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ها را با استعداد دوست فریدهآفریدگار محبوب که آبنام 
 فریدآداشتن 

 
سال پیش از  10 ،گیردکتابی که اینک در اختیار ایرانیان قرار می     
است. موضوع انتشاریافته ،در نشریه انقالب اسالمی در هجرت ،این
زادی و آدر زبان  و عشق و عرفان نی شهادت و شهیدابازیافتن مع ،آن

 زادی بمثابه اندیشه راهنما است.آدر بیان استقالل و 
 ،اخالق زیستن در دوست داشتن ،اخالق کتاب در ،قراربدین     

که در  ،نه در بیرون جامعه ،نآعرفانی است که محل عمل به  ،بنابراین
الگوی دائمی گشتن در کوشش مداوم برای زدودن  ،ن و شهیدآدرون 

توحید توحید سیاسی و  ،ها و بازیافتن صلح از رهگذر توحیدخشونت
ای که است. خوانندهاقتصادی و توحید اجتماعی و توحید فرهنگی 

 ،کندامروز کتاب را مطالعه می
پندارد که کتاب هم امروز نوشته شده و راجع است به وضعیت می     
« کشورهای رشد نیافته»و یا « کشورهای جنوب»و یا « دنیای سوم»

 اند.ها که غربیان ساختهبنابر اصطالح ،«رشددر حال کشورهای »و یا 
کند و قدرت ی انسان نیست که رشد میاست که وقتاما حقیقت این

 ،شودبزرگ و متمرکز می ،است که از رهگذر ویرانی بر ویرانی افزودن
شوند. کتاب این واقعیت می« رشد نیافته»ها هستند که همه انسان

 کند.دیرپا را خاطر نشان اهل خرد می
ده و راجع است به مشکل پندارد کتاب هم امروز نوشته شمی     

زیر سلطه است. این روابط مدار  –ورده روابط مسلط آسم که فرتروری
جز خشونت کاربرد ندارد.  ،نآدر ،ورند کهآای را بوجود میبسته

مقصر جلوه  ،ن باورآها که این و نه قدرت یعنی این رابطه ،باوجوداین
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نیاز مسلط و  ،دستگاه عظیم تبلیغاتی ،شوند. راست بخواهیداده می
با هراس و ترس از  ،شورهای زیر سلطه را به دشمناقلیت حاکم بر ک

 کند.کار ارائه میپردازد و راهکتاب به این مهم می کنند.ارضاء می ،مرام
ها از جمله زادیآپندارد که مشکل سانسورها و ممنوع کردن می     

زادی بیان آکاری برای است که راهن داشتهآنویسنده را بر ،آزادی بیان
انسور و ممنوع کردن اظهار حقیقت امر واقع مستمری است بیابد. اما س

های شکستن اند روشزاده کوشیدهآهای انسان ،و در طول قرون
دیوارهای سانسورها را بیابند و به یمن اظهار حقایق و ایستادن بر 

 ادامه حیات ملتها را میسر کنند. ،حقوق و شهید عمل به حق گشتن
 ساند.شناکارها را میکتاب این راه

های ما را های زورپرستی که هم اکنون سرزمینپندارد که اقلیتمی     
است سبب شده ،اندریزی و کشتن و ویران کردن گرداندهگستره خون
این کاری برای خالصی اکثریت بزرگ و نیز ن شود که راهآنویسنده بر

تش خشونت بیابد. اما حکومت جابرانه اقلیت آاز  ،اقلیت نگون بخت
صاحب »اکثریت نیز امر واقعی دیرپا است. اقلیت یک درصدی که  بر

جز با زندانی کردن اکثریت بزرگ  ،«نود و نه درصد ثروت جهان است
نسل  ،تواند ثروت جهانیاندر مدار بسته فقر و خشونت چگونه می

کتاب در پی یافتن پاسخ این  خود کند؟ ینده را از آن آامروز و نسلهای 
 پرسش است.

شود و حق به قدرت تعریف می ،جهان امروز در ،پندارد چونمی     
ها رعایت برند و دولتها خود بکار نمیحقوق ذاتی بشر را انسان

است که حق را به ویژگیهایش تعریف کند و ن شدهآنویسنده بر ،کنندنمی
ها را به عمل به این حقوق ذاتی را از حقوق موضوعه تمیز نهد و انسان

د کند. اما اعتیاد به اطالعت از اوامر و نواهی قدرت امر حقوق متقاع
مانند و یا  با واقع مستمر است و معتادان یا از حقوق خویش غافل می

است کوشش کتاب بر اینکنند. نها عمل نمیآبه  ،گاهی از حقوق خودآ
 که روش ترک اعتیاد را پیشنهاد کند.
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و رنگ و فرهنگ جهان اختالف در باور  ،امروز چون ،پنداردمی     
تش بنشاند آاست ن شدهآنویسنده بر ،استتش خشونت کردهآرا گرفتار 

ادی و ژهای نتش نشانی را در اختیار بگذارد. اما تبعیضآو روشهای 
ها به رواج ها که در جامعهملی و قومی و جنسی و دینی و فراوان تبعیض

ها مرار این تبعیض. تازگی کتاب از استهستندر واقع مستمر وام ،هستند
جهان بیش از پیش نیازمند شهیدان نها است. آو ضرورت مبارزه با 

 ها است.مبارزه با تبعیض
است و راه رشدی که اسطوره رشد شکسته ،چون امروز ،پنداردمی    

بیراهه رشد قدرت و  ،بدان کشاند را غرب درپیش گرفت و جهانیان
خطر افتادن حیات نسل  لودگی محیط زیست و بهآویرانی طبیعت و 

راه است که نویسنده برآن شده ،استهمدآامروز و نسلهای آینده از کاردر
امر  ،رشد انسان را بازجوید. اما جانشین انسان شدن  قدرت در رشد

شهید رشد  ،اندنها که الگوی رشد انسان گشتهآواقع مستمر است و 
کتاب این راه  است.ینراه رشد ا :گویندها میبه انسان ،هستند و بردوام

  دهد.یابد و نشان میباز می
حد است که صداقت انحطاط اخالقی بدان ،امروز چون ،پنداردمی     

پس  ،توان زیستجز به مکر نمی ،در روابط قوا ،ید وآبکاری نمی
اثر کردن مکرها و کاربرد یافتن برای کار بینویسنده در جستجوی راه

است. اما مکر امر کرداری شدهاری و راستگفتاندیشی و راستراست
اند و وردهآواقع مستمر است و مکرها مکارها را نیز از پا در

یمن ارزشهای راهنما ها بهورند. هر زمان که وجدان اخالقی انسانآدرمی
زالل گشته و راست راه عمل به حق و دفاع از حق  ،هستند حقوق که

حماسه بازیافتن  ،اندحماسه ساخته هاانسان ،استرا به انسانها بنموده
 انسان است. یکه فطررا خودانگیختگی 

های قدرت و عامل ها در بیانپندارد از خود بیگانه شدن دینمی      
نویسنده  ،نهاآگشتن بسته شدن مدار پندار و گفتار و کردار باورمندان 

وی نها که بردوام الگآ ،به یمن شهادت شهیدان ،استن داشتهآرا بر 



 11 

ها را از خطر انسان ،عمل به دین بمثابه بیان استقالل و آزادی هستند
طالب بیان استقالل و  ،ترین خطرها بیاگاهند تا مگربسا بزرگ ،بزرگ
مالک و  ،بمثابه روش زیستن در استقالل و آزادی و دوستی ،را آزادی

بگردند. اما از خود بیگانه  ،محک هرپندار و هرگفتار و هر کردار
ن دین در بیان قدرت و وسیله توجیه قدرت و خشونت بر خشونت کرد

های امروز و فرداها به امر واقعی دیرپا است. نسل ،نشگرداندافزودن 
نهائی نیاز دارد که الگوهای زندگی با روش کردن بیان آبه  ،شهیدان

کتاب این  اند.گشته ،روش کردن دوستی ،بنابراین ،زادیآاستقالل و 
الگوی چگونه  ،دهد چرا شهیدشناساند و توضیح میشهیدان را می

 زیستن است و نه چگونه مردن
بساط والیت مطلقه قدرتمدارها نه تنها بر  ،امروز چون ،پنداردمی     

بلکه از راه رویه کردن  ،زمان حال و بر سراسر کره زمین و بر فضا
داری کاری که استبداد فراگیر سرمایه –ینده آپیشخور و متعین کردن 

است حق همه نویسنده ضرور دیده ،استگسترده ،-بدان مشغول است 
ها را بر رهبری خاطر نشان کند و شهیدان رهبری بر میزان حقوق انسان

جا که نآاز  اما ها را به راه و روش آنها بخواند.را بشناساند و انسان
برای خود والیت مطلقه قائل بودن «نخبه»همواره اقلیت مدعی 

هستی خود و اکثریت را  ،تش زورآبه  ،و درمدار بسته قدرت ستاشده
الگوهای رهبری بر میزان حقوق  ،جهان نیازمند شهیدان ،ستاسوخته

 شناساند.اینان را می ،هستند و نویسنده در این کار و درکارهای دیگر
خصومت بایکدیگر به  ،پندارد چون درجهان گرفتار روابط قوامی     

بس نایاب  ،در معنای دوستی خالی از زور و پایدار ،قرواج است و عش
هرکس ساختن خویش را در گرو تخریب دیگری است و گشته
 ،بنابراین ،همگرائی ،هاچون رواج دشمنی در فراوان شکل ،انگاردمی

در خودانگیختگی را بس  ،لذا ،برای زیستن در عشق ،جنبش همگانی
دوستی را مالک  ،یان کتابغاز تا پاآاز  ،نویسنده ،استل کردهکمش

روابط و چنین است.  است.قرارداده و در سه نوشته به عشق پرداخته
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ها ها و جامعهقوا دیرپا و روش دشمنی عامل انحطاط و انحالل جمع
ای از زور هیچ مایهبمثابه دوستی که بن ،د. پس عشقنشوو می نداهشد
خوان عشق و ن نباشد و شناساندن موانع عشق و تشریح هفت آدر 

که  –بنمودن روش باز نگاه داشتن مدار اندیشه و عمل بروی معنویت 
 موضوع کتاب است. –عرفان همین است 

که شود خاطر نشان میاین واقعیت  ،و بعنوان حاصل سخن    
پیروز  ،در این رابطه ،و همان رابطه دو قمار باز است ،رابطه قوا

نخست او  ،درواقع ،تپندارد پیروز اسکه میوجود ندارد. آن
پندار شکست کس که مینآو  خوردمیاست که شکست 

پس هر  .دهدشکست مینخست خود خویشتن را  ،استخورده
دو گروه نیازدارند درسهای پیروز شدن در عرصه زندگی را بیاموزند و 

رابطه حق با حق  ،بایکدیگر ،از رابطه قوا برهند و بکاربرند تا بتوانند
زادی و بر آدر استقالل و  رشد ،دستیار یکدیگر در رشدبرقرارکنند و 
 بگردند. ،برمیزان دوستی ،بنابراین ،میزان عدالت

  3131اسفند  13
  صدرابوالحسن بنی
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 سوم دنیای مشکل و قرآن در شهید
 
 
 و خوانندمی پروری شهید را، مرگ و خون سیاست امروز، ایران در    

 سیاست را کردن عمل یا و گفتن راآن عکس افرد و گفتن حرفی امروز
 .گویندمی
 سیاست، و است زندگی شهادت و است زنده شهید، قرآن در و    

 و آمده معنی 31 به شاهد و شهید. است خط یک بر استقامت
 . است آن در رشد و خطی بر استواری در شدن الگو معانی این مهمترین

 :کنیممی شروع معانی مهمترین از را مطالعه    
 

 نذیر و مبشر و شاهد
 آدمی که بود این اول قاعده سه که دیدیم پیروزی، درس ده در     
 که سخنی و مرام بر. بشمارد مکلف را خویش نفس همه  از پیش
 امید و بجوید خود در را امید این و بجوید امید. بماند استوار گویدمی

