اینکه از هر طریق که شده این پیروزی های 

سیاسی حتی توسط معامله با ارتجاع منطقه و امپریالیسم جهانی و در 

راس آن ها امپریالیسم آمریکا حاصل نماید.

ادامه دارد

عدم استقالل جنبش دانشجوئی بود.

البته همین آفت موج سواری و هژمونی روحانیت عامل شکست جنبش 

اصالحات 76 و جنبش سبز 88 مردم ایران گردید و لذا تا زمانی که 

به هر شکل و در کادر هر قالبی که روحانیت ایران بتواند هژمونی 

جنبش ها  این  قطعی  شکست  بگیرد  چنگ  در  ایران  مردم  جنبش های 

موج  که  کنیم  فراموش  نباید  البته  بود.  خواهد  محتوم  و  جبری  امری 

شهری  بورژوازی  خرده  جلوداری  معلول  همیشه  روحانیت  سواری 

و  دانشجوئی  و  کارگری  مستقل  جنبش های  غیبت  در  تولید  حاشیه  و 

دموکراتیک و سیاسی می باشد. 

بحران تئوریک در عرصه شاخه مذهبی حرکت چریک گرائی که در 

غیر  شاخه  عکس  بر  داشت  قرار  خلق  مجاهدین  سازمان  آن ها  راس 

مذهبی صورت تراژیکی پیدا کرد به طوری که به علت اینکه رهبری 

مجاهدین خلق که تا سال 57 فقط در زندان بودند از آنجائیکه تالش 

می کرد به جای اینکه به فهم و شناخت این بحران تئوریک و ایدئولوژی 

بپردازد، کوشید با فرار به جلو بحران تئوریک تشکیالت مجاهدین خلق 

در سال های 50 تا 57 به صورت:

1 - غیبت رهبری سازمان به علت ضربه امنیتی و تشکیالتی ساواک 

شاه در شهریور 50 و اعدام فروردین و خرداد 51 مهره های کلیدی 

این تشکیالت.

2 - کودتای اپورتونیستی سال های 53 تا 54 در غیبت رهبری اصلی 

تقی  ایدئولوژی  تغییر  بیانیه  انتشار  به  منجر  نهایت  در  که   - سازمان 

دلیل  دو  هر  این  گرچه  اما  نماید،  تبیین   - شد  تابستان 54  در  شهرام 

مطرح شده از طرف رهبری فعلی سازمان مجاهدین خلق که در آن 

زمان در زندان به سر می بردند در بحران سال های 50 تا 57 سازمان 

تا  مجاهدین  سازمان  رهبری  که  موضوعی  ولی  بود  دخیل  مجاهدین 

این تاریخ نتوانسته فهم کند و یا اینکه خود را به نافهمی می زند اینکه 

این دالیل مطرح شده توسط رهبری فعلی جنبه شرطی داشته است نه 

جنبه اساسی و اصلی، چراکه اگر بستر بحران تئوریک و ایدئولوژی 

نه  نبود هرگز  فراهم  از 50  بعد  در سال های  مجاهدین  تشکیالت  در 

غیبت  نه  و  کنند  کودتا  سازمان  این  در  می توانستند  اپورتونیست ها 

در  اپورتنیست ها  تاز  و  تاخت  بسترساز  اینچنین  می توانست  رهبری 

سازمان مجاهدین خلق بشود.
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اوال ابزگشت پیدا می کند به فرهنگ استبدادزده جامعه ایران که به خاطر حامکیت هزاران ساهل استبداد سشیایس بر این جامعه موضوع 

چاپلویس و تکرمی های یکطرفه جزو ابور اترخیی این مردم شده است بطوریکه احصاب قدرت در برابر حداقل نقد و انتقادی خمالفنی 

خود را مشع �آجنی می کردند و ای اب یب رحامنه ترین شلکی رسکوب می کردند و جز به چاپلویس و تکرمی و تعظمی های یکطرفه هبایئ منی دادند.

اثنیا عامل دوم این ابور در فرهنگ ما حامکیت فرهنگ فقاهیت بر ابور مردم ایران است که بیش از هزار سال است که این فرهنگ 

آجنائیکه که مباین اخالیق و اعتقادی این فرهنگ فقاهیت بر تسلمی و تلکیف و تقلید  فقاهیت جزء ابور دیین مردم ایران شده است و از �

و فتوای یکطرفه اسشتوار می ابشد، طبیعی است که خنسشتنی حمصول این فرهنگ فقاهیت، فرد ای افراد ای جامعه منقاد به جای فرد ای 

جامعه منتقد می ابشد. 

پر واحض است که �آچنه در این رابطه قرابین این نگاه منقادگرااینه در فرهنگ و جامعه ما می شود خود نقد و انتقاد است چراکه زماین 

که در جامعه ما برای نقد و انتقاد ارزیش قائل نباششند به موازات کنار گذاشنت نقد و انتقاد، خرد فردی جایگزین خرد مجعی می شود که 

مهنی جایگزیین خرد فردی به جای خرد مجعی بسرتساز منظومه نظری استبداد ذهین و عیین در جامعه ما می ابشد. یعین بدین ترتیب 

استبداد نظری جایگزین دموکرایس فکری می شود و از اینجا است که مباین نظری استبداد سشیایس و فکری در جامعه تثبیت می گردد. 

آچننان  آن جامعه مطرح می شود اینکه � در صوریت که برعکس این در یک فضای دموکراتیک خنسشتنی اصیل که به عنوان زیربنای نظری �

که بزرگمهر می گفت »مهه چزی را مهگان می دانند« و مهنی اعتقاد به مهگان دانسنت مهه چزی است که ابعث می گردد ات اعتقاد به اصل 

خرد مجعی جایگزین اصل استبدادساز اعتقاد به خرد فردی بشود.

طبیعی است که اعتقاد به اصل خرد مجعی در مجع و جامعه و جراین بسرتساز تکیه بر اصل نقد و انتقاد به عنوان یک ارزش و یک 

نیاز می شود و در راسشتای ارزششیایب اصل نقد و انتقاد بر مجع و جامعت است که فرد ای جراین ای جامعه برای اعتالی نظری و معیل 

خود نه تنها در برابر نقد و انتقادات دیگران برخورد منفی منی کند، بلکه ابلعکس از دیگران دعوت می کند ات بیانند و به او مکک کنند 

آینده  آگاهی به عیوب خود بتواند در � و اب نقد معیل و نظری او به او امهیت و احرتام بگذارند و عیب های او را به او بگویند ات او اب �

به ابزتولید اصالح شده حرکت خود بپردازد.

به مهنی دلیل در غیاب فضای نقد و انتقاد به عنوان یک ارزش هرگز در یک مجع و جراین و جامعه اماکن عادت به تفکر کردن حاصل 

منی شود چرا که الزمه اجیاد عادت به تفکر در یک جامعه ابور به نقد و انتقاد نظری و معیل به عنوان یک ارزش است و قطعا ات زماین 

که یک مجع و جراین و جامعه ایئ عادت به تفکر نکند اماکن تولید فکر و تولید اندیشه در �آن مجع و جامعه حاصل منی شود. بنابراین، 

عادت به تفکر در هر جراین و مجع و جامعه ایئ از عادت به نقد و انتقاد رشوع می شود البته زماین نقد و انتقاد در یک مجع و جراین 

و جامعه ارزش دارد و بسرتساز عادت به تفکر و تولید فکر می شود که انتقاد کننده احساس کند که خماطبش خود را نیازمند به نقد او 

می داند نه اینکه مانند رسدمداران رژمی مطلقه فقاهیت نقد را به عنوان چامق هجت تسویه حساب بدانند ای اینکه وسشیهل ختلیه عقده های 

انتقاد کننده تعریف کنند، طبیعی است که در چننی رشایطی نقد و انتقاد نه تنها منی تواند بسرتساز حتقق خرد مجعی در جامعه بشود بلکه 

ابلعکس وسشیهل رسکوب اندیشه و سرتون شدن ابشخورهای خرد مجعی می گردد.

امروز  جامعه  در  آجنائیکه  � از  دلیل  به مهنی 

انتقاد  و  نقد  فضای  نظری  بسرتهای  ایران 

فرامه  سشیایس  جراین های  میان  در  حیت 

منی ابشد در نتیجه به حمض اجنام مکرتین نقد 

و انتقاد در این جراین های سشیایس انشعاب 

رشوع  شدن  شقه  شقه  و  فراکسشیون  و 

آن  � دهنده  نشان  امر  این  خود  که  می شود 

می ابشد که فونکسشیون نقد و انتقاد در این 

جراین های سشیایس به ضد خود بدل شده 

و  نقد  فونکسشیون  خنسشتنی  چراکه  است 

انتقاد در عرصه جراین های سشیایس ابید در 

راسشتای اجیاد فضای دموکراتیک و اعتالی 

و  فراکسشیون  تولید  نه  ابشد  دروین  وحدت 

انشعاب و پراکندگی و حبران؛ ویل به علت 

نقادی  و  نقد  فضای  نظری  بسرتهای  اینکه 

در  می ابشد  دموکراتیک  فضای  هامن  که 

ابعث  امر  این  نیست  آماده  � جراین ها  این 

جراین ها  این  در  انتقاد  و  نقد  ات  می شود 

آفات فوق در  حبران ساز بشود. البته منهای �

بزرگ تر  آفات  � نقادی  و  نقد  فضای  غیبت 

آن  � پیدا می کند که طرح  دیگری مه تکوین 

در اینجا یک رضورت می ابشد چرا که یکی 

آفات جنبش دانشجویئ ایران مه هست  از �

آن اینکه در غیبت فضای نقد و انتقاد به  و �

علت اینکه ما منی توانمی به ضعف های حرکت 

این  نتیجه  در  بشومی،  واقف  خود  گذششته 

امر ابعث می گردد ات گسسشتگی در پروسس 

حرکت ما اجیاد بشود و مهنی گسسشتگی در 

حرکت است که ابعث می شود که هر زماین 

که می خواهمی دوابره حرکت گذششته خود را 

جنبش دانشجوئی ایران در ترازوی قیام 18 تیر 78
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آفات حرکت گذششته خود را نششناخته امی در نتیجه  ابزتولید بکنمی، به علت اینکه عیوب و �

آفات گذششته را تکرار می کنمی ای اینکه دوابره حرکت بدون عقبه  آبسنت � ای هامن حرکت �

این ها شکست دوابره هامن حرکت  از صفر رشوع می کنمی که رساجنام هر دو  اترخیی 

می ابشد. 

به مهنی دلیل است که می بینمی مثال اب اینکه بیش از هفتاد سال از معر جنبش دانشجویئ 

آزمایش شکست  � این هفتاد سال  تنها رسمایه اش در طول  این جنبش  ایران می گذرد، 

پشت شکست می ابشد و جالب اینجا است که تقریبا عامل متامی شکست های تکراری 

جنبش دانشجویئ ایران مشرتک می ابشد که خود این موضوع داللت بر این امر می کند 

آفات گذششته حرکت خود منی دهد،  که جنبش دانشجویئ ایران هرگز هبایئ به ششناخت �

چراکه فضایئ برای نقد و انتقاد حرکت گذششته خود فرامه نکرده است البته این موضوع 

سشیایس،  چهارگانه  جنبش های  بلکه  است  ایران  دانشجویئ  جنبش  به  خمتص  فقط  نه 

آفت می ابششند چراکه برای منونه اگر  آبسنت مهنی � اجامتعی، اکرگری و دموکراتیک ایران مه �

خبواهمی جنبش اکرگری ایران را در این رابطه در قرع انبیق قرار دهمی و اب این عینک به 

آن نگاه کنمی به وضوح درمی ایبمی که اب اینکه بیش از صد سال از معر جنبش اکرگری  �

ایران را به گل نشانده است  آفایت که مهنی امروز جنبش اکرگری  � ایران می گذرد ویل 

آن بوده است  آفایت می ابشد که صد سال پیش جنبش اکرگری ایران گرفتار � درست هامن �

و �آن جنبش را زمنی گری کرده بود چراکه �آسیب معده امروز جنبش اکرگری ایران عبارتند 

تشکیالت  بودن  دارا  عدم  و  مبارزات سشندیاکیئ  تکوین  عدم  تشکیالیت،  پراکندگی  از 

اکرگر  طبقه  مطالبات  ات  است  ابعث شده  �آسیب  این  که  می ابشد  مسشتقل رسارسی 

امروز ایران درست هامن مطالبات صد سال پیش این طبقه ابشد. مثل افزایش حداقل 

حقوق، ای امنیت شغیل، ای امنیت حمیط اکر، ای روشن شدن وضعیت قراردادهای اکر 

معنی و غریه. چرا چننی است؟

این مهه به خاطر این است که گسسشتگی در پروسه مبارزه یکصد ساهل جنبش اکرگری 

که  نظری و معیل اب گذششته است  دارد و مهنی گسسشتگی تشکیالیت و  ایران وجود 

آفت در خصوص جنبش  منی گذارد ات این جنبش حرکیت رو به جلو داششته ابشد. البته این �

اینکه  به خاطر  ایران  پر رنگ تر می ابشد چراکه جنبش اجامتعی  بسشیار  ایران  اجامتعی 

در طول بیش از صد سال گذششته یعین از واقعه رژی و انقالب مرشوطیت ات خرداد 

�آخرین حرکت رسارسی این جنبش در ایران می ابشد( به علت اینکه دارای  88 )که 

خواسشتگاه ششناوری بوده است که از خواسشتگاه ابزار مرشوطیت ات خواسشتگاه حاششیه 

تولید انقالب 57 و خواسشتگاه اکرمندی و خرده بورژوازی شهری خرداد 88 تغیری کرده 

است و به علت اینکه در یک نگاه لکی نقش خرده بورژوازی شهری در این جنبش پر 

رنگ تر از مهه بوده است، مهنی موضوع ابعث گردیده ات این جنبش نسبت به تشلک 

پذیری و مبارزه درازمدت ضعیف معل کند و میل به مبارزه کواته مدت داششته ابشد که 

آمزی توسط این گروه اجامتعی  آنتاگونیست و مبارزه قهر� خود این امر بسرتساز گرایش به �

می شود. مهچننی به علت اینکه این گروه اجامتعی توان رهربی جنبش توسط خود را ندارد 

و مهیشه هجت هژموین جنبش نگاهش به گروه های اجامتعی بریوین است این مهه ابعث 

شده است ات جنبش اجامتعی ایران هر چه از معرش می گذرد نه تنها حرکیت اعتالخبش 

رو به جلو نداششته ابشد، بلکه رو به گذششته مه داششته است.

برای منونه می توانمی نقش این جنبش را از قیام 15 خرداد 42 ات انقالب 57 و جنبش 

اصالحات خرداد 76 و جنبش سزب 88 مورد ابزششنایس جمدد قراردهمی ات به درسشیت 

آفات خودویژه جنبش اجامتعی  درایبمی که عامل شکست متامی این قیام و انقالب ها مهنی �

آفات صد ات قیام و انقالب دیگر  ایران می ابشد که اگر این جنبش اجامتعی ایران اب این �

آورد، بنابراین اگر خبواهمی  مه بکند، ابز دسشتاوردی جز شکست برای او به ابر خنواهد �

به مجع بندی �آچنه فوقا مطرح کردمی بپردازمی، ابید بگوئمی که از همم ترین مشخصه پیشگام 

مسشتضعفنی مهنی مسلح بودن به سالح نقد است که در چارچوب این سالح نقد است 

که پیشگام مسشتضعفنی قبل از مهه خود جامعه و مردم ایران را مورد نقد و انتقاد قرار 

آفت  � بسرتساز  )که  ایران  جامعه  و  مردم  برابر  در  شدن  تسلمی  جای  به  یعین  می دهد 

خطرانک پوپولیسم می شود( به صورت عراین و شفاف به مردم ایران می گوید، ای مردم 

ایران شام این عیوب اترخیی، فرهنگی، مذهیب و اجامتعی دارید ات زماین که این عیوب خود 

را بر طرف نکنید حرکیت رو به جلو خنواهید داشت، اینچننی نقد کردن توده ها توسط 

پیشگام مسشتضعفنی است که پیشگام را پیشگام می کند و از خطر پوپولیسم او را در 

امان نگه می دارد و ابعث می شود ات جامعه ایران عادت به تفکر پیدا کند و جامعه ایران 

را از حالت در خود به جامعه برای خود اسشتحاهل کند.

   

ب – چرا قیام 18 تیر 78 جنبش دانشجوئی ایران شکست 
خورد: 

عوامل شکست قیام 18 تریماه 78 جنبش دانشجویئ ایران عبارتند از:

آجنائیکه قیام 18 تری 78 جنبش دانشجویئ ایران خنسشتنی اعالم موجودیت  � اول - از 

و ابزتولید این جنبش از بعد از کوداتی فرهنگی سال 59 رژمی مطلقه فقاهیت بر علیه 

جنبش دانشجویئ بود، به دلیل اینکه این کودات ابعث گردید ات برای مدت نزدیک به 

20 سال جنبش دانشجویئ ایران را به کام ای حماق اترخیی بربد در نتیجه ات زماین که ما از 

کوداتی فرهنگی 59 رژمی مطلقه فقاهیت حتلیل مشخیص نداششته ابششمی هرگز منی توانمی به 
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�آسیب ششنایس قیام 18 تریماه 78 جنبش دانشجویئ ایران بپردازمی چراکه قیام 18 تریماه 

آتش دهان ققنویس بود که پس از 20 سال از خاکسرت  � 78 جنبش دانشجویئ ایران 

آن کوداتی  کوداتی فرهنگی سال 59 رژمی مطلقه فقاهیت شعهل ور گردید. بنابراین یب فهم �

فرهنگی هر گونه �آسیب ششنایس قیام 78 جنبش دانشجویئ ایران ابرت خواهد بود.

حمورهایئ که در رابطه اب حتلیل مشخص از کوداتی فرهنگی سال 59 رژمی مطلقه فقاهیت 

بر علیه جنبش دانشجویئ ابید در نظر داششته ابششمی عبارتند از:

هجت  کوششیدند   58 سال  در  ایران  سشیایس  جنبش  از  شاخه هایئ  چند  هر   - الف 

رسابزگریی حرکت خود اب ورود علین و �آشاکر خود به دانشگاه ها، دانشگاه را به عنوان 

�آخرین سشنگر مقاومت خود در برابر جهمه متام عیار لباس خشیص ها و چامق به دسشتان 

ابعث  که  عامیل  همم ترین  که  کنمی  فراموش  نباید  ویل  دهند،  قرار  فقاهیت  مطلقه  رژمی 

امان رژمی مطلقه  به دانشگاه ها شد حمارصه و فشار یب  پناهندگی جراین های سشیایس 

فقاهیت به این جراین های جنبش سشیایس ایران در سال 58 توسط گروه های اجامتعی 

حامی خود در شلک چامق به دسشتان ای لباس خشیص ها بود، که برای فهم جحم اندازه 

این فشار اکیف است که بدانمی سال 58 سال اول بعد از انقالب می ابشد که هنوز رژمی 

پایگاه و مقبولیت اجامتعی می ابشد هر چند که به حلاظ  مطلقه فقاهیت دارای حداکرث 

حامیان  اما مهنی خیل گسرتده  بود  نشده  هنادینه  هنوز  در سال 58  این رژمی  اداری 

اجامتعی اش رشایط هجت رسکوب و حتت فشار قرار دادن گروه های جنبش سشیایس ایران 

فرامه کرده بود به خصوص که رسدمداران رژمی مطلقه فقاهیت در سال 58 هجت اسشتقرار 

تشخیص  سشیایس  این جراین های  را  خود  راه  مانع  بزرگ ترین  خود  حامکیت  تثبیت  و 

آغاز سال 58 در زیر لوای مقابهل اب جنبش خلق  دادند؛ ذلا در این رابطه بود که از هامن �

کردسشتان و خلق گنبد و مقابهل اب ترورهای گروه فرقان، رژمی مطلقه فقاهیت کوششید ات 

توسط جهمه مهه جانبه به جراین های جنبش سشیایس صورت حساب را الک پاک کند 

در نتیجه مهنی مقبولیت و پایگاه اجامتعی رژمی مطلقه فقاهیت در سال 58 و فشار یب 

امان این رژمی بر علیه این جراین ها توسط چامق داران و لباس خشیص ها ابعث گردید 

که دانشگاه و جنبش دانشجویئ به عنوان تنها پناهگاه و تنها سشنگر جراین های جنبش 

سشیایس ایران هجت صیانت و اسشمترار حیات سشیایس و جذب نریو بشود. از اینجا بود 

که در هبار سال 59 که رژمی مطلقه فقاهیت کوداتی خود را بر علیه دانشگاه و جنبش 

آغاز کرد: دانشجویئ ایران �

اوال دانشگاه به عنوان �آخرین خاکریزی بود که رژمی مطلقه فقاهیت هجت اسشتقرار و تثبیت 

آلرتانتیوهای سشیایس خود به چالش کششید. قدرت خود در چارچوب انبودی �

اثنیا در این سال دانشگاه به عنوان تنها سشنگر ابیق مانده برای جراین های سشیایس هجت 

صیانت و اسشمترار حیات سشیایس علین خود ابیق مانده بود، طبیعی بود که جراین های 

نداشتند که این  بر مبارزه خمفی  سشیایس اب از دست دادن دانشگاه ها راهی جز تکیه 

موضوع هامن �آیش بود که رژمی مطلقه فقاهیت برای جراین های سشیایس ایران پخته بود 

چراکه اب توجه به فضای ابز سشیایس پس از انقالب و عدم تواانیئ فوری رژمی فقاهیت 

علین شدن حرکت جراین های  غری  ذلا  ایران،  جامعه  بر  اختناق  کردن چرت  حامک  هجت 

سشیایس به مثابه تری خالص برای این جراین ها بود.

بنابراین در سال 58 و به خصوص اوایل سال 59 که کوداتی فرهنگی رژمی مطلقه فقاهت 

بر علیه دانشگاه شلک گرفت راهی جز این برای جنبش سشیایس ایران ابیق منانده بود 

که هجت حفظ مبارزه علین خود به دانشگاه ها پناه بربنند. به مهنی دلیل کوداتی فرهنگی 

آغاز کودات هجت اشغال �آخرین سشنگر دفاع جراین های  سال 59 رژمی مطلقه فقاهیت در �

سشیایس بود و در مرحهل دوم بود که موضوع این کودات قلع و مقع جنبش دانشجویئ توسط 

شورای ابزگشایئ دانشگاه ها حتت رهربی فرج دابغ معروف به عبدالکرمی رسوش شد. 

بنابراین پروسه کوداتی فرهنگی 59 رژمی مطلقه فقاهیت دارای دو فرایند بود.

فرایند اول یک فرایند نظامی حتت رهربی هادی غفاری و امحد جنیت بود که توسط 

آن اب توپ و اتنک وارد دانشگاه ها شدند و �آخرین خاکریز دفاع از جراین های سشیایس  �

آلرتانتیو خود گرفتند. �

فرایند دوم که برعکس فرایند اول صورت نظامی نداشت و برعکس فرایند اول کواته 

مدت مه نبود و بیش از چهار سال طول کششید، فرایند رسکوب نرم افزاری و خست 

افزاری جنبش دانشجویئ ایران حتت رهربی شورای ابز گشایئ دانشگاه ها و هژموین 

فرج دابغ معروف به عبدالکرمی رسوش بود.

ب - هر چند در رابطه اب فرایند اول کودات یعین قلع و مقع جراین های سشیایس به علت 

آنتاگونیست بودن برخوردها و به علت اینکه موضوع  کواته مدت بودند فرایند و به علت �

کودات در فرایند اول قلع و مقع جراین ها سشیایس بود نه جنبش سشیایس موضوعی نیست که 

آانلزی بیشرت �آن ابشد اما �آچنه در رابطه اب کوداتی فرهنگی 59 رژمی مطلقه  در اینجا نیاز به �

آن قلع و  فقاهیت در اینجا برای ما حائز امهیت دارد، فرایند دوم کودات می ابشد که موضوع �

مقع جنبش دانشجویئ به حلاظ نظری و عیین است که البته هدف رژمی مطلقه فقاهیت در 

آغاز کوداتی 59 فقط تسخری �آخرین سشنگر مقاومت جراین های سشیایس بود نه جنبش  �

دانشجویئ ویل وقیت که رژمی مطلقه فقاهیت دید توانسشته است حتت لوای توپ و اتنک 

و رسنزیه به راحیت وارد دانشگاه ها بشود و سشنگر جراین های سشیایس را تسخری مناید از 

دانشگاه خارج نشد و پس از تعطیل کردن دانشگاه ها مصمم شد که فرایند دوم کودات بر 

آورد. علیه جنبش دانشجویئ ایران به صورت مهه جانبه به اجرا در�
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ج - در خصوص برانمه ریزی رژمی مطلقه فقاهیت هجت کوداتی فرهنگی 59 بر علیه 

دانشگاه ها و جنبش دانشجویئ ایران ابید عقبه اترخیی این امر به 13 �آابن 58 متصل 

آمریاک توسط موسوی  کنمی که رژمی مطلقه فقاهیت حتت خمیه شب ابزی اشغال سفارت �

خوئیین ها و گروهی از دانشجواین وابسشته اش کوششید به وسشیهل این خمیه شب ابزی به 

تسویه حساب اب خمالفنی خود از دولت موقت ابزرگان ات جراین های سشیایس و در هنایت 

آبشخور اولیه سازماندهی رژمی مطلقه فقاهیت هجت  جنبش دانشجویئ بپردازد. بنابراین �

به ماجرای خمیه شب ابزی اشغال سفارت  پیدا می کند  کوداتی فرهنگی 59 برگشت 

آمریاک رژمی مطلقه فقاهیت  آلود اشغال سفارت � آمریاک در 13 �آابن 58 که توسط �آب گل � �

توانست حداکرث ماهی مورد نیاز خود از این �آب صید کند.

د - شورای ابزگشایئ دانشگاه ها حتت هژموین فرج دابغ معروف به عبدالکرمی رسوش 

توانست توسط این ماکنزیم ها به قلع و مقع نرم افزاری و خست افزاری جنبش دانشجویئ 

ایران در طول چهار سال فرایند دوم کودات بپردازد:

1 - تسویه جنبش دانشجویئ از دانشگاه توسط اخراج دانشجواین سشیایس از دانشگاه ها.

2 - سهمیه بندی کردن جذب دانشجواین جدید در چارچوب سهم سشپاه و سهم خانواده 

شهداء و غریه که بسرتساز پادگاین شدن دانشگاه ها شد.

3 - احنصاری کردن تشکیالت دانشجویئ به یک تشکیالت هجاد دانشگاهی و بعدا اب 

اضافه شدن تشکیالت اجنمن های اسالمی به دو تشکیالت وابسشته دولیت که حمک سشتون 

پنجم رژمی مطلقه فقاهیت در دانشگاه ها داشت بطوریکه رژمی مطلقه فقاهیت توسط این 

دو تشکیالت در سال های اولیه ابزگشایئ دانشگاه ها توانست سیسشمت پلییس – امنییت 

در دانشگاه حامک کند و دانشگاه های ایران را بدل به پادگان بکند و پشه را در هوا نعل 

بکند.

جذب  کردن  فیلرتینگ  پادگاین هجت  و  امنییت  طویل  و  عریض  تشکیالت  اجیاد   -  4

دانشجواین جدید.

5 - طبقه بندی ای سشتاره دار کردن دانشجواین هجت سرتون کردن جنبش دانشجویئ.

6 - تسویه هدفدار اساتید دانشگاه ها هجت عقمی کردن جنبش دانشجویئ ایران از ابال.

7 - تسویه هدفدار مطالب دریس مهراه اب اضافه کردن هدفدار واحدهای جدید دریس 

هجت شستشوی ذهین دانشجواین.

فقاهیت حتت عنوان های  منایندگان نظری و معیل رژمی مطلقه  کردن ورود  8 - هنادینه 

خمتلف هناد رهربی و ای بسشیج و غریه.

ذلا به این ترتیب بود که رژمی مطلقه فقاهیت توانست کوداتی فرهنگی 59 را مه به حلاظ 

نرم افزاری و مه به حلاظ خست افزاری در دانشگاه های ایران تثبیت مناید.

دوم – حال پس از این حتلیل مشخص از کوداتی فرهنگی رژمی مطلقه فقاهیت به راحیت 

در  چراکه  بربمی  پ�ی  ایران  دانشجویئ  جنبش   78 تریماه   18 قیام  عظمت  به  می توانمی 

رشایطی دانشگاه های ایران پس از ابزگشایئ موفق به اجنام این قیام شدند که رژمی مطلقه 

فقاهیت فکر می کرد برای ابد ریشه جنبش دانشجویئ ایران را از مزرعه دانشگاه های ایران 

خشاکنیده است و متامی دانشگاه های ایران را در این رابطه سرتون کرده است. به مهنی 

دلیل قیام 18 تریماه 78 جنبش دانشجویئ ایران برای رژمی مطلقه فقاهیت مانند یک 

برای مهیشه خواب را از چشم حامکنی بر رسنزیه نشسشته  بود که  سشیحه ایئ ویرانگری 

گرفت.

پادگاین  حزب  توسط   78 تریماه   18 جنبش  قیام  شکست  ابعث  که  آفایت  �  – سوم 

خامنه ایئ شد عبارتند از:

آفت به اندازه ایئ در قیام تری 78  1 - اتکتیک زدگی و نداشنت برانمه و اسرتاتژی، این �

آابد مقصد راه پامییئ ها مه  امری� بود که حیت در مضن راه پامییئ بریون خوابگاه ها  مشهود 

مشخص نبود و به صورت خود به خودی هدایت می شد به خصوص که در این راه پامییئ 

جنبش اجامتعی مه به جنبش دانشجویئ ایران ملحق شده بودند.

2 - حمصور ماندن قیام به شهر هتران و عدم رسایت این قیام به سطح شهرسشتان ها که 

ابعث افزایش رضبه پذیری قیام شد.

3 - پیوند تکوین این قیام اب تضاد جناح های داخیل حامکیت مثل تعطییل روزانمه سالم.

4 - عدم وجود تشکیالت مسشتقل رساترسی از دو تشکیالت دولیت هجاد دانشگاهی 

و اجنمن های اسالمی.

والسالم  
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خدای محمد:

برای فهم و شناخت خدای محمد باید در یک رابطه قیاسی، خدای محمد را در کنار خدای ارسطو و 

خدای هگل، دو اعجوبه بشریت در دنیای قدیم و دنیای مدرن قرار دهیم تا با مقایسه این خدایان بتوان 

به فهم خدای محمد دست پیدا کرد چراکه اگر ما فقط از زاویه درون دینی و فقط با عینک قرآن و تاریخ 

بخواهیم به اندیشه محمد دست پیدا کنیم، شناخت اندیشه محمد از این منظر فقط به درد متدینین به دین 

می خورد. اما از آنجائیکه مخاطب محمد در همه جا انسان به معنای کامل کلمه بوده است طبیعی است 

که فهم اندیشه محمد تنها از منظر دین و تاریخ و قرآن نمی تواند پاسخگوی نیاز انسان در همه دوران ها 

و در همه عصرها و نسل ها باشد.

در این رابطه ما در این نوشته برانیم تا برای فهم الفبای اندیشه محمد از منظر برون دینی مبانی اندیشه 

محمد را در کنار اسطوره های اندیشه بشریت فهم کنیم تا در قیاس اندیشه محمد در کنار اندیشه غول های 

اندیشه بشریت بینیم، آیا محمد برای انسان در یک مقیاس جهانی و تاریخی و علمی حرفی برای رهائی 

نظری و عملی انسان دارد یا نه؟ طبیعی است که فربه ترین موضوعی که می توان در این رابطه قیاسی 

قرار دهیم موضوع »خدا« است که شاه فنر اندیشه هر مومن و معتقد به خدا تشکیل می دهد. طبیعی است 

که هر کس آنچنانکه جهان را تبیین و نظاره می کند خداوند را تبیین می نماید پس فهم مقایسه ائی موضوع 

خداوند در اندیشه بزرگان تاریخ بشر امثال ارسطو و هگل با خداوند در اندیشه محمد می تواند تبیین کننده 

چارچوب کلی اندیشه این بازرگان باشد.

  

الف – خدای ارسطو:

خدای ارسطو محرک اولیه است، خدای ارسطو محرک غیر متحرکی است که بیگانه با طبیعت در عالم 

هور قلیائی ماورای الطبیعت ساکن می باشد. خدای ارسطو محرک اولیه یک حرکت مکانیکی در جهان 

می باشد که مانند خدای نیوتن تنها به صورت کوک کردن اولیه ساعت جهان طبیعت و هستی را به حرکت 

درآورده است و یا مانند خدای دکارت است که می گفت »ماده و حرکت را به من بدهید من جهان را 

می سازم« خدای ارسطو مانند خدای دکارت بیرون از این جهان می باشد، خدای ارسطو بیگانه با طبیعت 

است چرا که از نگاه ارسطو این طبیعت و وجود تنها در آغاز تکوین خود جهت ایجاد آن حرکت اولیه 

نیازمند به خدا بوده است و از بعد از ایجاد آن حرکت اولیه دیگر این جهان نیازمند به خدا نمی باشد و لذا 

رابطه خدا با این جهان رابطه تماشاگر است.

خدای ارسطو آنچنانکه با طبیعت بیگانه است و رابطه مکانیکی با طبیعت دارد با انسان بیگانه و غریب 

تنها  می باشد چراکه از منظر ارسطو 

پیوند خدا با انسان در چارچوب روح 

بیگانه با بدن انسان شکل می گیرد که 

به صورت یک زندانی در  این روح 

موقت  صورت  به  انسان  بدن  زندان 

نگاه  از  آنجائیکه  از  ساکن می باشد و 

ارسطو هیچ سنخیتی بین این روح و 

نتیجه خدای  در  ندارد  بدن وجود  این 

انسان  با  سنخیتی  هیچ  نیز  ارسطو 

عینی  انسان  و  مادی  انسان  و  طبیعی 

ارسطو  خدای  ندارد.  واقعی  انسان  و 

علت نخستین و علت العلل اولیه جهان 

علت  به  که  است  وجود  و  هستی  و 

انجام  و  بودن  تکراری  و  یکنواختی 

و  قوه  کانتکس  در  جهان  این  حرکت 

فعل از پیش تعیین شده در چارچوب 

تقدم اصل ماهیت بر وجود، دیگر این 

نخستین  علت  و  اولیه  محرک  خدای 

نمی تواند  وجود  و  جهان  علت العلل  و 

بکند  نوآوری  به  اقدام  خلقت  عالم  در 

در  می تواند  هستی  این  تنها  چراکه 

فعل ظاهر شود  به  قوه  استحاله  بستر 

نه بیشتر. در همین رابطه است که از 

ارسطو هستی و وجود و جهان  نظر 

تاریخ ندارد بلکه فقط طبیعت و ماهیت 

از پیش تعیین شده دارد. 

نیاز  خدای ارسطو فقط معلول رابطه 

انسانالفبای اندیشه محمد                         پیامبر
هگلارسطودر مقایسه با اندیشه و
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متحرک به محرک اولیه است و هیچ سنخیتی و رابطه ائی و نیازی دیگر 

بین وجود و جهان و طبیعت با خدای ارسطو ندارد. به عبارت دیگر 

خدای ارسطو مولود سه مقوله »حرکت« و »محرک« و »متحرک« 

می باشد و بیرون از این سه مقوله خدای ارسطو جائی در هستی ندارد 

این رابطه است که خدای ارسطو هم محرک غیر متحرک  لذا در  و 

می باشد و هم ماوراء الطبیعه بیگانه با طبیعت است چرا که از نگاه 

ارسطو آنچنانکه طبیعت از ماوراء طبیعت جدا و بیگانه است محرک 

از متحرک جدا و بیگانه می باشد و هستی و طبیعت ثابت و یکنواخت 

و غیر تکامل پذیر می شود و رابطه بین محرک و متحرک که همان 

حرکت می باشد همیشه به صورت برونی و مکانیکی است.

خدای ارسطو تنها در چارچوب قوه و فعل و تقدم قوه بر فعل و تقدم 

ماهیت بر وجود و اعتقاد به وجود طبیعی در چارچوب قوه و فعل و 

وجود و ماهیت به جای وجود تاریخی به معماری اولیه این جهان در 

بین  دوآلیسم  تابوت  در  تنها  ارسطو  است. خدای  پرداخته  ازل  مرحله 

طبیعت و ماوراء الطبیعت، روح و بدن، ذهن و عین، ماده و حرکت، 

تنها در  قوه و فعل توان حیات و زنده ماندن را دارد. خدای ارسطو 

می باشد  تشریح  و  تفسیر  و  تبیین  قابل  اولیه  اولی  هیوالی  چارچوب 

چراکه از منظر ارسطو تنها و فقط این هیوالی اولی اولیه است که قوه 

محض می باشد و فارغ از هر گونه فعلیتی است و به علت این خاصیت 

قوه محض بودن هیوالی اولی باعث شده تا این هیوالی اولی توانائی 

پذیرش هر گونه صورتی را داشته باشد گرچه خود هیچ صورتی را 

ندارد.

خدای ارسطو یک خدای محیطی است بر وجود و هرگز توان محاط 

شدن و ورود در وجود ندارد و همین خاصیت محیطی خدای ارسطو 

باعث شده تا از بیرون تنها به تکان اولیه وجود در چارچوب قوه و فعل 

و ماده و صورت اکتفا کند. خدای ارسطو آنچنانکه او معتقد به تقدم قوه 

بر فعل، ماهیت بر وجود، ماده بر صورت، ذهن بر عین، روح بر بدن 

بود تکوینی ابدی و ازلی به دست خود، بیرون از این جهان و هستی 

تنها در عالم هور قلیائی داشته است. خدای ارسطو آنچنانکه او در عالم 

شناخت معتقد به تقسیم تصور و تصدیق و تقسیم تصور و تصدیق به 

تصور و تصدیق بدیهی و نظری بود و همیشه تصور و تصدیق بدیهی 

را بسترساز تصور و تصدیق نظری می دانست و تصور و تصدیقات 

بدیهی را به لحاظ زمانی و تکوینی مقدم و امری فطری و غیر تکوینی 

می دانست که قبل از خلقت به صورت یک پکیج همراه انسان می باشد، 

خدای او نیز تکوینی مقدم بر جهان و وجود داشته و هیچ رابطه ائی و 

نیازی بین او و این جهان وجود ندارد.

خدای ارسطو آنچنانکه از دیدگاه او اندیشه کلید اندیشه می باشد و اندیشه 

تنها از راه اندیشه حاصل می شود و هیچ نیازی در تکوین اندیشه به 

عمل ندارد، خدای او هم در تکوین خود هیچ نیازی به خلقت جهان و 

طبیعت و وجود نداشته و ندارد و خود بی این خلقت و جهان و طبیعت 

شناخت  در عرصه  او  آنچنانکه  ارسطو  خدای  می باشد.  تمام  و  کامل 

معتقد بود که اندیشه تنها از اندیشه بوجود می آید و اندیشه تنها معیار 

اندیشه می باشد و اندیشه تنها معیار شخصیت انسان است نه عمل؛ هیچ 

پیوندی با خلقت و جهان و انسان به لحاظ وجودی ندارد. خدای ارسطو 

حیاتش تنها در بستر و چارچوب دوآلیسم قوه و فعل، طبیعت و ماوراء 

الطبیعت، روح و بدن، ماهیت و وجود، انسان و طبیعت، عین و ذهن، 

برده و برده دار در خلقت ممکن می باشد و طبیعی است که این خدای 

دوآلیسم سوار در عرصه توحید بین روح و بدن، قوه و فعل، ذهن و 

عین، ماهیت و وجود، محرک و متحرک می میرد.

خدای ارسطو آنچنانکه او در تبیین خلقت انسان و جامعه انسانی معتقد 

به کار طبیعی و تقسیم کار طبیعی از پیش تعیین شده بود و معتقد بود 

که برده از زمان تکوین، برده آفریده شده است، آنچنانکه برده دار از 

زمان تکوین برده دار خلق شده است و هیچ دستی نمی تواند تغییری در 

خلقت آن ها بدهد و کار طبیعی را مقدم به کار اجتماعی تبیین می کرد و 

کار طبیعی را خالق کار اجتماعی می دانست و »االنسان مدنیته بالطبع« 

را مقدم بر »االنسان مدنیته بالتتبع« می دانست، خدائی ساکن و ثابت 

بیرون از وجود می باشد که دارای خلقتی مقدم بر وجود و بی نیاز به 

خلقت وجود می باشد. خدای ارسطو تنها خالق قوه است نه فعل، خدای 

ارسطو تنها خالق روح است نه بدن، خدای ارسطو تنها خالق ماوراء 

الطبیعت است نه طبیعت، خدای ارسطو تنها خالق کار طبیعی و فطرت 

است نه کار اجتماعی و پراکسیس، خدای ارسطو تنها خالق ایده است 

نه ماده، خدای ارسطو تنها خالق خلقت طبیعی است نه خلقت تاریخی.

ب - خدای هگل:

از  بیرون  و  ثابت  و  ساکن  )که  ارسطو  خدای  برعکس  هگل  خدای 

نشسته  جهان  این  تماشای  به  بیکار  الطبیعت  ماوراء  عالم  در  طبیعت 

است( یک خدای دائما در حال شدن و دائما در حال تکامل می باشد. 

پذیر  تکامل  غیر  خدای  یک  )که  ارسطو  خدای  برعکس  هگل  خدای 

می باشد( یک خدای تکامل پذیر است که تکاملش در بستر تکامل همین 

انجام می گیرد. خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که  طبیعت مادی 

بیگانه با طبیعت و هم جنس با ماوراء الطبیعت است( بیگانه با ماوراء 

خدای  برعکس  هگل  خدای  می باشد.  طبیعت  با  جنس  هم  و  الطبیعت 
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ارسطو )که بیرون و محیط بر طبیعت است( یک خدای محاطی و در 

درون طبیعت می باشد.

خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که غیر تکامل پذیر می باشد( یک 

خدای تکامل پذیر است که این تکاملش در بستر دیالکتیک در سه فرایند 

تز و آنتی تز و سنتز انجام می گیرد و از مرحله ایده اولیه این خدای 

ناقص شروع به تکامل می کند و به مرحله طبیعت می رسد و از طبیعت 

هم این خدا تکامل می کند و به مرحله انسان می رسد و از آنجا این خدا 

تا عقل کلی نهائی تکامل پیدا می کند. خدای هگل برعکس خدای ارسطو 

)که یک خدای محرک غیر متحرک می باشد( خدائی متحرک محرک 

می باشد. خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که خالق حرکت مکانیکی 

در طبیعت و هستی می باشد( یک خدای مخلوق حرکت دینامیکی وجود 

است. خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که تنها علت نخستین برای 

هستی و طبیعت می باشد و هیچ نیازی به حرکت و تکامل ندارد( عقل 

کلی است که تنها در پایان حرکت تکاملی وجود در بستر تکامل طبیعت 

و انسان حاصل می شود نه در آغاز خلقت، آنچنانکه ارسطو می گوید.

و  متحرک  تنها محرک غیر  )که  ارسطو  برعکس خدای  خدای هگل 

خلقت  در  تکامل  و  دیالکتیک  آفرین  حرکت  متحرک  می باشد(  ساکن 

به  نیاز  است. خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که یک خدای بی 

هستی و طبیعت می باشد( یک خدای نیازمند به تکامل در بستر خلقت 

دیالکتیکی وجود در مراحل طبیعت و انسان است که نیاز او به تکامل 

در بستر طبیعت و انسان بر پایه تعامل با طبیعت و انسان به صورت 

متکامل تر  مرحله ائی  در  سنتز  وجودی  اتبات  و  نفی  در  نفی  و  نفی 

کانتکس  در  )که  ارسطو  خدای  برعکس  هگل  خدای  می گیرد.  انجام 

دوآلیسم های طبیعت و ماوراء الطبیعت، روح و بدن، ماده و صورت، 

عین و ذهن، ایده و رئال، قوه و فعل، ماهیت و وجود جهان را مدیریت 

می کند( خدائی است که در چارچوب وحدت طبیعت و ماوراء الطبیعت، 

ایده و ماده، ذهن و عین، ابژه و سوبژه، روح و بدن، قوه و فعل جهان 

را توسط دیالکتیک مدیریت می کند.

خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که تنها خالق یک حرکت اولیه و 

مکانیکی برای طبیعت می باشد( خدائی است که خالق حرکت دینامیکی 

پی در پی و مستمر در بستر دیالکتیک سه مولفه ائی تز و آنتی تز و سنتز 

است. خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که تنها محرک غیر متحرک 

و ساکن می باشد( هم محرک است و هم متحرک و محرک بودن او به 

خاطر متحرک بودن او است نه بالعکس. خدای هگل برعکس خدای 

ارسطو )که علت نخستین وجود و خالق حرکت مکانیکی و اولیه وجود 

می باشد( مخلوق دیالکتیک وجود است که باعث تکوین شدن و تکامل 

و صیرورت به صورت پیوسته و مستمر در تعامل با طبیعت می شود 

و به همین دلیل خدای هگل گرچه خدائی در آغاز ناقص می باشد جهت 

رفع این نقص خود نیازمند به تکامل می گردد و برای انجام این تکامل 

خود در کانتکس وجود و طبیعت و انسانی به درون این طبیعت حلول 

می کند و همراه با طبیعت و انسان در بستر دیالکتیک تز و آنتی تز و 

سنتز تکامل می کند.

خدای هگل برعکس خدای ارسطو )که از قبل از خلقت در عالم ازل 

به صورت کامل وجود دارد و اصال نیازی به تکامل و رشد ندارد و 

به همین دلیل بر جدائی طبیعت و ماوراء الطبیعت و جدائی محرک و 

پذیر می باشد( خدائی است که  تکامل  تکیه زده است و غیر  متحرک 

در مرحله نهائی خلقت به صورت عقل کل، شکل کامل خود را پیدا 

می کند و تا قبل از نیل به آن مرحله نهائی این خدای ناقص به صورت 

ایده و روح می باشد هر چند این ایده تا قبل از نیل به عقل کل از نظر 

هگل خدا می باشد. ولی خدای نهائی هگل در مرحله نهائی خلقت در 

بستر تکامل حاصل می شود که خود مخلوق حرکت دینامیکی وجود در 

بستر دیالکتیک شدن هستی می باشد. خدای هگل برعکس خدای ارسطو 

)که تنها در چارچوب هیوالی اولی که قوه محض می باشد قابل تبیین 

می باشد( تنها در کانتکس اصل تکامل وجود که سنتزی مولود تز و آنتی 

تز طبیعت و انسان است حاصل می شود.

و  خلقت وجود  تکوین  ماقبل  )که  ارسطو  خدای  برعکس  خدای هگل 

طبیعت و انسان در عالم هور قلیائی ماوراء الطبیعت ساکن بوده است( 

خدائی است که نیازمند به طبیعت و انسان برای تکامل خود می باشد 

و در بستر این نیاز به خلقت وجود و طبیعت و انسان است که دست 

با وجود و  این طبیعت و خلقت  پای  به  پا  و  تکوین خلقت می زند  به 

برای  در درون وجود به صورت وحدت وجود پیش می رود و حتی 

یک آن وجود و هستی را رها نمی کند تا به تماشای آن ها بنشیند بلکه 

بالعکس خدای هگل برعکس خدای ارسطو و خدای نیوتن که یک خدای 

تماشاگر صرف می باشد، خدائی است بازیگر صرف که در عرصه این 

بازیگری پیوسته رشد و تکامل می کند یعنی خدای هگل با تکامل خود 

توانسته است طبیعت و انسان را بیافریند.

خدای هگل برعکس خدای ارسطو و خدای نیوتن و دکارت )که یک 

خدای مکانیکی و بیرونی و محیطی می باشد( خدائی است که با طبیعت 

و هستی و انسان وحدت وجود دارد و برعکس وحدت وجود عرفا که 

طبیعت و هستی را در وجود خداوند تبیین می کردند هگل در کانتکس 

وحدت وجود خود وجود خداوند را در چارچوب تکامل طبیعت و انسان 

و  طبیعت  عرفا  وجود  وحدت  پایه  بر  دیگر  عبارت  به  می کند.  تبیین 
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انسان در وجود خداوند قرار دارد در صورتی که بر پایه اصل وحدت 

وجود هگل، خدا در وجود طبیعت و انسان قرار می گیرد.

3 - خدای مولوی:

خدای مولوی برعکس خدای هگل و خدای ارسطو و خدای نیوتن و 

و  طبیعت  مختلف  اشکال  در  وجود  با  فاصله ائی  اصال  دکارت  خدای 

انسان ندارد و همه وجود در اشکال مختلفش رشد و تکامل خود را از 

او می گیرند.

متصل نی منفصل نی ای کمال

بلکه بی چون و چگونه زاعتدال

ماهیانیم و تو دریای حیات

زنده ایم از لطفت ای نیکو صفات

تو نگنجی در کنار فکرتی

نی به معلولی قرین چون علتی

مثنوی - دفتر سوم - ص 158 - سطر 16

خدای مولوی برعکس خدای ارسطو و نیوتن و دکارت و هگل پیوندش 

با وجود به صورت عشق است و محبت.

من غالم قمرم غیر قمر هیچ مگو

پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو

سخن رجن مگو جز سخن گنج مگو

ور از این بی خبری رجن مبر هیچ مگو

دوش دیوانه شدم عشق مرا دید بگفت

آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو

گفتم ای عشق من از چیز دیگر می ترسم

گفت آن چیز دیگر نیست دگر هیچ مگو

من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت

سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو

گفتم این روی فرشته ست عجب یا بشر است

گفت این غیر فرشته است و بشر هیچ مگو

گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شد

گفت می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو

گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خدا است

گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو

کلیات دیوان شمس تبریزی - غزل 2219 - ص 832 - سطر 6 به بعد

خدای مولوی برعکس خدای ارسطو و نیوتن و دکارت و هگل، خدائی 

است که دائما در حال خلقت جهان و وجود می باشد و دائما این خلقت 

در حال تکامل از وجود تمام و کمال او جاری می شود.

کل یوم و فی شان بخوان

مرو را بیکار و بی فعلی مدان

کمترین کارش به هر روز آن بود

کاو سه لشکر را روانه می کند

لشکری ز اصالب سوی امهات

بهر آن تا در رحم روید نبات

لشکری ز ارحام سوی خاکدان

تا زنر ماده پرگردد جهان

لشکری از خاکدان سوی اجل

تا ببیند هر کسی عکس العمل

با زبی شک بیش از این ها می رسد

آن چه از حق سوی جان ها می رسد

آن چه از جان ها به دل ها می رسد

آن چه از دل ها به گل ها می رسد

مثنوی - دفتر اول - ص 61 - سطر 29 به بعد

هم  هگل  و  دکارت  و  نیوتن  و  ارسطو  خدای  برعکس  مولوی  خدای 

کمال  موضوع  عامل  و  است  کمال  منتهای  هم  و  است  تکامل  منشاء 

و تکامل در هستی و جهان و طبیعت می باشد و بی او کمال در عالم 

بخش  کمال  ولی  نیست  پذیر  کمال  خود  می باشد،  معنی  بی  و حرکت 

می باشد.

چیست نشانی آنک هست جهان دگر

نو شدن حال ها رفنت این کهنه هاست

روز نو و شام نو باغ نو و دام نو

هر نفس اندیشه نو نو خوشی و نو عناست

عالم چون آب جوست بسته مناید ولیک

می رود و می رسد نو نو این از کجا است

نو ز کجا می رسد کهنه کجا می رود

گر نه ورای نظر عالم بی منتهااست

دیوان شمس تبریزی - ص 212 - غزل 362 - سطر 7

از عدم ها سوی هستی هر زمان

هست یا رب کاروان در کاروان

باز از هستی روان سوی عدم

می روند این کاروان ها دم به دم

مثنوی - دفتر اول - ص 39 - سطر 16 
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خدای مولوی برعکس خدای ارسطو و نیوتن و دکارت و هگل خالق 

مستمر وجود است نه مخلوق تکامل وجود.

حق آنکه دایگی کردی نخست

تا نهال ما زآب و خاک رست

حق آن شه که تو را صاف آفرید

کرد چندان مشعله در تو پدید

آن چنان معمور و باقی داشتت

تا که دهری از ازل پنداشتت

شکر دانستیم آغاز تو را

انبیاء گفتند آن راز تو را

آدمی داند که خانه حادث است

عنکبوتی نه که در وی عابث است

مثنوی - دفتر دوم - ص 114 - سطر 26

خدای مولوی برعکس خدای ارسطو و نیوتن و دکارت و هگل وجود 

مطلق فانی نمائی است که جهان شدن و تکامل وجود را به صورت 

جهان بازی درمی آورد.

ما که باشیم ای تو ما را جان جان

تا که ما باشیم با تو در میان

ما عدم هائیم و هستی های ما

تو وجود مطلق فانی منا

باد ما و بود ما از داد تو است

هستی ما جمله از ایجاد تو است

لذت هستی منودی نیست را

عاشق خود کرده بودی نیست را

مثنوی - دفتر اول - ص 14 - سطر 30 به بعد و ص 15 سطر یک 

به بعد

خدای مولوی برعکس خدای ارسطو و نیوتن و دکارت و هگل عامل 

تکامل است نه مولود تکامل.

از جمادی مردم نامی شدم

از منا مردم به حیوان سر زدم

مردم از حیوان و آدم شدم
پس چه ترسم کی زمردن کم شدم

حمله دیگر مبیرم از بشر

تا بر ارم از مالئک بال و پر
وز ملک هم بایدم جسنت ز جو

کل شی ء هالک اال وجهه

بار دیگر از ملک پران شوم

آن چه اندر وهم ناید آن شوم

پس عدم گردم عدم چون ارغنون
گویدم انا الیه راجعون

مثنوی - دفتر سوم - ص 199 و ص 200 - سطر 37 و 1 به بعد

خدای مولوی برعکس خدای ارسطو و نیوتن و دکارت و هگل تنها با 

نگاه درون نگر انسان قابل روئیت است نه نگاه برون نگر.

آئینه دل چون شود صافی و پاک

نقش ها بینی برون از آب و خاک

هم ببینی نقش و هم نقاش را

فرش دولت را هم فراش را

مثنوی - دفتر دوم - ص 80 - سطر 10 

به صورت  را  مانند خدای هگل هستی و وجود  خدای مولوی گرچه 

هگل  آنچه  برعکس  فکرت  این  اما  است  آفریده  خویش  در  فکرتی 

می گفت از فاکری متکامل صادر شده نه فاکری کمال پذیر و ناقص.

این جهان یک فکرت است از عقل کل

عقل کل شاه است و صورت ها رسل

کل عالم صورت عقل کل است

اوست بابای هر آنک اهل دل است

تا چه عالم ها است در سودای عقل

تا چه با پهنا است این دریای عقل

عقل بی پایان بود عقل بشر

بحر را غواص باید ای پسر

عقل پنهان است و ظاهر عاملی

صورت ما موج یا از وی منی

مثنوی دفتر اول - ص 25 - سطر 10 به بعد

خدای مولوی برعکس خدای ارسطو در عالم ماوراء الطبیعت و فوق 

هستی ساکن نیست بلکه هم آغوش با همین وجود تکامل پذیر می باشد.

ما زخود سوی تو گردانیم سر

چون توئی از ما به ما نزدیک تر

با چنین نزدیکئی دوریم دور

در چنین تاریکیی بفرست نور

مثنوی دفتر دوم - ص 33

نیوتن و خدای دکارت  خدای مولوی برعکس خدای ارسطو و خدای 

بلکه  این جهان خلقت نیست  اولیه و علت نخستین  تنها خدای محرک 

به عنوان محرک حرکت آفرین دائم وجود می باشد البته نه به صورت 

ساکن تماشاگر نشسته بر کرسی قدرت بلکه در اندام بازیگری تکامل 

بخش.

هر نفس نو می شود دنیا و ما

بی خبر از نو شدن اندر بقا

در وجود آدمی جان و روان
می رسد از غیب چون آب روان

هر زمان از غیب نو نو می رسد

وز جهان تن برون شو می رسد

مثنوی دفتر اول - ص 25 - سطر 29 
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4 - خدای محمد:

الف – خدای محمد نه فقط در آغاز وجود خالق این جهان حادث می باشد 

بلکه دائما در حال خلقت نوین در هستی می باشد و نه آنچنان که ارسطو 

و نیوتن و دکارت می گفتند فقط برای یکبار خلقت را آفریده و بعدا این 

خلقت را به حال خود رها کرده است بلکه بالعکس هر لحظه مانند همان 

لحظه اول در حال خلقت نو به نو و جدید می باشد و یک آن از خلقت 

جدید دست نمی کشد.

»یْسأَلُهُ َمْن فِی السََّماَواِت َواْلَْرِض ُکلَّ یْوٍم ُهَو فِی َشأٍْن - ای پیامبر از 
تو در باب تکوین وجود سوال می کنند بگو او خداوند دائما در کاری نو 

می باشد« )سوره الرحمن - آیه 29(.

ب - خدای محمد مانند خدای ارسطو جدای از وجود و هستی در عالم 

ماوراء الطبیعت به صورت ساکن جا نگرفته است بلکه در دامن همین 

وجود و انسان به صورت بازیگر وجود دارد آنچنانکه از رگ ها گردن 

انسان به انسان نزدیک تر می باشد.

»وَنَْحُن أَْقَرُب إِلَیِه ِمْن َحْبِل اْلَوِریِد - من از رگ های گردن انسان به او 

نزدیک ترم« )سوره ق - آیه 16(.

دََعاِن  إِذَا  الدَّاعِ  دَْعَوةَ  أُِجیُب  قَِریٌب  فَِإنِّی  َعنِّی  ِعبَاِدی  َسأَلََک  »َوإِذَا 

فَْلیْستَِجیبُوا ِلی َوْلیْؤِمنُوا بِی لَعَلَُّهْم یْرُشدُوَن - ای پیامبر هر وقت بندگان 
من از تو در باره من سوال کردند به آن ها بگو من به شما نزدیکم تا 

خواسته شما را اجابت کنم آن زمانی که با وجود خود مرا بخوانید و به 

این راه ایمان داشته باشید برای اینکه تکامل کنید« )سوره بقره - آیه 

.)186

ج – خدای محمد مانند خدای هگل تکامل پذیر نیست بلکه تکامل آفرین 

و تکامل بخش می باشد.

ْنَساُن إِنََّک َکاِدٌح إِلَی َربَِّک َکْدًحا فَُمَلقِیِه - ای انسان تو در  »یا أَیَها اْلِ
بستر شدائد رفتن و شدن بسوی پروردگار خود در حرکت می باشی و تا 

آنجا پیش می روی که به مالقات او می رسی« )سوره انشقاق - آیه 6(.

ِ تَِصیُر اْلُُموُر - آگاه باشید تکامل و شدن شما تنها در بستر  »أََل إِلَی اللَّ
به سوی  تکامل و شدن شما  نهائی  پیدا می کند و جهت  تحقق  الی هللا 

اوست« )سوره شوری - آیه 53(.

ِ ُمْلُک السََّماَواِت َواْلَْرِض َوَما بَینَُهَما َوإِلَیِه اْلَمِصیُر - خداوند هم  »وَلِلَّ

)سوره  می باشد«  وجود  کل  بخش  تکامل  هم  و  است  وجود  کل  خالق 

مائده - آیه 18(.

که  انسانی  هر   - اْلَمِصیُر   ِ اللَّ َوإِلَی  ِلنَْفِسِه  یتََزکَّی  فَِإنََّما  تََزکَّی  »وََمْن 

در این مسیر خود را پاک بکند به خودش خدمت کرده است چرا که 

این پاکسازی وجودی بسترساز تکامل او بسوی خدا می شود« )سوره 

فاطر - آیه 18(.

د – خدای محمد برعکس خدای ارسطو و خدای نیوتن و خدای دکارت 

فقط محرک اولیه وجود و علت نخستین هستی نمی باشد بلکه بالعکس 

خالق هر آن وجود است و محرک هستی در هر آن از شدن و تکامل 

وجود می باشد.

ُل َواْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلبَاِطُن َوُهَو به کّلِ َشیٍء َعِلیٌم - اوست  »ُهَو اْلَوَّ

خدائی که هم در آغاز و هم در انجام و هم در ظاهر و هم در باطن 

وجود دارد و به همه وجود آگاه می باشد« )سوره حدید - آیه 3(.

پایه دوآلیسم طبیعت  ه – خدای محمد برعکس خدای ارسطو )که بر 

و ماوراء الطبیعت، روح و بدن، ماده و صورت، قوه و فعل، عین و 

ذهن، ماده و ایده جهان را مدیریت می کند( بر توحید وجود در عرصه 

طبیعت و ماوراء الطبیعت، روح و بدن، ماهیت و وجود، قوه و فعل، 

به مدیریت جهان  به صورت مستمر  ماده  ایده و  محرک و متحرک، 

مشغول می باشد.

ُکفًُوا  لَهُ  یُکْن  َولَْم   - َولَْم یولَْد  یِلْد  لَْم   - َمدُ  الصَّ  ُ - اللَّ أََحدٌ   ُ ُهَو اللَّ »قُْل 
أََحدٌ - ای محمد بگو خدای واحد من خدائی است که بی نیاز از تکامل 
می باشد و تکامل پذیر نیست« )سوره توحید یا اخالص( و به علت این 

بی نیازی از تکامل نه مولود چیزی می باشد )آنتی تز یا سنتز( و نه 

موضوعی از او زائیده می شود )تز( و نه با چیزی جنت می شود )سنتز 

اعالم تعطیلی دیالکتیک وجود در وجود خداوند در کانتکس تز یا والد 

و آنتی تز یا مولود و سنتز یا ترکیب در این آیات قابل توجه می باشد(. 

حرکت  یک  محرک  تنها  ارسطو،  خدای  برعکس  محمد  خدای   – و 

مکانیکی برای وجود و هستی و جهان نیست بلکه در عرصه یک شدن 

مستمر و حرکت دینامیکی به مدیریت جهان و وجود مشغول می باشد.

ِ َوإِنَّا إِلَیِه َراِجعُوَن - از خدا آمده ایم و به سوی خدا هم می رویم«  »إِنَّا لِلَّ
)سوره بقره - آیه 156(.

والسالم
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3 - چگونه قرآن را به حرف درآوریم
گالیله می گفت برای فهم و تفسری طبیعت، ما ابید در برابر طبیعت پرسش های جدیدی قرار دهیم و در این رابطه است که 
تکیه کردن بر مشاهدات طبیعت از نظر گالیله منی تواند ما را به تدوین علم که مهان فهم و تفسری طبیعت می ابشد برساند، 

لذا اگر خبواهیم این کالم گالیله را کالبد شکافی کنیم ابید بگوئیم که،

اوال از نظر گالیله تفسری طبیعت بسرتساز علوم طبیعی می ابشد.

اثنیا خود تفسری طبیعت تنها اب عینک استقرائی فرانسیس بیکن ممکن نیست بلکه این ذهن فعال کانتی می خواهد ات به 
جای استقراء اب قرار دادن پرسش های فربه در برابر طبیعت، این طبیعت ساکت و خاموش را به حرف درآورد. در خصوص 
مقایسه قرآن اب طبیعت آنچنانکه معلم کبریمان شریعتی در مقدمه کنفرانس های »امت و امامت« مطرح کرده است خود 
قرآن مانند یک طبیعت کالمی می ابشد که تفاوت آن اب طبیعت بریونی در این است که قرآن یک طبیعت کالمی است در 
صورتی که طبیعت بریون یک کتاب عنصری می ابشد. لذا در این رابطه است که قرآن در آیه دوم سوره بقره اب بیان »َذِلَک 

اْلِکَتاُب َل رَیَب ِفیِه ُهًدی ِلْلُمتَِّقنَی« هم قرآن و هم طبیعت را به صورت کتاب مطرح می کند.

بنابراین اب اتسی از متدولوژی ارائه شده از طرف گالیله آنچنانکه ما برای به حرف درآوردن طبیعت ساکت و خاموش جمبورمی 
به جای متد استقرائی بیکن توسط پرسش های نو آنچنانکه نیوتن می گفت »طبیعت را شکنجه کنیم« ات طبیعت خاموش 
و ساکت به حرف درآید. در خصوص قرآن هم ابید مهنی متد را به کار گریمی چراکه آنچنانکه گالیله در خصوص طبیعت 
می گفت اب مشاهده ساده طبیعت ما منی توانیم به تدوین و کشف علوم و معنا در طبیعت دست پیدا کنیم. به عبارت دیگر 
از نظر گالیله دستیابی به علوم در طبیعت تنها در گرو تفسری طبیعت می ابشد که این تفسری طبیعت از نظر او اب قرار دادن 

سوال ها ای پرسش های نو در برابر طبیعت امکان پذیر می ابشد.

در خصوص قرآن موضوع به مهنی متد استوار می ابشد چراکه آنچنانکه فوقا مطرح کردمی بنابه گفته امام علی قرآن یک مرجع 
خاموش و ساکت است، ابید او را به حرف درآورمی و ات زمانی که توسط خماطب این قرآن خاموش و ساکت به حرف 
در نیاید هرگز قرآن خود به خود حرفی خنواهد زد و لذا طبیعی است که اگر ما اب تفسری خود بدون به حرف درآوردن قرآن 
خاموش از زابن قرآن حرفی بزنیم این حرف ما است که به صورت انطباقی در حلقوم قرآن قرار می گرید نه حرف قرآن. برای 
ما آنچنانکه در برخورد تطبیقی ممکن می شود و مهنی امر ابعث گشته ات بیش از هزار سال ما از زمان جریر طربی ات امروز 
خروار خروار تفسری از قرآن بکنیم اما این کوه تفسریها هرگز نتوانند کوچک ترین مشکالت انسان سازانه و جامعه سازانه و 
اتریخ سازانه ما را در این عصر و این دوران و زمان اپسخگو ابشند، چراکه این مهه تفسری از قرآن حرف های ما بوده است 

که به صورت انطباقی ای دگماتیسم در حلقوم قرآن قرار گرفته است نه حرف های قرآن به ما.

به مهنی علت می بینم که فقیه حوزه وقتی دست به تفسری قرآن می زند قرآن را به صورت یک جمموعه فقه و احکام و شریعت 
دگم الیتغریی درمی آورد که بزرگ ترین راهنمائی این تفسری از قرآن شروع اسالم از سنگسار، قصاص، دیه، حجاب، تیغ و 
درفش، اعدام و شکنجه و اوین و کهریزک و نسل کشی اتبستان 67 و کافر دانسنت مصدق، مرتد اعالم کردن جبهه ملی، 
منافق دانسنت هنضت آزادی، حکم قتل زنی که اوشنی را اب حضرت زهرای مرضیه مقایسه کرده، حکم اعدام زانن ابردار در 

اتبستان سال 60 و هزاران و هزار فتوا و 
حکم های فقاهتی می شود. مهان تفسری 
قرآنی که فونکسیون اجتماعی آن مدت 
36 سال است که ملت مظلوم ایران اب 
گوشت و پوست خود احساس می کنند 
»اوجب  فقهی  حکم  اجرای  برای  و 
می ابشد«  حاکم  نظام  حفظ  الواجبات 
36 سال است که متامی سرمایه سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی  فرهنگی، اترخیی، 
این ملت بزرگ در اپی این اصل فقهی 

ذبح شرعی می شود.

به تفسری  اقدام  مهچننی آن متکلم وقتی 
در  آنچنانکه  اپاین  در  می کند،  قرآن 
تفسری فخر رازی می بینیم در آخر قرآن 
به صورت یک جمموعه کالمی درمی آید 
افرادی مانند مالصدرا و حکیم  و برای 
سبزواری و شیخ مرتضی مطهری - که 
قرآن  تفسری  به  یواننی  فلسفی  عینک  اب 
می پردازند - قرآن به صورت یک کتاب 
ابز  و  درمی آید  کننده  توجیه  فلسفی 
تفسریهای  و  قرآن  از  پرتوی  تفسری  در 
اینکه  خاطر  به  هم  ابزرگان  عبدالعلی 
مفسر اب لباس علم ساینس قرن نوزدهم و 
هیجدهم ارواپ وارد قرآن می شود، تفسری 
ابدشناسی،  علم  دوره  یک  آن ها  قرآن 
غریه  و  شناسی  جنوم  کامپیوترشناسی، 
می شود، چرا در تفسری هزار ساله قرآن 
از  تفسری  این  و  شدمی  بریاهه  گرفتار 
است  نتوانسته  اتکنون  قرآن  رنگ  مهه 
و  انسان سازانه  مشکالت  کوچک ترین 

 قرآن را تفسیر کنیم؟
2 چگونه



29  اول تیر ماه  1394    |   نشر مستضعفین 72 

جامعه سازانه و اتریخ سازانه مسلمنی را حل بکند؟

برای اپسخ به این سوال این کوه تفسریهای گوانگون را اب تفسریهای معلم کبریمان 
شریعتی از قرآن در کنار هم قرار دهیم ات به عمق فاجعه بیشرت واقف شومی، چراکه 
در تفسری سوره روم، تفسری سوره انبیاء، تفسری سوره انس، تفسری معراج، اسری و 
غریه شریعتی می کوشد قرآن را در برابر سوال زمان قرار دهد نه مانند تفسریهای 
از  و  علم سیانس  و  هند شرقی  و عرفان  فقه و کالم  و  فلسفه  برابر  در  دیگر 
آجنائیکه سوال و پرسش زمان غری از علم های رایج زمان اعم از فلسفه و کالم و 
غریه می ابشد این امر ابعث شده است ات بنی تفسری انطباقی و دگماتیسم از قرآن 

اب تفسری تطبیقی تفاوتی از فرش ات عرش بوجود بیاید.

در تفسری سوره روم شریعتی قبل از شروع این تفسری سوال بزرگ زمان را برای خود 
مشخص کرده است و آن سوال مسئولیت روشنفکر در زمان ما است، در مرحله 
بعد بود که شریعتی این سوال بزرگ را در برابر قرآن قرار داد نه در برابر سوره روم 
و در مرحله سوم شریعتی از قرآن به سوره روم رسید و در مرحله چهارم بود که 
سوره روم ای آن قرآن خاموش و ساکت شروع به حرف زدن کرد و مهگان دیدمی که 
شریعتی از سوره روم حرف هائی بریون کشید که ات این اتریخ برای مسلماانن اعم 
از شیعه و سنی بی سابقه می ابشد و در این رابطه بود که می گویند استاد حممد 
تقی شریعتی - پدر شریعتی - پس از این تفسری شریعتی از سوره روم، خطاب به 
پسرش می گوید: »چرا ما که مفسر قرآن هستیم و مفسرین قبلی قرآن اب اینکه این 
مهه از قرآن و رواایت مطلع هستیم، نتوانستیم چننی تفسریی از قرآن بکنیم؟ اما تو 
اب این جایگاه علمی ات توانستی چننی تفسریی از قرآن ارائه بدهی؟« می گویند 
شریعتی اب مهان کالم مزاح آمیز مهیشگی اش خطاب به پدر بزرگوارش می گوید: 
»به خاطر اینکه آنچه مشا مفسرین از آغاز ات اجنام خواندید بلدید، من خنواندم 

و بلد نیستم.«

حال خارج از آن مزاح شریعتی سوال مهمی که در این رابطه در مهنی جا قابل 
طرح است اینکه واقعا چه شد که شریعتی توانست سرمه ائی در چشم خود قرار 
دهد و اب آن سرمه بتواند از حج پیامرب آن مهه ذخائر عظیم حفاری کند و از اتریخ 
اسالم و از قرآن این تفاسری عمیق عرضه مناید؟ در یک کالم شریعتی اب تغیری متد 
بود که توانست برای اولنی ابر در جامعه مسلمنی در قرن بیستم تفسری تطبیقی از 
قرآن بکند و قرآن را اب طرح سوال زمان وادار به حرف زدن بکند. تغیری متدلوژی 
که شریعتی در فهم و تفسری اجنام داد این بود که ات قبل از شریعتی مفسرین قرآن 
از طربی و فخر رازی گرفته ات طالقانی و عبدالعلی ابزرگان برای تفسری قرآن علم 
زمان خودشان هر چه بود ای علم کالم بود، ای عرفان بود، ای فلسفه بود، ای فقه 
بود و ای علم سیانس در برابر آینه قرآن قرار می دادند و سپس در قرآن و از زابن 
قرآن به متاشای آن علم می نشستند اما شریعتی این کار را نکرد، بلکه به جای 
علم زمان، سوال زمان را در برابر آینه قرآن قرار داد. به این دلیل بود که برعکس 
گذشته که حرف زدن قرآن صورت انطباقی داشت در زمان شریعتی قرآن برای 
اولنی ابر به صورت تطبیقی به حرف آمد و مطابق این متد بود که شریعتی در 

درس چهلم »اسالم شناسی« به تفسری سوره انبیاء پرداخت.

سوالی که در تفسری سوره انبیاء شریعتی در برابر قرآن قرار داد بزرگ ترین سوال 
زمان یعنی سوال فلسفه اتریخ در اسالم و قرآن بود که خود شریعتی قهرمان این 
کشف بزرگ در اتریخ اسالم می ابشد و اصال اسالم اترخیی کشف بزرگ شریعتی 
ای بزرگ ترین کشف شریعتی است. لذا در این رابطه بود که شریعتی در تفسری سوره 
انبیاء توانست قرآن ساکت و خاموش را در اپسخ گفنت به سوال فربه ای فربه ترین 
سوال زمان یعنی فلسفه اتریخ به حرف درآورد و به مهنی ترتیب در تفسری سوره 
انس که مهه حرف های شریعتی در این تفسری هنفته است و خود شریعتی ابرها 
اتکید و تکرار می کرد که غری »زر و زور و تزویر« سه قدرت شیطانی اجتماعی 
و اترخیی هرچه گفتم ای تکرار این موضوع بوده و اگر هم نبوده اضافی بوده است. 

شریعتی در تفسری سوره انس، قرآن را در برابر سوال از سه قدرت شیطانی مسلط 
بر اتریخ و اجتماع طبقاتی بشر قرار داد و به مهنی دلیل بود که یک مرتبه او 
احساس کرد که کل قرآن در راستای تبینی این سه قدرت مسلط اتریخ طبقاتی و 
جامعه طبقاتی می ابشد که در راس مهه آن ها سوره انس آخرین سوره قرآن است 
که به عنوان تبینی جامع و کامل این سه قدرت مسلط بر اتریخ طبقاتی بشر 
می ابشد. در حج و تفسری حج هم شریعتی ابتدا حج ابراهیمی پیامرب اسالم به 
عنوان جتسم عملی کل قرآن در برابر سوال سه قدرت مسلط »زر و زور و تزویر« 
بر اتریخ و جامعه قرار داد و اپسخی که از حج گرفت مهان رمی مجره سه ستون 
در منا بود که شریعتی این سه ستون را مناینده سه قدرت مسلط بر اتریخ طبقاتی 
و جامعه طبقاتی تفسری کرد و در خصوص آرایش این سه ستون هم به علت 
شناور بودن آن در زمان و اتریخ، معتقد بود که برحسب اینکه در زمان و عصر 
و جامعه کدام قدرت مسلط است، ستون سوم مهان قدرت می شود و ستون های 

اول و دوم قدرت های تکمیل کننده و حامی ستون سوم هستند.

لذا در این رابطه است که از نظر شریعتی حاجی در زمان رمی مجره ستون اول 
و دوم را اول رها می کند و فقط به رمی ستون سوم می پردازد و پس از به زانو 
درآوردن ستون سوم است که حاجی به رمی دو ستون دیگر می رسد و ابز در 
مهنی رابطه است که شریعتی در تفسری موضوع ترک حج امام حسنی قبل از عید 
قرابن و رفنت به طرف کربال که طرفداران اسالم روایتی و فقاهتی - محل فرار امام 
حسنی از ترور اعالم کرده اند - معتقد است که نیمه متام رها کردن حج قبل از 
عملیات رمی مجره توسط امام حسنی در سال 60 به این خاطر بود ات امام حسنی 
به مهه اتریخ آینده اعالم کند که در شرایطی که امکان عملی برای رمی قدرت 
ثالثه شیطانی وجود ندارد ابید این رمی قدرت اب خون شهید در کربال به اجنام 
برسد. بنابراین از نظر شریعتی متام حجاج در عرصه رمی مجره اول ابید ستون سوم 
که مهان دمشن عمده می ابشد رمی کنند و بعد دو ستون دیگر و به مهنی دلیل از 
نظر او در تبینی قدرت غاصب اتریخ بشر خطرانکرتین دمشن توده ها قدرت تزویر 
ای بنا به گفته او استحمار کهنه و نو می ابشد و به این ترتیب بود که شریعتی 
توسط قرار دادن سوال قدرت سه گانه مسلط اتریخ و اجتماع و ایفنت اپسخ آن 
در رمی مجره ستون های ثالثه، توانست حج ابراهیمی را برای اولنی ابر در اتریخ 

اسالم تفسری تطبیقی بکند. 
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در تفسری معراج و اسری در قرآن شریعتی سوال تکامل را در برابر قرآن قرار داد و 
توانست اپسخ قرآن را در رابطه اب دو موضوع معراج و اسری بیابد. در خصوص 
تفسری آایت خلقت انسان که به صورت کامل در سوره بقره از آیه 30 ات 38 
آمده، شریعتی موضوع اومانیسم ای ارزش انسان و انسان شناسی به عنوان یک 
سوال در برابر قرآن قرار داد و به مهنی ترتیب در دیگر تفسریهای او از قرآن در 
مهه جا شریعتی برای به حرف در آوردن قرآن اب طرح یک سوال فربه در برابر قرآن 
به جای طرح اندیشه و علم زمان در برابر آن قرآن را جمبور به حرف زدن بکند.

بدین ترتیب برای به حرف وادار کردن قرآن برای ما راهی جز این وجود ندارد 
مگر اینکه به جای قرار دادن تصوف هند شرقی ای فلسفه ارسطوئی و یواننی، 
ای کالم اشعری، ای فقه دگماتیسم حوزه، ای علم پوزیتویست قرن نوزدهم، ای هر 
گونه دستاورد دیگر فکر بشری، سوال زمان را در برابر قرآن قرار دهیم. طبیعی 
است که در روش اول آن علم ای آن فلسفه ای آن فقه ای آن تصوف و آن کالم و 
غریه به عنوان حرف قرآن به ما حتویل می گردد آنچنانکه بیش از هزار سال است 
که متامی تفاسریهائی که از قرآن شده در شیعه و سنی از چننی مشخصه ائی 
قرآن می  را در دهان  بودمی که حرف های خود  ما  این  و  بوده است  برخوردار 
این گونه  دلیل  به مهنی  و  درآورمی  به حرف  را  قرآن خاموش  اینکه  نه  گذاشتیم 
تنها یک طریق وجود  قرآن  درآوردن  به حرف  برای  انطباقی انمیدمی.  را  تفاسری 
دارد و آن مهان راهی که معلم کبریمان شریعتی به کار می برد، به این ترتیب که 
سوال ای پرسش زمان را در برابر قرآن قرار دهیم بعد از قرآن خبواهیم که اپسخ به 
ما بدهد. متامی برداشت های شریعتی از قرآن چه در »انسان و اسالم« و چه 
در »اسالم شناسی ارشاد« و چه در تفسریهای »سوره روم« و »سوره انبیاء« 
و »سوره انس« و چه در ابب سالم های مناز، حج، معراج، اسری و... مهه در 
این رابطه تکوین پیدا کرده است و به مهنی دلیل این شیوه از تفسری قرآن را تفسری 

تطبیقی از قرآن انمیدمی. 

حرف  به  عامل  قرآن  از  زمان  پرسش  یا  سوال   -  4
درآمدن قرآن می باشد

خبش بزرگی از قرآن به علت مهان ماهیت دایلوگی اش معلول سوال ها و پرسش هائی 
می ابشد که از طرف خماطبنی پیامرب اسالم از پیامرب شده است و اب اینکه این 
سوال ها ای پرسش ها برای آیندگان ای حتی برای خیلی از خماطبنی حتی مهان زمان 
پیامرب هم دارای ارزش جایگاهی و معنائی نداشته است اما طرح آن در قرآن نه به 
خاطر امهیت آن سوال ها است چراکه آن سوال ها دیگر سوال انسان های امروز و 
انسان های جوامع غری عربستان بعد از پیامرب منی ابشد و نیست. طرح این سوال ها 

در قرآن به آن خاطر است که ات،

اوال ماهیت دایلوگی بودن قرآن را به منایش بگذارد، 

اثنیا متدولوژی به حرف درآوردن قرآن را برای ما تبینی کند که بر اپیه طرح سوال 
روز و زمان از قرآن امکان پذیر می ابشد.

»یْسأَُلوَنَک َعِن اْلَِهلَِّة ُقْل ِهی َمَواِقیُت ِللنَّاِس... - از تو در ابره شکل های 
ماه سوال می شود بگو زمان منائی است برای مردم« )سوره بقره - آیه 189(.

َواْلیَتاَمی  َواْلَققَْرِبنَی  َفِلْلَواِلَدیِن  ِمْن َخرٍی  أَنقَْفْقُتْم  َما  ُقْل  یْنِفُقوَن  َماَذا  »یْسأَُلوَنَک 
َواْلَمَساِکنِی َواْبِن السَِّبیِل َوَما �قَْفَعُلوا ِمْن َخرٍی فَِإنَّ اللََّ ِبِه َعِلیٌم - از تو در ابره 
موضوع انفاق سوال می شود بگو والدین و نزدیکان و یتیمان و مساکنی و آاننی 
که در راه خدا مبارزه می کنند و هر نیکی که مشا بکنید مهاان خداوند بدان داان 

می ابشد« )سوره بقره - آیه 215(.

»یْسأَُلوَنَک َعِن الشَّْهِر اْلََراِم ِقَتاٍل ِفیِه ُقْل ِقَتاٌل ِفیِه َکِبرٌی َوَصدٌّ َعْن َسِبیِل اللَِّ 
وَُکْفٌر ِبِه... - از تو در ابره جنگ کردن در ماه های حرام سوال می شود بگو 
جنگ کردن در ماه های حرام هم کفر به خداوند است و هم ابز داشنت از راه 

خداوند می ابشد و هم گران می ابشد« )سوره بقره - آیه 217(.

»یْسأَُلوَنَک َعِن اْلَْمِر َواْلَمیِسِر ُقْل ِفیِهَما ِإْثٌ َکِبرٌی َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َوِإْثُُهَما َأْکَبُ 
ِمْن نقَْفِعِهَما... - از تو در ابره ابده و قمار سوال می شود بگو گناه بزرگ است 
البته در آن منافعی برای مردم وجود دارد اما شر آن بر نفع آن افزون می ابشد« 

)سوره بقره - آیه 219(.

»...َویْسأَُلوَنَک َماَذا یْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو... - از تو در ابره انفاق سوال می شود 
بگو گذشت کردن« )سوره بقره – آیه 219(.

»...َویْسأَُلوَنَک َعِن اْلیَتاَمی ُقْل ِإْصَلٌح َلُْم َخرٌی... - از تو در ابره برخورد اب 
یتیمان سوال می کنند بگو اصالح آن ها هبرت است« )سوره بقره – آیه 220(. 

َوَل  اْلَمِحیِض  ِفی  النَِّساَء  فَاْعَتزُِلوا  َأًذی  ُهَو  ُقْل  اْلَمِحیِض  َعِن  »َویْسأَُلوَنَک 
ُ... - از تو در  �قَْقَربُوُهنَّ َحتَّی یْطُهْرَن فَِإَذا َ�َطهَّْرَن فَْأُ�وُهنَّ ِمْن َحیُث َأَمرَُکُم اللَّ
ابره عادت ماهانه مهسرانشان سوال می شود بگو این یک درد و آزار است پس 
برای مراعات حال مهسرانتان در زمان عادت اب آن ها نزدیکی نکنید ات آن هنگام 
که اپک بشوند پس وقتی اپک شدن زانشوئی خود را در چارچوب دستورات 

خداوند ادامه بدهید« )سوره بقره – آیه 222(. 

سوره مائده آیه 4 / 

»یْسأَُلوَنَک َماَذا ُأِحلَّ َلُْم ُقْل ُأِحلَّ َلُکُم الطَّیَباُت َوَما َعلَّْمُتْم ِمَن اْلََوارِِح ُمَکلِِّبنَی 
َعَلیِه  اللَِّ  اْسَم  َواذُْکُروا  َعَلیُکْم  َأْمَسْکَن  ِمَّا  َفُکُلوا   ُ اللَّ َعلََّمُکُم  ِمَّا  �قَُعلُِّمونقَُهنَّ 
َوا�قَُّقوا اللََّ ِإنَّ اللََّ َسرِیُع الَِْساِب - از تو می پرسند چه چیزهائی حالل است 
بگو هر چیزی در زمنی که اپک و سامل ابشد حتی حیواانتی که بوسیله حیواانت 
دیگر برای مشا شکار می شود حالل است اید خدا و تقوای خدا فراموش نکنید 

چراکه خداوند سریع احلساب است« )سوره مائده – آیه 4(.

ِعْنَد رَبِّی... - از تو در  ِعْلُمَها  َا  ِإنَّ ُقْل  ُمْرَساَها  »یْسأَُلوَنَک َعِن السَّاَعِة َأایَن 
)سوره  است«  خداوند  نزد  آن  به  علم  بگو  می شود  سوال  قیامت  زمان  ابب 

اعراف – آیه 187(. 

َا ِعْلُمَها ِعْنَد اللَِّ َوَلِکنَّ َأْکَثَر النَّاِس َل  »...یْسأَُلوَنَک َکأَنََّک َحِفی َعْنَها ُقْل ِإنَّ
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یْعَلُموَن - از تو سوال می شود که آای تو در ابره زمان قیامت اطالع داری بگو 
علم به آن فقط نزد خداوند است و بیشرت مردم این حقیقت را منی دانند« )سوره 

اعراف - آیه 187(.

َذاَت  َوَأْصِلُحوا  اللََّ  فَا�قَُّقوا  َوالرَُّسوِل  لِلَِّ  اْلَنقَْفاُل  ُقِل  اْلَنقَْفاِل  َعِن  »یْسأَُلوَنَک 
بَیِنُکْم َوَأِطیُعوا اللََّ َوَرُسوَلُه ِإْن ُکْنُتْم ُمْؤِمِننَی - از تو در ابره انفال سوال می شود 
بگو انفال مال خدا و رسولش است پس تقوا بورزید و میان خود صلح برقرار 
کنید و اگر امیان دارید از خدا و رسولش اطاعت کنید« )سوره انفال - آیه 1(.

»َویْسأَُلوَنَک َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّی َوَما ُأو�ِیُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإلَّ َقِلیًل - از 
تو در ابره روح سوال می شود بگو علم مشا در این رابطه کم است بنا براین بگو 

روح از امر رب می ابشد« )سوره اسری - آیه 85(.