 را خویشتن و بدهد قرار اصولی سر بر استواری را امید این مایه و بدهد
 و بیفزاید هادرستی بر و بکاهد هادرستینا از یعنی کند انتقاد را جمع و

 حال هر در و بشناسد اصل با رابطه نتیجه را دیگری با رابطه. کند رشد
 و شاهد را تو ما( 3) بشمارد مقدم را اصل بر بقای و عهد به ایفای
 .فرستادیم نذیر و مبشر
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 پایدار الگوی معنای در شاهد
 شهید و شاهد معانی از یکی عهد و باور بر استواری در شدن الگو     
 گرددمی بر اساسی معنی این به دیگر معانی. است آن معنای مهمترین و
 چون که شد توانمی وقتی الگو و است شدن الگو در رشد کمال که

 .ایستاد استوار هاسختی در ایوب
 یهاپدیده همه شهید. خداست ابدی و یازل شهید اعتبار، بدین     
 تغییر خدایی یهاسنت گویدمی پی در پی رواین از. (1) است هستی

 و گرفتمی قوام نبود، و بود هستی، بود،نمی شهید خدا اگر که ناپذیرند
 بکوشد باید مسئولیت حکم به جوی توحید انسان. افتادمی قوام از

 و راه بر استواری تا است هیبدی و بگردد روش و راه درستی الگوی
 :(1. )بگردد الگو دتوانمین ندهد نشان روش
 .«باشد شهید شما بر پیامبر و دیباش شهیدان مردمان بر تا»    
 که سترو اآن از شدن ماندنی و پایدار الگوی بر تأکید همه این و    

 خور در و کارها ترینسخت آن، در رشد و روش و راه بر استواری
 پذیرفته را رهبری امانت مسئولیت که است موجودی مثابه به انسان
 راه از نشمردن، مکلف امر این به را خویشتن که ستروآن از. است
 بر که ستروآن از. است شکست و واپسگرائی سبب رفتن، بیرون رشد

 ترینمشکل نشکستن، عهد و دادن نشان شکیبایی راه یهاسختی
 :اندآمده بر آن عهده از یشروپ هایانسان تنها که است کاری
 فقدان چیست؟ ما مانده رشد از بزرگ مشکل امروز جهان در     

 بر استواری عهده از سوم دنیای جوامع یهانخبه. رشد مناسب رهبری
 پی در است سهل. آیندمین بر نکند، می تبلیغ که مرامی و رسم و راه
 لحظه هر عیار تب چون «کندمی توجیه را وسیله هدف» که باور این
 پیراهنی مثل را عقیده  و مرام روز اقتضای به و آیندمی در شکلی به

 .کنندمی عوض
 همانند ،آیندمی در اجرا به کشورها این در که ییهاسیاست     
 رشد، که است آن نتیجه. کنندمی تغییر زود به زود سیاسی، یهانخبه
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 این انسانی استعدادهای و طبیعی یهاثروت. کنندمی تخریب ،کنندمین
 که تخریبی. است اییافته نظام و جانبه همه تخریبی دستخوش جوامع
 .سوزاندمی پیشاپیش را جوامع این آینده مزرعه

 ثبات» مسئله جا، همه در. اندنیافته درد این برای دوایی زمان این تا   
 به دانآمده در عمل به که هاییحلراه اما است، اول مسئله «سیاسی
 :اند انجامیده شکست

 پیشنهاد «مانده عقب» یهاجامعه به حلراه سه عمده بطور     
 :استشده

 و «مدرن» یا «کالسیک» استبدادهای و غربی نوع دمکراسی
 مانع خود غرب را غربی نوع دمکراسی. «مترقی هایدیکتاتوری»

 دهن جز پایداری الگوی و استشده سلطه زیر کشورهای در استقرارش
 یهاجامعه سنّتی استبدادهای یعنی «کالسیک» استبدادهای. ندارد
 مشکل نظامی، استبدادهای یعنی مدرن استبدادهای نیز و سلطه زیر

 در شگرف ثباتیبی عامل هیچ، که اندنکرده حل را حکومت پایداری
 های برنامه بارها ها، حکومت این طول در. اندشده رشد های برنامه
 به را کار جانبه، همه ورشکستگی پی در سرانجام و اندکرده تغییر رشد
 .اندکشانده سیاسی ثباتیبی
 ثبات مشکل روسیه، نوع از هایدیکتاتوری یا سوم الگوی اما     

 حل نظامی و سیاسی ایهزینه روزافزون افزایش راه از را سیاسی
 شانن شرقی جنوب آسیای و شرقی اروپای نمونه حلّی؟ چه اما. اندکرده
 که رسید خواهد زمانی. نیست پایداری حلراه ،حلراه این که دهدمی

 خواهد عاجز نشانده دست یهارژیم حفظ یهاهزینه تحمل از روسیه
 تخریب و رشد برنامه ثباتیبی قیمت به سیاسی ثبات نیز اکنون هم. شد

 .گرددمی حفظ اقتصادی
 و راه در ثبات لحاظ زا را کشورها دسته سه رهبران بخواهیم اگر و     
 استبداد، نوع دو تحت کشورهای یهانخبه بینیممی کنیم، مقایسه رسم
 اگر و. اندبودهر را سبقت گوی تعهد و رسم و راه سر بر ثباتیبی در
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 و دینی و سیاسی بنیادهای ثبات میزان با را رشد میزان بخواهیم
 روی یهامعهاجآنرهبر و فرهنگی و دینی و سیاسی رهبران و فرهنگی
 یابیممی دست شناسی جامعه قوائد از قاعده این به کنیم، مقایسه زمین
 مستقیم نسبت جوامع رشد و شد رسم و راه بر رهبری استواری میان که

 .دارد وجود
 کردنی پرسش واقع در: است متکی دیگری قاعده به قاعده این اما   
 استناد به است؟ کدام رسم و راه و مرام در ثبات عامل که است آن

 ناپایداری با استبداد بگوئیم، خودمان زمان تجربه و تاریخی یهاتجربه
 .است همراه اصول در پایداری با آزادی و

 آوردن بر که روآن از استبدادی اندیشه در و استبدادی رژیم در    
 و راه باید زود به زود جوید،می مطلق تقدم فزاینده، قدرت نیازهای

 :کرد عوض را رسم
 شاه ،11 بهمن 11 تا 11 مرداد 18 از بیاورید؟ یاد به را شاه رژیم    

 فاشیستی استبداد را حزبی تک روز یک: شد فرقه چند و چندین
 همه و باشد حزب یک باید تنها که کرد حکم دیگر روز و خواند
 کرد مقدّر دیگر روز و شد ماتریالیسم ضد روز یک بشوند؟ آن عضو
 اصلی روز هر. کنند تنظیم دیالکتیک اساس بر را واحد حزب مرام
 گفت روز یک. افزود «مردم و شاه انقالب اصول» بر و کرد جعل
 تمدن هایدروازه» به را ایران ،گذاردمی اجرا به که رشدی برنامه
 برنامه شکست از مأیوس و درمانده دیگر روز و رساندمی «بزرگ
 دیر دیگر اما. زد نخواهیم آتش را نفت یهاپول دیگر ما: گفت هایش
 ....  بود شده
 بیش عهدی و سخنی هیچ بر و تراشدمی بحرانی روز هر که خمینی و   
 که اسالم مرام به. ماندمین وفادار روز یک حتی گاه و چند روزی از
 بطور باشید بشری جامعه شهید باشید، الگو کنید، وفا عهد به گویدمی

 شنیده مُتِلَّونی هیچ از که یصراحت با و استکرده پشت کامل
 دیدم الزم اگر فردا و زنممی را حرفی امروز من: گویدمی ،استشدهن



 11 

 برای که ببینید را توتالیتر اندیشه جانبداران و! گویممی راآن خالف
 قرار بازیچه را اصول و شمارندمی مشروع را کاری هر قدرت به رسیدن

 قدرت به یابی دست سیاسی، رزهمبا هدف: گویندمی آشکارا و دهندمی
 تصرف و دخل هاواقعه در دلخواه به. کنندمی سیاه را سفید. است
 ایقاعده و ضابطه هیچ دارای سیاسی اخالق پنداری کهآنچن کنندمی

 روشنفکر شأن در: است این حالشان زبان که بسیار و هستند. نیست
 گفت باید اهاین درباره. بماند فکر یک و مرام یک بر که نیست
 انتهای تا چپ انتهای از و دهندمی نشان پایبندی سخن این به دستکم
 ،ثباتیبی گونه این حساب که پیداست نیک! کنندمی «تحول» راست،

 به دستیابی اثر بر تحول. جداست کامالً دانایی به نادانی از تحول از
 رو، ره به. گشتن قدرتمداری بازیچه ثباتیبی و است شدن آزاد دانش،
 تخریب رشد درگیر یهاجامعه سلطه زیر موقعیت قاعده، دو بنابراین

 نه و دوام با رشد الگوی نه هاجامعه این که گشته سبب جانبه، همه
 در دیگر، سخن به. کنند پیدا ثباتی با سیاسی رسم و راه دارای رهبری
 و استقالل فقدان با و کندمین پیدا استقرار آزادی سلطه، زیر موقعیت
 ظاهر به دوری به. گرددمین فراهم رشد و سیاسی ثبات شرایط آزادی،
 نظام و هانخبه ثباتیبی که اساسی بیماری عالج برای. رسیدیم باطل

 اما. آسود وابستگی، و استبداد همزاد بیماری از باید است، سیاسی
 بر که کرد پیدا را سیاسی رهبری آن باید بیماری، این از آسودگی برای
 استقامت پر درختی که علف نه طوفان برابر در. بماند استوار ولاص
 چگونه. است آزادی و استقالل نیازمند رهبری این کردن پیدا و. باشد
 پیدا را راه توانمی. رفت بیرون توانمی دور این از آئیم بدر دور از

 مبارزه. نشماریم جدا یکدیگر از را قاعده سه این که است آن راه. کرد
 و استقالل رسم و راه در ثبات تمرین با را آزادی و استقالل خاطر به

 این پیروزی شرط. کنیم شروع همینجا از و بشماریم یکی آزادی،
 و استقالل بر استواری در و شمرد مکلف را خود نفس باید اول: است
 .نشد دیگران منتظر میثاق به وفای و آزادی
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 اجتماعی، ابتالی و هاآزمایش در پیامبر قرآن، بر بنا که دانید می     
 نوبت این در. بگذارد بیرون روش و راه از پا که شد نزدیک نوبت چند
 که دانید می باز. آورد راه به را پیامبر و کرد ایفا را شهید نقش خدا ها

 کام در و داد نشان یأس پیامبری مرام بر استقامت در پیامبر یونس
 . رفت ماهی
 و راه بر استواری و ماندن خود ضرورت بر رآنق اصرار همه این از   

 ناامیدی از حاصل ناپایداری اثر بر یونس آن از که شکست آن و روش
 هر که بفهمیم را قاعده این! بفهمیم؟ چه شد، مردم پذیری هدایت از

 اگر انجامد می شکست به تحصیلی، هر و ای برنامه هر و جنبشی
 محصلی قاعده، بنابراین تنها هن. برود دست از راه ادامه در استواری

 رهبری که جنبشی بلکه ،شودمین عالم کندمی رها را بحث و درس که
 شکست به نماند، وفادار استواری با رسم و راه بر حاکم اصول بر آن
 آماده باید پیروزی فردای در عمل برای پیش از بخصوص. انجامد می

 پیشین قدرت هک کند همان شد، پیروز وقتی که نشود چنان. گردد
 نام به که کرد فراموش را گذشته یهادهه رهبران رویه باید. کردمی

 در را کشورشان همچنان و رسیدند حاکمیت به آزادی و استقالل
 .نگاهداشتند وابستگی و استبداد

 راه، یک رونده که است این پیروزی اول درس که ستا رواین از    
 منذر، و مبشر و شاهد ود،خ نفس به و بشمارد مکلف را خود نفس
 :است این قرآن بزرگ درس. باشد رسم و راه درستی بیانگر یعنی
 دارند سلطه زیر موقعیت کنونی، المللیبین نظام در که کشورهائی    
 و روشنفکران نیازمند هستند، جانبه همه تخریب رشد گرفتار یعنی

 گریدی آینده بیانگر خویش نفس به که هستند نوی طراز رهبران
 بیانگر خویش نفس به. باشند الزم ثبات بیانگر خویش نفس به. باشند

 زندگی در یعنی یابند دست شهادت مقام به. باشند آزادی و استقالل
 برابر در شدن علف رسم و راه. بگردند پایدار الگوی اجتماعی
 خود از و بگردند محکم ی  با هاییدرخت و کنند رها را تندبادها
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 خم با ستندتوانمی کجا ها علف نبودند، استوار هایختدر اگر بپرسند
 کنند؟ مقاومت تندبادها برابر در شدن
 

 هامأخذها و توضیح
 
  31تا  30های آیه ،سوره فتح ،. قرآن3
 11 آیه حج،سوره  ،نآ. قر1
 311 آیه بقره،سوره  ،. قرآن1
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 تروریسم مشکل و شهادت
 

 :گویدمی قرآن
 معشوق دیدار شهادت. ماندمی( 3) زنده شهید و میرندمی همه     
 از و کرد طی را معشوق خانه تا سخت راه باید دیدار برای(. 1) است
 نیست، پس نترسیدن مرگ از نترسید، مرگ از. نترسید راه هایسختی
 را زندگی باید. شد هستی میثاق جان باید. کرد مغلوب را مرگ باید

 معشوق وصال به تا گشت هستی عاشق باید. جست و داشت دوست
 .رسید
گاهی اول، منزل       معشوق، با دیدار. است میثاق امضای و آرمان به آ
 جاوید حیات عشق، به عاشق، که است خانه هاآن در. است آخر منزل
 گرمی، روشنی، هستی به ،پاشدمی نور و شودمی وفا گوهر. یابدمی

 .بخشدمی شادابی و طراوت
. است آزاد قاتل کینه حتی کینه هر از است، خالی کینه از شهید    
 و ستمگر. است مجسم آرمان ایمان، همه باور، همه. است محبت همه
 طلبی فزونی با جهاد در و استوار گر، ستم برابر در. نیست پذیرستم

 شهید که پنداردمی بیهوده توز، کینه دشمن(. 1) است استوارتر نفس،
 (1) است زندگی معنای(. 1) است زنده او است، مرده
 او به که زندگی. بخشدمی معنی و گرمی و نور نیز دیگران زندگی به    
می را جاوید هستی شده گم خود، در شهید. بود کوتاه بود، شده داده
 از خطر پر و دراز راه در بیابد، را شده گم که این برای اما. یابد

 ترک مال، ترک جان، ترک. نشکند میثاق باید یگانگی، به بیگانگی
 کار. گذشت توانمی ترآسان هااین از زیرا است،  منزل اول سر،
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 زمین و میثاق نشکستن. است راه ادامه کارها، ینترسخت و ترسخت
 (3) است مسئولیت بار نگذاشتن

 پژوهان، دانش اما دادگران، امام پرهیزکاران، اما است، امام شهید،   
 شأن که امانتی امانت، مسئول است، مسئول(. 1) است انایثارگر امام
 و رشد انسان، آزادیاستقالل و  انسان، حقوق انسانی، مرتبت و

 (8.)است انسان اعتالی
 شهادت شدن، یکی آرمان با. است همین مرگ زیستن، آرمان بدون     
 در خود، طوالنی تاریخ در بشریت. است همین جاوید، زندگی و

 اختالف باز و هنوز و. استکرده اختالف هاآرمان و اباوره بسیاری
 است کس آن شهید: استکرده اجماع همواره سخن این بر اما. کندمی
 با را او کار این با اما کنند، جدا آرمان از را او مرگ با کوشندمی که

 (3. )گردانندمی یکی آرمان
 شهادت و ماندمی زنده شهید عصر، همه در و هاجامعه همه در چرا    
 بدون اجتماعی، حیات ادامه زیرا ناپذیرند؟ جدایی یکدیگر از آرمان و

 .گرددمی ناممکن شهیدان، جاوید زندگی بدون این و حیات آرمان
 باور، و. تندهس ماندنی ارزشی، نه آرمانی، نه باوری، نه شهید، بدون     

 دوام سبتنا به که هستند مفاهیمی روز، رسم عالمت، ارزش، آرمان،
 در ،کنندمی ایفا اجتماعی حیات در که نقشی تناسب به شان،اجتماعی
 همه در و هازمان همه در آنچه و. گردندمی تعریف شناسی جامعه
 انسان آفرینش به خدا. است حیات بوده، خواستنی همواره و هاجامعه

 یدشه آورد،می دست به راآن و رودمی حیات پی در که انسانی و نازدمی
در راست راه  ،تا رستاخیر و در رستاخیز نیز که استکسی  او. است

 (.30) رودماند و به پیش میرشد می
 مرام، هر در و وقت همه و جا همه در است، داشتنی دوست شهید     
 همه در و. است دیگران برای زندگی منشور خویش، نفس به زیرا

 عصر در. است زندگی منشور شهید تحول، از مرحله هر با ،هاجامعه
 و «مانده عقب» یهاجامعه ر هم جنوب، قطب تا شمال قطب از ما،
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 زندگی منشور شهید ها،«انتهائی» و ها «ابتدائی» در هم «رفته پیش»
 .است
. نیست هازنده میان در ایزنده. نیست ماندنی یادی و نام شهید،     

 زالل آب .است هاآن شخصیت امید، و شادی. است هازنده زندگی
 . است ملتی هر زندگی
 اجتماعی حیات به بخشیدن اعتال او هنر. است هنرمند شهید،    
 «ناممکن» شهید. است به باور همگان ناممکن هنر این قلمرو. است
 وقتی ،کندمی جلوه ناممکن ملتی هستی وقتی. گرداندمی ممکن را

 و ادیآز هستی وقتی ،گیردمی قرار نیستی معرض در باوری هستی
 به شهید...  هستی وقتی ،رودمی گمان رفته، دست از ملتی شخصیت

 .است این او یهمتابی هنر. گرداندمی بر را هستی خویش، عمل
 جاوید زنده شهید که است هستی و شهادت یگانگی خاطر به   
 رسم و هاعالمت ،هاارزش ،هاآرمان باورها، ،هاملت هستی در. شودمی

 نیز نامتغیرها. دارد متغیر و متغیرنا ایجامعه هر ،کنندیم تغییر روزها،
 هاجامعه تاریخ در آنچه. دارند ناپذیرتر تغییر و تغییرپذیر خود، نوبه به
 و شهادت باور، و شهادت یگانگی است، مانده ناپذیر تغییر ما زمان تا

 .است شهادت ارزش و هستی
 در کار بدین و کرد هار تیر با و نهاد کمان در خویش جان آرش،     
 گسترده در ایران هستی. جست جاودانه هستی ایران، هستی پهنه

. گشت میهن هستی منشور او هستی و شد بیان او هستی در سرزمینش
 کار زیباتی. بخشدمی هستی آرش به که نیست حماسی زیبای داستان
 که است شهید کننده تعیین نقش اجتماعی واقعیت و است آرش

 ،شودمی بیان داستان در که واقعیتی. کندمی ماندنی و زیبا را داستان
 در ملی هستی این منشور یا شهید آرش. است هستی و شهادت یگانگی
 ملتی هیچ است اجتماعی زندگی زیبائی شهید،. است شکوه و زیبائی
 زیباترین در ،گردندمی شهید وقتی ها ترین زشت. ندارد زشت شهید
 در این، از بیش بسی. گردندمی باز هاملت یزندگ صحنه به هااندام
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 و زیبائی الگوی و رشد به زیبائی، به ناپذیر سیری میلی ،هانسل وجود
 .گردندمی کمال اوج
 امر این و(. 33) است پیروز استقامت به و استقامت در توانا شهید،   
 اسطوره مقوله از ،شوندمی پیروز همواره شهیدها ،هاملت تاریخ در که

 مسیح کنندگان، محاکمه بر سقراط. نیست ملی یهاحماسه در سازی
 تبرخالف حسین توران، و ایران سلطنت دو بر سیاوش امپراتوری، بر

 بر را شهید کلمه ملتی که ایلحظه از واقع در. شدند پیروز...  و اموی
 شهید پیروزی ،دنکمی تکرار روز همه و جا همه راآن و آوردمی زبان
 و نیست شکستنی استقامت، دیگر که داندمی جامعه زیرا. گیردمی آغاز
 (31. )است ملت هر مقاومت قوه شهید. یابدمی ادامه پیروزی تا
: گفت علی شکافت، را فرق شمشیر، محراب، در وقتی گویندمی    
 ساناین ناطق، قرآن برای اگر پیمان سر بر استقامت. شدم آسوده بخدا
 گرفتن قرار اگر و است؟ باری چگونه دیگران یبرا باشد، شکن طاقت

 تیررس در سالگی ده از علی است، شمار به شهادت مرگ تیررس در
 این هنر. برسد سالگی ده در آسودگی این به ستتوانمی. بود مرگ
 اقیانوس در قرن نیم از بیش خودش گفته به که بود آن یگانه، هنرمند
 در را معشوق با گانگیی و هستی شاهد سرانجام و کرد شنا مرگ
 همه قرنی نیم که بود این کرد، ممکن او که ناممکنی. کشید آغوش
 امانت، نگاهداری یابر دائمی تالش. ماند زنده و بود عقیده سرباز
 طاقت زمان هر از بار سنگینی که حالی در و زندگی از دائمی دفاع

 ماندن و ماندن زنده. طلبیدمی علی طاقت چون طاقتی ،شودمی فرساتر
 آتش از در شدن فرار غیر کرار ،هاآزمایش و ابتال در مستقیم، سراط بر

 این و است همین استقامت آمدن، بیرون ناب اجتماعی یهاآزمایش
 آسوده کعبه خدای به: گفت که بود خاطربدین و. است شکن طاقت
 .شدم
 شد، آسوده ،کردمین شکایت علی. نبود هاسختی از شکایتی این و    
 و شد ناطق قرآن. رسید معشوق وصال به و نوشید هستی شراب زیرا
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 شهیدهای از یکی تا رفت فرا اسالمی جامعه باور مرز از. ماند
 .بگردد انسانیت همیشگی

 واقعیت ترجمان ،کندمی شهید از قرآن که وصفی بیان در ،قراربدین   
 که هاآن و دارید باور که هاآن. است شمول جهان و پایدار حقیقی و

 جهان و پایدار حقیقت و واقعیت از وصف و بیان این در ندارید، باور
 را باور و معنویت به عشق کهدمی آ نگذارید. نگریزید قرآن از شمول،

 پست، و زشت مرگ در را شهادت ،استکرده گم قدرت شهوت در
 ارزش ضد در را ایستادگی ارزش مرگ، زهرآب در را حیات صاف آب

 معنی ما ملی حیات به آنچه هر در ایران. کند تباه. .. و جنایت
 بخواهید و. برخیزید ایران حیات از دفاع به است، خطر در ،بخشدمی
 .خیزیدمی بر نخواهید یا

 را خود باور مردم ،گویندمی و آیندمی ایران از که ایدشنیده بسیار     
 اینطور خمینی، نمونه از گویندمی اندداده دست از نیز حسین و علی به
 محمد البد نیست، ترور و آدمکشی و زورپرستی جز اسالم که فهمیممی
 معنی بدان سخن این آیا. اندبوده قماش این از هم حسین و علی و