ابره  در  تو  از   - ِذْکًرا  ِمْنُه  َعَلیُکْم  َسأَ�قُْلو  ُقْل  اْلَقْرَننِی  ِذی  َعْن  »َویْسأَُلوَنَک 
ذوالقرننی می پرسند بگو برای مشا از او خربی خواهم خواند« )سوره کهف – آیه 

.)83

»َویْسأَُلوَنَک َعِن اْلَِباِل فقَُقْل یْنِسُفَها رَبِّی َنْسًفا - از تو در ابره کوه ها سوال 
می کنند در اپسخ به ان ها بگو پروردگارم آهنا را پراکنده کرده آنچنانکه خودش 

می داند« )سوره طه - آیه 105(.  

آایت فوق تقریبا لیست کامل آایتی است که از پیامرب اسالم سوال شده است و 
قرآن در آایت فوق هم خود سوال و هم اپسخ آن را مطرح کرده است.

این  اب یک نگاه امجالی به سوال های فوق و اپسخ هائی که مطرح شده است 
به خاطر  تنها  قرآن  در  آن  به  و اپسخ  می شود که طرح سوال  حقیقت روشن 
جوابگوئی به این سوال ها نبوده است چرا که نه سوال های فوق آنچنان سوال هائی 
بوده که پیامرب اسالم نتواند خارج از وحی جواب آن ها را بدهد و نه این سوال ها 
آنچنان سوال هائی است که به درد نسل های بعد از پیامرب اسالم خبورد. بنابراین 
اگر چننی است چرا قرآن اتکید و عمد داشته ات این سوال و جواب به صورت 
مهان سوال و جواب در قرآن مطرح شود؟ قطعا موضوع فراتر از طرح سوال و 
جواب می ابشد و آنچنانکه فوقا مطرح کردمی طرح این سوال ها و جواب ها در 

قرآن به این علت است که،

اوال قرآن به ما این حقیقت را ایدآوری کند که این کتاب حمصول پراتیک عملی 
و نظری 23 ساله پیامرب اسالم می ابشد نه یک پکیج مانند الواح موسی که به 
صورت دفعی در طور سینا بر موسی انزل شده ابشد. مهچننی طرح این پرسش و 
اپسخ این حقیقت را روشن می کند که قرآن برای اپسخ گفنت به سوال های زمان 
در عرصه انسان سازانه و جامعه سازانه و اتریخ سازانه راهنمای عمل می ابشد، لذا 
تنها شیوه به حرف وادار کردن قرآن این است که آن را در برابر پرسش زمان قرار 
دهیم. طبیعی است که در این رابطه اگر قرآن را به طریقه تطبیقی توسط سوال 
زمان به حرف درآورمی دیگر مانند طریقه انطباقی این حرف های ما نیست که از 
حلقوم قرآن بریون می آید بلکه ابلعکس این اپسخ های قرآن خواهد بود که بر 

حسب کیفیت سوال ما به آن جواب می دهد.

بنابراین پر واضح است که در روش تطبیقی برعکس روش انطباقی وضعیت و 
کیفیت اپسخ قرآن به وضعیت و کیفیت سوال ما بستگی دارد یعنی اگر مانند 
شریعتی سوال های فربه زمان مثل مسئولیت روشنفکر، ای تبینی فلسفه اتریخ، ای 
فلسفه تکوین انسان، ای موضوع تکامل، ای فلسفه پروژه حج و مناز و... در برابر 
این قرآن خاموش گذاشتیم آنچنان به حرف درمی آید که در اپسخ های شریعتی 
ایفتیم، اما اگر سوال هایی از قرآن مانند سوال های خماطبنی عامی پیامرب اسالم 
سطحی و اولیه ابشد طبعا اپسخ های آن آنچنان می ابشد که فوقا مشاهده کردمی. 
بنابراین طرح این سوال و جواب ها در قرآن به معنای ارائه متدولوژی به حرف 
درآوردن قرآن ساکت است و به مهنی دلیل هنج البالغه امام علی و خود امام علی 
به عنوان قرآن انطق در برابر این قرآن ساکت و خاموش مطرح می شود، چراکه 
کار بزرگی که امام علی در طول 5 سال خالفتش بر مسلمنی کرد، قرار دادن 

سوال های زمان در برابر قرآن و گرفنت اپسخ های آن از قرآن بود.

سوال های زمان امام علی که از طرف او در برابر قرآن قرار گرفت یکی عدالت 
اجتماعی بود که در جای جای هنج البالغه امام علی اب زابن قرآن از آن سخن 
می گوید، عدالتی که امام علی در هنج البالغه به صورت یک مقوله فرادینی و عام 
و اترخیی از آن سخن می گوید. سوال دیگر وحدت مسلمنی بود و غریه و لذا 
در داستان صفنی در آن زمانی که قرآن های مسطور توسط معاویه و عمروعاص 
بر سر نیزه ها قرار گرفت ات در سپاه علی انشعاب و تفرقه اجیاد کنند، امام علی 
خطاب به سپاه خود فرمود که این قرآن ها را به زمنی بکشید چراکه »من قرآن 
انطقم« بنابراین بزرگ ترین کاری که امام علی در هنج البالغه کرده است اینکه 

قرآن خاموش را توسط قرار دادن در برابر سوال زمان به حرف درآورده است.

خالصه کالم اینکه برای به حرف درآوردن قرآن ای برای تفسری قرآن ابید بوسیله 
برحسب کیفیت  بطلبیم  را  آن سوال ها  به  قرآن اپسخ  از  زمان  طرح سوال های 
سوال های ما قرآن به ما اپسخ خواهد داد، اگر سوال های ما یک سلسله سوال 
فقهی ابشد قرآن اپسخ فقهی به ما می دهد و اگر سوال ما کالمی ابشد قرآن 
اپسخ  قرآن  ابشد  اخالقی  ما  سوال  اگر  و  می دهد  ما  سوال  به  اپسخ کالمی 
اخالقی به سوال ما خواهد داد، لذا در این رابطه آنچنانکه اتین بی هم می گوید 
طرح سوال های کهنه در برابر قرآن قرار دادن بسرتساز احنطاط و مهجوریت قرآن 
خواهد شد. آنچنانکه در طول 36 سال گذشته توسط رژمی مطلقه فقاهتی شاهد 
آن بوده امی که چگونه این رژمی در راه توجیه حکومت خودش اب طرح سوال های 
کهنه در برابر قرآن مهه چیز را به احنطاط و دگم کشانیده است و جز خشونت 
و کشت و کشتار و قصاص و دیه و... سوال هائی دیگری در طول 36 سال 

گذشته در برابر قرآن قرار نداده است. 

ادامه دارد
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7 - مبانی تئوری اسالم معرفتی شریعتی:

توحید می باشد  از اصل  فهم شریعتی  اشاره کردیم زیربنای مخروط معرفتی شریعتی،  قبال هم  آنچنانکه 
چراکه آنچنانکه اقبال پروژه بازسازی فکر دینی خود را از اجتهاد در اصل ختمیت نبوت شروع کرد، 
شریعتی پروژه بازسازی فکر دینی در اسالم خود را از اجتهاد در اصل توحید آغاز کرد. البته نیاز به 
گفتن ندارد که اجتهاد در اصل توحید شریعتی به صورت یک پروژه از پیش تعیین شده در اندیشه شریعتی 
وجود نداشت بلکه بالعکس شریعتی در اواخر دهه چهل و در اوایل دهه پنجاه پیش از بسته شدن ارشاد 
در جریان سلسله درس های تاریخ ادیان و در چارچوب دو سفری که به حج داشت توانست به این مهم 
دست پیدا کند و شاید بهتر این باشد که بگوئیم که تدریس سلسله درس های تاریخ ادیان در حسینیه ارشاد 
از ابتدای سال 50 تا آخرین فرصت قبل از بستن ارشاد توسط ساواک رژیم توتالی تر پهلوی - که در آبان 
51 انجام گرفت - پس از قهر و ترک شیخ مرتضی مطهری از سال 48 با طرح چهل درس تاریخ ادیان و 
اسالم شناسی برای شریعتی حامل بسی دستاوردهای استراتژیک نظری و فکری بود که از اهم آن ها همین 
موضوع اجتهاد در اصل توحید بود که شریعتی در پروسه این درس ها و دو سفر حج خود توانست به این 
مهم دست پیدا کند و همین دستیابی شریعتی به پروژه توحید در کانتکس 14 جلسه اولیه تاریخ ادیان بود 
که چارت فرایند کالس های شریعتی در ارشاد را به هم زد چرا که قراری که شریعتی در آغاز سال 50 با 

شروع کالس های تاریخ ادیان گذاشت اینطور بود که این کالس ها در سه فرایند مختلف:

1 - تاریخ ادیان.

2 - جامعه شناسی ادیان.

3 - اسالم شناسی، به انجام برساند اما او به یک باره در درس چهاردهم تاریخ ادیان در زمستان سال 50 
نظر خود را تغییر داد و اعالم کرد که درس های اسالم شناسی را قبل از جامعه شناسی ادیان می خواهد 

مطرح کند.

البته دالیلی که شریعتی در آن مقدمه و در آن جلسه مطرح کرد یکی خیز ساواک جهت تعطیل کردن ارشاد 
بود زیرا شریعتی به درستی استشمام کرده بود که ساواک شاه دیگر تحمل استمرار حرکت ارشاد ندارد و 
دیگری پایان یافتن دوران چهار ساله دانشجویان بود که از سال 47 تا 51 به پایان می رسید. در آن جلسه 
شریعتی در مقدمه شروع جلسات اسالم شناسی خود به جز این دو دلیل دیگری مطرح نکرد، البته از نظر 
ما هیچکدام از این دو دلیل نمی توانست عامل تغییر برنامه شریعتی نسبت به تقدم جلسات اسالم شناسی پس 
از تاریخ ادیان به جای جامعه شناسی ادیان بشود. دلیل اصلی این تغییر رویکرد شریعتی از جلسه چهاردهم، 
همین دستیابی دفعی شریعتی به جایگاه پروژه توحید بود که در زمستان سال 50 در کنفرانس استانداردهای 

آن  انقالب  دانشگاه سپاه  در  تربیتی 
روز یا ابوریحان امروز در ممازن 
که از ساعت یک بعد از نصف شب 
تا صبح ادامه داشت برای اولین بار 
ارشاد  اسالم شناسی  شروع  از  قبل 
کرد  مطرح  را  خود  توحید  پروژه 
شریعتی  دستیابی  این  ادامه  در  و 
شریعتی  که  بود  توحید  پروژه  به 
در درس پانزدهم تاریخ ادیان خود 
اسالم شناسی  اول  درس  همان  که 
جهت  باشالرد  از  تاسی  با  می باشد 
اسالم شناسی  پروژه  کردن  هندسی 
خود به طرح یک نمودار هندسی در 
شکل یک مخروط پرداخت که خود 
نمودار  این  که  بود  مدعی  شریعتی 
می باشد  او  اسالم شناسی  هندسی 
در  و  گفته  قبال  که  آنچه  تمامی  و 
آینده خواهد گفت در این چارچوب 
او  اسالم شناسی  هندسی  مخروط 

خالصه می شود.

معرفت  پروسس  در  آنچه  البته 
انجام  حال  در  شریعتی  اندیشه 
همخوانی  او  ادعای  این  با  بود 
پروژه  در  شریعتی  چراکه  نداشت 
خود  که  تمام«  حزب  یک  »شیعه 
اسالم شناسی  جدید  متدولوژی  یک 
اول  درس  هندسی  پروژه  بود 
اسالم شناسی ارشاد را به زیر سوال 
برد و طرحی جدید در اسالم شناسی 

باشریعتیکدامین

5اسالم؟کدامین
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ارائه کرد لذا برعکس ادعای شریعتی در مقدمه درس پانزدهم تاریخ 
اسالم شناسی  نمودار  هندسی  اسالم شناسی مخروط  اول  یا درس  ادیان 
از  بعد  از  شریعتی  که  می دانیم  خوب  چراکه  نیست  و  نبود  شریعتی 
ورود به ایران و تثبیت او در ایران از سال های 45 به بعد به صورت 
کنکریت دائم در حال مطالعه و بازتولید فکری در باب اسالم شناسی 
او  اسالم شناسی  اولین  تا  گردید  باعث  او  مستمر  تفکر  همین  که  بود 
مقدمه  در  و سطحی  انطباقی  به صورت  فرید وجدی  از  تاسی  با  که 
اسالم شناسی مشهد - که درس های او در دانشگاه مشهد بود - تنها به 
نگاه  امام محمد غزالی  به عنوان یک زیربنای اخالقی در حد  توحید 
کنفرانس »روش  در  بعد  سال  سه  که  او  دوم  اسالم شناسی  در  و  کند 
و  کرد  تبیین  تاریخ  آینه  در  تنها  توحید  کرد،  مطرح  اسالم«  شناخت 
بعد  یکسال  که  بود  آدم«  وارث  »حسین  که  او  سوم  اسالم شناسی  در 
جایگزین  را  تاریخی  توحید  کرد  مطرح  اسالم«  شناخت  »روش  از 
تاریخ توحیدی اسالم شناسی دوم خود کرد و در اسالم شناسی چهارم او 
که »اسالم شناسی ارشاد« است از نیمه دوم سال 50 در ادامه سلسله 
مؤلفه های  در  فلسفی  توحید  پانزدهم  درس  از  ادیان  تاریخ  درس های 
انسانی و تاریخی و اجتماعی جایگزین توحید تاریخی اسالم شناسی سوم 
خود کرد و در اسالم شناسی پنجم او که همان »قاسطین و مارقین و 
ناکثین« می باشد، توحید طبقاتی را جایگزین توحید فلسفی مرحله چهارم 
کرد و باالخره در اسالم شناسی ششم او که »شیعه یک حزب تمام« 
می باشد تحت شعار »آگاهی – آزادی – برابری« آخرین مرحله عالی 

رشد اسالم شناسی خود را به نمایش گذاشت.

البته تا آخرین لحظه قبل از مرگ بر این نهج یعنی اسالم »آگاهی – 
قبل  ماه سال 51  آبان  از  پای می فشارد و هرگز  برابری«  آزادی – 
از بستن شدن ارشاد که شعار استراتژیک اسالم »آگاهی – آزادی – 
برابری« تا خرداد سال 56 از این شعار خود دمی عقب نشینی نکرد و 
تمامی آنچه را که بعد از آزادی از زندان مطرح کرد همه در راستای 
تقویت این شعار »آگاهی – آزادی – برابری« بود و اسالم تاریخی بر 
پایه »آگاهی – آزادی – برابری« و مبارزه با »زر و زور و تزویر« 
کننده  تعیین  برابری«  آگاهی و  آرمان »آزادی و  این سه  در راستای 
مانیفست نهائی اندیشه خود می دانست چراکه به قول او که آخرین کالم 
او در این رابطه قبل از وفاتش می باشد »در سینه جوانان ما مارکس با 
محمد می جنگد البته به عنوان دو رقیب جهت برپائی سوسیالیسم نه دو 

خصم مانند اسالم و سرمایه داری«.

بنابراین در این رابطه بود که از سال 45 تا سال 51 و باالخره ادامه 
آن تا خرداد 56 پروسس اسالم شناسی شریعتی دائما در حال تکامل و 
لذا همین تکوین پروسه ائی اسالم شناسی شریعتی  بوده است،  بازتولید 

در شش فرایند:

1 - اسالم شناسی اخالقی مشهد.

2 - اسالم شناسی اجتماعی روش شناخت اسالم.

3 - اسالم شناسی تاریخی حسین وارث آدم.

4 - اسالم شناسی توحیدی ارشاد.

5 - اسالم شناسی ضد طبقاتی قاسطین و مارقین و ناکثین.

شیعه  برابری«   – آزادی   – »آگاهی  سوسیالیستی  اسالم شناسی   -  6
یک حزب تمام، باعث گردید تا اسالم شناسی شریعتی دارای دینامیزم 
شریعتی  تاریخی  اسالم شناسی  تکوین  دینامیزم  همین  و  بشود  تکوین 
بر پایه شعار »آگاهی – آزادی و برابری« است که باعث شده تا این 
از  بعد  تاریخ  ساله  چهل  در عرصه  مستمر  به صورت  اسالم شناسی 

مرگ شریعتی بتواند به بازتولید خود بپردازد.

بنابراین شاید صحیح تر آن باشد که ما نمودار هندسی اسالم شناسی درس 
پانزدهم تاریخ ادیان که در زمستان 50 مطرح کرد به عنوان نمودار 
ذهنی خود شریعتی در نیمه دوم سال 50 پس از دستیابی شریعتی به 
پروژه توحید بدانیم که شریعتی طبق این پروژه توانست برعکس اسالم 
فقاهتی و اسالم کالمی حوزه توحید را از زندان کالمی توحید ذاتی، 
توحید صفاتی و توحید افعالی نجات بدهد و به عنوان پروژه ائی در باب 
حقایق هستی در کانتکس زیربنای تبیین انسان و جامعه و تاریخ و جهان 

به صورت کنکریت و مشخص درآورد.

شریعتی این پروژه توحیدی خود را در اثر تفکرات شخصی خودش در 
سال 50 در ادامه اسالم شناسی اخالقی مشهد و اسالم شناسی اجتماعی 
آدم حاصل  تاریخی حسین وارث  روش شناخت اسالم و اسالم شناسی 
در  شریعتی  که  ارشاد  توحیدی  اسالم شناسی  هندسی  نمودار  لذا  کرد، 
درس 15 تاریخ ادیان خود آن را ترسیم کرد پروژه بازسازی فکر دینی 
در اسالم شناسی شریعتی نیز می باشد چراکه او در این نمودار و در 
این اسالم شناسی هدفش فقط و فقط این است که توحید به عنوان سنگ 
انسان  و  تاریخ  و  جامعه  و  جهان  از  اسالم  فلسفی  و  تبیینی  زیربنای 
مطرح کند و لذا هر چند اسالم شناسی ضد طبقاتی بر پایه شعار »آگاهی 
و آزادی و برابری« »قاسطین و مارقین و ناکثین« و »شیعه یک حزب 
نباید فراموش  تمام« کامل تر از اسالم شناسی توحیدی ارشاد می باشد، 
کنیم که تمامی آنچه که شریعتی از نیمه دوم سال 50 مطرح کرده است 
در چارچوب همین اجتهاد در اصل توحید ارشاد او می باشد یعنی در 
بستر مرحله اسالم شناسی توحیدی ارشاد و از بعد از اجتهاد در اصل 
توحید و خارج کردن توحید از حصار و دایره کالمی توحید صفاتی 
تاریخ  به عرصه  توحید  افعالی و وارد کردن  توحید  ذاتی و  توحید  و 
به معنای همه اسالم شناسی  بود که توحید  انسان و جامعه و جهان  و 
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شریعتی مطرح گشت که تا آخر عمرش بر این نهج پیش رفت و تا آخر 
عمر این توحید فلسفی گوهر اسالم شناسی شریعتی در تمامی گفتار و 

نوشته های او شد.

اسالم شناسی  شریعتی  که  بود  توحید  اصل  در  اجتهاد  این  از  بعد  از 
تعریف  اجرائی و عملی  به ساختار  توحیدی  تبدیل جهان بینی  خود را 
کرد و ایدئولوژی اسالمی را مانند پلی بین جهان بینی توحیدی و عمل 
انسانی و اجتماعی و تاریخی تبیین و تعریف کرد و در این رابطه بود 
که شریعتی اسالم شناسی خود را به عنوان یک تئوری عام حتی برای 
آنهائی که خارج از دین و مذهب در جامعه ایران در جهت نیل به یک 
جامعه آزاد و دموکراتیک تالش می کردند مفید و الزم می دانست چراکه 
برعکس رهبری جنبش 15 خرداد 42 که به مبارزه و جنبش به عنوان 
یک پدیده: خود جوش، تدارک ندیده، بی برنامه، بدون استراتژی، بدون 
سازماندهی، نگاه می کرد، شریعتی بر پایه یک جمع بندی علمی که در 
سال های آخر حضورش در فرانسه انجام داد، به این دستاوردها دست 

پیدا کرد که:

1 - علم انقالب و مبارزه نباید از کشورهای دیگر مثل چین و شوروی 
و کوبا و الجزائر و غیره کپی کرد و در همین رابطه بود که شریعتی 
علت شکست تمامی جریان های سیاسی اعم از چریکی و غیر مسلحانه 
دیگر  انقالبات  پروژه  از  برداری  کپی  همین   40 دهه  در  ایران  در 
کشورها می دانست، لذا از آنجائیکه شریعتی در زیربنای اندیشه خود 
معتقد به تئوری جامعه های گورویچ بود نه جامعه معتقد بود، که برای 
باید  ایران  جامعه  جمله  از  مختلف  جوامع  در  ساختاری  تحول  انجام 

بتوانیم علم مبارزه در آن جامعه مشخص و کنکریت کشف نمائیم.

2 - از نظر شریعتی از آنجائیکه برای انجام هر گونه تحول ساختاری 
در هر جامعه نیازمند به تحلیل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی قدرت 
در سه شکل زر و زور و تزویر برای تدوین استراتژی هستیم، لذا او 
معتقد بود که بدون این تحلیل ساختاری اقتصادی و سیاسی و فرهنگی 
ما نمی توانیم به تدوین استراتژی حرکت در جامعه مشخص دست پیدا 
کنیم. در این رابطه بود که شریعتی با تفکیک سه گانه چهره قدرت در 
سه شاخه زر و زور و تزویر کوشید به اهمیت تحلیل ساختاری این سه 

شاخه قدرت در تبیین استراتژی توجه بدهد.

3 - از نظر شریعتی تدوین تطبیقی استراتژی مبارزه و کشف نیروی 
محرکه انقالب و مبارزه و حرکت که در کادر تعیین مصداق مستضعفین 
در شرایط مشخص تاریخی – اجتماعی انجام می گیرد نیازمند تحلیل 
علمی از قدرت اقتصادی و قدرت فرهنگی و قدرت سیاسی حاکم بر 
تعیین  به  دستیابی  امکان  تحلیلی  چنین  داشتن  بدون  و  می باشد  جامعه 
انقالب در شرایط خاص  یا نیروی محرکه  مصداق عینی مستضعفین 

جامعه مشخص و کنکریت نیست.

4 - از نظر شریعتی هر چند خصوصیات هر جامعه ائی با جوامع دیگر 
متفاوت است اما در چارچوب همین قانونمندی خاص و مشخص جوامع 
برای کشف تئوری انقالب و تعیین نیروی محرکه انقالب در راستای 
اجتماعی مستضعفین همین جوامع  تاریخی و  مشخص کردن مصداق 
کنکریت مانند دیگر جوامع، دارای قوانین جهان شمولی می باشند که 

شناخت آن ها برای کشف آن قوانین کنکریت ضرورت دارد.

5 - از نظر شریعتی رابطه تئوری با پراتیک یک رابطه دیالکتیکی 
است که توسط پروسه مارپیچی پراتیک – تئوری – پراتیک به انجام 
می رسد و مطابق این تئوری شناخت از نگاه شریعتی است که شناخت 
ما از یک جامعه زمانی حاصل می شود که متکی بر تئوری عمومی 
که  است  معتقد  شریعتی  که  است  چارچوب  این  در  لذا  باشد  انقالب 
اسالم شناسی تاریخی توحیدی اش می تواند در جامعه مسلمان ایران به 

عنوان تئوری عام جهت انجام تحول ساختاری مطرح شود.

8- جایگاه پروژه ایدئولوژی در دستگاه اندیشه شریعتی:

شریعتی در عرصه فرایند شش گانه اسالم شناسی خود به موازاتی که 
اسالم شناسی  سمت  به  مشهد  دانشگاه  اخالقی  اسالم شناسی  مرحله  از 
اجتماعی و تاریخی و توحیدی پیش می رفت، با اجتماعی شدن موضوع 
و مخاطب اسالم شناسی اش رفته رفته موضوع تبدیل توحید به عنوان 
جهان بینی در مؤلفه های تبیین انسان و اجتماع و تاریخ و جهان جهت 
مادیت اجتماعی بخشیدن به این توحید خود را نیازمند ساختار اجرائی 
و عملی دید که طرح پروژه ایدئولوژی از این مرحله در دستور کار 

شریعتی قرار گرفت.

برابرانه  اساس یک زندگی  بر  در یک جامعه جز  برادرانه  »زندگی 
برای  اکثریت  رنج  که  اقتصادی  درون  در  نمی توان  چه  است  محال 
اقلیتی گنج می سازد و بنیاد آن بر رقابت و بهره کشی و افزون طلبی 
جنون آمیز و حرص استوار است با پند و اندرز و آیه و روایت اخالق 

ساخت« )مجموعه آثار - ج 20 - ص 481(.

بنابراین برعکس آنچه که ابتدا داریوش شایگان در دهه 60 در غرب 
با  مبارزه  کانتکس  در  شریعتی  ضد  علم  سیاسی  هویت  کسب  جهت 
و  عارف  از  اینکه  از  پس  عبدالکریم سروش  و  کرد  بلند  ایدئولوژی 
فیلسوف کردن خمینی معتقد به والیت مطلقه فقاهتی در دهه 60 ناامید 
شد و خمینی رسما به سیدعلی خامنه ائی دستور داد تا از پخش سخنرانی 
صوفیانه عبدالکریم سروش در صدا و سیما ممانعت به عمل آورند، در 
راستای کسب هویت معرفتی پس از تسویه کردنش از شورای کودتای 
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فرهنگی و مخالفت خمینی با اسالم صوفیانه او و تکیه خمینی بر اسالم 
فقاهتی که از سال 23 خمینی برای کسب مقام مرجعیت فقاهتی کال با 
اسالم صوفیانه و اسالم فلسفی یونانی مرزبندی کرده بود، عبدالکریم 
عراق  و  ایران  جنگ  از  بعد  ایران  در  فردید  سیداحمد  مانند  سروش 
در چارچوب اسالم صوفیانه پس از اینکه توانست دین حداقلی خدا و 
آخرت بازرگان پیر را وام بگیرد، مبارزه با شریعتی در بستر مبارزه 
با ایدئولوژی از شایگان وام گرفت و بدین ترتیب بود که کتاب »فربه 
رد  در  شایگان  داریوش  اندیشه های  از  تاسی  به  ایدئولوژی«  از  تر 
شریعتی به نگارش درآورد اما برعکس آنچه داریوش شایگان و بعدا 
به تاسی از او عبدالکریم سروش - یا همان حاجی فرج دباغ - مطرح 
ایدئولوژی  بر  مارکسی  تکیه  ایدئولوژی یک  بر  تکیه شریعتی  کردند 
نبود شریعتی از ایدئولوژی - آنچنانکه عبدالکریم سروش در کتاب فربه 
تر از ایدئولوژی می گوید - نمی خواست سالحی بر علیه دشمن بسازد و 
برای ایدئولوژی کردن دین نبود که آنچنانکه عبدالکریم سروش می گوید 
توسط دین معیشت اندیش اش با استخدام امام حسین و امام علی و پیامبر 

و ابوذر استثناء مبارزه با ظلم را بدل به قاعده بکند.

البته آبشخور این قضاوت سروش آنجاست که عبدالکریم سروش معتقد 
است که رویکرد و مرام ائمه شیعه از امام علی تا آخر یک رویکرد 
سازشکارانه با حکومت ها بوده است و امام حسین در این رابطه یک 
استثناء بوده است که شریعتی به غلط جهت ایدئولوژی کردن دین فردی 
به  بدل  را  استثناء  این  جور  با حکومت های  سازشکار  و  و صوفیانه 
قاعده کرده است و البته از نظر عبدالکریم سروش هدف شریعتی از 
ایدئولوژی کردن اسالم در چارچوب دین معیشت اندیش اش ایجاد یک 
سالح بر علیه دشمن فرضی و وسیله ائی جهت کسب قدرت بوده است 
و به همین دلیل سروش معتقد است که شریعتی جهت این ایدئولوژی 
سازی خود دست به دشمن سازی مستمر فرضی می زده است و شعار 
نظر  از  تزویر  و  زور  و  زر  با  مبارزه  یعنی  شریعتی  استراتژیک 
بسترسازی  جهت  تراشی  دشمن  همان  جز  چیزی  سروش  عبدالکریم 
برای تکوین ایدئولوژی او به عنوان یک سالح کسب قدرت و مبارزه 

با دشمن نبوده است.

لذا در این رابطه است که سروش به تاسی از بازرگان پیر و کتاب هدف 
جامعه  یا  اجتماعی  گونه رسالت  هر  او  آخرت  و  خدا  پیامبران  بعثت 
سازی برای پیامبران و در راس آن ها پیامبر اسالم نفی می کند و هدف 
دین در این خالصه می کند که به صورت فردی دو رکعت نماز عاشقانه 
بعدا عبدالکریم  و  که شایگان  آنچه  اما برعکس  بخوانیم،  در دل شب 
سروش بر علیه شریعتی مطرح کردند تکیه شریعتی بر اسالم تاریخی 

به عنوان یک ایدئولوژی در این رابطه بوده است که:

الف – مادیت اجتماعی بخشیدن اصل توحید به عنوان جهان بینی در 

درس  شریعتی  چراکه  آن،  معرفتی  و  سیاسی  و  اقتصادی  مؤلفه های 
پانزدهم تاریخ ادیان ارشاد که همان درس اول اسالم شناسی ارشاد او 
در  دینی  فکر  بازسازی  کتاب  در  اقبال الهوری  از  تاسی  با  می باشد 
اسالم که برای اولین بار در عرصه یک بحث کالمی همه جانبه اصل 
اجتهاد در اصول - که توسط حوزه های فقاهتی بدل به اجتهاد در فروع 
فقهی برای بیش از هزار سال شده بود - به عرصه اجتهاد در اصل 
توحید کشانید چراکه توسط این اجتهاد در اصل توحید بود که شریعتی 
توانست اسالم شناسی خود را از حصار توحید اخالقی غزالی منش در 
اسالم شناسی مشهد در سال 45 که در مقدمه اسالم شناسی مشهد که او 
با وام گرفتن 15 مشخصه از اسالم شناسی فرید وجدی اقدام به تبیین 
مشخصه های  از  یکی  نمونه  برای  که  کرد  اخالقی  اسالم شناسی  یک 
این مؤلفه های پانزده گانه برابری عمومی است که البته برعکس اصل 

برابری طبقاتی بعدی او می باشد.

و  می کند  یاد  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  از  مقاله  همین  در  مثال  یا 
همچنین از برابری زن و مرد و برابری مذهبی و در کنار این ها از 
برابر اقتصادی هم البته یاد می کند ولی به شکل مکانیکی در ارشاد او 
با تبیین توحید به عنوان تنها اصل جهان بینی اسالم که از نظر او اصل 
به معنای تنه درخت است و هر درخت بیش از یک اصل ندارد ولذا از 
نظر او اصول دیگر مثل اصل نبوت و معاد ریشه گرفته از همان اصل 
توحید می باشد و در این کانتکس بود که شریعتی به اجتهاد خود در اصل 
توحید در اسالم شناسی ارشاد ادامه داد تا آنجا که پس از نجات اصل 
توحید از حصار دگماتیسم و ذهنی اسالم فقاهتی که به صورت توحید 
ذاتی و افعالی و صفاتی خداوند درآورده بودند توانست توحید به عنوان 
جهان بینی اسالم به عرصه اجتماع و تاریخ و انسان و جهان یا وجود، 
جاری و ساری کند. از اینجا بود که پروژه اسالم به عنوان ایدئولوژی 
در راستای حرکت جامعه سازانه پیامبر اسالم و دستپروردگان او یعنی 

امام علی و ابوذر در دستور کار شریعتی قرار گرفت.

بنابراین در چارچوب جهان بینی توحیدی و اجتهاد در اصل توحید بود 
که پروژه ایدئولوژی در دستور کار شریعتی قرار گرفت و در همین 
توحیدی  جهان بینی  تبدیل  ایدئولوژی  پروژه  از  شریعتی  هدف  رابطه 
اسالم  پیامبر  آنچنانکه  بود  به ساختار جامعه سازانه در عصر حاضر 
جهت  ایدئولوژی  یک  اسالم  دین  از  توانست  اسالم  کردن  تاریخی  با 
بسترسازی عملی جامعه سازانه مدینه النبی خود - آنچنانکه ابن خلدون 
دلیل  این  به  لذا  سازد؛  مطرح   - خود  دوم  معجزه  عنوان  به  می گوید 
هدف شریعتی از تکیه بر اسالم ایدئولوژی در راستای تعمیم و تبدیل 
جهان بینی توحیدی به عرصه جامعه و تاریخ و انسان و جامعه آمده به 
ساختار عینی و عملی در عرصه جامعه سازانه بر پایه شعار »آگاهی 

– آزادی – برابری« بوده است.



36نشر مستضعفین 72   |   اول تیر ماه  1394  

به عبارت دیگر برای شریعتی اسالم یا ایدئولوژی اسالم تاریخی پلی 
مؤلفه ائی  تحقق شعار سه  بسترسازی جهت  و  توحیدی  بین جهان بینی 
»آگاهی – آزادی – برابری« می باشد »ایده آل های فطری نوع انسان 
عبارتند از آزادی – برابری – خودآگاهی« )مجموعه آثار - ج 1 - ص 
97 1 - س 8( مبارزه با سه دشمن زر و زور و تزویر که از نظر 
شریعتی نمای سه گانه قدرت مسلط بر جامعه می باشند در راستای تحقق 
مثبت شعار استراتژیک شریعتی یعنی »آگاهی – آزادی – برابری« 
است و لذا در این رابطه بود که شریعتی می گفت »در این راه رهبرم 
علی و پیشوایم مصدق است مرد آزاد مردی که 70 سال برای آزادی 
نالید« و در همین رابطه بود که او در هر رویکردی تحقق سه شعار 
»آگاهی – آزادی – برابری« تنها در چارچوب یک ایدئولوژی ممکن 
می دانست و بدون یک ایدئولوژی که بتواند ترجیحات ارزشی این شعار 
در جامعه تبیین نماید با هیچ وسیله ائی امکان مادیت اجتماعی بخشیدن 

به شعار سه مؤلفه ائی »آگاهی – آزادی – برابری« وجود ندارد.

ب - تبیین و تعریف و توجیه سه مؤلفه شعار استراتژیک اسالم شناسی 
توحیدی خود که شریعتی برای اولین بار در اسالم شناسی ضد طبقاتی 
»قاسطین، مارقین، ناکثین« در آبان 51 مطرح کرد در کادر ایدئولوژی 

باعث شد تا شریعتی خود ایدئولوژی را به سه قسمت:

1 - ایدئولوژی ملی.

2 - ایدئولوژی طبقاتی.

3 - ایدئولوژی اومانیستی، تقسیم نماید.

مؤلفه شعار  تحقق مرحله ائی سه  بندی  تقسیم  این  از  مقصود شریعتی 
استراتژیک یعنی »آگاهی – آزادی – برابری« بود که مطابق این تقسیم 
بندی شریعتی از زاویه واقعیت در تحقق این شعارها نگاه می کرد نه 
در شکل حقیقت و آرمانی و والنتاریستی در این رابطه خود او می گوید 
ابدی  می شود  گریبان گیر  را  روشنفکری  هر  که  فریبی  »بزرگ ترین 
آرمان ها و جهتگیری هایی  تلقی کردن حقیقت ها –  و مطلق و جهانی 
است که گذرا نسبی و موضعی است چنین فریبی به روشنفکری که 
انسان و جامعه و زمان را همواره در حرکت و تغییر می یابد و ناچار 
به تنوع شرایط و تحول نیازها و تبدیل جبهه ها و جهت ها معترف است 

بخشودنی نیست« )مجموعه آثار - ج 20 - ص 479 - س 6(.

مشخص  عمل  و  توحیدی  جهان بینی  بین  تئوریک  پل  ایجاد  بنابراین 
اگر  بود چراکه حتی  ایدئولوژی  بر  تکیه  در  اجتماعی هدف شریعتی 
ترجمه کتاب ابوذر جوده السحار به عنوان نقطه آغاز گرایش شریعتی 
به اسالم به عنوان ایدئولوژی بدانیم، خود شریعتی در رابطه با شرایط 
زمانی و اجتماعی که باعث گرایش او به ترجمه کتاب ابوذر شد، در 

ص 9 - س 7 گفتگوهای تنهائی می گوید: »در آن زمان ناگهان طوفانی 
برخاست و من از جایگاه ساکت تنهایم کنده شدم و داستان زندگی جدید 
من آغاز شد همه کشور بزن بزن و بگیر بگیر و شلوغ و پلوغ شد و 
من به یک باره وارد دنیائی شدم از عقیده و ایمان قلم و حماسه هراس 
و آزادی و عشق به آرمان هایی برای دیگران خاطره هائی پر از خون 
و ننگ و نام ترس و دالوری صداقت و دروغ خیانت و فداکاری و 

شهادت.« 

ج - تبیین مؤلفه های »آگاهی و آزادی و برابری« به عنوان ارزش های 
در  لذا  ایدئولوژی؛  آن  پیروان  در  انگیزه  ایجاد  جهت  مکتبی  مثبت 
این رابطه است که می گوید: »بدون گذار از پل عدالت و سوسیالیسم 
نبایستی  را  پل  این  هیچکس  ولی  رسید  سعادت  و  آزادی  به  نمی شود 
مقصد تصور بکند، من هیچگاه نمی پذیرم که حل مسئله عدالت اجتماعی 

پایان راه باشد« )مجموعه آثار - ج 24 - ص 13(.

ه – پاسخ به سه سوال همیشگی همه انسان ها:

1 - تعبیری روحانی از جهان.

2 - آزادی روحانی فرد.

3 - اصول اساسی و دارای تاثیر جهانی که تکامل اجتماع بشری را بر 
مبنای روحانی توجیه کند.

و – وارد کردن توحید به عنوان جهان بینی به ساحت بایدها و نبایدهای 
اجتماعی.

با مشکالت جامعه،  کردن  تاریخی  برخورد  تاریخی جهت  تبیین   - ز 
ورود  معلول  او  اسالم شناسی  شریعتی  نظر  از  که  بود  دلیل  همین  به 
و  اجتماعی  و  فردی  نبایدهای  و  بایدها  ساحت  به  توحیدی  جهان بینی 
اجتهاد  عرصه  در  شریعتی  که  بزرگی  دستاورد  البته  است،  تاریخی 
در توحید در این مرحله از پروسسس اسالم شناسی خود به دست آورد 
نفسانی  به عنوان یک جهان بینی در عرصه تضاد  توحید  بود که  این 
انسان که از نظر قرآن تضاد بین لجن و رو ح خدا می باشد و عرصه 
تضادهای اجتماعی که از نظر قرآن تضاد بین ناس و خناس است و 
عرصه تضادهای دیالکتیک تاریخ که از نظر قرآن تضاد بین فرزندان 

آدم یعنی هابیل و قابیل بوده است، متجلی ساخت.

به این ترتیب بود که شریعتی در ادامه پروژه بازسازی فکر دینی در 
اسالم عالمه محمد اقبال الهوری بود )که به علت تقدم قائل شدن اقبال 
پروژه  این  اسالم شناسی،  بازسازی  به  نسبت  دینی  فکر  بازسازی  به 
بازسازی اقبال یک پروژه معرفت شناسانه و اپیستمولوژیک می باشد 
است  ایدئولوژیک  پروژه  یک  که  شریعتی  بازسازی  پروژه  برعکس 
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نوینی  فهم  پایه  بر  خود  بازسازی  پروژه  در عرصه  شریعتی  چراکه 
ما  جهان بینی  پروسس  آنجائیکه  از  بود  معتقد  کرد  پیدا  توحید  از  که 
در کانتکس معرفت بشری و برون دینی دائما در حال تغییر و تحول 
می باشد این تغییر و تحول در فهم جهان بینی باعث می گردد که ما را به 
عرصه ای جدیدی از ایدئولوژی هدایت کند( از اینجا بود که با اجتهاد 
در اصل توحید مانند فهم اجتهاد اقبال در اصل نبوت پروژه بازسازی 

اسالم خود را آغاز کرد.

9- عوامل تکوین جریان های مختلف سیاسی – تشکیالتی 
از حرکت شریعتی:

شریعتی  اندیشه  مشخصه  مهم ترین  کردیم  دریافت  اینجا  تا  آنچنانکه 
دینامیزم تکوین اندیشه شریعتی است که همین دینامیزم تکوین اندیشه 
شریعتی باعث گردیده تا اندیشه شریعتی دارای پروسس تکوین باشد که 
این پروسس تکوین باعث گشته تا اندیشه شریعتی در بستر فرایندهای 
مختلفی تکوین پیدا کند و همین وجود فرایندهای مختلف در پروسس 
تکوین اندیشه شریعتی است که باعث شده تا کدامین شریعتی حتی در 
زمان حیات خود شریعتی هم مطرح شود مضافا بر اینکه این فرایندهای 
از وفات  تا پس  باعث گردید  اندیشه شریعتی  مختلف پروسس تکوین 
شریعتی بستری گردد تا جریان های مختلفی اعم از راست و چپ از دل 
اندیشه شریعتی جاری و ساری بشوند بطوریکه با تکوین پروسه انقالب 
ضد استبدادی 57 که بالفاصله پس از وفات شریعتی انجام گرفت باعث 
شد تا شرایط برای سزارین شدن این جریان های مختلف از دل اندیشه 

شریعتی بیشتر فراهم شود.

بنابراین به صورت مشخص سه عامل در تکوین جریان های مختلف از 
راست تا چپ از دل اندیشه شریعتی دخالت داشته است:

الف - عامل دینامیزم تکوین اندیشه شریعتی که معلول پروسه تکامل 
تا  گردید  باعث  امر  این  که  بود  شریعتی  خود  توسط  شریعتی  اندیشه 
خود اندیشه شریعتی تاریخی بشود چراکه اگر اندیشه شریعتی در زمان 
خود شریعتی در بستر دینامیزم تکوین آبستن تضاد و دیالکتیک نمی شد 
دلیل  همین  به  می رفت،  بین  از  شریعتی  اندیشه  شدن  تاریخی  امکان 
هر اندیشه ائی که محروم از دینامیزم تکوین باشد امکان تاریخی شدن 
بگوئیم الزمه  که  باشد  این  بهتر  شاید  رابطه  همین  در  داشت  نخواهد 
تاریخی شدن هر اندیشه ائی دینامیزم تکوین آن اندیشه می باشد چراکه 
اندیشه می شود  آن  دیالکتیک در  تکوین هسته  باعث  تکوین،  دینامیزم 
است  تکوین  دینامیزم  چارچوب  در  دیالکتیک  هسته  تکوین  همین  و 
تاسیس  وفات  از  بعد  اندیشه ها  آن  تکامل  بستر  تا  می گردد  باعث  که 
اندیشه هائی  آن  تنها  دلیل  همین  به  گردد  فراهم  هم  اندیشه  آن  کنندگان 

یا نهضت های فکری از بعد از مرگ موسسین آن می توانند به رشد و 
تکامل خود ادامه دهند و اسیر جذمیت و دگماتیسم نشوند که از دینامیزم 
تکوین برخوردار باشند اندیشه ائی که صورت تکوین آن ها دفعی باشد 
باقی  صورت  همان  به  آن  موسسین  درگذشت  و  مرگ  از  بعد  قطعا 
خواهد ماند البته شانسی که اندیشه شریعتی در این رابطه داشته اینکه 
برعکس اندیشه شیخ مرتضی مطهری این اندیشه هرگز تا کنون دولتی 
نشده است و همین غیر دولتی و حتی مخالفت اسالم فقاهتی و اسالم 
دگماتیسم با آن باعث گردیده تا شرایط جهت نقد این اندیشه به صورت 
همه جانبه برای کلیه رویکردها در داخل و خارج فراهم گردد. البته 
خود این نقدهای همه جانبه از اندیشه های شریعتی از بعد از انقالب ضد 
استبدادی 57 و حاکمیت رژیم مطلقه فقاهتی در ایران باعث گردیده تا 
شرایط از همه جانب برای رشد و تکامل این اندیشه فراهم شود و به 
همین دلیل است که اگر بگوئیم رشد و تکامل اندیشه شریعتی از بعد از 
وفات شریعتی بیشتر از حتی زمان خود شریعتی بوده سخنی به گزاف 

نگفته ایم.