 حیات ارکان کردن، ویران و شهیدان کشتن به رانایجامعه که است
 پیروزی: گویدمی علم! نه است؟ برخاسته خویش فرهنگی و ملی

 است این مردم بیان تعبیر. استشده آغاز خمینی رژیم مرگ و نشهیدا
 رژیمش و خمینی اگر. است بسته شهیدها قتل به کمر خمینی که

 هستی هاآن چون و. میرندمی هافاطمه و حسین و علی و محمد بمانند،
 .قاتلند مرگ فرمان و ایرانیت و اسالمیت حیات منشور پس ،اندجسته

 

 قاتلیت آئین با آن رقف و شهادت آئین در
 بزرگتر روز هر که مشکلی است جهان و زمان مشکل تروریسم،     
 جلوه ماندگی واپس یهاپدیده از ایپدیده راآن کوشدمی غرب. شودمی
 نمودی که است این حق. دهد نسبت خونریزی و قهر «ایده» به و دهد
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 با انگرسلطه روابط بیان مثابه به است، قهر دینامیک نمودهای از
 روابط. هستند انگرسلطه تروریسم عامل بنابراین. است هاسلطهزیر

 نمونه تروریسم و هاجنگ. افزایند می قهر جوّ بر زمان به زمان سلطه،
 ها قربانی چون زنندمین حرف جنگ از قهرند، روزافزون تولید عینی

 یگاهب و گاه چون گویند،می سخن فراوان تروریسم و ترور از دیگرانند،
 .شوندمی آن قربانی نیز ها «رفته پیش»
 حق در بزرگ ستمی ایران، در تروریسم کانون ایجاد این، وجود با    

 برای روشی مثابه به اسالم حق در انقالب، این پیام و ایران انقالب
 کردن گله تروریسم،. است سلطه روابط بند از بشریت عمومی آزادی

 و ها شکنجه کور،  ستائی قهر مین، یهانامید در دواندن و کودکان
 اسالم مفاهیم اطالق همه این از بدتر جنایتی و ،مانندبی گاه یهااعدام

 ایران انقالب پیام و اسالم کشتن ،هاجنایت این به...  و شهادت و
 اسالم اول شهد خمینی، ایران در که است حق و بجا سخن این. است
 .است
 که هر نه است، شهید شتاب، با و وردآ روی خشونت به که هر نه      
 اگر. رسدمی بهشت دروازه به مرگ با برآمد، مرگ جستجوی در

 :دارد خاص آئینی شهادت که است روآن از اند،یگانه هستی و شهادت
 خدا غیر از آزادی و زور از شدن خالی اول کار آئین، این در     
 ایمان مُهر راگ شهادت. است توحید در آزادیاستقالل و  ،(31)

 تا کینه، از کسی کردن پر. بیابد مؤمن صفات باید شهید پس است،
 پروری شهید شود، ممکن انفجاری به کینه، از شدن رها که جاآنبد

 دشمن سینه از علی که نشان و دلیل بدان. است پروری قاتل. نیست
 :برخاست انداخت خدو او روی بر که
 «عمل اخالص آموز علی از»

 حیات مجال دشمن که شودمی واجب وقتی جهاد آئین، ینا در     
 قهر به توسل است، نکمم بالغ و بیان وقتی تا. بردمی بین از را آزاد
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 ،کندمین کاری تبلیغ جز مخالفت در مخالف اگر(. 31) است حرام
 .است «أحسن هي بالتي جادلهم» مقام شهادت مقام
 در که کسی کشتن. است حق نشاندن کرسی به در ایستادگی     

 حق مخالفت،. است قتل. است ترور ،گویدمی و نویسدمی مخالفت
 در شهادت زیبایی. است حق این از دفاع شهادت. جرم نه است،
 و بیان مقام در زور، بردن بکار تنها نه قراربدین و است دفاع همین
 مثابه به حق این از که است مسلمان وظیفه بلکه است، جرم بحث،
 به هنوز که را حق این(. 31) کند دفاع انسان اساسی حقوق از حقی
 از دفاع و کرده امضاء قرآن است،نشده بدل بشر حقوق مواد از ایماده
 .هاشهادت زیباترین است؟ خوانده شهادت را آن

 نیست جایز صلح، ناموس شکستن در پیشدستی آئین، این در     
 گر آغاز که نیست انمسلم بر است، رویاروی دشمن وقتی حتی( 33)

 از دفاع مقام شهادت مقام است، ممکن صلح وقتی. بگردد جنگ
. است دوستی به دشمنی برگرداندن مقام شهادت مقام. است صلح
 به که نیز را ییهاجنگ یهاکینه زنگار زیرا بود بزرگ مصلح محمد

 مظهر که بود ساناین. کردمی پاک دوستی و عفو بن شد، م تحمیل او
 حقوق از حقی نیز صلح. شد عرب غیر  و عرب دوستی و وحدت
 را جنگ اسباب خویش جهاد در که شودمی شهید کسآن. است انسان

 و شدیدتر را هاکینه مرگ، با اگر و(. 31) گرداندمی بر صلح اسباب به
 .کندمی تیزتر را جنگ جهنم آتش که است هیزمی ،کندمی پایدارتر

 خودکشی نیست، شهادت مردن، در یدست پیش آئین، این در     
 است، عمد قتل مین هایمیدان بر نوجوانان و کودکان دواندن. است
 شهید ،میرندمی سانبدین که هاآن(. 38) است انسانیت تمامت کشتن

 از جهاد میدان در باید آئین این در گردندمی فریب قربانی ،شوندمین
 مقام شهادت، مقام نبرد، انمید در. نداد تن نیز مرگ به نترسید، مرگ
 پای پیش و کردن انتخاب را آسان راه(. 33) است فن و دانش

 و ابدی ماندگی واپس سند امضای. است جنایت گذاردن، نوجوانان
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 روز هر دشمن آن در که مسابقه این نتیجه. است ما یهاملت مرگ
 شدن قربانی آمده تازه گله ما و گیردمی بکار جدید فنی و علمی
 را علی پیامبر. است ما با قطعی شکست: است معلوم پیش از ،کنیممی
 نوجوان سن، به علی. نفرستاد خندق جنگ پهلوانان میدان به ساناین
. آورد در پا از حیله و علم به را عمرو و. آزموده حریفی علم به بود،

 استاد علی مگر: است جنایت اسالم نام به پیامبر، روش کردن وارونه
 11 که هست کسی او چون مگر نیست؟ نبرد میدان در ماندن زنده فن
 محراب در سرانجام و بگیرد عنوان فرار غیر کرار هاجنگ در سال

 آید؟ در پا از است، او محو یار، دیدار در علی وقتی عبادت
 باید شهید. است جوانمردی نمایشگاه نبرد، عرصه آئین، این در    

 جوانمردی باید نیز باگناه با خود، جای به گناه بی. باشد جوانمرد
. است اسالم حالل نه و جوانمردی رسم نه گروگانگیری،. کند رفتار
 انسانیت، گوهر در انسان انکار. است جوانمردی خالف و دین حرام
. است دین با دشمنی بزرگترین کار این. اوست حقوق و منزلت در
 اسالم ضد بر ای کینه چه گروگانگیری رهگذر از که بینیممین

 گروگانگیری از جلوگیری مقام شهادت، مقام ؟استشده برانگیخته
 را درس این علی اول، جوانمرد. است این جوانمردی اقتضای. است
 که بود او این. نکرد دریغ دشمن از را آب که بود او این. دهدمی

. آیدمی راه به که امید بدان کردمی رد شمشیر از ستتوانمی تا را دشمن
 دخترکی پای از خلخال کشیدن بیرون زور به خاطر به که بود او نای

 شما و نگرفت، گروگان را خود قاتل که بود او این گریست، یهودی،
 گیرید؟ می گروگان به را گناهان بی او نام به عصر این در
 نیست ترور مقام شهادت، مقام. است قاتلیت، ترور، آئین، این در    
 کاری ترور و است کاری سخت شهادت. است ترور از جلوگیری مقام
 نیست، شهید تروریست،. است جنایت کارهاست، ینترآسان آسان،
 شکست روش تروریسم. است ترور مقام ضد شهادت مقام. است قاتل
 است کسی تعریف به بنا تروریست. است پیروزی روش شهادت است،
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 آزادی خویش تالش در شهید و طلبدمی قدرت قربانی  مرگ در که
. شهید هابیل و بود تروریست قابیل. جویدمی را دشمن و خود

 ....  شجاع شهید و است ترسو تروریست
 ستوده ثنویتی در مرگ است، کفر مرگ ستایش آئین، این در     
 شرک ثنویت، این. گرددمی آزاد تن، زندان از روح آن بر بنا که شودمی
 میدان در حتی بنابراین(. 10) است اسالم با توحید، مرام با ضدیت و

 گشتن، پیروز شدن کشته بدون و کشتن بی نیست، هنر کشتن جنگ،
 شهید غیر از شهید که است جنگ میدان در این. است همین شهادت
 دفاع بزرگ مسئولیت پیشاروی شهید که ستجاآن در. گرددمی شناخته

 در را وزیپیر که آنانند شهیدان. گیردمی قرار دشمن، و خود زندگی از
 جنگ صحنه قیاس، این بر. آورندمی بدست و جویندمی حیات
 جنایتی صحنه هویزه، هور صحنه و بود شهادت صحنه ،اکبرالله

 این از دفاع به مسلمان و است انسان حق حیات، زیرا(. 13) هولناک
 . است سزاوارتر همه از حق
 ابتالی ثلم آن، در احتمالی مرگ و جهاد ابتالی آئین، این در    

 قرآن گویند،نمی شهادت را سوختن یا مرگ. است آتش در ابراهیم
 را میثاق نشکستن را، مرام بر استواری ،خواندمین شهادت را مرگ

 خواندمی شهادت را آزمایش از بدرآمدن پیروز. خواندمی شهادت
 باید نیز راآن آمد، پیش شدن کشته پای آزمایش جریان در اگر(. 11)

 آزمایش هر بنابراین. کرد چنین علی کهآنچن کرد، تلقی ابتال زا جزئی
 شهادت باشد، باور بیان باید عمل آن انتهای تا ابتدا از و است جهاد
 ابراهیم. است آن به عمل راه از دادن باور درستی بر گواهی. است این
 راهبر رواین از. بود خدشه بی او شهادت. گشت شهید نمرود، آتش در

. شد سرد او بر آتش که دانیممی و گشت بشریت تمامی برای شهیدان
 .است ایثار آزمایش در پیروزی شهادت ،قراربدین
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 :هامأحذها و توضیح
 
است تا رستاخیز و در زنده ،. خداوند شهید است و هر شهید برحقی3

 و 311یه آ ،بقره هایسوره ،قرآن :دهد برحقرستاخیز نیز شهادت می
 81های یهآ ،نحل و 33یه آ ،و  انعام 13یه آ ،و نساء 38یه آ ،عمرانلآ
 و... 11و  13 هاییهآ ،ق و  83و 
از  ،سوره انسان  و  33آیه  ،و حدید 33یه آ ،های نساءسوره ،قرآن. 1

گر زیبائی جوید هستی را جلوهن کس مقام شهید میآ تا ببعد و  1آیه 
 و  311و  311های یهآ ،سوره اعراف ،قرآن :بیندمعبود معشوق می

 و... 3تا  1های یهآ ،و عنکبوت 330یه آ ،کهف
و... و  10یه آ ،و  توبه 11و  11و  11یه آ ،های انفالسوره ،قرآن. 1

جهاد افضل است و مبارزه با گرایش  ،ئرجاآناظهار حق در حضور سلط
 جهاد اکبر است. ،نفس به زشتکاری