ب - عامل دوم تاثیرگذار در تکوین جریان های مختلف از دل اندیشه 
شریعتی فقدان حضور فیزیکی خود شریعتی از بعد از 51/8/19 بود 
چراکه از بعد از بستن شدن ارشاد تا بهار 52 )که شریعتی جهت نجات 
استاد محمد تقی شریعتی که ساواک به عنوان گروگان گرفته بود مجبور 
به معرفی خود به ساواک شد( مدت 6 ماه به صورت مخفی زندگی 
می کرد که در این مدت به جز مرحوم ناصر میناچی و مرحوم همایون 
کسی با ایشان تماس نداشت و از بهار 52 تا سال 53 یعنی مدت 18 
ماه دستگیری که به قول خودش دوران 500 شب تنهائی او بود در بند 
6 طبقه سوم کمیته مشترک بدون تماس با زندانیان به سر می برد و از 
سال 53 تا اردیبهشت 56 که اقدام به هجرت کرد تقریبا یک زندگی 
فردی داشت و به علت حاکمیت تور ساواک بر حرکت او امکان فعالیت 
سیستماتیک سیاسی اصال برای او فراهم نبود و در خرداد 56 هم که 
در خارج بود به علت عدم تثبیت اقامت مکانی توان کاری منظم پیدا 
نکرد که باالخره مرگ زودرس او )که شیخ مرتضی مطهری برای 
خمینی نوشت مکر خداوند بوده است( فقدان حضور فیزیکی شریعتی 

را همیشگی کرد. به هر حال:

1 - اندیشه تاریخی شریعتی و

2 - سازماندهی حرکت ارشاد حول شخصیت فردی خود شریعتی در 
طول نزدیک به سه سال فعالیت علنی شریعتی در ارشاد.

3 - فقدان استراتژی مدون و تئوریزه شده حرکت شریعتی در زمان 
ارشاد.

در  شریعتی  خود  توسط  شریعتی  اندیشه  مانیفست  تدوین  عدم   -  4
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چارچوب دینامیزم تکوین پروسه اندیشه شریعتی از سال 45 تا سال 
دریائی  به صورت  اندیشه شریعتی  تا  باعث شده  که  51 و حتی 56 
مختلف  شرایط  در  شریعتی  متنوع  و  مختلف  دستاوردهای  از  مواج 

زمانی – مکانی درآید.

تعیین  و  ارشاد  حرکت  هدایت  جهت  سازمان گر  تشکیالت  فقدان   -  5
رهبری در مرحله عدم حضور فیزیکی شریعتی در مراحل مبارزه غیر 
علنی پس از بسته شدن ارشاد باعث گردید تا فقدان حضور فیزیکی پس 
از بسته شدن ارشاد در آبان ماه سال 51 بسترساز تکوین جریان های 
متنوع به لحاظ استراتژی و تئوری و تشکیالتی فراهم گردد که صد 
البته بحران ایدئولوژیک جنبش سیاسی ایران در سال های 53 تا 55 به 
خصوص از بعد از بحران تشکیالتی سازمان مجاهدین خلق به علت 
کودتای اپورتونیستی درون تشکیالتی آن سازمان و صدور بیانیه تغییر 
مواضع ایدئولوژیک از طرف این جریان همراه با استبداد زائد الوصف 
رژیم توتالی تر پهلوی در سال های 53 تا 55 این سه مؤلفه باعث شد 
تا در سال 55 به صورت مطلق تمامی جریان های فعال گذشته جنبش 
سیاسی ایران اعم از مسلحانه و غیر مسلحانه در بیرون از زندان به 

بن بست کامل برسند.

ایدئولوژیکی و  لذا همین موضوع بسترساز تکوین جریان های متنوع 
استراتژیکی و تشکیالتی در دوران فترت بین بستن ارشاد تا انقالب 57 
شد بطوریکه اگر بگوئیم تقریبا تمامی جریان های تشکیالتی مذهبی که 
در فاصله بعد از بحران سازمان مجاهدین خلق تا انقالب 57 در ایران 
داشتند،  سمپاتی  ارشاد شریعتی  به حرکت  نسبت  یافتند همگی  تکوین 
جریان های  تمامی  تقریبا  دیگر  عبارت  به  نگفته ایم.  گزاف  به  سخنی 
مذهبی که از سال 55 جنبش به رکود نشسته سیاسی ایران در اشکال 
مختلف استراتژی به حرکت درآمدند همه از طرفداران نهضت فکری 

شریعتی بودند که به علت:

1 - پراکندگی.

2 - فقدان رهبری فراگیر برای این تشکیالت مختلف.

3 - فقدان وحدت استراتژی و ایدئولوژی و تشکیالتی این جریان های 
مختلف منبعث از حرکت شریعتی نتوانستند رهبری جنبش خودجوش و 
بی برنامه و بدون رهبری و بدون سازماندهی شده جنبش ضد استبدادی 
برای  شرایط  امر  این  خود  که  بگیرند  بدست   57 سال  در  را  ایران 
موج سواری نیروهای از راه رسیده جهت کسب هژمونی جنبش ضد 

استبدادی فراهم کرد.

ج - عامل سوم در تکوین جریان های مختلف از دل حرکت شریعتی 
فقدان  و  برنامه  فقدان  و  بودن  به علت خودجوش  که  بود  انقالب 57 

استراتژی و فقدان سازماندهی باعث گردید تا با موج سواری نیروهای 
از راه رسیده هژمونی انقالب 57 در دست روحانیت حوزه های فقاهتی 
در چتر اسالم فقاهتی قرار بگیرد که همین هژمونی اسالم فقاهتی همراه 
با حوزه های فقاهتی بر انقالب 57 باعث گردید تا انقالب 57 از بدو 
تولد مرده به دنیا بیاید و انقالب ضد استبدادی مردم ایران وارد جاده 
خاکی بشود و در نتیجه هژمونی سوار بر خر مراد شده در راستای 
با  تا  بود  برنامه مجبور  فقدان تشکیالت و  به علت  تثبیت قدرت خود 
نیروهای غیر  قبلی در چارچوب سرکوب  تشکیالت  نیرو و  بر  تکیه 
خودی در سرتاسر ایران حمام خون به پا کند که خود این امر بسترساز 
ایجاد تشتت و تفرقه در نیروها و جریان های پیرو شریعتی شد چراکه 
برخورد با انقالب 57 مردم ایران در چارچوب تحلیل های مختلفی که 
این جریان ها یا نیروهای هوادار شریعتی از خود انقالب 57 و هژمونی 

از راه رسیده آن داشتند باعث شد تا:

تسلیم  بسته  انقالب دست  بودن هژمونی  انقالبی  تحلیل  با  1 - عده ائی 
حاکمیت شدن و تمام توان و قدرت خود را در خدمت انقالب درآوردند 
از دکتر حبیبی که به عنوان اولین معمار حقوقی رژیم مطلقه فقاهتی 
بود تا تمامی جریان هائی که پیوند آن ها باعث تکوین سازمان مجاهدین 

انقالب اسالمی شد همگی در این رابطه قابل تعریف می باشند.

2 - برعکس گروه اول دسته دیگر جریان هائی بودند که به علت ضد 
انقالبی تحلیل کردن ماهیت هژمونی انقالب 57 و به علت اعتقاد به 
مشی مسلحانه و قهرآمیز در برخورد با رژیم مطلقه فقاهتی جذب دو 

تشکیالت فرقان و مجاهدین خلق شدند.

3 - دسته سوم گروهی بودند که معتقد به مشی سازمان گرایانه حزبی 
در چارچوب ارتجاعی دانستن ماهیت رژیم مطلقه فقاهتی بودند که در 
راس این گروه آرمان مستضعفین قرار داشت و در این رابطه است که 
انقالب 57 به عنوان سومین عامل ظهور و تکوین جریان های هوادار 

اندیشه شریعتی می باشد.

والسالم   
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الف – آسیب شناسی جنبش نود ساله دانشجوئی ایران:

برای فهم کلید واژه علل شکست انقالب ضد استبدادی 57 باید در نظر داشته باشیم که عواملی که 

بسترساز شکست انقالب ضد استبدادی 57 شده اند به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول عوامل خاص 

و مشخص و کنکریت این شکست هستند که در قسمت اول این سلسله دروس به تبیین و تفسیر آن ها 

پرداختیم. دسته دوم عوامل عام این شکست هستند که سعی می کنیم در این قسمت از سلسله دروس به 

تبیین آن ها بپردازیم.

البته مقصود ما از عوامل عام شکست انقالب ضد استبدادی 57 آن دسته از عواملی هستند که هم در 

انقالب مشروطیت وجود داشتند و باعث شکست آن انقالب شده اند و هم در نهضت مقاومت ملی وجود 

قیام 15 خرداد 42 وجود داشتند و عامل  این نهضت گردیدند و هم در  داشتند و بسترساز شکست 

شکست آن قیام شدند و هم در انقالب ضد استبدادی 57 وجود داشتند و عامل شکست این انقالب نیز 

شدند و همچنین همین عوامل هم در قیام خرداد 88 نیز وجود داشتند و بسترساز شکست قیام 88 نیز 

گردیدند و به همین دلیل می توانیم نتیجه بگیریم که تا هر زمانی که این آفات در حرکت تحول خواهانه 

جنبش سیاسی و جنبش اجتماعی و جنبش کارگری و جنبش دموکراتیک جامعه ایران وجود داشته باشد، 

شکست برای انقالبات و جنبش ها و حرکت های تحول خواهانه جامعه ایران امری محتوم خواهد بود.

لذا تا زمانی که به صورت جدی این آفات از حرکت تحول خواهانه جامعه ایران آسیب شناسی نشود 

دموکراتیک  آرمان های  به  دستیابی  برای  آینده شانسی  در  ما  نگردد  اقدام  آن  و جهت رفع ریشه ائی 

که  باشد  این  بهتر  شاید  و  داشت  نخواهیم  تحول خواهانه جنبش های چهارگانه  و سوسیالیستی حرکت 

اینچنین مطرح کنیم که تمامی حرکت های تحول خواهانه جامعه ایران در طول بیش از صد سالی که 

از عمر آن می گذرد از همان آغاز تکوین خویش آبستن دو دسته آفات و بیماری بوده است دسته اول 

آفات عام حرکت تحول خواهانه جامعه ایران و آفات دسته دوم حرکت های تحول خواهانه جامعه ایران 

همان آفاتی بوده است که به صورت کنکریت و مشخص در شرایطی خاص تاریخی دامن گیر حرکت 

تحول خواهانه مردم ایران شده است.

تمامی آسیب های  باید بگوئیم که حتی  بپردازیم  این امر  به کالبد شکافی  دیالکتیکی  با نگاه  البته اگر 

کنکریت و مشخص حرکت صد ساله تحول خواهانه جامعه ایران معلول همان آفات کلی و عام صد ساله 

این حرکت های تحول خواهانه جامعه ایران بوده است لذا در این رابطه است که می توانیم اینچنین نتیجه 

گیری کنیم که تا زمانی که به صورت علمی به آسیب شناسی حرکت صد ساله تحول خواهانه جامعه 

ایران نپردازیم و در کانتکس آن به فهم و شناخت علمی آسیب های عام این حرکت صد ساله دست پیدا 

نکنیم هرگز امکان فهم و شناخت آفات کنکریت و مشخص حرکت تحول خواهانه جامعه ایران وجود 

در  آنچنانکه  مثال  برای  داشت.  نخواهد 

دانشجوئی  جنبش   78 تیرماه   18 قیام 

ایران مشاهده کردیم آفات:

الف - تاکتیک زدگی.

کوتاه  برنامه  و  استراتژی  فقدان   – ب 

مدت و درازمدت.

ج - عدم توان سازماندهی جنبش خودی.

جنبش  هدایتگری  توان  عدم   – د 

شرایطی  در  هم  آن  ایران،  اجتماعی 

تاریخ صد ساله  در  بار  اولین  برای  که 

که  ایران  جامعه  تحول خواهانه  حرکت 

جنبش  هژمونی  ایران  اجتماعی  جنبش 

آفات  این  بود  پذیرفته  را  دانشجوئی 

تاکتیک زدگی و فقدان برنامه حداقلی و 

حداکثری و استراتژی عملی و عدم توان 

دانشجوئی  جنبش  مشخص  سازماندهی 

ایران باعث گردید تا این قیام به شکست 

و  مشخص  آفات  همین  و  شود  منتهی 

کنکریت جنبش دانشجوئی در قیام تیرماه 

78 بود که بسترساز سرکوب این جنبش 

توسط حزب پادگانی خامنه ائی گردید.

تاکتیک زدگی  که  است  پر واضح  البته 

و  حداقلی  برنامه  و  استراتژی  فقدان  و 

حداکثری و عدم توان سازماندهی جنبش 

تیر  در  اجتماعی  جنبش  و  دانشجوئی 

موضعی  آسیب هائی  سلسله  یک   78

نوپائی  معلول  که  بودند  کنکریت  و 

جنبش  که  بود  تاریخی  گسستگی  و 
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مطلقه  رژیم   63  -  58 فرهنگی  کودتای  علت  به  ایران  دانشجوئی 

فقاهتی مجبور به پرداخت هزینه آن شده بود، چرا که قیام 18 تیر 78 

از  که  بود  ققنوسی  بازتولید شده  دوباره  آواز  ایران  دانشجوئی  جنبش 

خاکستر کودتای سیاه فرهنگی رژیم مطلقه فقاهتی برخاسته شد و همین 

امر عاملی شد تا جنبش دانشجوئی ایران به علت گسستگی تاریخی و 

گسستگی تشکیالتی که در طول این 20 سال ) 58 تا 78( با جنبش 

تیر 78  تا در  بود، مجبور شود  پیدا کرده  ایران  دانشجوئی  90 ساله 

هم به لحاظ تشکیالتی و هم به لحاظ تجربی و تئوریک دوباره جنبش 

دانشجوئی ایران را از صفر استارت بزند، لذا این شروع دوباره در 

ایران بود که باعث  چارچوب آن گسستگی تاریخی جنبش دانشجوئی 

قیام 18 تیرماه  این آسیب های جدی مشخص و کنکریت در  تا  گردید 

78 نمودار گردد.

اینکه هر چند که  کنیم  فراموش  نباید  این رابطه  در  که  نکته ائی  ولی 

ایران  دانشجوئی  جنبش   78 تیر   18 قیام  در  کنکریت  آسیب های  این 

عمده شد ولی در آسیب شناسی و کالبد شکافی دیالکتیکی علل شکست 

فراگیر  آسیب های مشخص  تیرماه 78 حتی همین  دانشجوئی 18  قیام 

صد  حرکت  کلی  و  عام  آفات  همان  معلول  ایران  دانشجوئی  جنبش 

دلیل است که  به همین  و  بوده است  ایران  تحول خواهانه جامعه  ساله 

دانشجوئی  تیر 78 جنبش  قیام 18  آسیب شناسی علل شکست  در  اگر 

ایران بخواهیم )آنچنانکه تا کنون این کار کرده ایم( در چارچوب همین 

علل  آسیب شناسی  به   78 قیام  مشخص  و  کنکریت  و  موضعی  آفات 

برد  نخواهیم  جائی  به  راه  بپردازیم  ایران  دانشجوئی  جنبش  شکست 

ایران  دانشجوئی  جنبش   88 خرداد  جنبش  در  دیدیم  آنچنانکه  چراکه 

افزاری و سخت  نرم  ساله  کودتای 20  از  پس  دوم  بار  برای  که  هم 

دانشجوئی  جنبش   )78 تا   58( فقاهتی  مطلقه  رژیم  فرهنگی  افزاری 

به ترمیم گسستگی خالء 20 ساله غیبت خود  تا  آمد  ایران به صحنه 

در صحنه حرکت تحول خواهانه جامعه ایران بپردازد، در قیام خرداد 

88 جنبش دانشجوئی ایران به علت اینکه این جنبش مانند مرحله اول 

)18 تیر 78( هژمونی جنبش اجتماعی ایران در دست نداشت، خود 

تحت هژمونی جنبش سیاسی ایران و جنبش سبز قرار گرفت در نتیجه 

هر چند از آن آفات کنکریت و مشخص قیام 18 تیر 78 برخوردار 

تا 88  بین سال های 78  اینکه در طول 10 سال  به علت  نبود، ولی 

حرکت  آسیب شناسی  و  شکافی  کالبد  به  اقدام  ایران  دانشجوئی  جنبش 

تحول خواهانه خود نکرده بود این امر باعث گردید تا در قیام سال 88 

جنبش دانشجوئی ایران آبستن همان آفات کنکریت و مشخص قیام تیر 

78 به صورت دیگری باشد. این آفات کنکریت و موضعی و مشخص 

جنبش دانشجوئی ایران در قیام 88 عبارت بودند از:

الف – عدم استقالل تشکیالتی جنبش دانشجوئی ایران.

ب – تسلیم منفعالنه در برابر هژمونی جنبش سبز.

به  طلبانه  اصالح  جنبش  استراتژی  بدون  کردن  آنتاگونیستی   – ج 

خصوص از بعد از 16 آذر سال 88.

کالن  حصار  در  دانشجوئی  جنبش  شدن  محدود  و  گرائی  منطقه   - د 

شهرها و به ویژه تهران و عدم توانائی این جنبش در فراگیر کردن آن 

در سطح کشور. 

ه – عدم توانائی در ایجاد پیوند با جنبش اجتماعی جهت هدایتگری این 

جنبش در غیبت رهبری جنبش سبز. 

حرکت  معلول  که  دانشجوئی،  مستقل  سراسری  تشکیالت  فقدان   - و 

فرهنگی 58  کودتای  بعد  از  دانشجویان  شده  مهندسی  سازمان گرایانه 

انجمن های اسالمی و دیگر  در چارچوب تشکیالت علنی و حکومتی 

نهادهای حکومتی بود چراکه تا زمانی که دانشجویان ایران به صورت 

مستقل از حکومت و تشکیالت حکومتی دارای سازماندهی و تشکیالت 

لذا  بود و کاسه همان کاسه« و  مستقل نشوند »آش همین آش خواهد 

اگر صد بار دیگر هم جنبش دانشجوئی ایران بخواهد در چارچوب این 

همین  گرفتار  بکند  تحول خواهانه  حرکت  به  اقدام  حکومتی  تشکیالت 

آسیب ها و ضربه هائی می شود که در قیام تیر 78 و خرداد 88 نصیبش 

شد.

بنابراین در این رابطه است که می توانیم نتیجه بگیریم که هر چند که 

به لحاظ ظاهری آسیب های مشخص و کنکریت جنبش دانشجوئی ایران 

در قیام تیر 78 با قیام خرداد 88 متفاوت می باشند اما در تحلیل نهائی 

اگر از صورت ظاهری این تفاوت ها عبور نمائیم و با عینک دیالکتیکی 

به مطالعه این آفات بپردازیم، درمی یابیم که آسیب های جنبش دانشجوئی 

از  قیام سال 88  ایران در  دانشجوئی  آفات جنبش  با  تیر 78  قیام  در 

یک جنس می باشند البته با این شرط که ما با متد دیالکتیکی آسیب های 

نه  بکنیم  آسیب شناسی  کلی  و  عام  آسیب های  کانتکس  در  را  مشخص 

بالعکس، چرا که دیالکتیک در عرصه متدولوژی به ما آموزش می دهد 

که همیشه باید قوانین خاص را در چارچوب قوانین عام و کلی تبیین و 



41  اول تیر ماه  1394    |   نشر مستضعفین 72 

شناسائی بشود و لذا در این رابطه است که برای فهم عوامل ضربه پذیر 

و ایجاد ضربه خورهای ساختاری در عرصه مبارزه نود ساله جنبش 

دانشجوئی ایران ما موظف هستیم تا به دوا به آسیب شناسی عام و کلی 

جنبش دانشجوئی ایران بپردازیم و سپس با دستیابی به آن چند آسیب 

و بیماری فربه و دانه درشت این جنبش، ضعف های موردی قیام های 

متفاوت جنبش دانشجوئی تبیین نمائیم.

ب – آسیب شناسی جنبش صد ساله کارگری ایران:

فهم  الزمه  تنها  دیالکتیکی  متدولوژی  با  آسیب شناسی  و  شکافی  کالبد 

عرصه  در  نیست.  ایران  دانشجوئی  جنبش  خاص  و  عام  آسیب های 

مردم  تحول خواهانه  مبارزه  گذشته  سال  صد  تاریخ  دیگر  جنبش های 

ایران از جمله جنبش کارگری و جنبش اجتماعی و جنبش دموکراتیک 

باز همین داستان حاکم می باشد چراکه این جنبش ها هم در طول 100 

گذشته مبارزه مردم ایران نشان داده اند که مانند جنبش دانشجوئی ایران 

و  می باشند  عام  و  آفات خاص  و  آسیب  و  همین مصیبت  گرفتار  باز 

علل ناکامی آن ها در طول 100 گذشته بیش از آنکه معلول آسیب های 

موردی و ظاهری و کنکریت و مشخص باشند، مولود همان آسیب های 

عام و کلی بوده است که باعث شده تا در طول 100 سال گذشته این 

آسیب های کلی و عمومی این جنبش ها را ضربه پذیر بکند.

را  ایران  کارگری  ساله  صد  جنبش  رابطه  این  در  اگر  نمونه  برای 

بخواهیم مانند جنبش دانشجوئی ایران آسیب شناسی و کالبد شکافی بکنیم 

باید به صراحت بگوئیم که علت ناکامی صد ساله گذشته جنبش کارگری 

ایران عدم باور بیش از چهار میلیون کارگر ایرانی به پتانسیل درون 

البته  طبقاتی و مبارزه صنفی و سیاسی و تشکیالتی خود بوده است. 

این ناآگاهی به پتانسیل طبقاتی طبقه کارگر در ایران در طول صد ساله 

عمر جنبش کارگری ایران ریشه ساختاری و تاریخی دارد که معلول 

همان آبشخور و خواستگاه روستائی و زمین داری این طبقه در ایران 

می باشد تا آنجا که به صراحت می توانیم بگوئیم به علت اینکه پروسس 

تکوین پرولتاریای صنعتی و کارگر ایرانی از آغاز برعکس پروسس 

تاریخی  کانتکس  در  )که  متروپل  کشورهای  در  کارگر  طبقه  تکوین 

پروسس تکوین سرمایه داری تولیدی و صنعتی تکوین پیدا کرده بودند( 

در ایران در طول صد سال گذشته تکوین پروسه سرمایه داری با توجه 

پیوند  و  ایران  در  سرمایه داری  نظام  بودن  کمپرادور  و  وابستگی  به 

یکطرفه آن با سرمایه های نفتی دولتی به جای سرمایه های تجاری بخش 

خصوصی بورژوازی کالسیک و غیر ساختی و وارداتی و مونتاژی 

بودن صنعت و تولید صنعتی و سرمایه های صنعتی و بانکی و مالی 

سرمایه داری صنعتی ایران، این امر باعث شده است تا ذهنیت کارگر 

ایرانی مانند طبقه کارگر کشورهای متروپل در کانتکس پروسس عینی 

و مادی و جمعی تولید صنعتی حاصل نشود.

اتفاق طبقه کارگر ایرانی  لذا از آنجائیکه خواستگاه اکثریت قریب به 

زمین داری و روستا بوده است یعنی همین کارگر امروز ایرانی حداکثر 

ایران  روستاهای  دیروز  دهقان  همان  فاصله  نسل  دو  یا  نسل  یک  با 

می باشند که با یک هجرت مکانیکی روستا و مناسبات زمینداری ایران 

و  صنعتی  و  تولیدی  وابسته  سرمایه  مناسبات  جذب  و  گفته  ترک  را 

غیر  هجرت  و  جغرافیائی  انتقال  و  نقل  این  است  شده  ایران  خدماتی 

زندگی  عینیت  چند  هر  تا  است  گردیده  باعث  مکانیکی  و  دیالکتیکی 

دهقان بدل شده به کارگر تغییر صوری بکند اما ذهنیت کارگر ایرانی 

هنوز همان ذهنیت اسکوالستیکی و آسمان اندیش و فردگرایانه و محدود 

مارکس  کارل  آنچنانکه  و  می باشد  او  دیروز  زمینداری  محصور  و 

می گوید »هر چند مرغ خانگی هم خانه با عقاب آسمانی بشود هرگز 

مرغ خانگی عقاب آسمان نخواهد شد.«

لذا این ذهنیت آسمان اندیش و فردگرایانه و ایده آلیستی کارگر ایرانی که 

میراث گذشته دوران مناسبات زمینداری او می باشد امروز به صورت 

یک آفت عمده در پروسس مبارزه صنفی و سیاسی و تشکیالتی طبقه 

کارگر ایران مادیت پیدا کرده است و همین آفت عمده و فراگیر این طبقه 

باعث شده است تا طبقه کارگر ایرانی هنوز به صورت اسکوالستیکی 

هم  بازوی  و  خود  بازوی  بر  تکیه  جای  به  خود  معیشت  تامین  برای 

طبقه خود در شکل جمعی و در چارچوب مبارزه طبقاتی به صورت 

فردی و گروهی و کارگاهی نه طبقاتی، چشمش به آسمان باشد و هنوز 

باور نکرده است که در طول صد سال گذشته با هجرت او از روستا 

و مناسبات زمینداری وضعیت حیاتی و ذهنی او دچار تحول ساختاری 

شده است.

ایران  به همین دلیل همین نگاه اسکوالستیکی و آسمانی طبقه کارگر 

که مولود خواستگاه روستائی و مناسبات زمینداری او می باشد، باعث 

این  ایران  کارگری  جنبش  گذشته  سال  در طول صد  تا  است  گردیده 

صورت  به  مختلف  اشکال  در  درشت  دانه  و  فربه  بیماری  و  آسیب 
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آسیب های کنکریت و موردی و مشخص در حرکت تحول خواهانه و 

صنفی و سیاسی و تشکیالتی نمود پیدا کند و حرکت و مبارزه او را به 

شکست و بن بست و رکود بکشاند.

زی تیر نگه کرد پر خویش در او دید

گفتا زکه نالیم که از ماست و بر ماست

و قطعا این جهان بینی آسمان اندیش و فردگرایانه و ایده آلستی به ارث 

رسیده طبقه کارگر ایرانی است که امروز مانند غل و زنجیری سهمگین 

او را زمین گیر کرده است و لذا تا زمانی که این زنجیر از ذهن و 

جهان بینی طبقه کارگر ایرانی پاره نشود مبارزات صنفی و سیاسی و 

جامعه  و  طبقه  خود  رهائی بخش  عامل  نمی تواند  طبقه  این  تشکیالتی 

ایران بشود و در همین رابطه بود که در 18 شهریور 57 که طبقه 

مبارزه  میدان  به  نفت  صنعت  کارگران  هژمونی  تحت  ایران  کارگر 

سیاسی مردم ایران وارد شدند در برابر هژمونی وارداتی انقالب 57 

تسلیم شدند و حاصل مبارزه طبقاتی خودشان - که فرار شاه و شکست 

و  ریختند  پای روحانیت  به  را  بود –  پهلوی  توتالی تر  مقاومت رژیم 

عکس خمینی را در ماه بردند در نتیجه »شد آنچه که نمی باید می شد.«

باز به علت همین آفت است که طبقه کارگر از بعد از شکست انقالب 

57 بیش از 36 سال است که سر در الک خود فرو برده است و حداکثر 

خود را مشغول مبارزات صنفی کارگاهی در چارچوب حداقل خواسته 

صنفی خود کرده است و به همین دلیل رکود مبارزه طبقاتی و سیاسی 

طبقه کارگر ایران در طول 36 سال گذشته آنچنان فراگیر شده است که 

در قیام تیر 78 و خرداد 88 ما غیبت این طبقه را به وضوح مشاهده 

کردیم و همین غیبت طبقه کارگر ایران در صحنه سیاسی این دو قیام 

قیام 78 و 88 توسط حزب  بود که بسترساز شکست و سرکوب دو 

پادگانی خامنه ائی شد و به علت این رکود و آسیب فراگیر طبقه کارگر 

است که با این شرایط تا زمانی که به درمان این آسیب و آفت توسط 

خود طبقه کارگر نپردازیم و این طبقه به خودآگاهی طبقاتی دست پیدا 

نکند و همین خودآگاهی طبقاتی عامل اعتالی مبارزه طبقاتی و سیاسی 

و صنفی این طبقه نشود اگر صد بار دیگر هم جنبش اجتماعی و جنبش 

طبقه  جنبش  غیبت  در  ایران  مردم  دموکراتیک  جنبش  و  دانشجوئی 

کارگر ایران قیام کنند همه این حرکت ها به شکست خواهد انجامید.

به همین دلیل حزب پادگانی خامنه ائی و رژیم مطلقه فقاهتی به درستی 

دریافته است که امروز شیشه عمر مبارزه تحول خواهانه مردم ایران در 

قلب ساکت و راکد و خاموش طبقه کارگر ایران می تپد علی ایحاله اگر با 

چنین رویکرد دیالکتیکی به آسیب شناسی و کالبد شکافی جنبش کارگری 

بپردازیم می توانیم نتیجه بگیریم که تا زمانی که ما به مداوای آن آسیب 

کلی جنبش کارگری ایران دست پیدا نکنیم هرگز نمی توانیم به مداوای 

مثال  بپردازیم.  ایران  گر  کار  طبقه  موردی  پاگیر  و  دست  آسیب های 

همه ما می دانیم که امروز جنبش کارگری ایران از آفت عدم تشکیالت 

مستقل و عدم مبارزه فراگیر کشوری و سندیدکائی و اتحادیه ائی رنج 

می برد و این خالء باعث شده است تا مبارزه او در زندان صنفی و 

کارگاهی و مکانیکی و مستقل از کارگران دیگر در رنج باشد و همین 

کارگر  طبقه  امروز  تا  است  گردیده  باعث  تنها  نه  موردی  آسیب های 

ایران حتی توانائی دستیابی به یک حداقل حقوق عادالنه در شورایعالی 

امنیت  به  دستیابی  توانائی  هنوز  آن  از  مهم تر  بلکه  باشد،  نداشته  کار 

شغلی و فرار از دایره 80 درصدی قراردادهای موقت پیدا نکرده است.

هر  که  است  رسیده  آنجا  به  ایران  کارگری  جنبش  امروز  وضع  لذا 

کارگری در کارگاه خاص خود به صورت جزیره ائی مستقل از طبقه 

خود تنها سنگ خود را به سینه بزند و به قول صادق هدایت »دامن خود 

را نگه دارد که آتش نگیرد« و شعارش این بشود که بگوید »دیگی که 

برای من نجوشد، سر سگ در او بجوشد« در همین رابطه است که 

اکنون ما می توانیم سوال کنیم که چرا؟

به  محدود  تنها  ایران  کارگر  طبقه  سندیکائی  مبارزه  فعلی  در شرایط 

کارگران نیشکر هفت تپه و شرکت واحد اتوبوسرانی شده است؟ چرا 

ایران می گذرد هنوز  کارگری  تاریخ جنبش  از  که  از 100 سال  بعد 

جنبش سندیکائی ایران به صورت فراگیر وسیله ائی در خدمت پیشبرد 

اهداف و خواسته های مشترک صنفی طبقه کارگر ایران که در راس 

آن ها تعیین دستمزد عادالنه و امنیت شغلی و استقالل تشکیالتی می باشد 

نیست؟

آگاهی نرسیده است که در برابر ستم  این  به  ایران  چرا طبقه کارگر 

رژیم مطلقه فقاهتی »یک دست صدا ندارد؟« چرا کارگر ایرانی پس 

این فهم طبقاتی نرسیده است که »آزموده را  به  از صد سال مبارزه 

رژیم  ماهیت  باب  در  ایرانی  کارگر  طبقه  چرا  است؟«  خط  آزمایش 

مطلقه فقاهتی حاکم که در سال 57 بر دوش او سوار شد و بر موج 

انقالب ضد استبدادی سوار گردید هنوز به این آگاهی نرسیده است که 

هر حرکت ضد استبدادی دموکرات نیست و هر حرکت ضد ارتجاعی 
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ترقی خواه نمی باشد؟

چرا طبقه کارگر ایران هنوز به این خودآگاهی سیاسی دست پیدا نکرده 

است که در انقالب ضد استبدادی 57 »کوه موش زائید«؟ چرا طبقه 

است  نکرده  پیدا  دست  طبقاتی  خودآگاهی  این  به  هنوز  ایران  کارگر 

او است که می تواند  مبارزه طبقاتی  از جرقه  این شرایط  در  تنها  که 

حریق فراگیر استبدادسوز و استثمارسوز و استحمارسوز ایجاد بشود؟ 

حرکت  در  خود  تاریخی  نقش  با  رابطه  در  ایران  کارگر  طبقه  چرا 

تحول خواهانه مردم ایران نسبت به حاکمیت مطلقه فقاهتی در طول 36 

سال گذشته از 18 شهریور 57 تا امروز به این حقیقت نرسیده است 

که »هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد«؟

چرا طبقه کارگر ایران امروز هم صدا با ادیب نیشابوری - که 150 

سال پیش در باب انحطاط طبقاتی اعالم کرد - فریاد نمی زند که:

افسوس که این مزرعه را آب گرفته

دهقان مصیبت زده را خواب گرفته

مبارزه صنفی –  با سوزن  امروز می خواهد  ایران  کارگر  چرا طبقه 

فردی – کارگاهی خود خالء حضور طبقاتی خود را رفو کند؟ چرا 

طبقه کارگر ایران در باب ماهیت مبارزه انفرادی و صنفی و بیرون از 

طبقه خود در این شرایط به این آگاهی نرسیده است که به قول سعدی 

»مبارزه او خطی زشت است که با آب زر نوشته شده است«؟

چرا شعار تشکیالتی طبقه کارگر ایرانی در این شرایط غاسق واقب که 

به قول مارکس به چیزی جز از دست دادن زنجیرهای پاهایش منتهی 

نخواهد شد و رهائی از زندگی در زیر خط بقا نخواهد انجامید هنوز 

شعار »استر ذهبک و ذهابک و مذهبک« می باشد؟ چرا طبقه کارگر 

ایران هنوز منتظرند تا این امام زاده ائی که در نیمه دوم سال 57 بر 

دوش آن ها سوار شده و به قدرت رسیده است برای آن ها معجزه بکند؟ 

چرا طبقه کارگر ایران هنوز در رابطه با تاثیر مبارزه سیاسی و طبقاتی 

خود در عرصه مبارزه تحول خواهانه مردم ایران با رژیم مطلقه فقاهتی 

به این آگاهی نرسیده است که هر گونه خمیر بی مایه که در غیبت او 

پخته شود فطیر خواهد بود؟ چرا طبقه کارگر ایران در عرصه مبارزه 

پراکنده صنفی خود در این شرایط به این آگاهی نرسیده است که در 

بدهی، آش  پول  مقدار که  فقاهتی »هر  با رژیم مطلقه  مبارزه صنفی 

می خوری نه بیشتر«؟ چرا طبقه کارگر ایران پس از صد سال مبارزه 

هنوز به این آگاهی تاریخی در جامعه ایران نرسیده است که این تنها 

ایران را سقف  اندازد و فلک در  اوست که می تواند »طرحی نو در 

بشکافد«؟

برای دستیابی به پاسخ این چراها است که باید بدانیم که پاسخ نهائی 

آسمان بینی  و  اسکوالستیکی  رویکرد  آن  به  برمی گردد  چراها  این  به 

طبقه کارگر که فونکسیون آن در زندگی او همان خودبینی و فردگرائی 

و حرکت در خویش به جای حرکت برای خویش و برای طبقه خود 

می شود که خروجی نهائی این جهان بینی او این خواهد شد که تا زمانی 

که کارگر ایرانی به جای اینکه به طبقه خود و منافع طبقه خود بیاندیشد، 

منافع فردی و کارگاهی خود را دنبال کند »آش همان آش است و کاسه 

همان کاسه می باشد.« 

گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست

در و دیوار گواهی بدهند کاری است

به  تا در طول 100 سال گذشته دیگران  باعث گردیده  امر  که همین 

جای طبقه کارگر ایران تصمیم بگیرند. حال این دیگران گاهی حکومت 

است آنچنانکه امروز شاهد آن هستیم و گاهی احزاب سیاسی آنچنانکه 

در سال های دهه بعد از شهریور 20 شاهد آن بودیم و گاهی هم آنچنانکه 

در سال های 57 و 58 شاهد آن بودیم به علت اینکه زیر بیرق دیگران 

حاضر به سینه زنی شدند آن دیگران از او بهتر بر موج نشسته و از راه 

رسیده و با سالح فتوا و تکلیف و تقلید و تعبد و زیارت و فقه و فقاهت 

36 سال است که بر او حکومت می رانند و به جای او فکر می کنند و 

از این جا است که می توانیم نتیجه بگیریم که آنچنانکه معلم کبیرمان 

شریعتی به نقل از ولتر می گفت تا زمانی که این طبقه به اندیشیدن آغاز 

امکان  ندهد،  نجات  دیگران  از دست  اندیشیدن خود را  افسار  و  نکند 

رهائی برایش وجود نخواهد داشت.

ادامه دارد
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3 - آسیب شناسی 36 ساله جنبش کارگری ایران:

گرچه در طول 36 سال گذشته به علت حتمیل یک طرفه فشار اقتصادی و سیاسی حاکمیت مطلقه فقاهتی 
به طبقه کارگر ایران توسط نفی هر گونه تشکیالت مستقل کارگری مهراه اب حتمیل تشکیالت دولتی حتت عنوان 
خانه کارگر و بسیج و اجنمن های اسالمی و... ابعث شد ات جنبش کارگری ایران گرفتار آفت های بشود که 

بی تشکلی سندیکائی و مستقالنه طبقه کارگر ایران در طول 36 سال گذشته در راس این آفات می ابشد.

جنبش  گذشته  سال   36 در  ایران  کارگر  طبقه  مستقالنه  و  سندیکائی  تشکلی  بی 
کارگری ایران:

جنبش کارگری ایران یک جنبش پر مشار نریومندی می ابشد که بر اپیه صد سال اتریخ پر فراز و نشیب خود 
در چارچوب دو شعار حموری مبارزه و فعالیت کرده است که این دو شعار عبارتند از:

1 - مست گریی دموکراتیک.

2 - مست گریی عدالت خواهانه ای آزادی و برابری. 

این دو شعار جنبش یکصد ساله طبقه کارگر ایران از آجنا تکوین پیدا کرده است که در طول یک قرن گذشته 
جنبش کاری ایران دارای یک مبارزه دو مولفه ائی بوده است، چراکه به علت استعمار غری مستقیم کشور ما در 
گذشته برعکس کشورهائی که استعمار آن ها صورت مستقیم داشته است و در نتیجه مبارزه آن ها اب کشورهای 
دارای  هم  آن ها  رهائی خبش  مبارزه  دیگر  عبارت  به  است.  بوده  مولفه ائی  استعمارگر صورت تک  و  مرتوپل 

مضمون دموکراتیک بوده و هم مضمون سوسیالیستی و عدالت خواهانه داشته است.

مثال در خصوص عملکرد جبهه آزادی خبش ویتنام بعد از جنگ بنی امللل دوم ات زمان استقالل از آجنائی که در 
ویتنام چه در مرحله اول که مستعمره مستقیم امپرایلیسم فرانسه بود و چه در مرحله دوم که مستعمره مستقیم 
امپرایلیسم آمریکا، مبارزه رهائی خبش جبهه آزادی خبش ویتنام در این زمان اب دو غول امپرایلیستی فرانسه و آمریکا 
هم جنبه دموکراتیک داشته و هم جنبه عدالت خواهانه سوسیالیستی، چراکه دیکتاتورهای حاکم بر این کشور 

نشانده  دست  بودن  مستعمره  طول  در 
مستقیم آن کشورهای مرتوپل بوده اند لذا 
طبیعی بود که مبارزه اب این دیکتاتورها در 
چارچوب مبارزه اب کشورهای امپرایلیستی 
بدون  و  اجنام گرید  استعمارگر  مرتوپل 
امکان  استعمارگر  کشورهای  شکست 
دست  داخلی  دیکتاتورهای  این  سقوط 
چننی  در  بنابراین  نبود.  آن ها  نشانده 
اب  رهائی خبش  مبارزه  این  کشورهائی 
استعمارگران خود به خود دارای مضمون 
داخلی  مستبدین  علیه  بر  دموکراتیک 
به حمض  و  داشت  آن ها  نشانده  دست 
شکست کشور مرتوپل آن دست نشانده 
مستبد داخلی هم سقوط می کرد، البته به 
موازات اینکه در این گونه کشورها مبارزه 
داشته  دموکراتیک  جنبه  ملی  رهائی خبش 
نیز  سوسیالیستی  خواهانه  عدالت  جنبه 
اقتصادی  حاکمیت  چراکه  است  داشته 
مرتوپل  نظامی کشورهای  و  سیاسی  و 
این کشورها  بر  استعمارگر  امپرایلیستی 
ابعث شد ات مبارزه طبقاتی طبقه کارگر 
بسرت  در  این کشورها  در  زمحتکشان  و 
این  تضاد کار و سرمایه به علت سلطه 
قدرت های امپرایلیستی بر سرمایه های این 

جنبش صد ساله کارگری ایران،
در جستجوی

برابریآزادی  و
3
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امپرایلیستی  خارجی  داران  سرمایه  این  اب  مستقیم  سلطه  کشورهای حتت 
درگری شود.

اما در رابطه اب اتریخ گذشته کشور ما اوضاع چننی نبود چراکه کشور ما 
در هیچ زمانی توسط کشورهای مرتوپل و امپرایلیستی استعمارگر به صورت 
مستقیم استعمار نشده است و حاکمیت استثمارگرانه و استعمارگرانه آن ها 
صورت غری مستقیم داشته است، مهنی امر ابعث شده که حاکمیت های 
سیاسی امثال هپلوی اول و هپلوی دوم هر چند دست نشانده کشورهای 
امپرایلیستی مثل انگلیس و آمریکا بوده اند ولی به علت مهنی عدم سلطه 
مضمون  ما  در کشور  استعماری  و ضد  رهائی خبش  مبارزه  الزاما  مستقیم 
شدن  ملی  مبارزه  مثال  برای  است.  نداشته  سوسیالیستی  و  دموکراتیک 
شهریور  از  بعد  سال های  در  نفت  صنعت  توسط کارگران  نفت  صنعت 
20 ات زمان دولت مصدق حتت مدیریت جبهه مقاومت ملی و دکرت حممد 
ضد  لزوما  ولی  بود  استعماری  ضد  مبارزه  یک  مبارزه  این  مصدق گرچه 
نتوانستند در  ایران  ترتیب مصدق و طبقه کارگر  نبود. به مهنی  استبدادی 
کادر مبارزه ضد استعماری ملی شدن صنعت نفت اب سلطنت تواتلی تر 
طبقه  و  بود که مصدق  رابطه  در مهنی  و  نرم کنند  پنجه  و  دسته  هپلوی 
کارگر ایران پس از شکست انگلیس و ملی کردن صنعت نفت به مبارزه 
دموکراتیک اب سلطنت و حکومت شاه پرداختند که گرچه در مبارزه اول 
پریوز شدند ولی در مبارزه دوم به علت خیانت کاشانی و روحانیت حوزه 

شکست خوردند.