آن کس  و  333یه آ ،عمرانلآو  311یه آ ،بقره های سوره ،. قرآن1
زنده   کهآنشنود برابر نیست. چنبا کسی نمی ،شنودکه صدای حق را می
 ،کس که بر حق ایستادو  آن 11یه آ ،سوره فاطر ،با مرده برابر نیست
این  ،جوید و از جملههمانی میچرا که او با حق این زنده و شهید است
ه زمانی است را های حق را که همه مکانی و همصفت از صفت

 جوید..می
و  13یه آ ،و  انفال 311و  11های یهآ ،بقره ،هایسوره ،. قرآن1

 و ... 33یه آ ،نحل
 و... 1یه آ ،سوره احزاب ،نآ. قر3
فصل امامت نوشته ابوالحسن  ،. نگاه کنید به اصول راهنمای اسالم1
 صدر.بنی
اصول  . نگاه کنید به انسان در قرآن و حقوق انسان در کتاب8

 صدرنوشته ابوالحسن بنی ،راهنمای قضاوت وحقوق انسان در قرآن
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نوشته  ،زادیآامام/الگو در کتاب بیان استقالل و . نگاه کنید به 3
 صدر و حسن رضائیابوالحسن بنی

  11آیه  ،های فاتحه و ابراهیمسوره ،قرآن  . 30
و   8 یهآ ،و مائده331و  311های یهآ ،های نساءسوره ،.  قرآن33

و  31و  31های یهآ ،و احقاف 10یه آ ،و  فصلت 11آیه  ،ابراهیم
 و ... 11یه آ ،معارج
هرگاه اقلیتی بر حق  :موختآ. گاندی این درس را از حسین 31

بر اکثریت بزرگ قدرت طلب پیروز  ،نماد حق بگردد کهآنچن ،بایستاد
. پیامبر گوید که حسین بر خالفت اموی پیروز شدشود. و تاریخ میمی

هر بار که کسی بر حق  ،بر حق ایستاد و پیروز شد. در تاریخ ایران
گواهی دهنده دائمی بر حقی شد که همگان  ،ایستاده و نماد حق گشت

 ،فاطمی و... شهیدند ،مصدق ،ن برخوردارند. در دوران معاصرآاز 
 نماد ایستادگی برحق و شهادت دهند بر حقوق استقالل و آزادی.

و  1یه آ ،مجادلهو  11یه آ ،و فرقان 10یه آ ،های حجورهس ،نآ.قر31
و  81یه آ ،و یونس 8یه آ ،های انفالسوره :در باره تقابل حق با زور

 و... 10یه آ ،مؤمنون
و   33و  31های یهآ ،و  مائده 10یه آ ،عمرانلآهای سوره ،. قرآن31
 و ... 18یه آ ،و شوری 11یه آ ،نحل
انسان و رابطه حق با تکلیف در کتاب  . نگاه کنید به حقوق31

 قضاوت و حقوق انسان در قرآن ،حق ،انسان
 ،در باب حق صلح در کتاب انسان 1نگاه کنید به ماده  .31و  33
  قضاوت و حقوق انسان در قرآن ،حق
یه آ ،سوره مائده ،قرآن :کشتن یک تن کشتن تمامی انسانها است. 38
11  
  33یه آ ،سوره انفال ،قرآن. 33
ترتیب دادن  ،فلسفه مرگ ستا امر واقعی دیرپا است. در زمان ما. 10
عملیات »ها برای کردن انسانمادهآهای دستجمعی و نیز مرگ
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کشتن یک  ،که بنابر نص قرآنامری رایج است. حال این ،«انتحاری
 ها است.کشتن تمامی انسان ،خودکشی ،بنابراین ،تن
ق با ایران. صحنه جنگ در های جنگ عرا. دو صحنه از صحنه13

روی داد با کمترین تلفات و صحنه  3130اکبر در بهار منطقه الله
قشون صدام از سالح شیمیائی  ،نآدر ،ای است کهصحنه ،هورهویزه
 کرد.استفاده

خاطر که او برحق . ابتالی ابراهیم و سرد شدن آتش بر او بدین11
 ،نآبر حق شد. قرایستاد  و نماد حق و بردوام شهید ایستادگی 

 1یه آ ،و ممتحنه 33تا  13های آیه ،های انبیاءسوره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

 شهادت و تروریسم
 به یاد علی شهید بزرگ تروریسم

 
از سوی دستگاه جاسوسی فرانسه، « گرین پیس»غرق شدن کشتی      

ی جاسوسی و خرابکاری و ترور غرب هاگاهدست« افتضاح»تازه ترین 
تروریسم »ست بر درستی این سخن که در جهان امروز است. شاهدی ا

به راه انداخته است. به  گرسلطهیا تروریسم دولتی را غرب « سفید
مناسبت این افتضاح، یک شخصیت فرانسه گفت: برای فرانسه و 

ی لیبی و ایران شد و هادولتملتش چه ننگی باالتر از این که همردیف 
 ت.در جهان، دولتش تروریست معرفی گش

این شخص در ادعا زیاده روی کرد. حق این است که گفته شود      
برای ملتی با فرهنگ، مثل ملت ایران و برای دینی که صلح را حقی از 

و تنها دینی است که صلح را نام و عنوان  شناسدمیحقوق انسان 
، چه ننگی باالتر از این که دولتی در ایران و به استدادهخویش قرار 

 ی تروریست غرب بگردد.هادولتم بوجود آید و همردیف نام اسال
کشتی گرین پیس را غرق کند؟ زیرا  استشدهاما چرا فرانسه بر آن     

ی اتمی هاآزمایشخواسته اند به منطق جمعی به حمایت از طبیعت می
 هاآزمایشاین کشور در شرق دور بروند و با رفتن خود به ادامه این 

ه این تبلیغ انجام بگیرد و خواستمیرانسه، ناعتراض کنند. دولت ف
که رفتن این کشتی به منطقه، جهانیان را از واقعیتی  استبودهنگران 

گاهند که کشورهای آزمایش کننده با تبلیغ دروغ از افکار عمومی  بیآ
 هاآزمایشمی پوشانند و آن واقعیت میزان آلودگی است که اینگونه 

 . آورندمیبوجود 
که در تروریسم سفید واقعیت  آیدمینمونه واقعیتی به دست از این    

، عکس وسیله هایی بردمیکه قدرت به کار  ایوسیلهمشترک است: 
و قدرت برای  بردمی: آزادی تبلیغ را بکار بردمیاست که آزادی بکار 
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. جلوگیری از تبلیغ یکی از جویدمیجلوگیری از تبلیغ از ترور سود 
ریسم سفید است. رژیم خمینی نیز بطور عمده به عمده ترین هدف ترو

. وقتی به تاریخ پیدایش و توسعه کندمیخاطر جلوگیری از تبلیغ، ترور 
تروریسم با بکار  بینیممیتروریسم در رژیم مالتاریا باز می گردیم، 

افتادن ماشین سانسور و مقارن است. پیش از آن، وقتی خمینی بیان 
حرفی برای زدن داشت و پاسخی برای تبلیغ  و کردمیانقالب را اظهار 

، از زمانی که به آن بیان پشت کرد، کردمیمخالفان، نه تنها ترور را نفی 
 گویدمیقرآن به صراحت  کهآندیگر نتوانست در مقام تبلیغ بماند. با 

مقام تبلیغ، مقام زور و جبر و فشار نیست و مسلمانان در این معنی 
او تروریسم را وسیله حکومت در داخل و  ( رژیم13مستفق هستند )

اصلی ترین ابزار سیاست خارجی گردانده است. بحث در این پرسش 
وظیفه  استآمدهکه چرا پس از قرن ها، اینک که امکان تبلیغ پیش 

؟ و بخصوص چرا استآوردهتبلیغ را رها کرده و به تروریسم روی 
د آن است که دو ، نیازمناستکرده هاجنایتارزش شهادت را پوشش 

بحث انجام بگیرد: بحث درباره انواع تروریسم از نظر قرآن و بحث 
ئی که از گذشت روزگاران، گزند هاارزشدرباره ضدیت این رژیم با 

نپذیرفته اند و بنیادهای ذهنی هویت ملی و دینی مردم ایران را تشکیل 
 :دهندمی
 

 انواع ترور، در قرآن -الف
 

. استدادهوش، امرهای واقع مستمر را اساس قرار قرآن به مثابه ر     
انواع تروریسم و انواع ترور از امور واقع مستمر هستند. ترور هم آغاز 

: قابلی هابیل را ترور کرد استآمدهبا زندگانی بشر در روی زمین، پدید 
( هدف ترورها 13( و پیامبران عموماً و پیامبر اسالم خصوصاً )1)

قرآن یک صفت عمومی برای انواع ترورها  رواین . ازاندگرفتهقرار 
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: ترور روش کار زورگویان در بر ابر حق گویان و صاحبان حق شناسدمی
 (10است )
را چهار نوع  شوندمیقرآن ترورهائی که در شکل قتل واقع      
: قتل های سیاسی و قتل هائی مرامی و قتل هایی با انگیزه شماردمی

 اجتماعی. 
. از آن چشم می پوشیم. شودمیکردن این قتل ها طوالنی فهرست    

که حواس خوانندگان را جمع این موضوع بکنیم که  خاطربدینبیشتر 
که هر  استآوردهقرآن در بیان هر یک از این انواع، ترورهائی را مثال 

 رایج ترند.« رژیم خمینی»اکنون در جهان ما رایج اند. در 
واقع  هاجنگآن دسته از قتل ها که در  و نیز دانستنی است که     
و یا مقرون به مکر و فریب نیستند، جداگانه موضوع حکم  شوندمی

وقتی حالت جنگی وجود دارد کشتن و  کهآن. توضیح اندگرفتهقرار 
کشته شدن ضرورت جنگ است. برای مثال مبارزه مردم لبنان را بر 

شمرد. به « تروریستی عملیات» توانمیضد ارتش اشغالگر اسرائیل، ن
افراد بیگناهی که هیچ نقشی در تجاوز اسرائیل و جنایات  کهآنشرط 

ارتش اشغالگر ندارند، قربانی نگردند. اصل تسری جرم که خاصه 
، در اسالم بردمیهلی است و ستمگران عصر ما نیز بکار جاآندور

 (13ممنوع است )
، تا زمانی دشمن آیدیمبا وجود این حتی وقتی پای جنگ به میان      

ناموس صلح را نشکسته است بر مسلمان روا نیست در جنگ پیشگام 
 (11شود )
و به هر حال با وجود امکان تبلیغ، استفاده از زور به هر شکلی از      

اشکال ممنوع است. خمینی آن روز که رژیم پهلوی دستگاه فشار و 
ذاشته بود و اثر این تبلیغ اختناق و سانسورش براه بود، بنا را بر تبلیغ گ

خیزش عموم ملت شد. اما امروز که در مقیاس کشور و حتی جهان 
، کار پیامبر یعنی امانتی را که در خور استآوردهامکان تبلیغ بدست 
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و زور را در تمامی  گذاردمیی آزاد و وارسته است، زمین هاآنانس
 .آوردمیاشکال، از حمله ترور در کار 

، قاتل روندمیه سود اسالم تمام شد و این زورها که بکار آن تبلیغ ب   
ی تمامی بشریت هستند. چرا آن تبلیغ هاارزشاسالم و عالی ترین 

سودبخش رها شد و زشت ترین اشکال زور در کار آمدند؟ زیرا او در 
طلبی از اسالم دور شده، نه تنها با ا سالم ضد شده، بلکه با شیوه قدرت

یی برخاسته است که اساس فرهنگ هاارزشجنگ  کردن تروریسم، به
 ی مسلمان هستند.هاملتو ملیت ما و تمام 

 

 و مظهرها: هاارزشتروریسم و  -ب
: کندمیو مظهرها را تهدید  هاارزشرژیم خمینی، به دو گونه      