ایران در طول صد سال گذشته عمر جنبش کارگری  بنابراین طبقه کارگر 
سلطه  حتت  زمحتکشان کشورهای  و  طبقه کارگر  مانند  منی توانسته  ایران 
مستقیم استعمارگران دارای یک مبارزه هم زمان سه مولفه ائی رهائی خبش و 
دموکراتیک و عدالت خواهانه سوسیالیستی ابشد؛ لذا در این رابطه بوده 
ایران در طول صد سال گذشته می کوشیده ات در  است که طبقه کارگر 
چارچوب تعینی و تبینی اسرتاتژی درازمدت و مرحله ائی خود یکی از شاخه 
سه گانه مبارزه رهائی خبش و ضد استعماری و مبارزه دموکراتیک دموکراسی 
طلبانه و مبارزه عدالت خواهانه سوسیالیستی را عمده کند، ولی این عمده 
به  مستقیم  مستعمره  برعکس کارگران کشورهای  ایرانی  برای کارگر  کردن 
معنای تعطیلی دیگر مؤلفه ها نبوده است. در مهنی رابطه برای تبینی اتریخ 
صد ساله گذشته جنبش کارگری ایران ما جمبورمی به آرایش این مولفه های سه 
گانه در چارچوب اسرتاتژی مبارزه طبقه کارگر ایران بپردازمی، بنابراین اتریخ 

صد ساله جنبش کارگری ایران را می توانیم به سه برهه زمانی تقسیم کنیم:

ضد  و  دموکراتیک  مضمون  مبارزه  20 که  شهریور  ات  تکوین  آغاز  از 

استبدادی داشته است.

از شهریور 20 ات اسفندماه 29 که مبارزه مضمون ضد استعماری داشته 
است.

خواهانه  عدالت  مضمون  مبارزه  57 که  شهریور   18 ات   30 فروردین  از 
داشته است.

از 18 شهریور 57 ات 22 هبمن 57 مبارزه مضمون دموکراتیک داشته.

از 22 هبمن 57 ات امروز هم مبارزه کارگران مضمون عدالت خواهانه داشته 
است.

ایران در طول  فرایند خمتلف اسرتاتژی طبقه کارگر  این سه  از  البته هریک 
صد سال گذشته دارای آفات خمصوص به خود بوده است و به مهنی دلیل 
برای آسیب شناسی جنبش کارگری ایران در صد سال گذشته ابید ابتدا به 
آرایش فرایندهای اسرتاتژی جنبش کارگری ایران در صد سال گذشته بپردازمی 
و سپس در چارچوب این فرایندهای اسرتاتژی ابید به آسیب شناسی جنبش 

کارگری ایران اقدام کنیم.

در این رابطه نکته ائی که قبل از چننی آسیب شناسی ای بعد از آن نباید 
از نظر دور بدارمی اینکه گرچه به حلاظ مولفه های اسرتاتژی جنبش کارگری 
ایران در طول صد سال گذشته دارای مؤلفه سه گانه ائی بوده است و گرچه 
طبقه  اسرتاتژی جنبش صد ساله  فرایند  ای سه  مؤلفه  این سه  از  هر یک 
کارگر ایران دارای آسیب های خاص خود می ابشد اب مهه این احوال جنبش 
کارگری ایران در طول صد سال گذشته دارای آفت های مشرتکی نیز بوده 
است که ما در اینجا آن ها را ام االفات ای مادر مهه آفات انم می گذارمی، 
چراکه این آفات بسرتساز آفات دیگر در هر فرایند اسرتاتژیی مبارزه طبقه 
کارگر ایران بوده است که در این جا هدف ما بررسی این دسته از آفات 
می ابشد که در راس این دسته از آفات جنبش کارگری در طول صد ساله 
گذشته بی تشکلی سندیکائی و مستقالنه طبقه کارگری قرار دارد، چراکه 
گرچه مبارزه طبقاتی ایران به موازات تکوین مناسبات سرمایه داری در ایران 
و جایگزین شدن این مناسبات به جای مناسبات زمینداری اب تولد طبقه 
سرمایه  و  تضاد کار  چارچوب  در  پروسس  یک  صورت  به  ایران  کارگر 
مبارزه  توسط  آغاز  از  ایران  طبقه کارگر  طبقاتی  مبارزه  این  اما  آغاز شد 
البته  اقتصادی شروع شد.  و  معیشتی  صنفی در چارچوب خواست های 
در مقام مقایسه مرحله استارت مبارزه طبقاتی جنبش کارگری ایران اب دیگر 
جنبش های جهانی حتی ارواپ و انگلیس و آمریکا متشابه بودند اما تفاوت 
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جنبش کارگری ایران اب دیگر جنبش های کارگری موفق جهان در این بود که 
آن جنبش ها کوشیدند در مرحله استارت درخواست مطالبات اقتصادی و 
صنفی ابقی منانند و به مست مطالبات اجتماعی و مطالبات سیاسی پیش 
بروند. در نتیجه این امر ابعث شد ات آن جنبش ها در مرحله درخواست 
مطالبات اقتصادی جهت ارتقاء مطالبات و خواسته های کارگری استفاده 
کنند و به موازات ارتقاء مطالبات و خواسته های کارگری به سازماندهی 
مکانیزم هائی که  البته  بپردازند  سندیکائی کارگران  و  احتادیه ائی  مبارزات 
آن ها برای ارتقاء مطالبات و سازماندهی و مبارزه طبقه کارگر خود به کار 

می گرفتند عبارت بود از:

اینکه از خودویژگی های این مرحله از  در مبارزه صنفی و اقتصادی برای 
مبارزه می ابشد که کارگران را به مست منافع شخصی و فردی و کارگاهی 
لذا  می کند،  طبقه ائی  منافع  اب  فاصله  اجیاد  و  می دهد  سوق  و گروهی 
این امر ابعث می شود ات کارگران در مرحله مبارزه استارتی صنفی گرفتار 
ای  آفت  این  اب  مقابله  جهت  بشوند.  مبارزه  در  سکتاریسم  و  روزمرگی 
آفات تشکیالت هدایتگر طبقه کارگر تالش کردند ات در این مرحله توسط 
محایت از خواسته های صنفی کارگران دیگر و از طریق تقویت پیوندها میان 
از طریق گسرتش مهان تشکل های مستقل  و  تشکل های مستقل کارگری 
خود اب این آفت سکتاریسم در مرحله مبارزه صنفی مقابله کنند که متاسفانه 
در صد سال گذشته یکی از آفت های که جنبش کارگری ایران را به گل 
نشانده است و گرفتار سکتاریسم کرده است مهنی ندامن کاری بوده است.

ایران برای سالیان سال در  امر ابعث شده ات طبقه کارگر  این  نتیجه  در 
مطالبات  ارتقاء  جهت  صنفی  مرحله  از  نتواند  و  مباند  ابقی  مرحله  این 
و خواسته های کارگری و ارتقاء سازماندهی و تشکیالت کارگری استفاده 
مبارزه  به  ایرانی  آن می ابشد که کارگر  معلول  امر  این  البته خود  و  بکند 
به عنوان مبارزه اتکتیکی و احتادیه ائی و سندیکائی نگاه منی کند  صنفی 
بلکه ابلعکس به این مرحله به صورت اسرتاتژیک و متام مبارزه و هدف هنائی 
خود نگاه می کند و که حاصل آن شده است ات برای منونه در طول 36 
سال گذشته رژمی مطلقه فقاهتی بر ایران، طبقه کارگر ایران را در این مرحله 
استارتی زمنی گری بکند و حتی مهنی امروز کارگر ایرانی مانند 36 سال پیش 
اسری مهنی فاز صنفی می ابشد و در چارچوب این مبارزه سکتاریسم صنفی 
نه صاحب تشکیالت مستقلی شده و نه دارای تشکیالت احتادیه ائی و 
سندیکائی می ابشند و امروز مشاهده می کنیم که اب اینکه تقریبا اعرتاضات 
و اعتصاابت جنبش کارگری ایران در متامی کارخانه ها و کارگاه های کشور 
بدون  اما هر کارگاهی و کارخانه ائی تالش می کند  گرم و داغ می ابشند 

از خواسته کارگران کارگاه و کارخانه دیگر و بدون تالش جهت  محایت 
پیوند اب کارگران دیگر در عرصه مهنی فعالیت صنفی مبارزه خود را حمدود به 
نیل به خواسته های صنفی خودش بکند، به مهنی دلیل حتی در این امر هم 

پیوسته کارگران ایران انکام بوده اند.

در  هم  و  امروز  در  هم  ایران  طبقه کارگر  جنبش  آفت  بزرگ ترین  بنابراین 
مبارزه صنفی خود  این است که توسط حل شدن در  بوده و  این  دیروز 
به  نتوانستند  خود  اتکتیکی  فعالیت های  پنداشنت  اسرتاتژی  چارچوب  در 
تشکیالت مستقالنه و مبارزه احتادیه ائی و سندیکائی دست پیدا کنند در 
نتیجه این امر ابعث شده که پراکندگی در خواسته و پراکندگی در مطالبات 
ایران در طول 36  و پراکندگی در سازماندهی و تشکیالت طبقه کارگر 
این گسل ها در جنبش کارگری  سال گذشته وجود داشته ابشد که وجود 
سرکوب  جهت  شرایط  سال گذشته   36 طول  در  ات  شده  ابعث  ایران 
و استثمار هر چه بیشرت این طبقه آماده ابشد؛ لذا ات زمانی که کارگران 
منافع  و  منافع گروهی  و  فردی  منافع  از  بیش  منافع طبقاتیشان  به  ایرانی 
شهری خود هبا ندهند و ات زمانی که کارگران ایرانی به مبارزه احتادیه ائی و 
مبارزه سندیکائی خود هبا ندهند و ات زمانیکه کارگران ایران از طریق طرح 
خواسته های مشرتک و از طریق تشکل های مستقل و از طریق محایت از 
خواست کارگران هم وطن خود به تقویت پیوند اب یکدیگر نپردازند، ابید 
بدانند که یک دست صدا ندارد و شرایط برای سرکوب آن ها توسط رژمی 

مطلقه فقاهتی آماده می ابشد.

ماحصل آنچه که گفته شد:

ایران گرفتار مبارزه مکانیکی  1 - مدت 36 سال است که طبقه کارگر 
صنفی شده و ات کنون تواانئی ارتقاء از این فاز پیدا نکرده است.

2 - عامل اصلی عدم تواانئی جنبش کارگری ایران جهت ارتقاء از این فاز، 
نداشنت تشکیالت مستقل کارگری می ابشد.

و  احتادیه ائی  پراتیک  عرصه  در  تنها  مستقل کارگری  تشکیالت   -  3
سندیکائی فاز صنفی حاصل می شود که در طول 36 سال گذشته به علت 
حاکمیت استبداد رژمی مطلقه فقاهتی این پراتیک تکوین پیدا نکرده است.

و  احتادیه ائی  مبارزه  اجنام  عدم  و  مستقل  تشکیالت  وجود  عدم   -  4
سندیکائی در ایران، ابعث شده ات کارگران ایران در چارچوب مبارزه صنفی 

گرفتار سکتاریسم 36 ساله بشوند.

اینکه  اب  مبارزه صنفی ابعث شده که  در  ایران  5 - سکتاریسم کارگران 
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تقریبا خواسته و مطالبات مهه کارگران ایران در مرحله فعلی صنفی مشرتک 
می ابشد نتوانند از هم محایت کنند و به تقویت پیوند اب یکدیگر بپردازند.

ایران در عرصه مبارزه صنفی ابعث شده ات در  6 - سکتاریسم کارگران 
طول 36 سال گذشته کارگران ایران نتوانند خواسته و مطالبات اقتصادی 

خودشان را ارتقاء بدهند.

شده که  ابعث  صنفی  مبارزه  عرصه  در  ایران  سکتاریسم کارگران   -  7
خواسته و مطالبات امروز جنبش کارگران مهان خواسته 36 سال پیش ابشد 

که عبارت بودند از:

اعرتاض به تعویق پرداخت حقوق، اعرتاض به اخراج کارگران، اعرتاض به 
قراردادهای موقت، اعرتاض به عدم افزایش مزد و حقوق، اعرتاض به سطح 
انزل دستمزدها، اعرتاض به عدم امنیت شغلی، اعرتاض به تلفات انشی از 
حوادث کار، اعرتاض به عدم تواانئی در داشنت تشکیالت مستقل، اعرتاض 
به وضعیت بیمه ها و صندوق ابزنشستگی، اعرتاض به زندان و دستگریی 

کارگران فعال توسط رژمی مطلقه فقاهتی.

در طول 36 سال گذشته  تشکیالت مستقل کارگری  8 - خالء وجود 
امثال  دولتی  زرد  تشکیالت  توسط  فقاهتی  مطلقه  رژمی  ات  شده  ابعث 
اینکه  بر  عالوه  اسالمی  اجنمن های  و  بسیج  و  خانه کارگر  تشکیالت 
هژمونی تشکیالتی و سیاسی این »طبقه در خود« را در دست بگرید و 
جهت هر چه بیشرت استثمار کردن این طبقه توسط طبقه بورژوازی درابری 

ای بورژوازی سپاه بسرتسازی کند.

تنها  رکود  شرایط  این  در  ایران  جنبش کارگران  و  ایران  طبقه کارگر   -  9
ایران  معیشتی طبقه کارگر  و  اقتصادی  و  مبارزه صنفی  به  توجه  از طریق 
مهراه اب تکیه بر حقوق سندیکائی و محایت متقابل از کارگران می تواند به 

سکتاریسم طبقه کارگر ایران اپاین دهد.

10 - تورم جلام گسیخته ایران مهراه اب رکود اقتصادی و رشد منفی %6 
اقتصادی ایران در این شرایط و عدم افزایش حداقل حقوق کارگران در طول 
فقاهتی  مطلقه  رژمی  قانون کار  ماده 41  در چارچوب  36 سال گذشته 
ابعث شده ات اکثریت کارگران ایران که بیش از 60% مجعیت 14 میلیونی 
کارگران ایران را تشکیل می دهند که ات دیروز زیر خط فقر بودند امروز در 

دولت دهم و ایزدهم زیر خط بقاء بروند.

احتاد طبقاتی  این شرایط می تواند در خدمت  تنها بسرتی که در   - 11
کارگران ایران درآید و کارگران ایرانی را از سکتاریسم طبقاتی جنات دهد 

میان  پیوند  تقویت  و  مستقل  تشکل های  اجیاد  اب  سندیکائی مهراه  مبارزه 
تشکل های مستقل کارگری می ابشد.

12 - پراکندگی مبارزه کارگران ایرانی در این شرایط در بسرت بی تشکلی 
مستقالنه از عوامل مهم انکامی کارگران ایرانی در دستیابی به اهداف حتی 

صنفی خودشان می ابشد.

13 - اگر حق برای کارگران ایرانی از طبقه حاکمه گرفتنی است نه دادنی 
تله  از  را  موش  و  منی گرید  موش  خدا  رضای  خاطر  به  هیچ گربه ای  و 
رها منی کند، کارگران ایران تنها در صورتی می توانند به خواست های حتی 
پیدا کنند که از ابزو و قدرت الزم برای  اقتصادی و صنفی خود دست 
گرفنت حقشان برخوردار شوند، ابزو و قدرت طبقه کارگر تشکیالت مستقل 

و سندیکای مهگانی و کشوری است.

14 – در حال حاضر در ایران به میمنت حاکمیت 36 ساله رژمی مطلقه 
فقاهتی نه تنها هیچ تشکیالت مستقل کارگری وجود ندارد و نه تنها متامی 
تشکیالت کارگری که وجود دارد وابسته به دولت و حاکمیت می ابشند، 
مبارزه احتادیه ائی و سندیکائی راکد می ابشد و در صورت تکوین اب سرنیزه 
و تیغ و درفش و زندان توسط رژمی مطلقه فقاهتی تعطیل می شود و از ریشه 

خشک می گردد.

15 - تشکیالت مستقل کارگری تنها از بطن شرایط زندگی روزمره خود 
کارگران بریون می آید نه توسط تزریق تشکیالت از بریون به کارگران.

16 - پروسس ارتقاء خواسته و مطالبات کارگران از طریق تزریق ایدئولوژی 
به خودآگاهی کارگران حاصل منی شود بلکه ابلعکس تنها اب پی بردن به 
ضرورت احتاد و تشکل برای هببود شرایط کار و زندگی شان که می توانند به 
ضدیت اب سرمایه داری و اعتقاد به سوسیالیسم بیاجنامد، امکان پذیر است.

و  می تواند مسری  برای کارگران  اقتصادی  و  مبارزه صنفی  بنابراین   -  17
بسرتی ابشد که در آن کارگران به امهیت اقدام متحد در مقابل کارفرما پی 
بربند و مهم تر از آن توسط مبارزه صنفی کارگران به امهیت احتاد طبقاتی و 

مبارزه طبقاتی در مقابله اب سرمایه داری برسند.

والسالم
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الف – گرایش به جایگزینی الگو به جای تحلیل مشخص از اوضاع مشخص:

یکی از آفت های جنبش دموکراسی خواهانه مردم ایران که - در طول بیش از 150 سالی که از عمر آن 

می گذرد - هنوز نتوانسته اند با آسیب شناسی ساختاری از آن رهائی پیدا کند همین آفت گرایش به جایگزینی 

الگو به جای تحلیل مشخص از شرایط مشخص جامعه ایران در نظریه پردازی روشنفکران ایرانی اعم از 

مذهبی و الئیک می باشد. به همین دلیل از نیمه دوم قرن نوزدهم و به خصوص از بعد از شکست ایران 

در جنگ های ایران و روس که پیشگامان نظری و روشنفکران مذهبی و الئیک ایرانی توانستند در مقایسه 

جامعه ایرانی با جوامع غربی )از بعد از ورود به مدرنیته و بعد از انقالب کبیر فرانسه و بعد از رنسانس 

و نهضت پروتستانیسم و تثبیت نظام سرمایه داری و دستیابی جوامع غربی به توسعه سیاسی و اقتصادی( 

به انحطاط آگاهی نسبت به جامعه ایران دست پیدا کنند، از آنجائیکه بسترهای فهم این روشنفکران در 

آنکه  از  پیش  رسیده  مدرنیته  به  زمین  مغرب  جوامع  با  ایران  جامعه  مقایسه  و  آگاهی  انحطاط  عرصه 

کانتکس های معرفتی و فلسفی و عقالنی باشد، عرصه های ابزاری و تکنولوژیک بود، این امر باعث گردید 

تا پیشقراوالن نظری جامعه ایران از همان آغاز در عرصه معرفت شناسی پروژه انحطاط آگاهی رویکرد 

ابزاری جایگزین رویکرد عقالنی کنند.

که  خاکریزی  اولین  و  بسترها  نخستین  اینکه  می کند  پیدا  آن ضرورت  اینجا طرح  در  که  نکته ائی  البته 

توسط آن پیشقراوالن و روشنفکران الئیک و مذهبی جامعه ایران و جوامع مسلمان و جوامع مشرق زمین 

توانستند در مقایسه با جوامع مغرب زمین به انحطاط آگاهی برسند عرصه های جنگ های نظامی و مقایسه 

اسلحه های نظامی سنتی با سالح های نظامی مدرن غربی بود. به عبارت دیگر نخستین طلیعه و جرقه 

انحطاط آگاهی روشنفکران ایرانی و جوامع مسلمان و مشرق زمین احساس عقب ماندگی تکنولوژی نظامی 

بود که عامل شکست  با سالح سنتی خودی  در چارچوب مقایسه سالح های مدرن ساخت مغرب زمین 

نظامی این کشورها می شد و در کشور ما هم نخستین عاملی که جرقه انحطاط آگاهی در اذهان روشنفکران 

و پیشگامان جامعه ایران را زد، موضوع شکست ایران در جنگ های ایران و روس و تحمیل قراردادهای 

یکطرفه گلستان و ترکمنچای بر دولتمردان ضعیف قاجار بود که توسط آن بخش بزرگی از خاک ایران 

جدا شد و به خاک روسیه آن زمان ملحق گردید.

شکست نظامی دولتمردان ضعیف قاجار در جنگ ایران و روس )از آنجائیکه از بعد از شکست اشرف 

افغان در دوران شاه سلطان حسین صفوی همان سلطان ذلیل و مفلوک صفویه( بزرگ ترین زلزله ائی بود 

که وجدان ملی مردم ایران را به چالش کشید البته پس لرزه های مثبت این زلزله تکوین جنین انحطاط 

آگاهی در اذهان نیروهای پیشگام و پیشقراوالن نظری و روشنفکران مذهبی و الئیک جامعه ایران بود 

بطوریکه جنبش روشنفکری جامعه ما از این مرحله تاریخی تکوین پیدا کرد و البته مشخصه اصلی این 

جنبش این بود که تقریبا تمامی بنیانگذاران آن یا مستقیم از فرنگ برگشته بودند و تحصیل کرده اروپای بعد 

از انقالب کبیر فرانسه بودند و یا مانند سیدجمال الدین اسدآبادی آگاه به مدرنیته و توسعه اقتصادی سیاسی 

اسکوالستیک  از  بعد  غربی  جوامع 

آن ها  راس  در  و  اروپا  فئودالیسم  و 

فرانسه  کبیر  انقالب  از  بعد  فرانسه 

بودند.

جرقه  شدن  روشن  با  دلیل  همین  به 

پیشگامان  اذهان  در  آگاهی  انحطاط 

ایران  جامعه  نظری  و  ذهنی 

متوالی  شکست های  کانتکس  در 

روس،  با  جنگ  در  ایران  نظامی 

آغاز  ایران  روشنفکری  نهضت 

نهضت  مشخصه  نخستین  اما  گردید 

نیمه  در  ایران  جامعه  تحول خواهانه 

راهکارهای  تعدد  نوزدهم  قرن  دوم 

اتخاذی آن ها جهت نجات از انحطاط 

از  بطوریکه  بود،  ایران  جامعه 

غرب  از  تقلید  مختلف  الگوهای 

افرادی مانند فتحعلی خان آخوندزاده 

و بعدا میرزا ملکم خان و سید حسن 

بازگشت  راهکار  تا  گرفته  زاده  تقی 

و  جرار  عساکر  نظامی  قدرت  به 

پنجم  و  چهارم  قرن  جبار  سالطین 

ابزاری  تقلیدی  تکیه  و  سیدجمال 

عباس  و  امیرکبیر  خان  تقی  میرزا 

میرزا بیانگر این راهکارهای متفاوت 

بودند که البته خروجی نهائی این تعدد 

راهبردها،  و  راهکارها  و  گرایش ها 

بود  ایران  مردم  مشروطیت  انقالب 

آغاز  سر  در  بار  اولین  برای  که 

تحول خواهانه  میوه تالش  بیستم  قرن 

ایران در  و دموکراسی طلبانه جامعه 

و کشورهای  و جهان  تاریخ  عرصه 

16
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مبانی نظری استبداد در ایران
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پیرامونی به نمایش گذاشت.

علیرغم اینکه این انقالب به دلیل سلطه و جایگزینی ایل ها و آل ها و 

هژمونی روحانیت حوزه های فقاهتی به جای مردم و دخالت کشورهای 

متروپل غربی در نهایت و در مرحله دوم انقالب مشروطیت به شکست 

و شکست  مشروطیت  انقالب  که  دستاوردی  بزرگ ترین  اما  انجامید، 

انقالب مشروطیت برای جامعه ما به ارمغان آورد اینکه:

تحول خواهانه  نخستین طلیعه حرکت  انقالب مشروطیت  - هر چند   1

خلق های کشورهای پیرامونی از بعد از انقالب کبیر فرانسه و تثبیت 

سیاسی و اقتصادی نظام استثمارگرانه و استعمارگرانه و استحمارگرانه 

عرصه  در  چه  آنجائیکه  از  ولی  بود  زمین  مغرب  در  سرمایه داری 

در  چه  و  انقالب  این  سوبژکتیوی  و  ذهنی  و  نظری  بسترسازی 

چارچوب تکوین شعارها و برنامه ها و قانون اساسی پیشقراوالن حرکت 

تحول خواهانه و دموکراسی طلبانه جامعه ایران به جای تکیه بر تحلیل 

مشخص از شرایط مشخص تاریخی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و 

اجتماعی جامعه ایران اقدام به الگوبرداری از جوامع مغرب زمین بعد 

از انقالب کبیر فرانسه و پروتستانیسم و رنسانس کردند، همین جایگزین 

شدن الگوبرداری به جای تحلیل مشخص برای ارائه برنامه و راهکار 

و راهبرد مشخص، عامل شکست پروژه تحول خواهانه روشنفکران و 

ایران و شکست  پیشکسوتان حرکت روشنگری جامعه  پیشقراوالن و 

بخش  در  نه  و  مذهبی  بخش  در  نه  بطوریکه  شد  مشروطیت  انقالب 

برای  حتی  زمان  آن  در  ایران  جامعه  پیشکسوت  روشنفکران  الئیک 

نمونه هم مشاهده نشد که جریانی یا جمعی یا حتی فردی برای اتخاذ 

راهکار و راهبرد خود به جای کپی برداری از مدل های غربی، خود را 

مجبور به فهم و شناخت سنت و فرهنگ و مناسبات اقتصادی و ساختار 

نظری  منظومه  مانیفست  دلیل  همین  به  و  بداند  ایران  جامعه  سیاسی 

یکطرفه  الگوبرداری های  مشروطیت  انقالب  سوبژکتیوی  و  ذهنی  و 

از دستاورد انقالب کبیر فرانسه آن هم در شکل ابزاری و سیانسی و 

سیاسی آن بود نه مانند پروسس تحول خواهانه جوامع مغرب زمین در 

صورت تحول معرفت شناسانه و فلسفی و عقالنی.

2 - هر چند جرقه استارت جنبش روشنفکری ایران در نیمه دوم قرن 

نوزدهم مولود مقوله انحطاط آگاهی شاخه های مختلف مذهبی و الئیک 

از  اما  بود،  ایران  جامعه  سوبژکتیوی  و  ذهنی  و  نظری  پیشقراوالن 

آنجائیکه تبیین و تحلیل این پیشقراوالن جنبش روشنفکری جامعه ایران 

از موضوع انحطاط جامعه ایران متفاوت بود لذا راهکارها و نسخه های 

ارائه شده جهت نجات جامعه ایران از انحطاط اقتصادی و سیاسی و 

متفاوت  صورتی  آغاز  همان  از  پیشقراوالن  این  فرهنگی  و  تاریخی 

مشترک  راهکارها وجه  این  تفاوت ظاهری  منهای  البته  که  کرد  پیدا 

راهکارهای جنبش ضد انحطاطی جامعه ایران عبارت بودند از:

از  خارج  و  اقتصادی  مناسبات  از  خارج  تحول خواهانه  تکیه   – الف 

معرفت شناسانه و غیر عقالنی و فلسفی کردن جهت نجات از انحطاط 

جامعه ایران بود که خروجی نهائی آن تسلیم شدن به توسعه مدرنیته از 

طریق مناسبات سرمایه داری بود.

پروژه  از  تقلید  در  داشتن  سیانسی صرف  و  ابزاری  رویکرد   – ب 

پیشقراوالن  آگاهی  انحطاط  علت  به  زمین  مغرب  مدرنیته  و  توسعه 

جنبش روشنفکری ایران در عرصه شکست نظامی جنگ های ایران و 

روسیه، مشهور است که می گویند عباس میرزا تنها روشنفکر انحطاط 

ایران  جنگ  در  ایران  نظامی  شکست  که  زمانی  قاجار  خاندان  آگاه 

روسیه برایش مسجل شده بود از آنجائیکه تحلیل ابزاری و تکنولوژیک 

و تسلیحاتی )نه تحلیل فرهنگی، ساختاری، اقتصادی، تاریخی و سیاسی( 

از این شکست می کرد، سفیر فرانسه را فراخواند و از او خواست که 

با ارائه تحلیلی از سالح های مدرن و ارتش کالسیک و منظم روسیه 

انحطاط نظامی ارتش ایران در این جنگ را تبیین ابزاری نماید.

جنگ  شکست  عرصه  در  که  وقتی  صفوی  اسماعیل  شاه  آنچنانکه 

چالدران برای نخستین بار خود را در برابر سالح نظامی جدید و مدرن 

توپخانه و تفنگ عثمانیان می دید به جای فهم انحطاط جامعه ایران به 

معرفت  و  و سیاسی  اقتصادی  و  تاریخی  و  فرهنگی  و  لحاظ عقالنی 

شناسانه از آنجائیکه برای فهم شکست جنگ ایرانیان در این جنگ با 

با حضور خودش در صحنه  تا شخصا  ترکان عثمانی تصمیم گرفت 

جنگ علت یابی نماید، مشهور است که می گویند، به علت اینکه در آن 

زمان افراد لشکر عثمانی گلوله تفنگ خود را در دهانشان می گذاشتند 

و بعد تک تک از دهانشان در می آوردند و در لوله تفنگ قرار می دادند 

از آنجائیکه شاه اسماعیل صفوی تا آن زمان تفنگ ندیده بود، زمانی که 

مشاهده کرد که این افراد لشکر عثمانی از دهانشان چیزی در می آورند 

و در لوله تفنگ قرار می دهند و با آن لشکر صفویه را منهزم می سازند 

تصور کرد که این ها تف یا آب دهانشان در لوله تفنگ قرار می دهند و 

از دور آب دهان خود را به طرف لشکر شاه اسماعیل پرتاب می کنند، 

از همان جا با نامرد خواندن لشکر عثمانی که از دور می ایستند و با آب 

دهان یا تف به لشکر او حمله می کنند به علت اینکه دیدگاه ابزاری نسبت 

به موضوع داشت آن اسلحه را تفک خواند که بعدا با اضافه کردن نون 

از طرف ترک ها این تفک بدل به تفنگ شد.

قابل ذکر است که جنگ چالدران در قرن هفدهم یعنی سیصد سال بعد 

از شروع نهضت روشنگری و رنسانس اروپا اتفاق افتاد به همین دلیل 
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خلدون  ابن  عبدالرحمن  چالدران  جنگ  از  قبل  سال  دویست  اینکه  با 

»مقدمه  گرانسنگ  کتاب  دوم  جلد  در  هجری  هشتم  قرن  در  تونسی 

تاریخ« خویش با اعالم رنسانس مغرب زمین موضوع انحطاط مسلمین 

را تبیین کرده بود اما تا قرن بیستم که توسط دکتر طه حسین مصری 

تبیین علمی ابن خلدون از انحطاط مسلمین برای جوامع مسلمان پرده 

گشائی شد جوامع مسلمین و از جمله جامعه ایران و روشنفکران ایرانی 

از آنجائیکه خود را نیازمند به تبیین علمی از انحطاط مسلمین و جامعه 

ایران نمی دیدند حتی نسبت به نظریه و دکترین ابن خلدون آگاهی ذهنی 

و نظری سطحی و افواهی هم نداشتند، لذا این امر باعث گردید تا از 

شکست  و  چالدران  شکست  توسط  صفوی  اسماعیل  شاه  زمان  همان 

جامعه  آن ها  راس  در  و  مسلمین  انحطاط  موضوع  عثمانی  ترکان  از 

ایران به صورت ابزاری و سالحی و قدرتی تبیین شود و همین شیپور 

تئوریک از دهان گشادش نواختن بود که باعث گردید تا سیدجمال هم به 

تاسی از این رویکرد ابزاری و قدرتی جهت نجات جوامع مسلمین از 

انحطاط شعار این العساکر جرار و این سالطین الجبار سر دهد.

ب - راهکار نجات از انحطاط تاریخی ایران توسط دو 
رویکرد ابزاری و عقالنی:

انحطاط  و  روشنفکر  نخستین  تونسی  خلدون  ابن  عبدالرحمن  چند  هر 

تحت  توسط علمی  قرن هشتم هجری  در  که  بود  مسلمین  آگاه جوامع 

تبیین  با  خود  تاریخ  مقدمه  گرانسنگ  کتاب  در  عمران  علم  عنوان 

و  عقالنی  تبیین  را  مسلمین  جوامع  انحطاط  تاریخ  از  سوسیالوژیستی 

علمی کرد و برای اولین بار در این اثر گرانسنگ خود با تبیین تعدد 

منابع معرفتی در منظومه معرفتی اسالم تاریخی و قرآن به جای تک 

منبعی بودن معرفت شناسی حوزه های فقاهتی شیعه و سنی تبیین نوین 

عقالنی به عنوان راهکار نجات جوامع مسلمین از انحطاط ارائه داد، 

قیام امام حسین  انتقاد او از  ولی راهکار عقالنی ابن خلدون به علت 

نتوانست وارد عقالنیت نظری و تئوریک جامعه ما بشود و همین امر 

باعث گردید تا هم تئوری تعدد منابع معرفتی ابن خلدون و هم تئوری 

تا زمان  انحطاط  با  مسلمین  مقابله  ابن خلدون جهت  و عقالنی  علمی 

ظهور عالمه محمد اقبال الهوری در آغاز قرن بیستم یعنی نزدیک به 

پانصد سال در کتاب او محبوس بماند و همین حبس راهکار عقالنی ابن 

خلدون تا زمان عالمه محمد اقبال باعث گردید تا در اندیشه روشنفکران 

جوامع مسلمین و در راس آن ها روشنفکران جامعه ما، راهکار ابزاری 

جایگزین راهکار عقالنی بشود.

شکی نیست که اگر جوامع مسلمان از قرن هشتم راهکار عقالنی ابن 

خلدون در کانتکس چند منبعی کردن منابع شناخت به عنوان راهکار 

رهائی از انحطاط در دستور کار خود قرار می دادند نه تنها روشنفکران 

و پیشگامان انحطاط آگاه جوامع مسلمین گرفتار ورطه هولناک راهکار 

ابزاری در برخورد با نجات از انحطاط و تاسی از مدرنیته و توسعه 

مغرب زمین نمی شدند مهم تر از آن با چند منبعی کردن منابع معرفتی 

می توانستند به نفی اتوریته حوزه های فقاهتی شیعه و سنی بر اندیشه و 

ذهنیت مسلمانان بپردازند و مهم تر از آن هژمونی روحانیت تک منبعی 

نفی  سنی  و  شیعه  مسلمین  اذهان  بر  فقاهتی  اسالم  حاکمیت  و  فقاهتی 

می کنند، همان آسیبی که تا این زمان تمامی جنبش های تحول خواهانه 

جوامع مختلف شیعه و سنی به علت حاکمیت اسالم فقاهتی و هژمونی 

روحانیت تک منبعی فقهی سترون کرده است.

آنچنانکه عبدالرحمن ابن خلدون تونسی هفت قرن پیش در ص 80 - 

مقدمه ابن خلدون در این رابطه گفته است که »جوامع بسیاری هستند 

که پیامبر نداشته اند و ندارند اما امور اجتماعی خود را به خوبی اداره 

می کنند« بنابراین می توانیم نتیجه بگیریم که بزرگ ترین عامل شکست 

جنبش  شکست  عامل  بزرگ ترین  همچنین  مشروطیت  انقالب  نظری 

زمان  این  تا  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه  از  ایران  جامعه  انحطاطی  ضد 

جایگزین کردن نظریه و راهکار ابزارگرائی سیدجمال به جای راهکار 

عقالنی ابن خلدون – اقبال می باشد؛ لذا تا زمانی که ما طبق راهکار 

ابن خلدون – اقبال راهکار عقالنی را جایگزین راهکار ابزاری نکنیم 

امکان رهائی از انحطاط برای جوامع مسلمین و جامعه ایران وجود 

ندارد و به همین ترتیب بزرگ ترین عامل شکست جنبش ضد انحطاطی 

منبعی  تک  فقهی  راهکار  کردن  جایگزین  قطب  سید   – عبده  محمد 

حوزه های فقاهتی به جای اسالم تاریخی چند منبع معرفتی ابن خلدون 

– اقبال می باشد و صد البته بزرگ ترین عامل ابزارگرائی جنبش ضد 

تا  نوزدهم  اواخر قرن  از  ایران  انحطاطی روشنفکران الئیک جامعه 

امروز الگوبرداری از میوه های مدرنیته و توسعه از راه سرمایه داری 

)نه ریشه های مدرنیته( در اشکال مختلف ابزاری آن می باشد.

لذا تا زمانی که راهکار عقالنی ابن خلدون – اقبال توسط چند منبعی 

کردن منابع معرفتی مسلمین در جوامع مسلمین مادیت پیدا نکند هرگز 

توسط سیطره اسالم تک منبعی فقاهتی در جوامع شیعه و سنی مسلمان 

علت  دلیل  همین  به  و  کرد  نخواهند  پیدا  انحطاط  از  رهائی  امکان 

شکست تمامی انقالبات و نهضت ها و قیام های 150 ساله اخیر حرکت 

تا  تنباکو  جنبش  و  نوزدهم  قرن  اواخر  از  ایران  مردم  تحول خواهانه 

به عنوان بستر نظر همراه  فقاهتی  امروز حاکمیت اسالم تک منبعی 

با هژمونی روحانیت حوزه های فقاهتی معتقد به این اسالم تک منبعی 
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و فقهی می باشد؛ لذا تا زمانی که اسالم تک منبعی فقاهتی از صحنه 

سیاسی و اجتماعی جامعه ما کنار نرود و اسالم چند منبعی بازسازی 

شده ابن خلدون – اقبال – شریعتی جایگزین آن نشود، همچنین تا زمانی 

که روحانیت معتقد به اسالم فقاهتی از هژمونی حرکت تحول خواهانه 

مردم ایران کنار نرود امکان نجات از انحطاط سیاسی و عقالنی برای 

جوامع مسلمین و در راس آن ها جامع ما وجود ندارد.

در جامعه  امروز  )که  فقاهتی  اسالم  با سلطه  مبارزه  راه  ایحاله  علی 

مصیبت  یک  به صورت  سنی  و  شیعه  از  اعم  مسلمین  جوامع  و  ما 

خانماسوز درآمده است( تنها در گرو جایگزین کردن اسالم بازسازی 

شده چند منبعی معرفتی ابن خلدون – اقبال –شریعتی به جای اسالم 

تک منبعی فقاهتی می باشد چراکه استمرار حیات تاریخی اسالم فقاهتی 

با  می باشد.  مسلمین  معرفت  کردن  منبعی  تک  گرو  در  سنی  و  شیعه 

شریعتی   – اقبال  آنچنانکه  مسلمین  معرفتی  منابع  کردن  منبعی  چند 

معتقد بودند، اسالم فقاهتی دیگر جائی برای حیات اجتماعی و سیاسی 

فقاهتی در  و حکومتی نخواهد داشت چراکه شعار استراتژیک اسالم 

شیعه و سنی عبارت است از اینکه »االسالم هو الحل و در ادامه آن 

العقل«  االسالم هوالفقه« می باشد در صورتی که شعار »االسالم هو 

باید جایگزین »االسالم هو الفقه« بشود و در این رابطه است که امام 

محمد غزالی در کتاب اول از کتب چهار گانه »احیاء العلوم« می نویسد 

»و لو تناولوها بالعدل النقطعت الخصومات و تعطلل الفقها - اگر در 

جامعه مسلمین عدالت برقرار شود و خصومت ها از میان برود در آن 

جوامع اسالم فقاهتی تعطیل خواهد شد.« 

 

حرکت  معرفتی  منظومه  آسیب شناسی   – ج 
دموکراسی طلبانه مردم ایران:

حرکت  معرفتی  منظومه  آسیب شناسی  در  که  محوری  نکته 

دموکراسی خواهانه مردم ایران باید در نظر داشته باشیم )و پر واضح 

است که همین موضوع علت شکست جنبش دموکراسی خواهانه مردم 

ایران در طول بیش از صد سال گذشته می باشد( اینکه از آغاز شروع 

حرکت دموکراسی خواهانه مردم ایران به علت الگوبرداری پیشقراوالن 

مغرب زمین  دموکراسی خواهانه جوامع  از حرکت  جنبش  این  نظری 

جهت تبیین نظری منظومه معرفتی دموکراسی در ایران خود را مجبور 

به تحلیل مشخص از شرایط مشخص تاریخی و فرهنگی و اجتماعی 

مردم ایران ندیدند در نتیجه این امر باعث گردید تا در تبیین منظومه 

معرفتی و نظری دموکراسی در ایران این پیشقراوالن نظری، خود را 

مجبور به تبیین نظری پروسس تاریخی تکوین استبداد در ایران نبینند.

به عبارت دیگر از آنجائیکه منظومه معرفتی وارداتی دموکراسی توسط 

اواخر  از  ایران  مردم  دموکراسی خواهانه  حرکت  نظری  پیشقراوالن 

قرن نوزدهم تا امروز صورت الگوبرداری و کپی برداری از منظومه 

امر  این  است،  داشته  زمین  مغرب  در  دموکراسی  نظری  و  معرفتی 

امروز  تا  آغاز  از  ایران  جامعه  در  دموکراسی  درخت  تا  شده  باعث 

دموکراسی  خاک  چراکه  شود  کاشته  ایران  خاک  از  غیر  زمینی  در 

در ایران باید فرهنگ و سنت و تاریخ و مناسبات اقتصادی و سیاسی 

جامعه ایران باشد همان عرصه ائی که در اندیشه پیشقراوالن نهضت 

دموکراسی خواهانه مردم ایران از آغاز تا امروز غایب بوده است در 

نتیجه، آنچنانکه امام علی در خطبه 5 نهج البالغه صبحی الصالح ص 

52 س 4 در این رابطه می فرماید: »ومجتنی الثمر لغیر وقت ایناعها 

کالزارع به غیر ارضه - مانند کسی است که بخواهد میوه کال بچیند 
یا کسی که در زمین غیر زراعت کند« حاصل همان شد که مولوی 

می گوید:

کار خود کن کار بیگانه مکن در زمین دیگران خانه مکن

مثنوی دفتر دوم – بیت 263

لذا همین امر باعث گردید تا پیشقراوالن نظری تئوری دموکراسی در 

ایران از آغاز تا کنون چنین بیاندیشند که بدون شناخت نظری استبداد 

در ایران می توانند به تحقق دموکراسی در ایران دست پیدا کنند غافل 

از اینکه مهم ترین فونکسیون نظری منظومه معرفتی دموکراسی مقابله 

زمانی  تا  یعنی  می باشد.  استبداد  تئوری  با  کردن  تئوریک  و  نظری 

تبیین  به  نتوانیم  دموکراسی  تئوری  و  معرفتی  منظومه  توسط  ما  که 

نظری استبداد هزار ساله در تاریخ ایران دست پیدا کنیم هرگز نخواهیم 

توانست به تحقق دموکراسی در ایران دست بیابیم شاید بهتر باشد که 

اینچنین مطرح کنیم که آنچنانکه برای تحقق و دستیابی دموکراسی در 

جامعه ایران نیازمند به فهم تئوریک خود دموکراسی هستیم قبل از آن 

باید به یاد داشته باشیم که برای تحقق دموکراسی در ایران نیازمند به 

فهم نظری و تئوریک پدیده هزار ساله استبداد در ایران می باشیم یعنی 

تا زمانی که نتوانیم پدیده هزار ساله استبداد در ایران را تبیین علمی 

بکنیم هرگز نخواهیم توانست به تحقق دموکراسی در ایران دست پیدا 

کنیم چراکه برعکس آنچه که پیشقراوالن نظری دموکراسی در ایران 

فکر می کردند و فکر می کنند استبداد مانند دموکراسی دارای بسترهای 

نظری و تئوریک می باشد و مستبدین تاریخ در کانتکس این بسترهای 

نظری و تئوریک بوده است که توانسته اند برای سالیان دراز بر مردم 

و  نظری  بستر  بدون  بتوانند  که  نبوده  اینچنین  هرگز  و  برانند  حکم 

تئوریک برای سالیان سال تحت لوای سرنیزه بر مردم حکومت کنند 
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با  هرگز  اما  کرد  گیری  حکومت  می توان  سرنیزه  با  آنچنانکه  زیرا 

سرنیزه نمی توان حکومتداری کرد.

لذا همیشه برای تثبیت قدرت با سرنیزه گرفته نیازمند به بسترهای نظری 

می باشد که توسط آن بسترهای نظری قدرت و استبداد مشروعیت پیدا 

کند، در همین رابطه است که تا کنون روشنفکران ما می کوشیدند بدون 

فهم نظری و تئوریک استبداد هزار ساله در ایران به صورت مکانیکی 

توسط تئوری دموکراسی وارداتی به تحقق عملی دموکراسی در ایران 

کبیرمان  معلم  قول  به  روشنفکران  رفتن  راه  اشتباه  این  که  بپردازند 

شریعتی باعث شده تا در طول بیش از صد سال گذشته ما نتوانیم به 

دموکراسی دست پیدا کنیم و تجربه عینی دموکراسی برای مردم ایران 

به صورت یک آرزوی دست نیافتنی درآید و از پس هر قیام و انقالب 

و اصالحات و رفرم، باز ما شاهد چهره جدیدی از استبداد در تاریخ 

و جامعه خود باشیم که با چهره قبلی استبداد متفاوت می باشد و گاهی 

خشن تر هم بوده است.

جنبش  که  بودیم  شاهد  ما   57 استبدادی  ضد  انقالب  در  نمونه  برای 

دانشجوئی  پشتیبانی جنبش کارگری و جنبش  با  ایران  اجتماعی مردم 

توانست حکومت مستبد و توتالی تر بیش از پنجاه ساله خاندان پهلوی 

را سرنگون کنند اما از آنجائیکه این سرنگونی حکومت پهلوی توسط 

حرکت تحول خواهانه مردم ایران همراه با شناخت تئوری استبداد نبود 

اما  شدند  سرنگون  مستبدین  پهلوی،  حکومت  سرنگونی  با  نتیجه  در 

در  بود  پهلوی  زمان  چهره  از  خشن تر  که  دیگری  چهره  با  استبداد 

لباس فقه و فقاهت و والیت ظاهر شد بطوریکه نه تنها تمامی دستاورد 

لحاظ  به  بلکه  نابود شد  استبدادی 57 یکشبه  انقالب ضد  دموکراتیک 

خشونت آنچنان سبعانه این خشونت از بعد از سال 60 ظاهر شد که تنها 

تعداد کشتار زندانیان بی گناه حکم کشیده یا در حال حکم کشیدن تابستان 

67 که توسط دو خط فتوای خمینی انجام گرفت بیش از ده برابر کل 

اعدام های دوران بیش از پنجاه سال پهلوی بود.

به همین دلیل اگر با عینک الگوبرداری و وارداتی نخواهیم به مبانی 

نظری دموکراسی در ایران نگاه بکنیم و در چارچوب تئوری مشخص 

و  اقتصادی  و  فرهنگی  و  تاریخی  شرایط  از  مشخص  تحلیل  پایه  بر 

اجتماعی جامعه ایران بخواهیم به تدوین منظومه نظری دموکراسی در 

ایران بپردازیم، قبل از هر چیز باید به تبیین نظری مبانی استبداد هزار 

ساله در ایران دست پیدا بکنیم و در این رابطه است که باید به عنوان 

یک پیش فرض در نظر داشته باشیم که هر استبداد سیاسی عملی در 

هر جامعه ائی دارای آبشخور استبداد نظری می باشد که آن استبداد عملی 

سیاسی از آن استبداد نظری مشروب می شود و توسط آن استبداد نظری 

آن  کردن  سترون  توسط  و  می کند  پیدا  مشروعیت  سیاسی  استبداد  آن 

استبداد نظری به وسیله تئوری دموکراسی است که مشروعیت استبداد 

از بین می رود و باز از بین رفتن مشروعیت استبداد از نظر توده ها 

است که استبداد به صورت زیربنائی از بین می رود و دیگر استبداد 

نمی تواند در چهره جدیدی بر مردم ایران و مردم آن جامعه ظاهر بشود 

جامعه  مردم  دموکراسی خواهانه  بین حرکت  تفاوت  موضوع  همین  و 

هفدهم  قرن  در  زمین  مغرب  مردم  دموکراسی خواهانه  حرکت  با  ما 

نظری  پیشقراوالن  و  زمین  مغرب  مردم  که  چرا  می باشد  هیجدهم  و 

پروژه  سه  توسط  سال  دویست  از  بیش  زمین  مغرب  در  دموکراسی 

اسکوالستیک  نفی  و  فرانسه  کبیر  انقالب  و  رنسانس  و  پروتستانیسم 

زمین  مغرب  در  استبداد  نظری  مبانی  نفی  به  سکوالریسم  سالح  با 

پرداختن و از بعد از نفی سه اتوریته مذهبی و معرفتی و سیاسی توسط 

پروتستانیسم و رنسانس و انقالب کبیر فرانسه بود که توانستند گام دوم 

نظری خود یعنی تدوین تئوری دموکراسی بردارند که البته سه پروژه 

پروتستانیسم و رنسانس و انقالب کبیر فرانسه از بعد از جهد تئوریک 

پیشقراوالن حرکت دموکراسی خواهانه مغرب زمین در شناخت مبانی 

نظری استبداد در مغرب زمین تکوین پیدا کردند و در راستای تحقق 

کردند  پیدا  مادیت  زمین  مغرب  در  استبداد  نظری  مبانی  آن  نابودی 

آنچنانکه این تئوریسین ها به این حقیقت نظری دست پیدا کردند که بدون 

اتوریته های معرفتی اسکوالستیک و  اتوریته های مذهبی کلیسا و  نفی 

اتوریته های سیاسی نمایندگان طبقه حاکمه فئودالیسم هرگز نمی توانند در 

مغرب زمین به دموکراسی دست پیدا کنند.

در همین رابطه توسط سه پروژه پروتستانیسم و رنسانس و انقالب کبیر 

استبدادپرور  و  استبدادساز  گانه  سه  اتورتیه های  این  به جنگ  فرانسه 

رفتن و از بعد از نابود کردن این مبانی نظری استبداد بود که توانستند 

گام دوم خود را به طرف دموکراسی بردارند. اشتباه بزرگ تاریخی 

ما در این رابطه این بود که ما برعکس مغرب زمین جهت دستیابی 

تاریخ  در  استبداد  نظری  مبانی  فهم  بدون  می خواستیم  دموکراسی  به 

گشادش  دهان  از  شیپور  این  کنیم،  پیدا  دست  دموکراسی  به  خودمان 

نواختن بود که باعث شد تا ما نتوانیم به این ایده و آرمان خود دست پیدا 

کنیم و در دستیابی به دموکراسی تا این زمان ناکام بمانیم و جهد عملی 

ما در راه دموکراسی از آنجائیکه همراه با جهد تئوریک و نظری نبوده، 

نتواند به سر انجامی برسد.

ادامه دارد
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الف - دین شناسی و اسالم شناسی در دو رویکرد احیائی و بازسازی:

یکی از کشفیات بزرگ عالمه اقبال الهوری در عرصه معرفت شناسی دین و اسالم این است که معرفت دینی 

در عصر ختمیت نبوت پیامبر اسالم یک نوع معرفت بشری و معرفت تاریخی و معرفت زمینی در کنار 

دیگر معرفت های بشری است، نه آنچنانکه قبل از پیامبر اسالم بود یک معرفت آسمانی و فراتاریخی و مقدس. 

»عملکرد اندیشه ختمیت نبوت آن است که در برابر ما چشم انداز تازه ائی از معرفت در میدان تجربه درونی 

می گشاید این کار نیمی از شعار مسلمانی است و به کار نیم دیگر آن می ماند که با برهنه کردن نیروهای 

طبیعی از لباس خالقیتی که فرهنگ های کهن بر آن ها پوشانده بودند اسالم روح مشاهده از روی نقادی در 

تجربه خارجی را ایجاد کرده و آن را پرورش داده است بنابراین به تجربه باطنی و عارفانه و دینی هر اندازه 

هم که غیر عادی و غیر متعارف باشد اکنون باید به چشم یک تجربه کامال طبیعی نظر شود و مانند سیماهای 

دیگر تجربه بشری نقادانه مورد بحث و تحلیل قرار گیرد در ضمن این مطلب را باید پذیرفت که ابن خلدون 

تنها مسلمانی است که با روحی کامال علمی به این مطلب توجه کرده است« )بازسازی فکر دینی در اسالم 

– فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 147- س 1(.

البته اقبال این حقیقت علمی معرفت شناسی دین را از آنجا کشف کرد که برای اولین بار در تاریخ کالم اسالمی 

از منظر ختمیت نبوت پیامبر اسالم به دین شناسی و اسالم شناسی پرداخت، چراکه خود پروژه ختمیت نبوت 

پیامبر برای اقبال از منظر معرفت شناسی دین راهگشای کشف متدولوژی دین شناسی یا اسالم شناسی گردید. 

حقیقت پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم آنجا بر اقبال کشف گردید که اقبال خود را در برابر یک سوال 

سترگ دین شناسی و کالمی در باب موضوع ختمیت نبوت پیامبر اسالم قرار داد و آن سوال این بود که چرا 

پروسس نبوت به پیامبر اسالم که رسید خود این پروسس نبوت به ختم و قطع خود فرمان داد؟ به عبارت 

دیگر از نظر اقبال پروسس نبوت در کانتکس پروسس حیات و تکامل و هدفداری در عصر پیامبر اسالم 

ایجاد بسترهای نوینی در تاریخ بشر کرد که دیگر بشریت جهت استمرار حیات و هدفداری و تکامل خود 

نیازمند به هدایت برونی یا وحی یا نبوت نبود، لذا خود نبوت به قطع خود فرمان داد لذا اقبال در این رابطه 

می گوید این خود پروسس نبوت بود که به پیامبر اسالم که رسید در چارچوب ظهور والدت عقل برهانی 

استقرائی به ختم خود فرمان داد.

»ظهور والدت اسالم که آرزومندم چنانکه دلخواه شما است برای شما مجسم کنم باعث ظهور والدت عقل 

برهانی استقرائی شد لذا نبوت با ظهور اسالم در نتیجه اکتشاف ضرورت پایان خود را اعالم کرد که این خود 

مستلزم دریافت هوشمندانه این امر 

است که پروسه نبوت دریافت که 

نمی تواند پیوسته بشریت و پروسه 

مرحله  در  را  تکامل  و  حیات 

خارج  از  و رهبری شدن  کودکی 

فکر  )بازسازی  دارد«  نگه  باقی 

و  فرهنگ  روح  فصل   – دینی 

اسالمی – ص 146 – س  تمدن 

.)3

البته اقبال رمز اینکه قرآن و اسالم 

و  دین  معرفت شناسی  توانست 

پروژه  چارچوب  در  اسالم شناسی 

پیامبر  عصر  در  نبوت  ختمیت 

اسالم از صورت یک معرفت فوق 

معرفت  یک  صورت  به  بشری 

بشری درآورد، تولد عقل برهانی 

استقرائی بشریت در عصر بعثت 

منبعی  چند  توسط  اسالم  پیامبر 

قرآن  بشر  معرفت شناسی  کردن 

می داند که خود این امر بسترساز 

گردید  اسالم  پیامبر  نبوت  ختمیت 

منبع  قرآن  اقبال  نظر  از  زیرا 

بار  اولین  برای  را  بشر  معرفتی 

از صورت تک منبعی بودن قبلی 

و  دین  بشر  معرفت  منبع  تنها  که 

با  می دانستند  وحی  و  دینی  عقل 

غه
بل

 ال
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ز ن
ی ا
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س 
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له 
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س

انواع اسالم شناسی یا دین شناسی

از منظر علی در نهج البالغه
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اضافه کردن دو منبع طبیعت و تاریخ ذهن فعال تازه تولد یافته بشر را 

جایگزین ذهن آینه ائی قبلی ارسطوئی بشر بکند. بنابراین از اینجا بود 

که عالوه بر والدت عقل برهانی استقرائی و جایگزین شدن ذهن فعال 

به جای ذهن آینه ائی ارسطوئی، در عصر بعثت پیامبر اسالم در انسان 

معرفت دین شناسی و اسالم شناسی انسان در کنار معرفت طبیعت شناسی 

و معرفت تاریخ شناسی قرار گرفت.

»از نظر قرآن تجربه دینی تنها یک منبع معرفت بشری است، به مدلول 

و  است  تاریخ  دو  آن  از  یکی  که  هست  معرفت  دیگر  منبع  دو  قرآن 

دیگری طبیعت و با کاوش در این دو منبع معرفت است که روح اسالم 

به بهترین صورت آشکار می شود« )بازسازی فکر دینی در اسالم – 

روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص 147 – س 12(. 

»قرآن اکنون دیگر از آنکه واقعیتی حیاتی باشد منقطع شده است انفس 

)خود( و آفاق )جهان( را منابع علم و معرفت می داند خداوند نشانه های 

خود را هم در تجربه درونی آشکار می سازد و هم در تجربه بیرونی 

و وظیفه آدمی آن است که معرفت بخشی همه سیماهای تجربه را در 

معرض قضاوت قرار دهد« )همان منبع - ص 146 – س 12(.

بدین ترتیب بود که با تولد اسالم تاریخی توسط پروژه ختمیت نبوت 

و چند منبعی شدن معرفت شناسی بشر همراه با نفی دوران تک منبعی 

معرفت شناسی انسان، پروژه دین شناسی یا اسالم شناسی در بستر تولد 

مستمر و متوالی و پی در پی و علی الدوام اسالم تاریخی متولد گردید 

و همین تولد پروژه دین شناسی و اسالم شناسی به عنوان یک معرفت 

بشری در کنار دیگر معرفت های بشری در عصر ختمیت نبوت بود 

که باعث شد تا انواع دین شناسی و اسالم شناسی در بستر اسالم تاریخی 

به عنوان یک حقیقت تاریخی که مولود دینامیزم اسالم و قرآن است 

متولد گردد و سوال »کدامین اسالم؟« در چارچوب اسالم تاریخی از 

همان زمانی که جنازه پیامبر اسالم در زیر دستان امام علی در حال 

کفن و دفن بود مطرح شد. چراکه در همین زمان یک اسالم در سقیفه 

در حال تکوین بود، اسالم دیگر در کنار جنازه پیامبر و یاران علی در 

حال شکل گرفتن بود و اسالم سوم اسالم ابوسفیان است که با فریاد بر 

سر علی او را جهت مبارزه با اسالم سقیفه فرا می خواند و صد البته 

هر سه این اسالم و اسالم های دیگر که در طول بیش از چهارده قرن 

بعد از پیامبر اسالم در کانتکس اسالم تاریخی متولد شده است همگی 

ریشه در همان دینامیزم اسالم تاریخی و قرآن و پروژه ختمیت نبوت و 

چند منبعی شدن معرفت بشری توسط قرآن و بشری کردن معرفت دینی 

توسط قرآن و اسالم و پیامبر اسالم دارد.

از اینجا است که موضوع دین شناسی یا اسالم شناسی در عرصه اسالم 

تاریخی از همان آغاز تکوین اسالم تاریخی با شعار »کدامین اسالم؟« 

بستر  در  اسالمی  دین شناسان  و  اسالم شناسان  تمام  کار  دستور  در 

علم کالم اسالمی قرار گرفت که البته از همان آغاز، متدولوژی این 

دین شناسی یا اسالم شناسی به دو صورت تکوین پیدا کرد که عبارتند از:

1 - دین شناسی یا اسالم شناسی احیائی.

2 - دین شناسی یا اسالم شناسی بازسازی شده.

پایه همان تک  بر  احیائی  از طریق  دین شناسی  متدولوژی  طرفداران 

منبعی بودن معرفت دینی معتقدند که دین را فقط باید توسط دین شناخت، 

به عبارت دیگر اسالم را باید فقط از طریق روایات و احادیث و ظاهر 

قرآن فهم کرد نه از طریق علوم و معرفت دیگر بشری، در این رابطه 

بود که اسالم روایاتی و اسالم فقاهتی متولد شد.

بنابراین تمامی افرادی که در عرصه دین شناسی و اسالم شناسی شعار 

شعار  یا  دینی  درون  صورت  به  دین  و  اسالم  شناخت  یا  دین  احیاء 

»بازگشت به اسالم اولیه« یا اشعار »اسالم سلفیه« یا »فهم دین و اسالم 

از طریق روایت و حدیث« سر می دهند همگی معتقد به همین پروژه 

دین شناسی و اسالم شناسی احیائی هستند. اما در کنار پروژه دین شناسی 

و اسالم شناسی احیائی پروژه دین شناسی و اسالم شناسی بازسازی هم 

یا  دین شناسی  پروژه  برعکس  پروژه  این  طرفداران  که  دارد  وجود 

اسالم شناسی احیائی معتقدند از آنجائیکه معرفت دینی یا دین شناسی و 

اسالم شناسی مثل دیگر معرفت های بشری می باشد لذا در راستای این 

رویکرد و دکترین است که بهمان میزانی که می توان از معرفت درون 

دینی در شناخت دین و اسالم استفاده کرد، در کنار این مؤلفه بهمان 

اندازه معرفت های بشری در جهت دین شناسی و بازسازی دین می تواند 

دارای فونکسیون باشد.

در این رابطه است که دین شناسی خود به خود در پروژه بازسازی به 

دین بازسازی شده توسط معرفت دینی و معرفت بشری در بستر اسالم 

تاریخی به صورت نو به نو و مستمر منتهی می شود چراکه آنچنانکه در 

پروژه احیاء دین شناسی و اسالم شناسی شعار »بازگشت به اسالم اولیه« 

یا شعار »سلفیه« می تواند به عنوان یک شعار استراتژیک مطرح شود، 

در پروژه دین شناسی بازسازی شده، دیگر شعار »بازگشت به اسالم 

اولیه« یا شعار »سلفیه« مطرح نمی باشد، زیرا که پروژه دین شناسی 
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بازسازی شده در کانتکس اسالم تاریخی دارای معنی و تعریف مشخص 

می باشد، در صورتی که پروژه احیاء دین شناسی در چارچوب اسالم 

غیر تاریخی اعم از اسالم فقاهتی و اسالم روایتی دارای معنی و تعریف 

عام و کلی و غیر تاریخی و فرازمانی می باشد.

لذا در پروژه دین شناسی از طریق بازسازی به جای شعار »بازگشت 

به اسالم اولیه« یا شعار »سلفیه« شعار »بازسازی مستمر اسالم و دین 

در زمان« مطرح می شود و از اینجا است که از دیدگاه این رویکرد 

و دکترین اصال بازسازی اسالم برای بازشناسی اسالم است، آنچنانکه 

بازشناسی دین و اسالم برای بازسازی آن می باشد.

به عبارت دیگر تا زمانی که ما به بازسازی اسالم نپردازیم، نمی توانیم 

به شناخت دین و اسالم برسیم، در این رابطه است که خود دین شناسی 

در کانتکس پروژه بازسازی به عمل بازسازی اسالم و دین می انجامد و 

از اینجا است که معرفت دینی در کنار معرفت های علمی دیگر بشری 

در هر زمان باید در عرصه بازسازی دین بکار گرفته شود. البته در 

عرصه معماری بازسازی دین و اسالم رابطه معرفت های بشری جهت 

بازسازی دین و اسالم با معرفت درون دینی به دو صورت انطباقی و 

تطبیقی مهندسی می شود، به این ترتیب که اگر در عرصه بازسازی دین 

و اسالم ما مبنای بازسازی را معرفت دینی قرار دهیم و معرفت های 

بشری در چارچوب آن معرفت دینی در پروژه بازسازی به کار گرفته 

روش  اسالم شناسی  و  دین شناسی  بازسازی  مهندسی  روش  این  شود، 

تطبیقی می نامند، ولی اگر در پروژه بازسازی دین و اسالم، معرفت 

بشری مبنا قرار گیرد و معرفت دینی در چارچوب معرفت بشری تبیین 

شود در آن صورت روش بازسازی صورت انطباقی خواهد داشت.

اگر چه روش صورت  نیز  دین شناسی  احیاء  پروژه  در عرصه  البته 

دگماتیسم دارد اما باز انواع اسالم نیز مطرح می باشد چراکه برحسب 

اینکه ما از زاویه فقه به احیاء یا بازگشت به اسالم اولیه بپردازیم، یا از 

زاویه کالم و عرفان و قرآن و روایات انواع اسالم فقاهتی و صوفیانه و 

کالمی اشعری و روایتی اخباریون و اصولیون حوزه ائی در این رابطه 

هم مطرح می شود. علی ایحاله اسالم فقاهتی، یا اسالم روایتی، یا اسالم 

کالمی، یا اسالم صوفیانه عرفانی، یا اسالم اخالقی و غیره همه جزء 

این انواع اسالم احیائی می باشند. ماحصل آنچه که تا اینجا گفتیم:

1 - دو دکترین و رویکرد دین شناسی به صورت »بازسازی اسالم« و 

»احیاء اسالم« با هم متفاوت می باشد.

در  دینی  فکر  »بازسازی  الهوری  اقبال  محمد  عالمه  کتاب  نام   -  2

اسالم« می باشد که مرحوم احمد آرام به غلط ترم بازسازی را با عنوان 

احیاء ترجمه کرده است.

3 - تفاوت ترم بازسازی با ترم احیاء در این است که در ترم احیاء، 

بازشناسی اسالم و دین از درون خود مکتب توسط روایت یا قرآن یا 

سنت می باشد، اما در بازسازی، انجام بازشناسی اسالم و دین توسط 

معرفت دینی در کنار معرفت بشری است.

4 - کشف بزرگی که عالمه اقبال الهوری در کتاب »بازسازی فکر 

دینی« کرد این بود که برای اولین بار از زاویه پروژه ختمیت نبوت 

به بازسازی و بازشناسی اسالم و دین پرداخت، تا قبل از اقبال پروژه 

ختمیت نبوت پیامبر اسالم تنها در حد یک آیه قرآن و یک خبر درون 

دینی مطرح بود و این اقبال بود که برای اولین بار علم کالم اسالمی 

را که بیش از هزار سال تعطیل شده بود، در کانتکس پروژه ختمیت 

نبوت بازتولید کرد.

5 - اقبال در راه بازتولید علم تعطیل شده کالم اسالمی، در بستر پروژه 

ختمیت نبوت پیامبر اسالم دکترین و رویکرد بازسازی خود را در این 

رابطه با این سوال آغاز کرد که، چه عواملی در زمان پیامبر اسالم 

بوجود آمد که به دلیل آن عامل ختم نبوت پیامبر اسالم کلید خورد و 

پیامبران قطع گردید؟ در پاسخ به این سوال بود  برای همیشه ارسال 

که اقبال گم شده کالمی خود را پیدا کرد و آن اینکه، عامل ختم نبوت 

والدت عقل برهانی استقرائی بشر توسط تکثر منبع معرفتی قرآن بود.

6 - اقبال در تبیین پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم خود را محصور و 

محدود به اسالم و مسلمانان و عرب و عربستان نکرد بلکه در عرصه 

کیهانی و تمام بشریت و پروسس تکامل وجود به مطالعه پروژه ختمیت 

نبوت پیامبر اسالم پرداخت.

7 - اقبال کلید پروژه ختمیت نبوت پیامبر اسالم را در اعالم دو منبع 

بود  رابطه  این  در  لذا  دانست  طبیعت  و  تاریخ  بشری  معرفت  جدید 

که اعالم کرد تا قبل از قرآن، بشر در عرصه اپیستمولوژی و کسب 

معرفت تک منبعی بود و تنها منبع معرفت او وحی و دین بود و در 

آن زمان بشر به خاطر تک منبعی بودن برای معرفت دینی خود تقدس 

منبع جدید معرفتی طبیعت و  دو  با طرح  قرآن  اما  بود.  قائل  آسمانی 

تاریخ از آنجائیکه این دو منبع آبشخور و سرچشمه تمامی معرفت های 

زمینی بشر می باشد، اقبال نتیجه گیری کرد که قرآن با طرح این دو 

منبع شناخت بشری کار بزرگ تری که انجام داد این بود که خود معرفت 

دینی هم امری بشری در کنار معرفت طبیعت و معرفت به تاریخ کرد.
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8 - بشری کردن معرفت دینی بستری شد تا اقبال امر بازشناسی دین 

و اسالم تاریخی را در عرصه پروژه بازسازی مطرح کند نه آنچنانکه 

قبال از قرن پنجم توسط غزالی توسط پروژه احیاء مطرح می شد.

9 - از آنجائیکه اقبال به اسالم تاریخی معتقد بود و پروژه وحی نبوی 

پیامبر اسالم را در کانتکس تجربه باطنی تبیین می کرد این امر باعث 

گردید تا اقبال اسالم تاریخی را در چارچوب »کدامین اسالم؟« تبیین 

نماید و برای طرح اسالم تاریخی در زمان و عصر خود برای اولین 

بار پس از چهارده قرن پروژه بازسازی دین توسط معرفت بشری در 

چارچوب بشری بودن معرفت دینی مطرح نماید.

10 - اقبال برعکس طرفداران شعار »سلفیه« یا »بازگشت به اسالم 

البنا و سید  المسلمین حسن  اخوان  از  این شعار  اولیه« که طرفداران 

ادامه تاریخی داشتند،  امام محمد غزالی  تا محمد عبده و  قطب گرفته 

معتقد به بازگشت به اسالم اولیه زمان پیامبر اسالم توسط احیاء درون 

دینی آن نبود بلکه بالعکس از آنجائیکه اقبال به اسالم تاریخی معتقد بود 

نه اسالم سلفیه، همین بینش تاریخی دیدن اسالم باعث شد تا اقبال به 

بازسازی متداوم اسالم تاریخی در پروسس تاریخ توسط معرفت دینی و 

معرفت بشری البته به صورت تطبیقی، نه انطباقی معتقد گردد.

11 - بدین ترتیب بود که در کانتکس پروژه بازسازی اسالم تاریخی، 

اقبال موضوع بازشناسی اسالم تاریخی در هر زمانی بر پایه معرفت 

دینی و معرفت بشری مطرح گردید، البته آنچنانکه مطرح کردیم در 

امری  بشری  معرفت  مثل  دینی  معرفت  خود  اقبال  بازسازی  پروژه 

بازشناسی جهت  انسانی می باشد ولی در عرصه  تاریخی و زمینی و 

رابطه تطبیقی بین آرایش معرفت بشری معرفت دینی شاخص و محور 

می باشد.

12 - در چارچوب پروژه بازسازی اسالم تاریخی بود که اقبال پروژه 

»اجتهاد در اصول« قبل از »اجتهاد در فروع« مطرح کرد.

13 - بنابراین دین بازسازی شده اقبال باز گشت به اسالم احیاء شده 

سلفیه نیست، بلکه احیاء اسالم تاریخی در زمان می باشد که این موضوع 

از فرش تا عرش متفاوت از هم هستند.

می باشد  تاریخی  غیر  یا  فراتاریخی  دین  از  غیر  تاریخی  دین   -  14

یهود و مسیحیت  دین  مثل  تاریخی  یا غیر  فراتاریخی  دین  در  چراکه 

دیگر نیازمند به بازسازی آن دین در زمان نیست چراکه دین فراتاریخی 

یا غیر تاریخی دارای دینامیزم یا پتانسیل درونی جهت پذیرش تحول 

دین  این  است  تاریخی  دین  اسالم  آنجائیکه  از  اما  نمی باشد،  برونی 

تاریخی دارای دینامیزم درونی است که همان پتانسیل اجتهاد در اصول 

و فروع می باشد و همین دینامیزم بسترساز پروژه بازسازی اسالم در 

زمان، به صورت مستمر می شود و در چارچوب همین پروژه مستمر 

و متداوم بازسازی اسالم تاریخی در زمان است که باعث تکوین انواع 

اسالم در کانتکس اسالم تاریخی می شود. بنابراین موضوع انواع اسالم 

یا »کدامین اسالم؟« در چارچوب پروژه اسالم بازسازی شده، صورت 

تاریخی و کنکریت پیدا می کند نه عام و کلی و فراتاریخی، مثل انواع 

اسالم رویکرد احیائی، به عبارت دیگر انواع اسالم تاریخی و کنکریت 

این  می باشد.  شده  بازسازی  اسالم  رویکرد  پروژه  میوه های  از  یکی 

شعار پیامبر که می فرمود »لو علم ابوذر ما فی القلب سلمان فقد قتله یا 

فقد کفره - اگر ابوذر از آنچه که در قلب سلمان در باب اسالم می گذرد 

آگاه می شد، ابوذر سلمان را کافر می شمارد.«

و باز در همین رابطه پیامبر می فرمود:

»ان فی اختلف العماء امتی رحمه - اختالف بین اسالم شناسان امت 

من، رحمه است« که همه این تاکیدهای پیامبر اسالم داللت بر همان 

تکوین انواع اسالم در کانتکس اسالم شناسی تاریخی می کند.

15 - بنابراین در چارچوب پروژه بازسازی دین شناسی یا اسالم شناسی 

امر  دو  آنجائیکه  از  اسالم،  بازسازی  یا  دین  بازسازی  امر  برای 

انجام  هم  با  دیالکتیکی  پیوند  در  دین  و  اسالم  بازشناسی  و  بازسازی 

می گیرد، این امر باعث می شود تا بازشناسی دین و اسالم تاریخی تنها 

در بستر بازسازی اسالم تاریخی انجام گیرد آنچنانکه بازسازی اسالم 

تاریخی تنها در چارچوب بازشناسی اسالم تاریخی صورت می پذیرد. 

تاریخی  اسالم  بازشناسی  نمی توانیم  بازسازی  بدون  دیگر  عبارت  به 

بکنیم آنچنانکه بدون بازشناسی امکان بازسازی اسالم تاریخی برای ما 

وجود نخواهد داشت.

16 - پروژه احیاء اسالم به صورت تک منبعی معرفت انجام می گیرد، 

منبع  تنها  عنوان  به  را  دینی  معرفت  فقط  پروژه  این  زیرا طرفداران 

معرفتی قبول دارند که این معرفت هم در همان روایات و ظاهر آیات 

قرآن جستجو می کنند، برعکس پروژه بازسازی اسالم که به معرفت 

علمی طبیعت و معرفت علمی تاریخ در کنار معرفت دینی که از نظر 

این دکترین و رویکرد همه این معرفت ها معرفت بشری هستند، قائل 

است.

بازسازی  پروژه  بستر  در  تاریخی  اسالم شناسی  انواع  چند  هر   -  17
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منظر  از  معرفتی  ریشه  این  نباید  هرگز  ولی  دارند،  معرفتی  ریشه 

پدر  دورکیهم  آنچنانکه  بالعکس  بلکه  کرد  مجرد  تبیین  اسکوالستیکی 

مبانی نظری  تمامی  جامعه شناسی علمی مغرب زمین مطرح می کند، 

انسان ها ریشه اجتماعی دارند لذا در این رابطه است که امام علی در 

تبیین انواع اسالم به جای طرح مجرد فکری بر پایه گروه های اجتماعی 

به طرح انواع اسالم شناسی و دین شناسی یا خداشناسی می پردازد. 

  

و  بردگان  اسالم شناسی  و  تجار  اسالم شناسی   - ب 
اسالم شناسی احرار سه نوع اسالم شناسی در نهج البالغه 

علی

امام علی در تعریف اسالم که همان اسالم شناسی نیز می باشد، می فرماید: 

ْسلَُم ُهَو اَلتَّْسِلیُم  ْسلََم نِْسبَةً لَْم یَْنُسْبَها أََحدٌ قَْبِلي اَْلِ »َو قَاَل ع َلَْنُسبَنَّ اَْلِ

ْقَراُر  اَْلِ ُهَو  اَلتَّْصِدیُق  َو  اَلتَّْصِدیُق  ُهَو  اَْلیَِقیُن  َو  اَْلیَِقیُن  ُهَو  اَلتَّْسِلیُم  َو 

اَْلعََمُل - اسالم را چنان تعریفی کنم  ُهَو  اَْلَدَاُء  َو  اَْلَدَاُء  ُهَو  ْقَراُر  اَْلِ َو 

تعریف  آن  باشد  نکرده  اسالم  از  تعریفی  چنین  من  از  پیش  کسی  که 

اینکه اسالم تسلیم شدن در برابر خداوند است این تسلیم، تسلیم معرفتی 

مرحله عمل  در  که  یقینی  می کند،  تجلی  یقین  به صورت  که  می باشد 

صداقت خود را به نمایش می گذارد، همان صداقت در عملی که عالوه 

بر اقرار زبانی و ایمان قلبی در نهایت به صورت عمل به ارکان در 

می آید پس، اسالم در نهایت همان عمل است« )شماره 125 - کلمات 

قصار - نهج البالغه صبحی الصالح - ص 491 - س 2(.

لذا در این رابطه است که امام علی در پیوند بین شناخت و عمل در 

کلمات قصار شماره 366 - نهج البالغه صبحی الصالح - ص 539 - 

س 1 می فرماید:

بِاْلعََمِل  یَْهتُِف  اَْلِعْلُم  َو  َعِمَل  َعِلَم  فََمْن  بِاْلعََمِل  َمْقُروٌن  اَْلِعْلُم  ع  قَاَل  »َو 

فَِإْن أََجابَهُ َو إِلَّ اِْرتََحَل َعْنهُ - علم و عمل در پیوند با هم می باشند هر 

که علمی پیدا کرد باید در عمل به نمایش بگذارد و معیار ارزش هر 

علمی، عمل به آن علم است علمی که به درد عمل نخورد باید روی از 

آن گرداند.«

بنابراین از نگاه امام علی اسالم عملی مولود دیالکتیکی اسالم شناسی 

نظری است. یعنی از نگاه علی بصیرت در نظر باعث شجاعت در 

عمل می شود و بدون تئوری هر تجربه عملی محکوم به شکست خواهد 

بود. آنچنانکه خود امام علی در این رابطه فرمود: 

بر  را  خود  اندیشه  و  بصیرت   - فهم  اسیا  علی  عقولهم  »حملوا 

شمشیرهای خود استوار سازید.« 

لذا در این رابطه است که امام علی در کلمات قصار شماره 227 - نهج 

البالغه صبحی الصالح - ص 508 - س 8 می فرماید:

یَماُن َمْعِرفَةٌ بِاْلقَْلِب َو إِْقَراٌر بِاللَِّساِن َو َعَمٌل  یَماِن فَقَاَل اَْلِ »َو ُسئَِل َعِن اَْلِ

بِاْلَْرَكاِن - از امام علی در باب ایمان سوال شد در پاسخ فرمود که ایمان 

سه مرحله دارد مرحله بصیرت قلبی و تبلیغ زبانی و عمل ارکانی.«

آنچنانکه مشاهده می شود امام علی در تمامی این گفته ها بر یک اصل 

اسالم  و  نظری  اسالم شناسی  بین  اینکه  آن  و  دارد  استراتژیک  تکیه 

عملی پیوند دیالکتیکی وجود دارد، یعنی آنچنانکه از منظر امام علی 

عملی  اسالم  مولود  می باشد  نظر  در  بصیرت  همان  که  اسالم شناسی 

در  لذا  می باشد؛  نظری  اسالم شناسی  همان  مولود  عملی  اسالم  است، 

این رابطه است که امام علی به رابطه دیالکتیکی بین محیط یا جامعه 

و  افالطونی  متدولوژی  خالف  بر  یعنی  می کند  تکیه  اسالم شناسی  و 

ارسطوئی که شناخت و بصیرت در چارچوب ذهن آینه ائی انسان مولود 

حرکت و تالش نظری و آکادمی دور از عمل می دانستند، امام علی در 

انسان  شناخت  دیالکتیکی  تکوین  به  معتقد  انسان  فعال  ذهن  چارچوب 

تقسیم  و  تبیین  است که در عرصه  این رابطه  در  لذا  است؛  با محیط 

اسالم شناسی امام علی به جای اینکه در چارچوب نظری ارسطوئی به 

انواع  تبیین  به  تیپولوژی اجتماعی  پایه  بپردازد بر  انواع اسالم  تقسیم 

در  اسالم شناسی  نوع  سه  که  است  رابطه  این  در  و  می پردازد  اسالم 

چارچوب سه تیپولوژی اجتماعی تعریف می نماید:

1 - اسالم شناسی تجار.

2 - اسالم شناسی بردگان.

3 - اسالم شناسی احرار.

قَْوماً  إِنَّ  َو  اِر  اَلتُّجَّ ِعبَادَةُ  فَتِْلَك  َرْغبَةً   َ الَلَّ َعبَدُوا  قَْوماً  إِنَّ  ع  قَاَل  »َو 

فَتِْلَك  ُشْكراً   َ الَلَّ َعبَدُوا  قَْوماً  إِنَّ  َو  اَْلعَبِیِد  ِعبَادَةُ  فَتِْلَك  َرْهبَةً   َ الَلَّ َعبَدُوا 

ِعبَادَةُ اَْلَْحَراِر - سه دسته خداپرست در جامعه وجود دارند، دسته اول 

آن گروهی که خداوند را به خاطر بهشت و بخشش ها می پرستند این 

دسته پرستش بازرگانان دارند - دسته دومی گروهی که از ترس جهنم 

پرستش می کنند این پرستش بردگان است - دسته سوم گروهی که برای 

شکر خداوند او را پرستش می کنند این عبادت احرار و آزادگان است« 

- ص   237 شماره   – قصار  کلمات   - الصالح  البالغه صبحی  )نهج 
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510 – س 9(.

آنچه در رابطه با این سه اسالم شناسی امام علی قابل توجه است اینکه 

شرایط روانشناسی و جامعه شناسی و تاریخی فرد و گروه اجتماعی در 

انتخاب نوع اسالم شناسی تاثیر عمده دارد، به این ترتیب که از منظر 

امام علی قبل از انتخاب »کدامین اسالم شناسی؟« باید سوال »کی؟« 

یا »توسط کی؟« یا »کدامین گروه اجتماعی؟« مخاطب ما در تعیین 

»کدامین اسالم شناسی؟« باشد، چراکه آنچنانکه معلم کبیرمان شریعتی 

در نشست های خانگی قرآن شناسی در سال 55 مطرح کرد، کسی که 

ابوسفیانی زندگی می کند نمی تواند صاحب اسالم شناسی ابوذری بشود. 

به عبارت دیگر آنچنانکه شریعتی می گفت در سینه جوانان ما مارکس 

با محمد در حال جنگ است و لذا برای شناخت اسالم باید خندق های 

اسالم  که  شود  مشخص  تا  شود  کنده  سیاسی  و  طبقاتی  و  اجتماعی 

ابوسفیانی با اسالم ابوذری یا اسالم صفوی با اسالم علوی تفاوت دارد.

بنابراین نکته قابل توجه در این تقسیم بندی اسالم شناسی سه گانه امام 

و  طبقاتی  خواستگاه  عینک  پایه  بر  اجتماعی  گروه های  اینکه  علی 

اجتماعی خودشان به اسالم شناسی جهت توجیه آن خواستگاه می پردازند، 

تجار  اسالم شناسی  امام علی  قول  به  یا  بورژوازی  اسالم شناسی  یعنی 

محصول نگاه و منظر و عینک و خصلت های تجارت پیشه گی است 

که قبل از شناخت اسالم آن فرد یا آن گروه شامل آن نگاه و بینش بوده 

آنچنانکه در خصوص گروه اجتماعی مقلد و ضعیف و منفعل  است، 

اسالم شناسی ضعیف  می شود  آن ها  نصیب  که  اسالم شناسی  اجتماعی، 

پرور و پاسیف کننده اجتماعی خواهد بود، تنها احرار اجتماعی هستند 

که صاحب اسالم شناسی مسئولیت پرور خواهند بود، در همین رابطه 

است که مولوی می گوید:

زآنکه از قرآن بسی گمره شدند

زین رسن قومی درون چه شدند

مر رسن را نیست جرمی ای عنود

چون تو را سودای سر باال نبود

بنابراین از نظر مولوی پیش شرط فهم قرآنی داشتن »سودای سر باال 

امکان  باشیم  نداشته  باال«  ما »سودای سر  که  تا زمانی  یعنی  است« 

شناخت قرآن نه تنها برای ما وجود ندارد بلکه همین قرآن عالوه بر 

اینکه برای ما کتاب هدایت نخواهد بود، کتاب ضاللت می شود و لذا در 

این رابطه است که قرآن در آیه 2 سوره بقره می فرماید:

این کتاب،  اینکه  - پیش شرط  ِلْلُمتَِّقیَن  ُهدًى  فِیِه  َرْیَب  »ذَِلَك اْلِكتَاُب ل 

کتابی هدایتگر باشد آن است که فرد یا گروه متقین مخاطب عملی و 

نظری این کتاب قرار گیرند.«

و باز در این رابطه است که عالمه محمد اقبال در کلیات خود فصل 

رموز بیخودی - ص 75 - س 17 می گوید:

رمز قرآن از حسین آموختم

زآتش او شعله ها اندوختم

تار ما از زخمه اش لرزان هنوز

تازه از تکبیر او ایمان هنوز

بر زمین کربال بارید رفت

الله در ویران ها کارید رفت

تا قیامت قطع استبداد کرد

موج خون او چمن ایجاد کرد

سر ابراهیم و اسمعیل بود

یعنی آن اجمال را تفصیل بود

خون او تفسیر این اسرار کرد

ملت خوابیده را بیدار کرد

اقبال در این ابیات پیش شرط فهم اسالم و قرآن نگاه و منظری می داند 

که با آن منظر اسالم و قرآن را مورد فهم و شناخت قرار می دهیم و 

البته خود امام حسین در آخرین کالمش در روز عاشورا با همین عینک 

و منظر فرمود که:

»ان لم یکن لکم دین و ل تخافون المعاد فکونوا احرارا فی الدنیاکم - 

ای مردم یا دین داشته باشید یا آزاده باشید چراکه خروجی نهائی دو راه 

دین و آزادگی یکی است.«

بنابراین از نگاه امام علی عامل تکوین انواع اسالم شناسی در فرد و 

جامعه آن منظر سه گانه ائی که در جامعه و تاریخ قبل از شناخت اسالم 

تکوین پیدا می کند و از آن منظر اسالم مورد شناسائی قرار می گیرد.

والسالم  
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1 – مقدمه:

در میان سوره های قرآن، سوره جمعه تنها سوره ائی است که به تفصیل موضوع بعثت پیامبر اسالم را مورد 

بررسی قرار داده است. البته سوره های دیگر قرآن مثل سوره علق یا مدثر، مزمل، نجم، ضحی، انشراح 

و... گرچه در باب رابطه پیامبر و موضوع وحی یا تجربه نبوی پیامبر اسالم که گوهر بعثت پیامبر اسالم 

می باشد، صحبت کرده است ولی در باب خود موضوع بعثت یا ساکت می باشد و یا اینکه به صورت فرعی 

و حاشیه ائی صحبت کرده است. اما در سوره جمعه برعکس آن سوره ها به صورت محوری در باب بعثت 

پیامبر اسالم و فونکسیون اجتماعی و تاریخی آن صحبت می کند و بعثت یا انگیزش یا شوریدن فردی و 

اجتماعی و تاریخی تبیین می کند زیرا گرچه گوهر بعثت پیامبر اسالم وحی یا تجربه نبوی یا قرآن می باشد، 

ولی خود بعثت فونکسیون فردی و اجتماعی و تاریخی وحی یا تجربه نبوی پیامبر اسالم است.