و  کندمیمستقیم و غیر مستقیم. ارزش میهن دوستی را مستقیم تهدید 
و مظهرهایی که  هاارزش. کندمیمستقیم ترور  مظهری چون علی را غیر

، با عواطف عمومی سروکار پیدا کندمیمستقیم و غیر مستقیم تهدید 
. علی، حسین، عباس، و ... تنها مظهرهای عقالنی نیستند، اندکرده

بیشتر از آن مظهرهای عاطفی هستند. تا زمان ما حمله به این مظهرها، 
می آمد از این نوع که علی سیاستمدار از راه گفته و نوشته به عمل 

توانایی بود یا نبود؟ کربال تجلی عرفان خالص بود یا نبود حسین 
، به آن هاحملهبزرگ آزادگان و نمونه اول شهید بود یا نبود؟ ... این 

مظهرها صدمه نمی زد که مایه تازگی و شادابی شان به مثابه شهید 
که سبب  شودمیمظهرها حمله  . اما در رژیم خمینی، به اینگردیدمی

این مظهرها، شهید هستند.  گرددمیآشفتگی در عقل و عاطفه جمعی 
کردند که اسالم دارای مسلمانان به گروندگان به باورهای دیگر فخر می

اینگونه الگوها و اسوه ها است. اما اینک جهانیان شاهد آنند که این 
. هر سازدمیمظهرها رژیم در عمل و در تبلیغ، چهره دیگری از آن 

هایی از . نمونهتراشدمیوجه شرعی برایش  کندمیجنایت که 
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و به یکی از این مظهرها نسبت  کندمیی خویش، جعل هاجنایت
علی و حسین و ... مثل  گویندمیاین مردم نیستند که  قراربدین. دهدمی
ستند های او ه، این خمینی و تبلیغاتچی ها و تروریستاندبوده هااین

، دوره حکومتشان بهتر از دوران محمد و علی و ... شوندمیکه  مدعی 
است. این توتالیترها هستند که کارهای زشت خود را به پاکان نسبت 

 .دهندمی
و تبلیغ رژیم مالتاریا، دو نوع اثر در  هاجنایتتروریسم و دیگر     

یخی و ، تارهاارزشجامعه ما و در جامعه ملی که این مظهرها و 
، خشم اندشدهعاطفی  –بنابراین از مرز عقالنیت فراتر رفته. و عقالنی 

ی هاحملهشدید بر ضد این رژیم بر می انگیزد. به هیچ رو نباید نگران 
و مظهرها شد. زیرا  هاارزشمستقیم و غیر مستقیم این رژیم به اینگونه 

جامعه  که شودمیو مظهرها، وقتی ممکن  هاارزشاز بین رفتن این 
روی به انحالل گذارد و کشور ایران از بین برود. بقای ایران به ارزش 

کشور و ملت  توانمیعاطفی میهن دوستی  است. چگونه  –عقالنی 
باشد و این ارزش نباشد؟ در این حمله به میهن دوستی، این رژیم با 

. با واقعیت سیاسی جهان کندمی. با عقل ضدیت کندمیاسالم ضدیت 
. زیرا اسالم اصل را کندمیبا واقعیت تاریخی ضدیت  کندمییت ما ضد

و اختالف در هویت را حق شناخته است  استگذارده هویت ملیبر 
(. بنابراین، انترناسیونالیسم اسالمی، با انترناسیونالیسم مسیحی و 11)

هر انترناسیونالیسمی که بر نفی هویت ملی بنا شده باشد، مخالف است. 
مرکب از هویت های  ایجامعهازنه عدمی، جامعه جهانی، بر اساس مو

ی هادولتملی برادر و برابرند. زیرا به قول مدرس، در عالم واقع، در 
جهانی که تشکیل شدند و حتی دستگاه خالفت، یک قوم بر اقوام 

ی هادولتند و سرانجام نیز آن رفتمیدیگر مسلط بود و بقیه زیر بار ن
نیز « انترناسیونالیسم پرولتری»زیرا در زمان ما در جهانی از بین رفتند. 

روسیه سهم شیر یعنی ناسیونالیسم را برده است به بقیه کشورهای زیر 
 رسیده است.« عنتر»سلطه، نقش 
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در حمله غیر مستقیم به ارزش و مظهری چون علی و فاطمه،      
زیانکار خمینی و رژیم اوست. زیرا فرهنگ تعاون، فرهنگ استقامت 
بر سر عهد، فرهنگ جوانمردی، فرهنگ عرفان، فرهنگ ... فرهنگ 

مردنی نیست. و اگر این  ایجامعهشهادت، نه در ایران نه در هیچ 
 معه باید مرده و منحل شده باشد.جاآنفرهنگ بخواهد بمیرد، پیش از 

مقدم بر همه  قدرتیک دم خود را از این فکر خالص باید کرد که    
شود کرد، فرض باید کرد که آزادی این کار را نمی چیز است. حتی اگر

بر قدرت مقدم است. باز فرض باید کرد علی آدمی است با این باور 
که آزادی بر قدرت مقدم است. بعد در عملکرد دوره های گوناگون 
زندگانی او نظر باید کرد و از خود پرسید برای اینکه آزادی همگانی 

هت تحول کند، مناسب ترین وسائل را بشود و جامعه اسالمی در این ج
، اساس تقدم مطلق قدرتبر  توانمیبکار برده است یا نه؟ علی ن

ارزیابی کرد و در جامعه ملی ما و بلکه در جامعه اسالمی، او که بعد از 
پیامبر تنها شخصیت مورد قبول تمام فِرَق اسالمی است، مظهر ضد 

ی واقعی و سیاست هایآزادست که می نویسند رواینقدرت است. از 
موازنه عدمی یا رفع سلطه عرب بر غیر عرب، در ایام حکومت علی، به 

از علی مظهر اسالم و  خواهدمی(. رژیم خمینی 11عمل در آمد )
. زیرا اراده خوردمیآزادی، مظهر استبداد پُر فساد  دینی بسازد. شکست 

 . گرددمیزندگی آزاد در جامعه ما روزبروز استوارتر 
، عمل رژیم شناسندمییی که این مظهر را خوب نهاجامعهاما در  -

و بزرگترین دشمنی  آوردمیتشویش های فکری به غایت زیانبار بوجود 
در حق اسالم است. هم اکنون دشمنان خارجی و ایرانی اسالم، هر 

را به پای  زندمیعمل جنایتکارانه و زشتی که از توتالیتاریست ها سر 
کنند که رژیم خمینی هم همان کار را می هاآنیسند. اسالم می نو

با زیاد و کم کردن واقعیت تاریخی، بباورانند  کوشندمی. یعنی کندمی
ند. کردمیپیامبر و دیگر اولیاء دین نیز همین کارها و بدتر از آن را 

اسالم از دو سو مورد حمله قرار گرفته و هنوز به حق تنها و  سانبدین
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مینی و دستیاران او در پی قدرت طلبی، بزرگترین غریب است. خ
را که پیش از این هیچ قدرتی با اسالم نکرده بود، با آن  هادشمنی

و مظهرهای جامعه ما در  هاارزش. توتالیتاریسم او با تمامی کندمی
 تضاد روزافزونی است.

یک دلیل بزرگ بر سقوط حتمی این رژیم همین است که در ایران      
ی هیچ گروهی از تعرض هاارزشی ایران شمول و نه هاارزشنه  امروز

 این رژیم مصون نیست:
، جستمیزن که در مظهری چون فاطمه ارزش و منزلتی به تمام  -

. زن تنها به عنوان زنیّت نیست شودمیامروز به مثابه دون انسان تحقیر 
از  . برخیشودمی. به عنوان ارزش است که تحقیر شودمیکه تحقیر 

 دانندمیراستگو و دروغگو، ن« زن پرستان»خوانندگان و بسیاری از 
که پیش از اسالم، زن از نژاد شیطان و اهریمن و عامل گناه و ... 

. در یونان قدیم، زن در خور آن نبود که به عنوان معشوق شدمیشمرده 
طرف خطاب قرار گیرد. پسران جوان و زیبا بودند که معشوق های 

ند. ادب و عرفان به یمن ارزش برینی که اسالم به زن شدمیفیلسوفان 
بخشید، این ارزش بزرگ فرهنگ ما است که توتالیترهای صحنه 

 گردانند.سیاسی ایران تباه می
علم و هنر را که برای ایرانیان همواره ارزش بود و به قول پیامبر این  -

ین نقاط قوم، قومی است که برای تحصیل آن، رنج سفر را تا دورتر
 .اندازدمیاز ارزش « غربی»جهان، به جان می خرد، امروز با مارک 

است و صفت خدا  هاجامعهو همه  هازمانزیبائی که ارزش همه  -
( را زیبا آفریده 11که انسان ) گویدمیاست و خدا به خود تبریک 

 . شودمیاست، به نام جمهوری بی ارزش و زیبائی جوئی، حر تلقی 
بر عقیده و وفای به عهد که محمد، علی، حسین، عباس و استواری  -

 ... مظهرهای آنند، در جمهوری خمینی مجازات اعدام دارد. 
 و ... 
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، پنجمین نوع ترور هستند که در هاارزشترور مظهرها و  سانبدین    
. این نوع تروریسم به روایت قرآن کار اندگرفتهقرآن موضوع بحث قرار 

ی توتالیتر استن. روش کار فرعون و ذاتی هازمانو سا هاقدرت
فرعونیت است. باز به روایت قرآن پیامبر اسالم بطور عمده هدف این 

ی روز هنوز که هنوز هاواقعیت( و به روایت 13گونه تروریسم بوده )
که  هاآنکه دوست نما هستند و چه از سوی  هاآناست چه از سوی 
 .شودمیدشمن هستند، ترور 

که وقتی قدرتی توتالیتر،  دهدمیهمین قرآن به پیامبر بشارت  اما    
و مظهرها  هاارزشکارش به جائی رسید که بطور روزمره به ترور همه 

( دلیل آن نیز معلوم 11. )شودمیپرداخت، پایان عمر تباهش نزدیک 
است: در حقیقت وقتی کار به این جا کشید، دیگر قدرت نیست، زور 

 ر همه است.یعنی یکی در براب
داد: چرا  توانمیاینک پاسخ پرسشی که در آغاز به میان آمد را     

 کندمیرژیم مقام تبلیغ، که عالی ترین مقام، مقام پیامبران است را رها 
. استشده« یکی در برابر همه»؟ زیرا زور یعنی بردمیو به ترور پناه 

نی یکی در برابر هر تمایل توتالیتاریستی وقتی در جریان سقوط، زور یع
، وقتی از سحر و افسون ساحران یا مبلغانش دیگر کاری گرددمیهمه 

، به انواع پنجگانه ترور گرددمیو دستش نزد همه باز  شودمیساخته ن
. و البته جنایات خود را تحت عناوین ارزشمند می آوردمیروی 

ش پوشاند. رژیم خمینی یکی از  این تمایل ها است و به خاطر تضاد
ی جهان شمول، با هاارزشبا رشد، با بیان انقالب، با اسالم، با 

ی مختلف جامعه، هاگروهی هاارزشی ایران شمول و حتی با هاارزش
 .کنندمیجریان سقوط را با شتاب بیشتری طی 
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 مأخذ و توضیح ها:
 
، آیه عمرانآلو سوره  311و  311 هایآیهقرآن، سوره بقره،  -1و  3

333 
 و .. 113و  110و  113 هایآیهرآن سوره بقره، ق -1
 و .. 11تا  11 هایآیهقرآن سوره معارج،  -1
زندگی، عقیده و جهاد است. شهید اُسوه عقیده و جهاد است.  -1

 و ... 311سوره بقره، آیه 
سوره  11و  11 هایآیهآیات مذکور در قسمت اول این مطالعه و  -3