به عبارت دیگر بین گوهر وحی و فونکسیون بعثت پیامبر اسالم تفاوت موضوعی وجود دارد و هرگز نباید 

این دو را یکی شمرد و به همین دلیل است که از نظر قرآن - برعکس آنچه که ما فکر می کنیم - بعثت پیامبر 

اسالم یک حادثه تاریخی نمی باشد که تنها در شب 24 رمضان سال بعثت - آنچنانکه اهل تسنن می گویند - و 

یا در شب 27 رجب - آنچنانکه شیعه می گوید - برای پیامبر اسالم اتفاق افتاده باشد، بلکه بالعکس از دیدگاه 

قرآن بعثت پیامبر اسالم یک پروسس فردی – اجتماعی – تاریخی می باشد که از غار حرا طبق بیان قرآن 

در ماه رمضان با نزول پنج آیه اول سوره علق شروع شده است و مدت 23 سال در مکه و مدینه ادامه 

پیدا کرده است و از بعد از وفات پیامبر اسالم در کادر اسالم تاریخی تا این زمان جاری شده و تا پایان 

تاریخ بشر این بعثت به صورت مستمر ادامه پیدا خواهد کرد و به همین دلیل است که پیامبر اسالم در پاسخ 

افرادی که از او در باب قیامت می پرسیدند، می فرمود »من خودم قیامت هستم« چراکه در این جهان با 

بعثتم قیامت بپا کرده ام، که صد البته تکیه و اشاره پیامبر در این رابطه بعثت انسانی و اجتماعی و تاریخی 

خود ایشان توسط تجربه نبوی یا وحی تاریخی بوده است که دائما در حال انجام بوده است.

بنابراین به این دلیل است که ما هرگز نباید بعثت پیامبر اسالم را تنها به صورت یک حادثه تاریخی در 

رابطه با تجربه نبوی پیامبر اسالم مانند بعثت موسی و عیسی تعریف کنیم بلکه باید آن را به صورت یک 

پروسس فردی - اجتماعی - تاریخی بدانیم که حتی بعد از 23 سال حیات نبوی پیامبر اسالم، در بستر 

اسالم تاریخی جاری و ساری شده است و به علت همین پروسسی و مستمر بودن بعثت پیامبر اسالم است 

که این پروسس دارای دینامیزم می باشد، چراکه بدون دینامیزم بعثت استمرار تاریخی بعثت پیامبر اسالم 

ممکن نبود و گرنه اگر بعثت پیامبر اسالم مانند بعثت حضرت موسی و عیسی )که صورت حادثه تاریخی 

داشت نه پروسس فردی - اجتماعی - تاریخی( به شکل دفعی و غیر تاریخی تکوین پیدا می کرد، دیگر 

نیازمند دینامیزم نمی بود.

که  است  رابطه  این  در  بنابراین 

بودن  دار  دینامیزم  بگوئیم  باید 

بعثت و اسالم و وحی نبوی پیامبر 

پروسسی  و  تاریخی  معلول  اسالم 

اسالم  پیامبر  بعثت  بودن  مستمر  و 

می باشد. البته نکته ائی که در همین 

بداریم  دور  نظر  از  نباید  رابطه 

تاریخی  و  پروسسی  بعثت  اینکه 

امر  یک  اسالم  پیامبر  مستمر  و 

تدریجی و تکامل پذیر و دیالکتیکی 

عبدالرحمن  آنچنانکه  و  است  بوده 

ابن خلدون تونسی در مقدمه »تاریخ 

العبر« خود تبیین می کند، این بعثت 

اسالم  پیامبر  تاریخی  و  پروسسی 

که  است  کرده  پیدا  تکوین  آنچنان 

به مراتبی که پیامبر اسالم در بستر 

پراتیک وحی تاریخی خود کامل تر 

و  فردی  بعثت  مراتب  می شده، 

متکامل تر  او  تاریخی  و  اجتماعی 

اگر  که  طوری  به  است،  می شده 

و  پروسسی  بعثت  مراتب  بتوانیم 

پیامبر  دائمی  و  تاریخی  و  مستمر 

اسالم را به صورت: 

الف – بعثت فردی پیامبر اسالم در 

بستر کمال شخصیت فردی او. 

اسالم  پیامبر  اجتماعی  بعثت   – ب 

النبی  مدینه  تکوین  راستای  در 

عه
جم

ره 
سو

ر 
سی

تبییندینامیزمتف
بعثت پیامبر اسالم

ازمنظرقرآن
1
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پیامبر اسالم. 

در  تاریخی  اسالم  تکوین  بستر  در  اسالم  پیامبر  تاریخی  بعثت   – ج 

این  تقسیم بکنیم،  پیامبر اسالم  تاریخ و زمان پس از وفات  چارچوب 

بستر  در  بلکه  است  نداشته  دفعی  اسالم صورت  پیامبر  بعثت  مراتب 

حرکت اجتماعی و جامعه سازانه توسط دو مؤلفه زمان و تاریخ تکوین 

پیدا کرده است.

به همین دلیل حادثه شب قدر پیامبر اسالم آغاز و شروع تحول کیفی 

در شخصیت پیامبر اسالم و اتصال پیامبر اسالم با سرچشمه وحی بوده 

است نه پایان، به طوری که مطلع الفجر این شب قدر پیامبر اسالم به 

صورت یک پروسس ذومراتب تاریخی تا پایان عمر پیامبر اسالم و تا 

امروز و آینده ادامه دارد و ریزش ارزش های آسمانی - که قرآن آن را 

به صورت تنزل مالئکه تبیین می کند - در بستر پروسه تکوین 23 ساله 

اسالم تاریخی و تا آینده همچنان ادامه دارد.

ِحیِم إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِی لَیلَِة اْلقَْدِر - َوَما أَْدَراَک َما لَیلَةُ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ »بِْسِم اللَّ
وُح فِیَها بِِإْذِن  ُل اْلَمَلئَِکةُ َوالرُّ اْلقَْدِر - لَیلَةُ اْلقَْدِر َخیٌر ِمْن أَْلِف َشْهٍر - تَنَزَّ
َربِِّهْم ِمْن ُکّلِ أَْمٍر - َسَلٌم ِهی َحتَّی َمْطلَِع اْلفَْجرِ - به نام خداوندی که بر 
همه وجود و هستی رحمان است ولی بر انسان رحیم هم می باشد – به 

درستی که آغاز تجربه نبوی پیامبر اسالم از مرحله لیله القدر پیامبر 

 - القدر  لیله  تحول  باب عظمت  در  می دانی  چه  تو   - شد  آغاز  اسالم 

چراکه تحول کیفی در مرحله لیله القدر بیشتر و بهتر از هزار ماه تحول 

تدریجی و کمی می باشد - البته این لیله القدر که برای هر انسانی دست 

یافتنی می باشد یک پروسسی است که تا مطلع الفجر کمال ادامه دارد« 

)سوره قدر(.

2 - مبانی دینامیزم بعثت پیامبر اسالم:

حال پس از اینکه دریافتیم که:

پروسس  بلکه یک  نبوده  دفعی  حادثه  اسالم یک  پیامبر  بعثت   – الف 

فردی و اجتماعی و تاریخی بوده است.

بعثت حضرت موسی و حضر ت  پیامبر اسالم برعکس  بعثت  ب – 

عیسی )که یک بعثت غیر تاریخی و دفعی بوده است( یک بعثت تاریخی 

بوده که نه تنها در طول 23 سال حیات نبوی پیامبر اسالم ادامه داشته 

است، بلکه از بعد از وفات پیامبر اسالم در بستر اسالم تاریخی دائما 

در حال انجام می باشد و تا پایان تاریخ بشریت و انجام رسالت اسالم 

تاریخی این بعثت در حال استمرار و تکوین می باشد.

ج – شب قدر یا لیله القدر پیامبر اسالم - که شیعه 27 رجب و اهل 

تسنن 24 رمضان و قرآن در ماه رمضان اعالم می کند - تنها مرحله 

آغاز بعثت پیامبر اسالم می باشد نه انجام آن.

تعمیم  می باشد  اسالم  پیامبر  قدر  لیله  کننده  تبیین  که  قدر  سوره   - د 

دهنده لیله القدر پیامبر اسالم برای همه انسان ها نیز هست، قرآن لیله 

القدر بعثت پیامبر اسالم را به عنوان یک پروسس فردی و اجتماعی 

و  انسانی  ذومراتب  کمال  الفجر،  مطلع  تا  که  می کند  تبیین  تاریخی  و 

اجتماعی و تاریخی استمرار پیدا می کند.

ه – بعثت پیامبر اسالم به علت اینکه یک پروسس فردی و اجتماعی 

به  که  می باشد  ذومراتب  امر  یک  حادثه،  یک  نه  می باشد  تاریخی  و 

موازات سیر زمان این کمال ذومراتب حاصل می شود.

و – بعثت پیامبر اسالم دارای سه شاخه موضوعی می باشد که عبارتند 

از:

1 - بعثت فردی یا شخصیتی خود پیامبر اسالم.

2 - بعثت اجتماعی پیامبر اسالم در راه تکوین مدینه النبی یا جامعه 

سازی پیامبر اسالم.

3 - بعثت تاریخی پیامبر اسالم که در بستر تکوین اسالم تاریخی در 

از  پس  و  کرد  پیدا  تکوین  اسالم  پیامبر  نبوی  حیات  ساله   23 طول 

وفات پیامبر اسالم این اسالم تاریخی و این بعثت تاریخی پیامبر اسالم 

حال  در  امروز  تا  که  گردد  ساری  و  جاری  زمان  بستر  در  توانست 

سیالن می باشد و تا پایان تاریخ این بعثت تاریخی استمرار دارد.

4 - شخصیت پیامبر اسالم آنچنانکه ابن خلدون می گوید یک امر سیال 

بوده که در بستر 23 سال حیات نبوی پیامبر اسالم تکوین پیدا کرده 

است، همین سیال بودن شخصیت پیامبر اسالم باعث شده تا بعثت فردی 

یک  و  مستمر  امر  یک  به صورت  اسالم  پیامبر  شخصیتی  بعثت  یا 

پروسس ذومراتب تکوین پیدا کند.

َعْنَک  َوَوَضْعنَا   - َصْدَرَک  لََک  نَْشَرْح  أَلَْم  ِحیِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ  ِ اللَّ »بِْسِم 
ِوْزَرَک - الَِّذی أَْنقََض َظْهَرَک - َوَرفَْعنَا لََک ِذْکَرَک - فَِإنَّ َمَع اْلعُْسِر یْسًرا 
- إِنَّ َمَع اْلعُْسِر یْسًرا - فَِإذَا فََرْغَت فَاْنَصْب - َوإِلَی َربَِّک فَاْرَغْب - به نام 
خداوندی که رحمان است بر همه وجود و هستی و بر انسان نیز رحیم 

هم می باشد - ای پیامبر اسالم آیا ما عسر و سختی های 23 ساله تکوین 

اسالم تاریخی را بستر تکوین و کمال شخصیت ذومراتب تو نکردیم و 

در سایه این کمال شخصیتی بود که تو توانستی بار سنگین مسئولیت 

انجام بعثت اجتماعی و بعثت تاریخی بر دوش خود بکشی و توسط این 

کمال شخصیتی بود که نامت را تا ابد بر لوح کتاب انسانیت زنده کردیم 
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پس تو موظف هستی به جای انتخاب ساحل امن پیوسته در راه تکوین 

این بعثت مستمر خود را به دریای عسرها و سختی های بعثت اجتماعی 

و تاریخی بیافکنی و تنها به این ترتیب است که تو می توانی به آن کمال 

نهائی دست پیدا کنی« )سوره شرح(. 

بعثت مستمر وجودی  بستر  در  اسالم  پیامبر  آنچنانکه شخصیت  ز – 

در حال کمال و تکامل 23 ساله بوده است، خود این کمال شخصیتی 

کمال  ابن خلدون می گوید »بسترساز  آنچنانکه  اسالم  پیامبر  ساله   23

وحی نبوی پیامبر اسالم شده است« بطوریکه آنچنانکه مرحوم مهندس 

سیر  این  می توانیم  »ما  می گوید  قرآن  آیات  تحول  سیر  در  بازرگان 

تحول و کمال آیات قرآن در طول 23 سال حیات نبوی پیامبر اسالم 

به صورت یک منحنی ریاضی ترسیم کنیم« آنچنانکه خود او در این 

کتاب کرده است. 

ح – بعثت اجتماعی پیامبر اسالم از زمانی آغاز شد که پیامبر اسالم 

بعد از 13 سال حیات نبوی در مکه، اقدام به هجرت به شهر یثرب کرد 

و در شهر یثرب پس از هجرت از مکه بود که پیامبر پروسس جامعه 

سازی یا بعثت اجتماعی خود را از سرگرفت که تا پایان عمر او، این 

پروسس ادامه داشت و ده سال طول کشید که حاصل این پروسس یا 

بعثت اجتماعی آنچنانکه شاه ولی هللا دهلوی در کتاب »حجه هللا بالغه« 

دینی  اقبال الهوری در »بازسازی فکر  از عالمه محمد  نقل  به  خود 

در اسالم« می گوید »تکوین یک جامعه الگوئی و نمونه ائی برای آینده 

تا شیوه بعثت اجتماعی و استمرار بعثت  بعثت تاریخی مسلمانان بود 

اجتماعی پیامبر اسالم برای مسلمانان آینده فراهم شود.«

اْلبَلَِد -  بَِهذَا  َوأَْنَت ِحلٌّ  اْلبَلَِد -  بَِهذَا  أُْقِسُم  َل  ِحیِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ  ِ »بِْسِم اللَّ
ْنَساَن فِی َکبٍَد - أَیْحَسُب أَْن لَْن یْقِدَر َعلَیِه  َوَواِلٍد َوَما َولَدَ - لَقَْد َخلَْقنَا اْلِ
لَهُ  نَْجعَْل  أَلَْم   - أََحدٌ  یَرهُ  لَْم  أَْن  أَیْحَسُب  لُبَدًا -  َماًل  أَْهلَْکُت  یقُوُل   - أََحدٌ 
- َوَما  النَّْجدَیِن - فََل اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ  َعینَیِن - َوِلَسانًا َوَشفَتَیِن - َوَهدَینَاهُ 
أَْدَراَک َما اْلعَقَبَةُ - فَکُّ َرقَبٍَة - أَْو إِْطعَاٌم فِی یْوٍم ِذی َمْسغَبٍَة - یتِیًما ذَا 
ْبِر  َمْقَربٍَة - أَْو ِمْسِکینًا ذَا َمتَْربٍَة - ثُمَّ َکاَن ِمَن الَِّذیَن آَمنُوا َوتََواَصْوا بِالصَّ
بِآیاتِنَا  َکفَُروا  َوالَِّذیَن   - اْلَمیَمنَِة  أَْصَحاُب  أُولَئَِک   - بِاْلَمْرَحَمِة  َوتََواَصْوا 
ُهْم أَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة - َعلَیِهْم نَاٌر ُمْؤَصدَةٌ - به نام خداوندی که بر همه 
وجود و هستی رحمان است ولی بر انسان رحیم هم می باشد - قسم به 

مدینه النبی یا قسم به بعثت اجتماعی تو ای پیامبر اسالم - همان جامعه 

و بعثت اجتماعی مستمری که شخصیت تو در آن حلول پیدا کرده است 

- سوگند به مدینه النبی و بعثت اجتماعی جامعه سازانه تو که پیوندش با 

بعثت شخصیت خودت صورت پدر و فرزند دارد چرا که این جامعه 

فردی خودت می باشد  اجتماعی شخصیت  نمونه  النبی  مدینه  یا  سازی 

پروسس  این  بستر  در  تو  فردی  شخصیت  تکوین  پروسس  آنچنانکه 

اجتماع سازی حاصل می شود، خود جامعه مدینه النبی نمایش شخصیت 

بزرگ شده خودت می باشد پس رابطه تو با این جامعه یا مدینه النبی از 

یک وجه رابطه پدرانه است و از وجه دیگر رابطه فرزندی می باشد 

بعثت  تو را در گرو  بعثت مستمر شخصیتی  ما  اینکه  دلیل  البته  و   -

اجتماعی قرار دادیم این است که رمز تکامل شخصیت فردی انسان در 

گرو درگیر شدن با درد و رنج و سختی های بعثت اجتماعی می باشد نه 

رهبانیت و دوری گزیدن از پروسس جامعه سازانه - آدمی چنین فکر 

می کند که بر بعثت تکوین شخصیت او قانونمندی حاکم نمی باشد و به 

صورت تصادفی شخصیتش تکوین پیدا می کند، لذا در این رابط است 

که او وقتی در مسیر جامعه سازی هزینه ائی می کند، می پندارد که آن 

هزینه او به هدر رفته است - آیا این ها فکر می کنند که پیوندشان با این 

جهان و جامعه یک رابطه یک طرفه است و این جهان و جامعه هیچ 

تمامی  که  - در صورتی  ندارد  آن ها  بعثت شخصیت  با  کنشی  رابطه 

مبانی شخصیت ساز آن ها اعم از معرفت و نگاه و زبان مبانی هستند 

که در بستر پراتیک با محیط برای انسان حاصل می شود و انسان فی 

نفسه جدا از اجتماع و بعثت اجتماعی نمی تواند صاحب زبان و نگاه 

با  انسانی  چنین  که  می شود  آن  دلیل  امر  همین  و   - بشود  شناخت  و 

تو   - نشود  اجتماع سازانه  پر سنگالخ و دشوار  پروسس  اشتیاق وارد 

چه می دانی که منظور از پروسس جامعه سازانه چه می باشد - حرکت 

رهائی بخش جامعه انسانی است - یا مبارزه ضد استثمارگرانه می باشد 

- تنها در عرصه مبارزه رهائی بخش و آزادی بخش و ضد استثمارگرانه 

جامعه سازانه است که اصحاب یمین تکوین پیدا می کند - همین اصحاب 

یمین هستند که در بستر پراتیک جامعه سازانه خود، با تکیه بر دو مؤلفه 

صبر و رحمت با سختی های راه مبارزه می کنند - برعکس اصحاب 

مشئمه که به دلیل تکفیر کردن این آیات سختی های جامعه مانند آتشی 

آن ها را در خود خواهد کشید« )سوره بلد(. 

ط - بعثت تاریخی پیامبر اسالم از زمانی تکوین پیدا کرد که با نزول 

آیات اول سوره مدثر و مزمل در مرحله آغاز شروع وحی نبوی بر 

پیامبر اسالم به او امر شد تا با بعثت مکانیکی درون گرایانه و رهبانی 

15 ساله حرائی وداع کند و وارد فاز پروسس جامعه سازانه مدنی و 

تکوین پروسس اسالم تاریخی بشود.

ِحیِم - یا أَیَها اْلُمدَّثُِّر - قُْم فَأَْنِذْر - َوَربََّک فََکبِّْر -  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ »بِْسِم اللَّ
ْجَز فَاْهُجْر - َوَل تَْمنُْن تَْستَْکثُِر - َوِلَربَِّک فَاْصبِْر  ْر - َوالرُّ َوثِیابََک فََطّهِ
- به نام خداوندئی که بر همه هستی و وجود رحمان است و بر انسان 

رحیم هم می باشد - ای پیامبر با بعثت مکانیکی و رهبانی و حرائی و 
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فردی و غارنشینی دور از اجتماع 15 ساله گذشته خود وداع کن - و 

خود را به پروسس جامعه سازانه مدنی و اسالم تاریخی بسپار - و تنها 

خدایت را در چنین عرصه ائی بزرگ بدار - و بعثت فردی و شخصیتی 

خودت را در بستر بعثت جامعه سازانه طلب کن - و با بزرگ کردن 

اعمال خود بر خدا منت مگذار - و در سنگالخ سختی های پراکسیس 

بعثت اجتماعی با تکیه بر خداوند صبر و مقاومت کن« )سوره مدثر 

- آیات 1 تا 7(. 

ی - گوهر بعثت پیامبر اسالم وحی نبوی یا تجربه نبوی پیامبر می باشد 

که این گوهر به صورت تدریجی در مدت 23 سال به موازات تکامل 

شخصیتی و وجودی پیامبر اسالم در بستر بعثت اجتماعی و تاریخی او 

رفته، آنچنانکه ابن خلدون می گوید »مانند یک جنین در وجود پیامبر 

اسالم تکامل پیدا کرد« که خود این تکامل پذیری وحی نبوی و نزول 

و  تاریخی  بعثت  هم  تا  گردید  باعث  آن  ساله  و سه  بیست  و  تدریجی 

هم اسالم تاریخی پیامبر اسالم تکوین پیدا کند. بنابراین بعثت تاریخی 

پیامبر اسالم ریشه در اسالم تاریخی و تکوین تدریجی 23 ساله وحی 

نبوی او دارد و البته بدون وحی تاریخی و اسالم تاریخی امکان تحقق 

بعثت تاریخی برای پیامبر اسالم نبود. 

تفاوت  اسالم  پیامبر  بعثت  تاریخ  با  اسالم  پیامبر  تاریخی  بعثت  ک – 

می کند چراکه وقتی که می گوئیم بعثت تاریخی، منظورمان استمرار امر 

بعثت در چارچوب مدینه النبی پیامبر یا جامعه مسلمانان بعد از وفات 

پیامبر اسالم می باشد که در بستر تاریخ پس از وفات پیامبر اسالم توسط 

پیشگامان - آنچنانکه پیامبر اسالم فرمود »العلما ورثه النبیاء« - در 

استمرار حرکت پیامبر اسالم به انجام آن می پردازند. ولی تاریخ بعثت 

داللت بر زمان تحقق اولین بعثت فردی و اتصال وجودی پیامبر اسالم 

اول سوره علق  آیه  پنج  نزول  توسط  با سرچشمه وحی در غار حرا 

می کند. بنابراین مطابق آنچه که فوقا مطرح کردیم مبانی دینامیزم بعثت 

پیامبر اسالم عبارتند از:

1 - نزول تدریجی بیست و سه ساله گوهر بعثت یعنی وحی نبوی پیامبر 

اسالم به جای انزال دفعی این آیات مانند الواح موسی.

2 - بستر جامعه سازانه یا تکوین مدینه النبی نزول تدریجی وحی نبوی 

پیامبر اسالم.

3 - پیوند تکامل شخصیتی پیامبر اسالم با تکامل وحی نبوی و تکامل 

پروسس جامعه سازانه و تکامل اسالم تاریخی.

این سه عامل مبانی دینامیزم بعثت پیامبر اسالم را تشکیل می دهند، به 

طوری که اگر هریک از این سه عامل وجود نمی داشت بعثت تاریخی و 

اجتماعی و شخصیتی پیامبر اسالم مانند بعثت حضرت موسی و عیسی 

بدل به بعثت دفعی می شد زیرا در یک رابطه مقایسه ائی بین حرکت 

جامعه سازانه پیامبر اسالم با حرکت جامعه سازانه حضرت موسی این 

بارز  تفاوت  که  می شود  شفاف مشخص  و  به صورت عریان  حقیقت 

بین این دو بعثت بازگشت پیدا می کند به فقدان دینامیزم بعثت حضرت 

موسی و دینامیزم بعثت پیامبر اسالم، زیرا آنچنانکه قبال هم به اشاره 

مطرح کردیم؛

داشته و حضرت  دفعی  بر حضرت موسی صورت  نزول وحی  اوال 

نزول  آن  برعکس  شد،  تورات  الواح  مرحله صاحب  یک  در  موسی 

وحی بر پیامبر اسالم صورت تدریجی و پروسسی داشته است و در 

مدت 23 سال قرآن در بستر سخت ترین پراتیک های اجتماعی بر پیامبر 

اسالم نازل شده است.

ثانیا نزول وحی بر موسی از آن که صورت دفعی و بیرون از پروسس 

اجتماعی داشته، تکامل پذیر نبوده و تقریبا تمامی آیات تورات حضرت 

موسی صورت یکسان و یکنواختی داشته است، برعکس آن نزول آیات 

وحی بر پیامبر اسالم صورت یکنواخت نداشته بلکه بالعکس آنچنانکه 

ابن خلدون می گوید به موازات 23 سال تکامل شخصیت پیامبر در بستر 

پراکسیس جامعه سازانه مدینه النبی، این وحی رفته رفته تکامل کرده 

است و مانند یک جنین بزرگ شده است.

ثالثا هر چند وحی حضرت موسی دارای احکام فقهی اجتماعی می باشد، 

اما به دلیل اینکه خود احکام فقهی تورات موسی صورت نهادی دارند 

نه موومانی - آنچنانکه در چارچوب اصل اجتهاد در اصول و فروع 

قرآن و وحی نبوی پیامبر اسالم شاهد آن هستیم - لذا مهم ترین مشخصه 

ساله   23 تدریجی  نزول  جامعه سازانه  بستر  اسالم  پیامبر  نبوی  وحی 

پیامبر اسالم می باشد، بطوریکه از همان آغاز یعنی در  نبوی  تجربه 

آیه   5 با  وحی  نزول  که  اسالم  پیامبر  حرائی  ساله   15 بعثت  خاتمه 

پیامبر  بر  نازل شده  آیات مدنی  آخرین  تا  اول سوره علق شروع شد 

اسالم - که آیات اول سوره مائده می باشد - همگی در راستای پروسس 

در  وحی  تدریجی  نزول  همین  و  می باشد  اسالم  پیامبر  جامعه سازانه 

راستای حرکت جامعه سازانه پیامبر اسالم باعث تولد اسالم تاریخی یا 

اسالم سیاسی بعثت شده است. 

صد البته این اسالم تاریخی یا این اسالم سیاسی پیامبر اسالم با اسالم 

حکومتی که توسط بنی امیه و بنی عباس بنیانگذاری شد و بعدا توسط 

عثمانیان و صفویه ادامه پیدا کرد و امروز توسط رژیم مطلقه فقاهتی 

شده  افراشته  بر  آن  علم  داعش  و  المسلمین  اخوان  و  القاعده  و  ایران 

است تفاوت ماهوی از فرش تا عرش دارد، چراکه منظور از اسالم 
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تاریخی و  پیامبر اسالم داللت بر سمتگیری  یا اسالم سیاسی  تاریخی 

در  می کند،  آینده  تا  آغاز  از  اسالم  پیامبر  نبوی  تجربه  جامعه سازانه 

صورتی که اسالم حکومتی داللت بر اسالم ابزاری ارباب قدرت می کند 

که با تکیه بر این اسالم ابزاری در کادر اسالم فقاهتی، اسالم روایتی 

و اسالم والیتی کوشیده اند و می کوشند تا به هویت نامشروع و نامقبول 

سیاسی خود مشروعیت و مقبولیت آسمانی و مذهبی بخشند و به همین 

دلیل است که امام علی در کل نهج البالغه حتی برای یکبار هم اعالم 

نکرده که »حکومت حق ما و خانواده ما می باشد« و اصال اشاره ائی 

به داستان غدیر نمی کند، بلکه برعکس در جابجای نهج البالغه حکومت 

را حق مشروع مردم می داند و به همین دلیل هم است که امام علی در 

اولین  که  الصالح  نهج البالغه صبحی  - س 8  خطبه 92 - ص 136 

خطبه امام - در برابر دعوت مردم پس از قیام و کشتن عثمان می باشد 

- در رد قبول خالفت با بیان:

»دَُعونِی َو اِْلتَِمُسوا َغْیِری - مرا رها کنید و دیگری را برای خالفت 
انتخاب کنید - َو إِْن تََرْکتُُمونِی فَأَنَا َکأََحِدُکْم َو لَعَلِّی أَْسَمعُُکْم َو أَْطَوُعُکْم 

ِلَمْن َولَّْیتُُموهُ أَْمَرُکْم َو أَنَا لَُکْم َوِزیراً َخْیٌر لَُکْم ِمنِّی أَِمیراً - و اگر مرا 
رها کنید و دیگری برای خالفت بر خود انتخاب کنید من نسبت به خلیفه 

مورد انتخاب شما از خود شما مطیع تر خواهم بود و مطمئن باشید که 

اگر من مشاور و یاور شما باشم برای شما از امیر شدنم بر شما بهتر 

خواهد بود.«

و باز در رابطه با نفی اسالم حکومتی بود که امام علی در خطبه 162 

نهج البالغه - ص 231 - س 5 صبحی الصالح در پاسخ یکی از یارانش 

که با بیان:

»کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ - چگونه قریش 
و شیخین که قوم شما بودند شما را از خالفت منع کردند در صورتی 

ابوبکر و عمر و عثمان سزاوار تر بودی؟«  از  این مقام  به  که شما 

می خواست اندیشه اسالم حکومتی خود را در برابر اسالم سیاسی امام 

علی مطرح کند، می گوید: »یَا أََخا بَنِی أََسٍد إِنََّک لَقَِلُق اَْلَوِضیِن - ای 

برادر من زین اسبت لق است« امام با جمله زین اسبت لق است که 

یک مثال عربی می باشد به طرف فهماند که ساز را از دهان گشادش 

می زند و در راهی اشتباه فکر می کند چراکه حکومت حق مردم است 

اشتباه  اگر  کردند  انتخاب  مردم  که  طور  هر  قدرت،  حاکمین  حق  نه 

به معاویه  نامه ای  امام در  دلیل  به همین  باز درست است و  باشد  هم 

در همین نهج البالغه بارها از انتخاب مهاجرین و انصار در سقیفه به 

عنوان معیار مشروعیت انتخاب خودش بعد از قتل عثمان توسط مردم 

یاد می کند و لذا در همین رابطه در ادامه همین خطبه 162 است که 

امام می فرماید: »َو َهلُمَّ اَْلَخْطَب فِی اِْبِن أَبِی ُسْفیَاَن - جریان خلفای قبل 

از من را رها کن بچسب به معاویه که امروز طرفدار اسالم حکومتی 

شده است و اسالم حکومتی را در برابر اسالم سیاسی ترویج می کند.«

امام علی در خطبه  نفی اسالم حکومتی است که  با  باز در رابطه  و 

216 - ص 335 - س 7 صبحی الصالح می فرماید:

»فَلَ تَُکلُِّمونِی به ما تَُکلَُّم بِِه اَْلَجبَابَِرةُ - با من آن طور که با حاکمان 
قدرت سخن می گویند، سخن نگوئید - َو لَ تَتََحفَُّظوا ِمنِّی به ما یُتََحفَُّظ 

َو   - نایستید  قدرت  مانند حاکمان  من  برابر  در   - اَْلبَاِدَرِة  أَْهِل  ِعْندَ  بِِه 
بِاْلُمَصانَعَِة - در برابر من مثل در برابر حاکمان قدرت  تَُخاِلُطونِی  الَ 

مداحی نکنید - َو لَ تَُظنُّوا بِی اِْستِثْقَالً فِی َحّقٍ قِیَل ِلی - از انتقاد علنی بر 

من ترس وحشت نداشته باشید - َو لَ اِْلتَِماَس إِْعَظاٍم ِلنَْفِسی - فکر نکنید 

که من خودم را فوق انتقاد می دانم و خط قرمزی برای انتقاد از خودم 

أَِو اَْلعَْدَل أَْن یُْعَرَض  َمِن اِْستَثْقََل اَْلَحقَّ أَْن یُقَاَل لَهُ  تعیین کرده ام - فَِإنَّهُ 

َعلَْیِه َکاَن اَْلعََمُل بِِهَما أَثْقََل َعلَْیِه - زیرا کسی که انتقاد از عملش برایش 
سنگین باشد انجام آن عمل به عدالت و حق برای او دو برابر سنگین تر 

خواهد بود - فَلَ تَُکفُّوا َعْن َمقَالٍَة به حّقٍ أَْو َمُشوَرٍة به عدٍل - نظرات و 

پیشنهادتان خودتان را به من بدهید و از گفتن به حق و مشورت به عدل 

با من خودداری نکنید - فَِإنِّی لَْسُت فِی نَْفِسی به فوِق أَْن أُْخِطَئ - من 

آَمُن ذَِلَک ِمْن فِْعِلی  خودم را مصون از خطا و اشتباه نمی دانم - َو لَ 

– من هم در عمل ایمن از خطا نیستم خطاهای من را به من بگوئید.«

اسالم  مشخصات  می شود  مشاهده  علی  امام  فوق  کالم  از  آنچنانکه 

حکومتی از نظر امام علی عبارتند از:

الف – تکیه بر قدرت به جای مردم.

ب – تکیه بر تکلیف به جای حق.

ج – تکیه بر خودرائی به جای مشورت با مردم. 

د - نقد ناپذیری به جای اعتقاد به نقد توسط مردم.

ه – تکیه بر تمرکز قدرت به جای تقسیم قدرت شورائی در عرصه های 

قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، معرفت و اطالعات.

ادامه دارد
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الف - آنچه در جلسه اول پالتاکی گذشت: 
محورهای پلمیک جلسه اول پالتاکی از آنجائیکه موضوع آن »مسیر دموکراسی در ایران« بود عبارت 

است از:

1 - آیا جامعه ایران یک جامعه دینی است یا یک جامعه غیر دینی و سکوالر یا الئیک می باشد؟

2 - اگر به فرض قبول کردیم که جامعه ایران یک جامعه دینی است، آیا باالجبار در یک جامعه دینی 
دموکراسی از کانال دین می گذرد یا از کانال عدالت اجتماعی و تشکالت نهادینه شده توده ائی؟

3 - چگونه ثابت کنیم که جامعه امروز ایران یک جامعه دینی است در صورتی که مبارزه با رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم بر ایران توسط توده های مردم امروز در جامعه ایران به صورت مخالف با اسالم 

فقاهتی نمودار می شود؟

4 - اینکه بگوئیم در جامعه ایران یا در جامعه دینی دموکراسی از کانال دین می گذرد یک حرف عام 
و کلی است که از این ادعای مجرد هیچگونه مابه ازاء عملی زایش نمی کند و این ادعای مجرد و کلی 

در حرف باقی می ماند.

5 - دموکراسی تنها از طریق به صحنه اجتماعی کشیدن مردم حاصل می شود نه از طریق بازسازی 
و اصالح دین مورد اعتقاد مردم.

6 - دموکراسی تنها از طریق تشکل و سازماندهی توده ها حاصل می شود نه از طریق دین ذهنی و 
مجرد.

7 - تا زمانی که مردم ایران درون ارگان های اقتصادی و اجتماعی خود سازماندهی نشوند دموکراسی 
در ایران حاصل نمی شود.

8 - عاملی که باعث می گردد تا مردم ایران به صحنه اجتماعی بیایند دین نیست بلکه شعار دموکراسی 
و شعار عدالت اجتماعی است.

9 - در هیچ جای دنیا تا کنون دموکراسی منهای عدالت اجتماعی تحقق پیدا نکرده است، بنابراین اگر 
دموکراسی بخواهد با مقوله دیگری هم پیوند پیدا کند آن مقوله قطعا عدالت اجتماعی است نه دین، لذا 

طرح پیوند بین دین و دموکراسی در این سرمقاله یک پیوند الیتچسبک و مع الفارق می باشد.

10 – اگر به فرض بپذیریم که تنها از طریق دین اصالح شده یا بازسازی شده در ایران می توان 

به دموکراسی و عدالت اجتماعی دست 
این اصالح  امروز  ایران  پیدا کرد، در 
باید  نیروهائی  ساختاری دین توسط چه 
در  دینی  اصالح  این  آیا  بگیرد؟  انجام 
فقاهتی  دین  اصالح  صورت  به  ایران 
توسط روحانیت حوزه های فقاهتی ممکن 
می باشد یا به صورت احیای درون دینی 
دین  این  رسمی  متولیان  نخبگان  توسط 
توسط  دینی  برون  بازسازی  توسط  یا 
آنچنانکه  یا  دین؟  این  نظری  پیشگامان 
فکر  بازسازی  این  بود  معتقد  شریعتی 
باید  شرایط  این  در  ما  جامعه  در  دینی 
انجام  به  مذهبی  روشنفکران  توسط 

برسد؟ کدامین؟

11 - تنها شعار امنیت و نان و آزادی 
جامع  می تواند  که  است  زمان  این  در 

ایران را به دموکراسی برساند.

12 - در ایران امروز برای سازماندهی 
به  نیل  ایران در راه  توده های  و تشکل 
دموکراسی و عدالت اجتماعی ما بدون 
نمادسازی نمی توانیم به نهادسازی دست 
ایران  مردم  توده های  چراکه  بکنیم  پیدا 
نمادها  جذب  اول  سازماندهی،  راه  در 
و  سازمان ها  جذب  بعد  و  می شوند 

تشکل ها و نهادها می گردند.

13 - نان بدون آزادی و آزادی بدون نان 

کی
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جلسات پالتاکی3
 در ترازوی

دین بازسازی شده به عنوان تنها سرپل استحاله دموکراسی و عدالت اجتماعی
از صورت آکادمیک و نظری به باور و ایمان مردم در ایران
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دست نایافتنی است، بنابراین برای اینکه بتوانیم مردم ایران را امروز 
سازماندهی بکنیم و به صحنه اجتماعی بیاوریم باید به جای شعارهای 
مجرد و عام و کلی شعارهای مشخص و کنکریت بدهیم همان شعارهای 

حداقلی که از زندگی آن ها عبور می کند مثل نان و آزادی.

ما  باید شعارهای حداقلی و حداکثری  ایران  امروز  14 – در جامعه 
هماهنگ با زندگی مردم مطرح بشود نه خیال های مجرد روشنفکری.

و  حداکثری  شعار  یک  آزادی«  و  برابری  و  »عرفان  شعار   -  15
درازمدت می باشد طرح کلی آن به درد جامعه امروز ما نمی خورد، 
ما باید بتوانیم این شعارهای حداکثری در قالب شعارهای حداقلی وارد 

وجدان اجتماعی مردم ایران بکنیم.

16 - شعار عدالت اجتماعی هم یک شعار کلی است که برای حداقلی 
کردن آن باید آن را به صورت نفی تبعیضات اعم از تبعیض قومی و 
به صورت کنکریت و مشخص در  تبعیض طبقاتی  تبعیض جنسی و 

ایران درآوریم.

17 - شعار اصالح دینی مردم ایران به دو شکل می توانیم مطرح کنیم 
و  زندگی  از  و جدای  و مجرد  آکادمیک  به روش  دینی  یکی اصالح 
نیاز مردم گوشت و پوست و استخوان دار ایران، دوم اصالح دینی و 
آن ها  از زندگی  از طریق عبور مشخص  ایران  اصالح مذهبی مردم 

توسط تحلیل مشخص از شرایط مشخص و نیاز مشخص مردم ایران.

18 - تکیه بر تحقق دموکراسی از مسیر دین در ایران باعث می شود تا 
دستیابی به دموکراسی در ایران ده ها سال طول بکشد.

19 - جامعه امروز ایران در کمین یک خطر بزرگ است و آن ظهور 
نو به نو پوپولیسم تحت شعار عدالت اجتماعی و جایگزین کردن شعار 
عدالت به جای دموکراسی است که تاریخ گذشته سیاسی ایران نشان داده 
است که این شعار در جامعه ایران به علت فقر و تنگناهای اقتصادی 

مردم ایران جواب می دهد.

نکند  پیدا  تکوین  مدنی  نهادهای  ایران  جامعه  در  که  زمانی  تا   -  20
امکان دستیابی به دموکراسی وجود ندارد.

کانال ممکن  از کدام  ایران  امروز  نهادسازی مدنی در جامعه   – 21
می باشد جنبش یا گروه های سیاسی؟

22 - برای جذب و به صحنه اجتماعی آوردن توده ها در جامعه امروز 
ایران باید تالش کنیم که مبارزه سیاسی و اجتماعی توده ها را در ایران 

امروز کم هزینه بکنیم.

ب – باز هم کالمی دردمندانه با خویشاوندان پالتاکی:
برای  این رابطه  کبیرمان شریعتی که در  از کالم معلم  تاسی  با   -  1
همیشه نصب العین ما خواهد بود اینکه »هنگام شنیدن دیالوگ جلسات 

آن ها چه بگوئیم،  پاسخ  تا در  باشیم  آن  آنکه در فکر  از  بیش  پالتاکی 
می کوشیم تا خود را عادت بدهیم که سر پا گوش بشویم تا بفمهیم که آن ها 
چه می گویند« و آنچنانکه حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری در 
ص 5 - فصل معرفت و تجربه دینی – س 18- کتاب بازسازی فکر 
دینی می گوید: »دعای همیشه پیامبر اسالم خطاب به خداوند این بوده 
که می فرمود: الهم ارنی الشیاء کماهی - خداوندا چیزها را همانگونه 
که هستند به من بنمایان« بنابراین نکته ائی که در سر آغاز هر برخورد 
نظری و تئوریک ما با جلسات پالتاکی باید تکرار بشود اینکه بیش از 
هر چیز وظیفه ما در برخورد با پالتاکی فهم مضمون دیالوگ پلمیک 
و  واژه  غنی ترین  و  بزرگ ترین  شاید  می باشد چراکه  پالتاکی  جلسات 
کلمه ائی که در ادبیات فارسی وجود دارد واژه و کلمه تفاهم است که 
به معنای این است که دو طرف همدیگر را فهم کنند و لذا تا زمانی 
که کالم همدیگر را فهم نکنیم امکان ایجاد رابطه دیالکتیکی بین ما و 
پالتاکی جهت اعتالی تئوریک در کانتکس فرایند ترویجی حرکت نشر 
مستضعفین در این شرایط ایجاد نخواهد شد و قطعا پالتاکی هم گرفتار 
همان آفت تکرار و یکنواختی و مجرداندیشی و روشنفکرزدگی می شود 
که خروجی نهائی آن این خواهد شد که از این دیگ هم بخاری برای 

توده های گرفتار ما حاصل نشود.

بنابراین آنچه در این رابطه بیش از هر چیز ذهن ما را به خود مشغول 
و  کمی گرائی  و  تکرار  گرفتار  پالتاکی  اینکه  برای  اینکه  است  کرده 
سطحی نگری و مجرد اندیشی و تاکتیک زدگی و پوپولیسم و آفت های 
دیگر نشود باید جلسات یا بهتر است که بگوئیم هر جلسه پالتاکی دارای 
ما مسئولین نشر مستضعفین در  تا هم  باشد  مثبتی  ثمره  فونکسیون و 
این عرصه بتوانیم نه به عنوان تماشاگر صحنه پالتاکی بلکه به عنوان 
بازیگری در حاشیه از ثمرات و میوه های نظری و پلمیک پالتاکی بهره 
مند شویم و هم خود جلسات پالتاکی به صورت یک پروسس درآید تا 

هر جلسه ای بتواند بارورتر از جلسات قبل ظاهر شود.

برای انجام و نیل به این مقصود تمام راه ها به رم ختم خواهد شد یعنی 
زمانی جلسات پالتاکی می تواند دارای فونکسیون و ثمره مثبت باشد که 
ما مسئولین نشر مستضعفین به صورت گوش در برابر پالتاکی قرار 
بگیریم و بعد از مرحله گوش و فهم دیالوگ پلمیک پالتاکی آن محصول 
گوش را بر روی سندان نشر مستضعفین چکش کاری بکنیم تا بتوانیم 
تاثرات  می پذیریم  تئوریک  تاثیر  که  اندازه  همان  به  پالتاکی  تنور  در 
مثبتی هم ایجاد نمائیم. برای انجام این مهم بر خود واجب می دانیم که 
در هر جلسه و در هر بخشی از »سلسله نوشتار نیم نگاهی به پالتاکی« 
ما مقدمتا پس از طرح نکته نظرات خویشاوندان در جلسه پالتاکی ابتدا 
به لحاظ ساختاری و مکانیزمی خود آن جلسه مشخص پالتاکی را مورد 
آسیب شناسی قرار دهیم. در همین رابطه آنچه که در اینجا در خصوص 

آسیب شناسی جلسه اول پالتاکی می توانیم بگوئیم اینکه:
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ضعیف  آنچنان  بعضا  اما  بود  خوب  اکثرا  چه  اگر  صدا  کیفیت   -  1
بود که امکان فهم درست کالم نبود هر چند که یکی از خویشاوندان 
تالش می کرد تا با بازخوانی کالم نامفهوم این افراد را تفهیم کند علی 
ایحاله این تالش هم نتوانست به صورت صد در صد سخن آن دسته 
از خویشاوندان را قابل فهم کند. امید آن داریم که با مدیریت خویشاوند 
هماهنگ کننده این نقص فنی در آینده بر طرف شود تا ما بهتر بتوانیم 

از نظرات دوستان بهره کافی و وافی ببریم.