 معارج و ...
 13تا  31 هایآیهان، قرآن سوره فرق -1
نگاه کنید به تحقیق ما درباره حقوق بشر و از جمله سوره نساء،  -8
 و ...  311و  11 هایآیه
بسیار از جمله:  هایآیهنگاه کنید به قسمت سوم این بحث و  -3

 و ... 11و ق آیه  311بقره، آیه  هایسوره
 و ...  311 و مائده آیه 31تا  83 هایآیهنحل،  هایسورهقرآن  -30
زنده با مرده برابر نیست و هستی بشارت خدا به مؤمن است:  -33

و ابراهیم آیه  31و  31های و سوره یونس آیه 11قرآن سوره فاطر، آیه 
و ... جهاد برای عقیده حیات است، حسین به کربال شد و هستی  11

 در هستی اسالم جست و شهید این هستی شد.
و صافات  11و قصص آیه  13غافر آیه : هایسورهقرآن  -31و  31
و سوره فتح که قواعد پیروزی شهید به معنای  311تا  313 هایآیه

و سوره قصص  کندمیرا شرح  ماندمیکسی که بر دوام بر عقیده استوار 
 و ... دهدمیکه بر شیرین استقامت در جهاد را وعده 

بقره،  هایهسورنگاه کنید به صفات مؤمن در قرآن از جمله در:  -31
و  311و  333و  18و  1 هایآیه عمرانآلو  118و  311 هایآیه
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و  311و  31و  13و  18و  13و  33 هایآیهو نساء  313و  311
 11و  11 هایآیهو انفال  3و مائده آیه  313و  310و  313و  311
 و ... 
و  18و شوری آیه  33و  31 هایآیهمائده  هایسورهقرآن  -31

 و ... 11و نور آیه  33تا  31 هایآیهو نساء  11یه احقاف آ
)در روش دشمن را دوست کردن( و  11قرآن سوره حضلت آیه  -33

 نگاه کنید به قضاوت اسالمی و حقوق بشر
 از جمله نگاه کنید به خطبه امام علی در آغاز جنگ صفین -11و  31
 و ...  11قرآن سوره فصلت آیه  -38
 11یه قرآن سوره مائده آ -33
 قول امام علی -10
به نام دینی مرگ را ستود که در ستایش شهادت  توانمیچگونه  -13

صفت خدا است و زندگی بخش نیز. « زنده»گوید: کشته زنده است؟ 
و  11و  1 هایآیه عمرانآلو  111نگاه از جمله به سوره بقره، آیه 

ائده، آیه . سوره مشماردمیزنده کردن کسی را زنده کردن تمامت بشر 
 و ...  11
در جنگ کوه های الله اکبر خوزستان تعداد کشته شدگان دو  -11

زخمی و کشته( و در جنگ هور تعداد  11طرف حداقل بود )ایران 
 کشته شدگان حداکثر

و احزاب  311و بقره آیه  383آیه  عمرانآل هایسورهقرآن،  -11
 11تا  1 هایآیه
 303تا  301 هایآیهقرآن سوره صافات،  -11
و  11و  11و  11 هایآیهو انفال  138بقره آیه  هایسورهقرآن  -11

و  31و حجرات آیه  10و توبه آیه  8و عنکبوت آیه  31لقمان آیه 
 و ... 33صف آیه 
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مذاهب اسالمی در این امر اتفاق نظر دارند که تبلیغ بر قهر مقدم  -13
ن )سوره بقره آیه : الاکراه فی الدیگویدمیاست و قرآن به صراحت 

113) 
 10تا  18 هایآیهقرآن سوره مائده  -11
 و ...  13و یونس آیه  31توبه آیه  هایسورهقرآن  -18
 و .. 10قرآن سوره انفال آیه  -13
و بقره  13تا  13و غافر  8تا  1 هایآیهقصص  هایسورهقرآن  -10
و  311راف و اع 311و انعام آیه  10و انفال آیه  3و ابراهیم  13آیه 

 و ...  11تا  11 هایآیهفاطر 
 و نیز نگاه کنید به قضاوت اسالمی 8قرآن سوره مائده آیه  -13
  People MÉDITERRANEENS 31مأخذ  -11
 31قرآن سوره حجرات آیه  -11
مجله که به اسالم اختصاص  13نگاه کنید از جمله به شماره  -11

 31یافته بخصوص ص 
   31 قرآن سوره مؤمن آیه -11
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 شهادت و مشکل آزادی بیان
 

قدرت مانع  رواین. از کندمیقدرت به نادانی و آزادی به علم تکیه      
و آزادی پیش از همه در  گرددمی، بخصوص آزادی بیان و قیم هاآزادی

. قرآن روشی بر اساس کندمیآزادی بیان و قلم تبلور و بدان بسط پیدا 
معنی سوم  رواینش آزادی از زور است از روبنابراینعدمی، موازنه 

شهادت در قرآن  اظهار حق است. بخصوص وقتی انواع سانسورها 
 :شوندمیمانع اظهار آن و به کرسی قبول نشستن حق 

 

 سانسور نکنید، بحث کنید:
، هر کندمیتکرار این واقعیت سودمند است که وسیله هدف را بیان      

. کندمی. روش قرآن اصل عدم زور را بیان کندمیی را بیان روش، اصل
 . دهدمیحتی یک نوبت دستور سانسور بیانی و قلمی را ن روایناز 
 آورندمیرا که قرآن را دست می اندازند و سخنان بیهوده گرد  هاآن     

را که از سخن  هاآن( و 3گیرند، )و بدان قرآن را به باد استهزاء می
( و آن را که به انکار 1و بدان می خندند ) دهندمیفتی نشان قرآن شگ

( نباید زبان دوخت و قلم شکست. از 1) خیزندمیسخن حق بر 
ها را به بحث خواند و ( و آن1مسخره کنندگان باید دوری جست )

 (.1ید سخنی چون قرآن بیاورید )توانمیگفت اگر 
 گویدمید و قلم ها را بشکن. را ببن هاآنده گویدمیخدا به پیامبر ن     
، به من شمارندمیکار آنان را که این سخن )قرآن( را دروغ (: »3)

بدانند به سزای کارشان خواهم رساند. به  کهآنبگذار. به تدریج و بی 
مهلت ده که تدبیر من تدبیری متین است ... بر حکم خداوند صبر  هاآن
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( فریاد بی قراری سر کن و چون یونس )مردی که به کام ماهی رفت
 « مده.
( و به تکرار به پیامبر 1) خواندمیپیروان ادیان و عقاید را به بحث    

که با پیروان ادیان دیگر نه به زبان زور و  دهدمیو مسلمانان رهنمود 
 (:1قهر که از راه بحث و تبلیغ بروند )

 «.با اهل کتاب جز به بهترین روش بحث و مناظره مکنید.»     
و چون به دین از راه علم باید ایمان آورد و علم بی پرسش و پاسخ      

، پس مقام پیامبری که مقام تبلیغ است، باید مقام شودمیحاصل ن
تنها اهل  روایندعوت به بحث و مبارزه با انواع سانسورها باشد. از 

به بهترین روش بحث کرد، بلکه روش  هاآنکتاب نیستند که باید با 
 (:8عوت به حق همین است )عمومی د

از راه علم و پند نیکو به راه خدا بخوان و با مردمان به بهترین »    
 «روش مناظره کن.

ی هاقدرتانواع سانسورها که قدرت استبدادی، خصوص      
، مانع رشد کندمیها را شرح و قرآن آن کنندمیاستبدادی فراگیر، تحمل 

د. این سانسورها موضوع تحقیقی دیگر و باید الغاء گردن شوندمیتلقی 
، که ناظر به شودمی. در این جا به دسته بندی سانسورهائی اکتفا اندشده

 قلم و بیان هستند:
دسته اول سانسورها، ناظر به جلوگیری از بیان و نشر عقیده اند.     

است که به این « نظام»اسالم اولین و تا این زمان آخرین و تنها 
. مردم را در قبول و رد کندمیرهای بیان و قلم را لغو عنوان، سانسو

 گویدمیو به پیامبر  گذاردمی، آزاد شودمیپیشنهاد  هاآنعقیده ای که به 
(3:) 

پس اگر روی گردان شدند، تو را پاسدار مردم قرار ندادیم تنها »     
 «وظیفه تو تبلیغ است.

رفتن حق را در عهده افراد که پذیرفتن و نپذی کندمیبه این بسنده ن     
قول »: کسانی هستند که از گویدمیبگذارد، بلکه در وصف اهل ایمان 
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 شوندمیهدایت  ،از زور هاسخنترین و به پاک جویندمیدوری « زور
که حتی اگر از دشمن سخن لغو بشنوند مشت گره ( و مهمتر این30)
 (:33) کنندمین

 گویندمیو  جویندمیآن دوری  ، ازشنوندمیوقتی سخن لغو »      
 «اعمال ما برای ما و اعمال شما برای  شما است.

 (:13) گویدمیو از راه تاکید بر آزادی بیان      
و از  دهندمیگوش فرا  هاسخنمژده ده آن بندگان مرا که به »     

 .« کنندمیپیروی  هاآنبهترین 
و انواع روش ه ای تفتیش دسته دوم سانسورها، ناظر به عقیده اند      

عقیده هستند. قرآن به اقتضای اصل آزادی، تفتیش عقیده را ممنوع 
 (.1) کندمی
سومین دسته سانسورها که خطرناکترین شان اند و به هنگام بعثت      

پیامبر، کلیسا مستقرشان کرده بود، ناظر به دین و باور هستند. در 
ع به دین است. انحصار مجموع ممنوع کردن بحث و اظهار نظر راج

قوه قانون گذاری و تفسیر دینی به یک گروه، از راه این سانسور بوجود 
. هر مقام دینی استشده. هر دینی به این بیماری کشنده گرفتار آیدمی

در پی وسوسه قدرت، در پی آن رفته است که توحید را به تضاد 
. پیامبران نیز را جایگزین خدامداری بگرداند مداریقدرتبرگرداند و 

و (. بیرون بردن کتاب از دسترس 31) اندنبودهاز این وسوسه مصون 
نشاندن سخن مقام دینی به جای سخن کتاب و سانسور هرگونه چون و 
چرا، همان رویه عمومی است که همواره به کار رفته و امروز نیز بکار 

 راآنبخشد و ست که اسالم به کتاب تقدم قطعی میرواین. از رودمی
 (:31) دهدمیمرجع اصلی و میزان قرار 

 «خدائی که کتاب را برای حق و میزان فرستاد.»     
چهارمین دسته سانسورها ناظر به جدائی دین از علم دین از عقل،      

دین از سیاست و ... است. جانبداران تقدم قدرت از جمله به اینگونه 
قدرت فراگیر بنا بر اصل، از  شوندمی، شناخته هابخشیدنتقدم و تأخر 
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. به نام دین، به نام شودمیجمله به تقدم بدین یا ایدئولوژی بر پا 
. از کنندمیمارکسیسم به نام ... علم و عقل، سیاست و عمل را سانسور 

رو است که قرآن در مبارزه با سانسور، دین را بر علم و عقل استوار این
از آنچه بدان  گویدمی. به انسان داندگرمیرا باطل  هادوگانگیو  کندمی

کند که کتاب بر علم استوار (. و تأکید می33علم نداری پیروی مکن )
و نه چون خدا  گویدمییعنی چون علم است خدا ( 31است )

 علم است. گویدمی
پنجمین دسته سانسورها ناظرند به انحصار امر هدایت به شخصیتی      

تشخیص مسیحیت یک مسیحی با کلیسا  و یا بنیادی دینی یا مرامی:
. تشخیص باور به کمونیسم یک کمونیست با  احزاب استشده

کمونیست شده و در ایران امروز، تشخیص اسالمیت مسلمان با اقلیتی 
. این انحصار استشده، اندکردهاز روحانیان که قدرت سیاسی را قبضه 