2 - آنچنانکه در قسمت اول این نوشتار مطرح کردیم هرگز از نظر ما 
اهمیت جلسات پالتاکی به کمیت شرکت کنندگان بستگی ندارد و شاید 
نتیجه عکسی هم داشته باشد لذا از نظر ما آنچه باعث تقویت و استمرار 
نشست های پلمیک پالتاکی می شود ارتقاء کیفی جلسات می باشد که این 
مهم زمانی حاصل می شود که حتی اگر به صورت دعوتی هم که شده 
باشد تنها افراد کیفی صاحب نظر در این نشست ها حضور پیدا کنند و 
گرنه اگر حتی به صورت اقلیت هم افراد کمی وارد بحث پلمیک بشوند 
به سمت کمی می برند  پالتاکی را  پلمیک  قطعا سمت و سوی حرکت 
که برای انجام این مقصود تنها کافی است تا توسط افراد غیر صاحب 
نظر یک سوال سطحی و کمی مطرح شود، از بعد از رها شدن این 
تیله است که هماهنک کنندگان و شرکت کنندگان کیفی در جلسات جهت 

پاسخگوئی مجبور می شوند تا دنبال آن تیله حرکت کنند.

به همین دلیل ما باز هم مانند گذشته تکرار می کنیم که فرایند حرکت 
به  پالتاکی  تبلیغی و ما هرگز ارزش  نه  فرایند ترویجی است  پالتاکی 
تعداد شرکت کنندگان نمی سنجیم بلکه بالعکس تنها به دستاورد تئوریک 
آنچنانکه نقل  پلمیک فکر می کنیم. برای مثال  این نشست های  دیالوگ 
می کنند هگل هر روز وقت صبحانه خوردن خود با جمع بندی و مطالعه 
اخبار انقالب کبیر فرانسه مترصد این بود تا ببیند این انقالب بزرگ 
چه نوآوری تئوریک برای بشریت به همراه می آورد، لذا از نظر هگل 
ارزش انقالب کبیر فرانسه فقط به آن نوآوری های تئوریکی بود که این 
حادثه عظیم تاریخ بشر می توانست با خود بیاورد نه چیزی دیگر. ما 
هم با تاسی از نگاه هگل با رصد کردن تمام عیار نشست های پلمیک 
نهائی و مرحله ائی نشست های  ببینیم خروجی  آنیم که  پالتاکی مترصد 

پلمیک پالتاکی چه نوآوری تئوریکی خواهد بود؟

چراکه عالوه بر اینکه ما بحران امروز جامعه و جنبش های چهارگانه 
تنها  شرایطی  چنین  در  می کنیم  تعریف  تئوریک  بحران  در  را  ایران 
این  راهگشای  تبلیغی  نه  ترویجی  مضمون  و  فرایند  با  نشست هایی 
بحران می دانیم، بنابراین در این رابطه است که معتقدیم که خویشاوندان 

هماهنگ کننده جلسات پالتاکی نباید:

اوال گرفتار تاکتیک زدگی بشوند.

در ثانی نباید به آفت کمی گرائی مبتال گردند، که هر دو این آفات جلسات 

پالتاکی را گرفتار تکرار و پوپولیسم و کمی گرائی و سطحی نگری و 
در نهایت بن بست می کند.

پالتاکی به این است که در پیوند با  به همین ترتیب ارزش هر جلسه 
محتوای  اعتالی  بستر  بتواند  دیالکتیکی  به صورت  خود  قبل  جلسات 
نظری در نشست های مستمر پالتاکی فراهم کند، بنابراین هرگز با اعالم 
تعداد شرکت کننده نباید حرکت پالتاکی را از فرایند ترویجی به سمت 
آفتی است  این بزرگ ترین  بکنیم  نیرو منحرف  تبلیغی و جذب  فرایند 
قول  به  آنچنانکه  پالتاکی نشسته است  پلمیک  که در کمین نشست های 
تعداد  به  افرادی  ترویجی »ارزش  فرایند  در  مان شریعتی  کبیر  معلم 
انگشت های یک دست که بتوانند تولید فکر کنند نه توزیع اندیشه دیگران 
شناسی  اسالم  در کالس های  به صورت رسمی  که  نفری  از هزاران 
نکته ائی  دلیل  به همین  و  بود«  بیشتر خواهد  ارشاد شرکت می کردند 
نباید از نظر دور بدارند اینکه بزرگ ترین و  پالتاکی  که خویشاوندان 
اصلی ترین آفتی که حرکت ارشاد را در سال 51 به بن بست و شکست 
کشانید همین حاکمیت اندیشه کمی گرائی بر حرکت ارشاد بود که البته 
در درس 38 به بعد، شریعتی مانند سیدجمال به این ضعف استراتژیک 

خود پی برد ولی افسوس که زمان دیگر در خدمت شریعتی نبود.

به همین دلیل با بسته شدن ارشاد حتی به تعداد انگشتان یک دست هم 
و  فکر  تولید  فکری شریعتی  در چارچوب حرکت  بتوانند  که  افرادی 
اندیشه بکنند - نه توزیع گفته های شریعتی - از ارشاد متولد نشد و همین 
سترون بودن حرکت ارشاد بود که باعث شد تا با بسته شدن ارشاد نه 
تنها آنچنانکه شریعتی در درس 38 اسالم شناسی می گفت در دورترین 
دهات ایران درب حسینیه ارشاد باز نشد، بلکه با بسته شدن درب ارشاد 
در آبان ماه 51 برای همیشه درب حسینیه ارشاد هم بسته شد و این آفتی 
بود که ساواک پهلوی بهتر از مدیران ارشاد در آن زمان فهم می کرد 
چراکه با دستگیری شریعتی یا مخفی شدن او از آبان ماه 51 بیش از 

چند نامه شریعتی هیچ محصولی نصیب این حرکت نشد.

لذا در این رابطه بر خود واجب می دانیم که باز هم تاکید و تکرار کنیم 
که منهای نوآوری تئوریک انتظار دیگر ما از پلمیک جلسات پالتاکی 
تولید انسان هائی است که بتوانند تولید فکر بکنند نه توزیع و نشخوار 
سبب  به  پالتاکی  برای  مهم  این  انجام  و  دیگران  اندیشه های  یکطرفه 
زنده بودن و دو طرفه بودن دیالوگ امری ممکن می باشد. باشد که ما 
بتوانیم ثمره نشست های پالتاکی به صورت انسان های تولید کننده تئوری 
و فکر در این عرصه هر چند درازمدت بچینیم تا توسط آن امکان آن 
پیدا کنیم که بتوانیم یک خالء بزرگ در حرکت ارشاد و شریعتی بر 
طرف نمائیم و آن خالء آنچنانکه مطرح کردیم ضعف در افرادی است 
که توانائی تولید فکر داشته باشند هر قدر از این سرمایه غنی تر شویم 
استمرار این حرکت در این شرایط بحران تئوریک برای ما ممکن تر 
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خواهد بود و آنچنانکه در قسمت اول نیم نگاهی به پالتاکی مطرح کردیم 
برای دستیابی به افرادی که توان تولید اندیشه داشته باشند باید آنچنانکه 
فرانسیس بیکن می گفت افرادی عسل ساز مانند زنبور عسل بسازیم نه 
افرادی مورچه صفت که فقط قدرت انبار کردن دانستن ها توسط کثرت 
مطالعه داشته باشند یا افرادی عنکبوت صفت که فقط قدرت تولید بافتن 

ذهنی و مجرد دارند.

ج - ما و جلسه اول پالتاک: 
حال به قول معلم کبیرمان شریعتی پس از این دو مقدمه بی ربطه االولی 
و بی ربطه الثانی از هر چه بگذریم سخن خویش خوش تر است، لذا 

بدون مقدمه می پردازیم به اصل موضوع:

1 - اولین موضوعی که در جلسه اول پالتاکی مطرح شد اینکه گفته 
شد در جامعه ایران دموکراسی از دین نمی گذرد بلکه از مقوله عدالت 
کنیم  مطرح  باید  دوستان  نظریه  این  به  پاسخ  در  می گذرد.  اجتماعی 
که اصال دین و عدالت اجتماعی از یک جنس نیستند که ما بخواهیم 
قرار  یکدیگر  به  نسبت  آلترناتیوی  رابطه  یک  در  را  آن ها  بتوانیم  یا 
دین  بالعکس  یا  بکنیم  دین  جایگزین  را  اجتماعی  عدالت  یعنی  دهیم، 
و  دورانت  ویل  آنچنانکه  چراکه  بکنیم  اجتماعی  عدالت  جایگزین  را 
هگل می گویند دین یک نیروی اجتماعی و شاید بهتر باشد که بگوئیم 
بزرگ ترین نیروی اجتماعی در یک جامعه دینی می باشد، در صورتی 
که عدالت اجتماعی نیروی اجتماعی نیست بلکه ایده و آرمان اجتماعی 

است.

بنابراین اصال این دو مقوله دو موضوعی که بتوانند جایگزین هم بشوند 
نیستند بلکه بالعکس این دو دارای پیوند ساختاری و تکوینی می باشند 
مثل پرولتاریا و سوسیالیسم، چراکه پرولتاریا نیروی اجتماعی تکوین 
به عنوان دو  دهنده سوسیالیسم است و هرگز پرولتاریا و سوسیالیسم 
موضوع جایگزین شونده هم نمی باشند و برای تحقق و تکوین تاریخی 

نیازمند ساختاری و تاریخی به همدیگر دارند.

2 - موضوع دومی که در جلسه اول پالتاک مطرح شد اینکه آیا واقعا 
جامعه ایران یک جامعه دینی است یا یک جامعه سکوالر می باشد؟ در 
رابطه با این سوال نخست باید مطرح کنیم که معیار دینی بودن یک 
تاریخی آن از نظر  با خودویژگی های  ایران  یا جامعه در کشور  فرد 
نبوت حضرت عیسی و  یا  پیامبر اسالم  نبوت  به خداوند و  اعتقاد  ما 
حضرت موسی و همچنین اعتقاد به رستاخیز و قیامت است و برعکس 
آنچه خویشاوندان در این جلسه مطرح کردند دینی بودن جامعه ایران 
یک امری نیست که فقط مختص و خاص ایران باشد زیرا از نظر ما 
جامعه امروز آمریکا و انگلیس و آلمان و ایتالیا و غیره هم جامعه دینی 

می باشند، هر چند رژیم های حکومتی آن ها سکوالر است.

معلول حمایت  آمریکا  در  پسر  بوش  و  نئوکان ها  پیروزی  مثال  برای 
کلیسا در جامعه آمریکا از نئوکان ها بود چراکه آنچنانکه جرج سورس 
می گوید نئوکان ها یا محافظه کاران آمریکا از دو مؤلفه بنیادگرائی یعنی 
و  می باشند  برخوردار  مذهبی  و  دینی  بنیادگرائی  و  بازار  بنیادگرائی 
حتی در آلمان امروز روستاهای آلمان توسط نوع مذهبشان که کاتولیک 
و یا پروتستان باشند مشخص شده اند. در جامعه امروز ژاپن هم که یک 
از 800 هزار  بیش  بودا هستند  دین  به  دینی می باشد و معتقد  جامعه 
خدا به صورت هشتصد هزار مجسمه مادیت پیدا کرده است. بنابراین 
وقتی که می گوئیم جامعه امروز ایران یک جامعه صد در صد دینی 
است مقصودمان این نیست که این مردم معتقد به اسالم فقاهتی و اسالم 
روایتی و اسالم و الیتی و اسالم شفاعتی هستند یا اینکه مردم ایران 
پشتیبان رژیم مطلقه فقاهتی هستند، بلکه بالعکس مقصود آن است که 
تعداد دینداران سیاسی که در طول 36 سال گذشته به دست این رژیم 
مطلقه فقاهتی حاکم یا اعدام شده اند و یا در زندان های این رژیم توتالی تر 
زندانی های  و  اعدام ها  کل   %90 از  بیش  گذرانده اند  عمر  و  شکنجه 
دین  سنگر  اکنون  هم  و  است  بوده  گذشته  سال   36 طول  در  سیاسی 
به عنوان بزرگ ترین عامل انگیزه مبارزه با رژیم مطلقه فقاهتی در 
ایران می باشد، سنگری که در طول 36 سال گذشته به عنوان سنگری 
آینده  در  قطعا  و  است  بوده  فقاهتی  مطلقه  رژیم  توسط  تسخیرناپذیر 

اینچنین خواهد بود.

برای فهم دینی بودن جامعه ایران توسط روشنفکران تنها کافی است 
که برای نمونه یکی از مراسم مردمی و غیر دولتی مثل عاشورا مورد 
دورترین  از  عاشورا  روز  در  چگونه  که  بینیم  و  دهیم  قرار  مطالعه 
انگیزه  با  تا کالن شهر مردم به صورت خودجوش  ایران  روستاهای 
نمایش  به  دینی خود را  این مراسم شرکت می کنند و هویت  دینی در 
می گذارند و به خاطر همین موضوع بود که در عاشورای 88 زمانی 
که مردم تهران مراسم عاشورای حسین را بدل به قیام بر علیه رژیم 
قامت رژیم  بر  ساله  لرزه عمر 36  بزرگ ترین  کردند  فقاهتی  مطلقه 

مطلقه فقاهتی وارد شد لرزه ائی که تا امروز رژیم را می لرزاند.

3 - در این جلسه گفته شد که در صورت تکیه بر دین به عنوان سر 
تا برای تحقق  پل تحقق دموکراسی در ایران این امر باعث می گردد 
اصالحات در دین جهت دستیابی به دموکراسی ده ها سال طول بکشد. 
شریعتی  کبیرمان  معلم  آنچنانکه  بگوئیم  باید  دیدگاه  این  به  پاسخ  در 
مبارزه قضیه حمار است  استراتژی  نزدیک ترین راه در  مطرح کرد 
و لذا باید دنبال صحیح ترین راه را رفت نه نزدیک ترین راه، چراکه 
آنچنانکه شریعتی می گوید یکی از عواملی که باعث شده است که در 
طول بیش از صد سال گذشته تمامی انقالبات و قیام های مردم ایران 

شکست بخورد همین موضوع ایده، زود به هدف رسیدن بوده است.
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به همین دلیل شریعتی می گوید مردم غرب و فرانسه ابتدا بیش از صد 
انجام  با هزاران و هزار کشته  سال کار فکری و تحول پروتستانیسم 
دادند و بعد از آن توانستند به انقالب کبیر فرانسه دست پیدا کنند و از 
بعد از این انقالب بود که دیگر انقالبی در اروپا انجام نگرفت و این 
انقالب هر چه زمان می گذرد بارورتر از گذشته می شود. ماحصل اینکه 
اگر رسیدیم به اینکه جامعه ایران یک جامعه دینی است و اگر فهمیدیم 
که دین در جامعه ایران در طول بیش از صد سال گذشته به عنوان 
بوده  ایران  مردم  خواهانه  تحول  حرکت  خدمت  در  نیرو  بزرگ ترین 
است و اگر دریافتیم بین دین و عدالت اجتماعی در جامعه ایران رقابت 
آلترناتیوی نیست بلکه بالعکس یک پیوند ساختاری و تکوینی مشترک 
دارند، می توانیم به عنوان تنها استراتژی جهت دستیابی به دموکراسی 

و عدالت اجتماعی بر آن تکیه کنیم.

4 - موضوع دیگری که در این جلسه مطرح شد اینکه اگر بپذیریم که 
راه نیل به دموکراسی و عدالت اجتماعی در جامعه ایران از مسیر دین 
می گذرد و اگر پذیرفتیم که برای اینکه دین در جامعه ایران بسترساز 
تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی باشد، باید ابتدا دست به اصالحات 
و به قول اقبال و شریعتی اقدام به بازسازی این دین بکنیم )چراکه دین 
غبار گرفته از فقه و سنت امروز جامعه ایران یک دین سترون می باشد 
که با جوهر این دین در تناقض آشکار قرار دارد( سوالی که در جلسه 
اول پالتاک مطرح شده اینکه این اصالحات دینی در ایران چگونه باید 
اصالحات  این  باید  ایران  مذهبی  روشنفکران  توسط  آیا  گیرد؟  انجام 
صورت گیرد یا توسط روحانیون حوزه های فقاهتی؟ که البته در پاسخ 
به این سوال باید بگوئیم که مهم تر از عامالن اصالحات دینی در ایران 
خود اصالحات است چراکه بر پایه نوع تعریفی که از اصالحات دینی 

در ایران می کنیم عامالن این اصالحات مشخص می شود.

ایران  در  دینی  اصالح  کردیم  مطرح  نشر  مقاالت  در  قبال  آنچنانکه 
برعکس آنچه که در طول 150 سال گذشته در بین اصالح طلبان شیعه 
حوزه های  توسط  تا  نیست  فقهی  اصالحات  یک  بوده  مطرح  سنی  و 
بکنیم  پیدا  دست  اصالحات  این  به  بتوانیم  ایران  روحانیون  یا  فقاهتی 
همچنین برعکس آنچه که افرادی مثل امام محمد غزالی تا محمد عبده 
مطرح می کردند اصالحات دینی در ایران یک اصالحات احیا گرانه هم 
نیست تا بتوانیم به صورت درون دینی توسط نیروهای رسمی دین به آن 
دست پیدا کنیم بلکه برعکس آنچنانکه اقبال و شریعتی مطرح می کردند 
اصالحات دینی در ایران یک اصالحات از طریق بازسازی کردن دین 
می باشد که قطعا باید به صورت برون دینی در چارچوب تنوع منابع 
معرفتی و به کارگیری آن ها صورت بگیرد، لذا به این ترتیب است که 
امکان اصالحات دینی در ایران توسط نیروهای رسمی این دین وجود 

نخواهد داشت.

5 - موضوع دیگری که در جلسه اول پالتاک مطرح شده اینکه گفته 
شده است که دموکراسی از طریق تشکیالت و سازماندهی جنبش های 
مردمی در کشور ایران قابل تحقق و دست یافتنی می باشد نه از طریق 
دین. البته موضوعی که دوستان در این قضاوت خود فراموش کرده اند 
اینکه آنچنانکه قبال هم به اشاره مطرح کردیم تشکل توده ائی مکانیزم 
است نه نیرو مانند دین، لذا در جامعه دینی، دین یک نیروی عظیم است 
نه یک مکانیزم، بنابراین شاید بهتر باشد که به جای دین به عنوان مسیر 
دموکراسی در ایران بگوئیم دین به عنوان نیرو تحقق دموکراسی در 
ایران چراکه اگر پرولتاریا را به عنوان نیروی تحقق سوسیالیسم در 
ایران بدانیم تحول هدایت گرانه این طبقه در ایران هم باز باید توسط دین 
اصالح شده صورت بگیرد و اگر نه آنچنانکه از 18 شهریور 57 به 
بعد دیدیم این نیروی عظیم در کسب هژمونی گرفتار ورطه هژمونی 

فقاهتی خواهد شد.

6 - موضوع دیگری که در جلسه اول پالتاک مطرح گردید نقش دین 
بازسازی شده در ایران در عرصه دموکراسی و عدالت اجتماعی است 
که اگر بخواهیم به صورت موجز و مختصر و کپسولی این نقش را 
تعریف بکنیم باید بگوئیم که نقش دین اصالح شده و بازسازی شده در 
ایران جهت تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی به دو صورت می باشد:

الف – دین به عنوان یک نیروی عظیم اجتماعی در ایران جهت مادیت 
و عینیت بخشیدن به دموکراسی و عدالت اجتماعی.

ب – مهم تر از نقش اول اینکه دین در ایران تنها عامل و بزرگ ترین 
یا عدالت اجتماعی  عاملی است که می تواند دموکراسی و سوسیالیسم 
را در آگاهی و وجدان و اذهان توده های ایران از صورت یک پدیده 
نظری و آکادمیک به صورت یک باور و ایمان در بیاورد و پر واضح 
است که تا زمانی که دموکراسی و عدالت اجتماعی در وجدان توده های 
حرکت  امکان  درنیاید،  ایمانی  و  دینی  باور  یک  صورت  به  ایرانی 
دموکراسی خواهانه و عدالت طلبانه مردم ایران وجود نخواهد داشت 
چراکه اگر آگاهی آکادمیک و نظری بتواند پیشگام مردم را به حرکت 
دربیاورد، هرگز تا زمانی که این آگاهی نظری در وجدان توده ها بدل 
به باور و ایمان نشود در توده ها تحولی ایجاد نخواهد کرد و این استحاله 
دموکراسی و عدالت اجتماعی از صورت آگاهی آکادمیک و نظری به 
صورت باور و ایمان فقط توسط دین در جامعه دینی ایران قابل انجام 

می باشد و الغیر.

ادامه دارد  
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پس در جامعه انسانی عدالت به عنوان یک اصل زیرساختی تنها چارچوب فرادینی و فراخدائی اما اترخیی )نه 
فرااترخیی( می ابشد که اخالق و فقه و دین و غریه مهه در آن چارچوب معنی پیدا می کند و قطعا تعریف اخالق 
بدون اجنام آن در کانتکس عدالت اترخیی یک تعریف ارسطوئی از اخالق می ابشد که ابید بر سان ارسطو در 
کانتکس قوای شهویه و غضبیه و عقلی تبینی فلسفی بکنیم. مهان تعریف فلسفی از اخالق که بیش از هزار 
سال است در کتاب های اخالقی حوزه از آن می شود و بر اپیه آن خروارها کتاب اخالقی در حوزه های فقهی 
در طول بیش از هزار سال گذشته نوشته شده است اما این خروار کتاب های اخالقی حتی یک نفر نتوانسته 
است مانند ابوذر پیامرب اسالم در این حوزه های هزار ساله بسازد. چرا؟ علت آن مهان زیربنای فلسفی ارسطوئی 
و صوفیانه هند شرقی تعریف اخالق می ابشد که وجه مشرتک متامی این کتاب های اخالقی و این مهه وعظ و 

منابر اخالقی می ابشد در صورتی که:

اوال اخالق ره آوردی بوده که تنها پیامربان اهلی مانند موضوع آخرت و موضوع دعا برای بشریت به ارمغان آوردند 
نه فیلسوفان و نه صوفیان. به عبارت دیگر اخالق مانند دعا و آخرت تنها مهر و نشان پیامربان اهلی دارد و 
اگر این ره آورد سه گانه توسط پیامربان اهلی برای بشریت به ارمغان منی آمد بشریت به هیچ وجه توان آن را پیدا 

منی کرد ات اب عقل خود به این سه کاالی نفیس دست پیدا کند.

اثنیا در رویکرد اخالقی پیامربان، خدا و آخرت و دعا به عنوان تنها پشتوانه عملی و نظری اخالق بوده است. 
به عبارت دیگر کار بزرگی که پیامربان اهلی کردند این بود که وجود خداوند را پشتوانه اجرای عدالت فرادینی و 

فراخدائی کردند.

اینکه برعکس اندیشه فلسفی ارسطوئی و  اثلثا بزرگ ترین کاری که پیامرب اسالم در عرصه تعریف اخالق کرد 
رویکرد صوفیانه هند شرقی - که اخالق را در چارچوب احساسات فردی تعریف می کردند -، پیامرب اسالم 

اخالق را در کانتکس عدالت اترخیی تعریف کرد و به مهنی دلیل بود که او فرمود:

»بعثت لتمم المکارم الخلق - هدف بعثت من امتام اخالق مکرمتی است.«

ِ ُشَهدَاَء بِاْلِقْسِط َوَل یْجِرَمنَُّکْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَی أَلَّ تَْعِدلُوا  اِمیَن لِلَّ »یا أَیَها الَِّذیَن آَمنُوا ُکونُوا قَوَّ
اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب ِللتَّْقَوی... - ای کسانی که امیان آوردید بر اپ کنندگان به عدالت برای خداوند ابشید و 
مبادا کینه های اجتماعی و گروهی و شخصی مشا را از عدالت ورزیدن ابز دارد پس عدالت بورزید چرا که عدالت 

)سوره  است«  ساز  تقوی  ای  اخالق 
مائده - آیه 8(.

جامعه  اسالم  پیامرب  دیدگاه  از  یعنی 
انسانی جامعه ائی است که:

از  اعم  آن  زیرساخت  عنصر  اوال 
شهروندی  و  اجتماعی  و  اقتصادی 
انسان  هو  ما  به  انسان  سیاسی  و 
اترخیی  انسان  هم  )آن  می ابشد 
نه  جمرد(  و  فلسفی  و  فرااترخیی  نه 
مذهب، نه دین و نه نژاد و نه ملیت 
فرهنگ،  نه  و  زابن  نه  و  زمنی  نه  و 
انسانی،  جامعه  در  دیگر  عبارت  به 
می ابشد  انسان  آجنائی که  از  انسان 
مستحق حقوق است نه از آن جهت 
که مسلمان است، ای عرب است، ای 
عجم، ای ترک، ای فارس است، ای مرد 

است، ای زن است و غریه.

اثنیا در این جامعه عدالت اترخیی - 
زیرساخت  عنوان  به   - فرااترخیی  نه 
اقتصاد، حقوق، قانون، اخالق، فقه 
یعنی  برعکس  نه  می ابشد  احکام  و 
مهه فقه، حقوق، قضا، قانون، دین، 
اقتصاد، سیاست،  مذهب، شریعت، 
است که  آن  برای  غریه  و  حکومت 
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13 مدینه النبی  پیامبر اسالم،

جامعه ائی فقهی یا جامعه اخالقی یا جامعه ائی انسانی؟

یاجامعه الگوئی، یا جامعه دینی،
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عدالت اترخیی در جامعه اترخیی مادیت پیدا کند و طبعا مهه این ها فقط 
ارزایبی  معیار  یعنی  نه ابلعکس.  ترازوی عدالت اترخیی وزن می شوند  در 
یک حکومت این نیست که دینی است، ای شیعه است ای سنی است، ای 
روحانی ای والیت فقهی است و غریه، معیار این است که این حکومت ات 
انسانی،  اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت  توانسته عدالت  اندازه  چه 
و  جمرد  نه  اترخیی  به صورت  را  غریه  و  قضائی  عدالت  سیاسی،  عدالت 

انتزاعی پیاده کند. به مهنی دلیل است که پیامرب اسالم می فرمود:

»الدنیا یبقی مع الکفر و لیبقی مع الظلم - حکومت اگر کافر 
ابشد اما بر صراط عدالت براند ابقی می ماند اما برعکس حکومت اگر 
روحانی و دینی و والیتی ابشد ولی بر جاده عدالت حرکت نکند و بر 

مرکب ظلم بر گرده توده ها براند، انبود خواهد شد.«

َشیٍء  َعلَی  یْقِدُر  َل  أَْبَکُم  أََحدُُهَما  َرُجلَیِن  َمثًَل   ُ اللَّ »َوَضَرَب 
ْههُ َل یأِْت به خیٍر َهْل یْستَِوی  َوُهَو َکلٌّ َعلَی َمْوَلهُ أَینََما یَوّجِ
ُهَو َوَمْن یأُْمُر بِاْلعَْدِل َوُهَو َعلَی ِصَراٍط ُمْستَِقیٍم - خداوند برای 
تبینی اصل عدالت برای مشا مثال دو مرد می زند که یکی از آن ها الل است 
و توان هیچ کاری را ندارد و سرابری است بر دوش جامعه و موالی خود 
که او را به هر سوئی می برند و دیگری آن کس که برعکس شخص اول بر 
صراط عدالت مرکب می راند، آای این دو فرد در جامعه مساوی هستند.« 
)سوره حنل - آیه 76( و لذا به مهنی دلیل است که امام علی در اولنی 
خطبه خود پس از قبول خالفت به جای اینکه اعالم کند برانمه حکومتش 
به مردم بگوید  اجرای احکام فقهی ای براپئی حکومت دینی است و ای 
به خاطر غدیر حکومت حق من بوده است و غریه از مهان آغاز برانمه 

حکومتش و شعار حکومتش را اجرای عدالت اعالم کرد.

َعلَْیِه  فَاْلَجْوُر  اَْلعَْدُل  َعلَْیِه  َضاَق  َمْن  َو  َسعَةً  اَْلعَْدِل  فِی  »فَِإنَّ 
أَْضیَُق - در عدالت آنچنان گشایشی است که اگر کسی از اجرای آن بر 
خود تنگی احساس مناید دایره ظلم بر او تنگ تر خواهد شد« )هنج البالغه 

صبحی الصاحل - خطبه 15 - ص 57 - س 2(.

الف – جامعه فقهی و مشخصات آن:

برعکس جامعه انسانی که در آن هدف تعریف عملی و نظری از انسان 
اترخیی در بسرت عدالت اترخیی می ابشد، در جامعه فقهی هدف حاکمنی 
فقط اجرای احکام فقهی غری اترخیی و فراانسانی به صورت یک طرفه در 
جامعه اترخیی می ابشد. البته این فقه غری اترخیی و فراانسانی اسالم فقاهتی 
هم اخذ شده از قرآن و آایت فقهی قرآن که کمرت از 5% کل آایت قرآن 
صاحب  طباطبائی  عالمه  دلیل  مهنی  به  و  است  نشده  حاصل  می ابشد 

اعرتاف می مناید که  املیزان شکوه می کند و  املیزان در مهنی تفسری  تفسری 
یک طلبه حوزه فقاهتی می تواند از مرحله جامع املقدمات ات مرجعیت تقلید 
بدون نیاز به ابز کردن جلد قرآن طی کند، چراکه مهنی فقه غری اترخیی هم 
به صورت فیکسیزم در حوزه های فقاهتی از کتاب های روایت اخذ می شود 

نه از آایت قرآن.

لذا در این رابطه است که در جامعه فقاهتی، هدف حاکمنی اجرای فقه و 
احکام فقهی غری اترخیی و فراانسانی می ابشد حال خواه این فقه استنتاجی 
روایتی و فیکسیزم و جذمی و ارتدوکسی و دگماتیسم آن ها اب اصل عدالت 
مطابقت داشته ابشد ای نداشته ابشد، از آجنائیکه در دستگاه آن ها عدالت 
معتقدند که  این ها  فقهی،  احکام  نه علت  فقهی می ابشد  احکام  معلول 
عدالت را ابید اب ترازوی فقه وزن کرد نه فقه را اب ترازوی عدالت. در مهنی 
رابطه بود که در سال 60 به علت اینکه شیخ مرتضی مطهری در کتاب 
»اقتصاد اسالمی« به اتسی از اسالم شناسی ارشاد معلم کبریمان شریعتی 
اصل عدالت را به عنوان علت احکام فقهی اعالم کرده بود، مخینی دستور 
مجع آوری آن کتاب و مخری کردن آن ها را داد چراکه از نظر مخینی برعکس 
شیخ مرتضی مطهری عدالت معلول احکام فقهی است نه علت احکام 
فقهی یعنی مخینی معتقد بود که عدالت را آن هم در حد عدالت فردی 
اجتماعی و اترخیی و  نه عدالت  قاضی،  پیش مناز مجاعت و  و اخالقی 
اقتصادی و سیاسی و حکومتی فقط ابید اب ترازوی فقه وزن شود نه فقه اب 
ترازوی عدالت. از نظر مخینی علت احکام فقه و احکام فقهی حوزه است 
نه عدالت اترخیی و اجتماعی و به مهنی دلیل اجتهاد هم از نگاه مخینی مهان 
اجتهاد در فروعات فقهی حوزه می ابشد نه مانند اقبال و شریعتی اجتهاد 

در اصول و کالم اسالمی.

ابز در مهنی رابطه بود که در سال 58 و 59 مخینی در عرصه اصالحات 
ارضی و »بند ج« طرح رضا اصفهانی جهت تقسیم اراضی دایر و آب 
دار بنی دهقاانن در چارچوب بدهی مخس و سهم امام زمینداران تعریف 
می کرد نه در چارچوب اصل عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی. مهچننی 
در مهنی رابطه بود که در سال 59 مخینی جبهه ملی را به دلیل نقد قانون 
قصاص، مرتد اعالم کرد چراکه مخینی هدف حکومت و برانمه حکومتش 
در  وقتی که  لذا  بیشرت،  چیزی  نه  می دانست  حوزه  سنتی  فقه  اجرای  را 
سال 59 جبهه ملی بر اپیه اصل عدالت حقوقی و قضائی قانون قصاص 
مخینی را به نقد کشیدند، مخینی مششری تکفری مصدق و ارتداد جبهه ملی 
را در چارچوب مهنی فقه از غالف بریون کشید و در مهنی رابطه مخینی در 
کتاب »والیت فقیه« به صراحت اعالم می کند که فقه سنتی حوزه برای 
حکومت داری به جز چند ات آئنی انمه داخلی وزراختانه ها مهه چیز دارد و 
ما در زمان کسب قدرت سیاسی در ایران جهت حکومت داری نیازمند به 
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چیز دیگری نیستیم.

و  فقهی  عدالت  و  فقهی  اخالق  اب  ما  رویکرد  این  در  اینکه  ماحصل 
اقتصاد فقهی و حقوق فقهی روبرو هستیم نه اب فقه عدالتی و فقه انسانی 
در جامعه  آن می شود که  رویکرد  این  و غریه که حاصل  اخالقی  فقه  و 
فقهی اتوریتی ای والیت جایگزین عقل مردم بشود و تقلید جانشنی حتقیق 
گردد و فتوا جانشنی بر انمه و تکلیف به جای اراده و انتخاب و اختیار 
اینکه از عقلشان و آگاهی شان پریوی کنند  مردم بنشیند، مردم به جای 
به اتوریتی ای منایندگان خود خوانده خدا و امام زمان روی می آورند و لذا 
اسالم تقلیدی و تکلیفی جایگزین اسالم حتقیقی و اسالم تعقلی می شود و 
اسالم زایرتی جانشنی اسالم مسئولیت و اسالم اجتهاد در اصول و فروع 
مداحی گری  اسالم  و  تعبد می دهد  و  فتوا  اسالم  به جای  را  جای خود 
و جتلیل جانشنی اسالم امر به معروف و هنی از منکر می گردد و اسالم 
جتزم، جایگزین اسالم تفکر می شود و اسالم حقی جای خود را به اسالم 

تکلیفی می دهد. 

ب – جامعه اخالقی و مشخصات آن:

جامعه اخالقی برحسب اینکه ما اخالق را به صورت اخالق سلطانی ای 
اخالق عراینی در نظر بگریمی، به دو دسته تقسیم می شود )تقسیم اخالق 
به دو دسته اخالق عراینی و اخالق سلطانی اب اتسی از این بیت کلیات 

اقبال الهوری – فصل جاوید انمه – ص 350 - 6 که می گوید:

بگذر از فقری که عریانی دهد

ای خنک فقری که سلطانی دهد

لذا:

1 - اخالق سلطانی اشاره به آن رویکردی است که به اخالق به صورت 
بلکه ابلعکس عدالت را در  از عدالت نگاه منی کند  یک مقوله مستقل 
چارچوب عدالت اترخیی تعریف می کند و به مهنی دلیل اخالق سلطانی 
معلول عدالت اترخیی در مولفه های گوانگون آن اعم از عدالت انسانی، 
سیاسی،  عدالت  حقوقی،  عدالت  اقتصادی،  عدالت  اجتماعی،  عدالت 
در  اما  می ابشد.  نفسانی  عدالت  و  اخالقی  عدالت  حکومتی،  عدالت 
اخالق عراینی از آجنائیکه برعکس اخالق سلطانی که بسرت و آبشخور 
عدالت  آبشخور  جایگزین  ارسطو  فلسفی  اخالق  می ابشد،  عدالت  آن 
می گردد. اب عنایت به اینکه اخالق فلسفی ارسطو اوال یک اخالق صد 
در صد فردی است، در اثنی او این اخالق را بر اپیه آرایش قوای نفسانی 
انسان بر اپیه قوای غضبیه و قوای شهویه و قوای عقلیه تعریف می کند، 
مهنی امر ابعث می شود ات در اخالق عراینی اوال اخالق فلسفی ارسطوئی 

جایگزین  فردی  اخالق  اثنی  در  بشود،  قرآنی  انسانی  اخالق  جایگزین 
اخالق اجتماعی گردد، در اثلث آرایش قوای نفسانی فردی جایگزین اصل 

عدالت بشود.

2 - در اخالق سلطانی خدای اشعری که یک خدای مستبد و تواتلی تر 
دارد،  قرار  انسان  مقابل  در  درنده  مانند یک حیوان  انسان که  اب  بیگانه 
بر جهان حکومت منی کند )مولوی اب نگاه اشعری گری که در کالم دارد 
خداوند را شری نر خوخنواری می داند که انسان در چنگال این شری خوخنوار 

جز تسلیم و رضا کاری منی تواند بکند(

در کف شیر نر خونخواره ایم

جز که تسلیم و رضا کو چاره ائی

اسرائیلیات  رواایت  و  احادیث  از  اتسی  اب  غزالی  مولوی،  از  قبل  البته 
می گوید، خداوند به داود گفت که هیبت من در برابر بندگامن اگر آگاه 
سلطانی  اخالق  در  بلکه  است.  درنده  حیوان  یک  هیبت  مانند  شوند، 
از رگ های گردن  اینکه  بر  بر جهان حکومت می کند که عالوه  خدائی 
انسان به انسان نزدیک تر می ابشد خود را در برابر انسان مسئول می داند و 
مردم را عیال خود می خواند و عدالت را حمیط بر کار خود می داند نه حماط 
بر کار خود و در عرصه دعای انسان اب انسان شریک می شود، نگاهی 
کیهانی و انسانی دارد نه فرقه ائی و گروهی و مذهبی، مهه وجود را خملوق 
خود می داند و خود خالق مهه، دائما در حال خلقت نو در وجود است نه 
بریون از وجود، آخرت و قیامت برای تکامل انسان می خواهد نه شکنجه 
گاه انسان، از هر چیز به ما نزدیک تر است، هم ظاهر وجود است و هم 
ابطن وجود، هم اول وجود است و هم آخر وجود، آفرینش و وجود مانند 
یک شیشه بر روی چراغ وجود او می ابشد که فقط از او نور می گریند و 

اب نور او روشن می شوند.

3 - در اخالق سلطانی دنیا بیگانه اب آخرت نیست، دنیا و آخرت در 
عرض هم قرار ندارند، دنیا و آخرت هوی هم منی ابشند بلکه ابلعکس دنیا 
مقدمه آخرت می ابشد و مهچننی دنیا مزرعه تکوین آخرت است، آخرت 
در طول دنیا می ابشد نه در عرض آن، نه دنیای جمرد از آخرت وجود دارد 
و نه آخرت جمرد از دنیا، کسی که در این دنیا کور ابشد در آخرت هم کور 
خواهد بود، آخرت معلول ساختار عملی است که ما در دنیا اجنام داده امی.

4 - در اخالق سلطانی آنچنانکه فرد دارای هویت می ابشد جامعه نیز 
دارای هویت است و فرد جدای از اجتماع و بیگانه اب اجتماع و در عرصه 
گریز از اجتماع منی تواند به حقیقتی انئل شود بلکه تنها در عرصه تکامل و 

شدن جامعه است که او می تواند به تکامل دست پیدا کند.

نفی  انسان  اختیار  و  انتخاب  و  اراده  تنها  نه  سلطانی  اخالق  در   -  5
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منی شود بلکه ابلعکس این اراده و انتخاب و اختیار در پیوند اب بی هنایت 
رشدی اگراندیسمان شده پیدا می کند چراکه در اخالق سلطانی بی هنایت 
اخالق  در  بپردازند،  یکدیگر  نفی  به  ات  منی ابشند  هم  متناقض  انسان  و 
بی هنایت  برابر  تسلیم شدن در  معلول و مولود  بندگی خداوند  سلطانی 
است البته برای حرکت به طرف بی هنایت می ابشد و برای جنات از بندگی 
دیگران  بندگی  برای  جتربه کردن  برای  خدا  بندگی  هرگز  است،  دیگران 

نیست.

آدم از بی بصری بندگی آدم کرد

گوهری داشت ولی نذر قباد و جم کرد

یعنی از خوی غالمی زسگان خوارتر است

من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد

کلیات موالان عالمه حممد اقبال الهوری - خبش افکار - ص 239 - س 4 

مسلمانی که داند رمز دین را

نساید پیش غیر اله جبین را

اگر گردون به کام او نگردد

به کام خود بگرداند زمین را

کلیات اقبال - خبش ارمغان حجاز - ص 484 - س 10  

6 - در اخالق سلطانی عقل ابزاری و عقل سلطانی عقل چاره ساز نیست 
بلکه این عقل اخالقی انسان است که در چارچوب آزادی فردی و آزادی 

اجتماعی می تواند برای انسان چاره گر ابشد. 

از من ای باد صبا گوی به دانای فرنگ

عقل تا بال گشودست گرفتارتر است

عجب آن نیست که اعجاز مسیحا داری

عجب آن است که بیمار تو بیمارتر است

کلیات اقبال الهوری - خبش پیام مشرق - ص 258 - س 1

7 - در اخالق سلطانی رابطه فرد و جهان و خداوند رابطه اثباتی و طولی 
است نه نفی کننده و عرضی.

آدمی شمشیر و حق شمشیر زن

عالم این شمشیر را سنگ فسن

شرق حق را دید و عالم را ندید

غرب در عالم خزید از حق رمید

چشم بر حق باز کردن بندگی است

خویش را بی پرده دیدن زندگی است

کلیات اقبال الهوری - خبش جاوید انمه - ص 290 - س 4 

اخالق  بندگی،  اخالق  نه  است  سروری  اخالق  سلطانی  اخالق   -  8
سلطانی اخالق مسئولیت است نه اخالق تسلیم و رضا، اخالق سلطانی 

اخالق حتقیق و تعلیم و تزکیه است نه اخالق تقلید و جتلیل و تعبد.

خدا آن ملتی را سروری داد

که تقدیرش بدست خویش بنوشت

به آن ملت سرو کاری ندارد

که دهقانش برای دیگری کشت

کلیات اقبال - خبش ارمغان حجاز - ص 455 - س 11 

9 - اخالق سلطانی اخالق ستیز است نه اخالق پرهیز، اخالق سلطانی 
اخالق شجاعت در عمل است نه گریز از خطر، اخالق سلطانی اخالق 

هجرت و رفنت و پیوسته رفنت است نه سکون و انزوا و در خود خزیدن.

نهنگی بچه ی خود را چه خوش گفت

به دین ما حرام آمد کرانه

به موج آویز و از ساحل به پرهیز

همه دریاست ما را آشیانه

کلیات اقبال - خبش ارمغان حجاز - ص 470 - س 1 

ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

هیچ نه معلوم شد اه که من چیستم

موج زخود رفته ائی تیز خرامید و گفت

هستم اگر می روم گر نروم نیستم

کلیات اقبال الهوری - خبش افکار - ص 235 - س 11 

10 - اخالق سلطانی اخالق مرگ اندیش است، اخالق سلطانی آخرت 
اندیش است، اخالق سلطانی »ما« اندیش است نه »من« اندیش، اخالق 
سلطانی اخالق خود اندیش است، اخالق سلطانی اخالق خدا اندیش 

است.

سحرها در گریبان شب اوست

دو گیتی را فروغ از کوکب اوست

نشان مرد حق دیگر چه گویم

چو مرگ آید تبسم بر لب اوست

کلیات اقبال - خبش ارمغان حجاز - ص 474 - س 15 

ادامه دارد