. در استآوردهکار  اعطای عنوان دینی یا مرامی، انواع سانسورها را در
قرآن در  رواین. از استشدهبرگردانده « الاکراه فی الدین»نتیجه اصل 

امر دین و هدایت هرگونه اختیاری را از هر مقام و هر کس سلب 
سلب  این اختیار از پیامبر در باال آمد. از پدر و مادر نیز سلب  کندمی
و هر کس اختیار  که هدایت با خدا است داردمی( و مقرر 31) کندمی

 (.33دارد هدایت بجوید، یا نجوید )
 (10) گیردمیحق جعل حرام و حالل را نیز از پیامبر و هر مقامی      
ششمین دسته سانسورها، ناظر به سلب صفت دینی، یا سیاسی، یا      

مرامی به قصد طرد یا مجازات های سخت هستند. عامل این 
د است. تفتیش عقیده، یک سانسورها ترس از صدور حکم ارتدا

تأسیس کهن است که هنوز پابرجای است. در نتیجه تنها قدرت به 
عنوان صاحب هدایت و حق اعطای صفت دینی یا مرامی نیست که 

انحراف  هترساند، بلکه به عنوان قاضی عقیده و تشخیص دهندمی
. به این عنوان است که در مغزها ترساندمیافراد، صد چندان بیشتر 

و  گرددمی« خود سانسوری»و عامل  شودمیدین یا مرام « سدارپا»
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اگر با وجود مراقبتی چنین همه جانبه، سخنی و علمی از قربانی سر زد، 
ست که قرآن رسیدگی به ا رواینو ... از  کندمیحکم ارتداد صادر 

و ... را از هر مقامی سلب و به دادگاه عدل « ارتداد»و « انحراف»
 (.13گذارد )ا میخود در معاد و

و چماق کردن  هاسازیو هفتمین دسته سانسورها ناظر به اسطوره      
، از راه غلو در دین یا شخصیت حاکم و کتمان حق و بهتان هااسطوره
، به قصد گم کردن صدای حق در میان قیل و قال هاتحریکو انواع 

ار حقوق و منزلت انسان انک کهآنش بدون رواین(. 11ها است. )
. شودمیگردد و دستگاه قضائی آلت قدرت سیاسی حاکم شود، مؤثر ن

و  هارژیمی استبدادی و از آنهم بیشتر در هارژیمبیشتر در  روایناز 
 .گرددمیی توتالیتر از این نوع سانسورها استفاده هازمانسا
و هشتمین دسته سانسورها ناظر به ایجاد فضای فرهنگی و سیاسی      

های سیاسی و نسورهای باال و برانگیختن انواع عصبیّتاز راه سا
اجتماعی )خانوادگی، گروهی، قومی، ملی( و دینی و مرامی است. رایج 

برند، تحریم شنیدن های دوران ما بکار میترین شیوه که توتالیتاریست
« دیگران»های مخالفان و حضور در اجتماعات قول و خواندن نوشته

یگر بود که از فردای پیروزی انقالب، نسل است. همین سانسور یکد
ی دشمن، از یکدیگر بیگانه و با یکدیگر مقابل هاگروهجوان را در 

 درکمیرا حفظ  یو انقالب جستمییکدیگر را  بایدمیکرد. نسلی که 
در  ،در دوست و دشمن انقالبکه نتیجه تالش دست کم سه نسل بود، 

 .در.. پراکنده شد ،تفاوتباتفاوت و بی
نهمین دسته سانسورها سانسورهای اجتماعی هستند توتالیتاریسم     

مذهبی و به دنبال آن مقلدانش، درباره مرد و زن و بویژه زن، سانسور 
. در انواع اندکردهرا به ابزار مهم توتالیتاریسم بدل « جنسی»

برقرار و ابزار « سانسورهای جنسی»توتالیتاریسم های دوران ما انواع 
ثر این استبداد است. ادب و هنر و بیان و نوشته، تحت سخت مؤ

 حاکمیت اینگونه سانسورها است.
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مبارزه با این سانسورها جزئی از مبارزه اسالم با انواع استبدادها،     
بخصوص با فرعونیت یا استبداد فراگیر است. در این مبارزه از جمله 

 شهادت خواند. راآناظهار حقایق را واجب گرداند و 
 

 حق را باید گفت
(. هر چند ا ین جایگزینی به 11حق آمدنی و باطل رفتنی است )     

، حق آمدنی و باطل رفتنی است گیردمیروزگاران و به تدریج انجام 
(. جایگزینی به 11زیرا، حق با علم و باطل با جهل یکی هستند )

اگزیر و بن گرددمی. زیرا علم به تدریج حاصل گیردمیروزگاران انجام 
جانشینی تدریجی و طوالنی است. با این حال جستجوی علم و اظهار و 

مقام اظهار  رواین. از سازدمینشینی را کوتاه تر جاآنانتشار آن، زم
حق، مقام پیامبری است و خداوند از پیامبر عهد می ستاند که حق را 

 (.11) خواندمیاظهار کند و اظهار حق را شهادت 
( و 13کتمان کرد و نباید بدان لباس باطل پوشاند )حق را نباید     

( و حق را تابع 11نباید در دین غلو کرد و بیش از حق اظهار کرد )
که حق علم است،  جاآن( و از 18) گرداندمیهوی کردن، جهان را تباه 

( بغی و طغی و استکبار 13نباید در یافتن و بیان آن به ظن اکتفا کرد )
( و در برابر طاغوت، اظهار حق 10تند )و فرعونیت ضد حق هس

 (.13شهادتی درخور پیامبران و دانشمندان است )
به قدر وسیع باید به علم از باطل دور شد و دور کرد و حق  قراربدین    

. گرددمیرا اظهار کرد. اظهار حق در مقام کتمان، شهادت واجب 
پا ( این شهادت وقتی ستمگری، قدرت جائری، حق را زیر 11)
 (:11) گرددمیجهاد افضل  گذاردمی
 «ئر است.جاآنبرترین جهادها، اظهار حق در حضور سلط»     
که در زندگانی اجتماعی، حق، سیاسی و اقتصادی و  جاآنو از      

اجتماعی و دینی است، شهادت دادن به حق و به حقانیت حق، به 
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(. 11نی است )مبارزه با ستم های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و دی
که آدمی بر حق به زیان  شودمیدر این مبارزه شهادت وقتی جهاد اکبر 

 (.11) دهدمیخود و خویشان شهادت 
، شهادت در جبهه حق و باطل، جهاد است. شهادت در سانبدین     

ئر، جهاد افضل است و شهادت بر حق ولو به زیان جاآنحضور سلط
 خویش، جهاد اکبر.، چرا؟ 

. آدمی که آزاد گرددمیا گوهر حق جز در آزادی شناخته نزیر    
آزاد شدن از « ولو به زیان خویش». اظهار حق کندمی، آزاد نشودمین

تصوری هستند. اظهار حق هرگز  هاآنقیود منافع است. در حقیقت، زی
به زیان آدمی نیست. این از راه اصل شناختن زور )در شکل سیاسی و 

، بیان شودمیماعی و یا فرهنگی( است که تصور یا اقتصادی و یا اجت
حق و عمل کردن به حق. فرق است میان علم به آزادی و آزاد شدن. از 

زمان اظهار، زمان آگاهی است و زمان عمل به علم، زمان آزادی  رواین
است. از ا ین روست که شهادت به حق و بر حق ولو به زیان خویش، 

د اکبر است زیرا بدون آن جهاد افضل جهاد اکبر است. این جهاد، جها
 ای که نظام باطل را دگرگون بسازد، انجام شدنی نیستند.  و جهاد به گونه

آزادی به تغییر نظام اجتماعی و نظام ذهنی و فکری، تحقق      
. آزاد کردن با آزاد شدن همراه است. و آزاد شدن و آزاد کردن پذیردمی

 رواینهاد افضل و جهاد است از به ترتیب در گرو جهاد اکبر و ج
و شهید  دهدمیشهید اکبر، کسی است که بر نفس خویش شهادت 

افضل کسی است که پیشاروی ستمگر، دیوارهای سانسورها و سکوت 
 . کندمیرا می شکند، و حق را اظهار 

معنویت در خلوص خویش، شهادت در زیبائی شکوهمند خویش،      
گردد که پیشاروی ستمگر، با  نمایان میو  شودمیدر چهره ای بیان 

اظهار حق، غرور باطل او را می شکند. بیش از این، با بیان حق، نه 
، فرمان  مرگ  «نه»، بلکه با فریاد زندمیتنها از تسلیم به او سر باز 

. شهادت بر کندمیستمگر و فروپاشی نظام ستمگر باطل پیشه را صادر 
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و افضلند، زیرا این شهیدها  نفس و بر ستمگر، جهادهای اکبر
. بله بخشندمیخورشیدهایی هستند که به تاریکی استبداد پایان 

 سازندمیو راه رشد را روشن  دهندمیتاریکیِ سرکشی و طغیان پایان 
(13.) 

آنکس که از راه علم به حق پی برده و در اظهار آن حق هر سه       
در خون بر خاک افتاده  و پیکرش در راه حق، استآوردهجهاد را بجا 

است، فساد ناپذیر است. این انسان به مقام بیان رسیده است. 
، شاهد دائمی استگشتهودانی حق و نور خاموش ناشدنی علم جاآنبی

(. این انسان به مقام قلم 11) دهدمیاست که به رستاخیز شهادت 
زادی . در علم، در حق، در آنویسدمیرسیده است. قلمی که هنوز و باز 

. این انسان به مقام هنرمند، هنرمندی رسیده نویسدمیو برای آزادی 
است که به هنر توانایش، بندهای سانسورها را می شکند و راه هدایت، 

 .گشایدمیراه آزادی را 
شهیدی که در توانائی، در علم، در اختیار، در زیبائی، خلیفه خدا      

ری، در علم، در امامت و در روی زمین است، شهیدی که در پرهیزگا
رهبری، در داد و داد پروری، گوی سبقت ربوده و خورشیدی جاویدان 
در آسمان حیات اجتماعی ملتی و بیشتر از آن، بشریتی و از آن هم 

، همان انسان توانائی است که سخت راه جهاد را گرددمیبیشتر، تاریخ 
تی، رفیع تر ین تا رفیع ترین برج ها به فراز رفته است. بر آسمان هس

برج ها، برج بیان و قلم است. بیان و قلمی که خدا بدو و آنچه 
(. قلمی که از خون شهید برتر است 18) کندمیسوگند یاد  نویسدمی
و  گرددمی(. شهید بر این رفیع ترین برج آسمان، خورشید تابانی 13)

 (.10) کندمیکه خدا بدو سوگند یاد  یابدمیمقامی 
قام، مقام بیان و قلم، مقام تبلیغ و بنابراین مقام صبر یا این م     

استقامت بر دشواری هاست. در این مقام است که اگر از بیان و قلم 
و مؤثر نیست، دست شستی، سرنوشت یونس را پیدا  گذاندمیبه عذر ن

 (.13) شودمیمی کنی و در شک ماهی گم 
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که  کندمی، ایجاب این مقام، مقام علم است. حرمت بیان و قلم    
نادانسته، سخن نگوئی و داستان بیهوده به قلم نیاوری. بهترین تقوی، 
نگاهداشتن زبان و قلم از دروغ و نادان است. و مقام بیان و قلم، نه 

 (.11مقام دروغ که تقوی در راستگوئی است )
این مقام، مقام عدل و قسط است. مقام بیان و قلم، مقام قضاوت      

و دشوارترین آن است. در این مقام باید همه قسط و عدل شد  و داوری
(. این معنی از شهادت را نوبتی 11و قسط و عدل گفت و نوشت )

 دیگر موضوع بحث قرار خواهیم داد.
این مقام، مقام علم، مقام عدل و قسط، مقام تقوی، مقام رهبری    

 (11(، مقام شفاعت است )11است. مقام شاهد و مشهود است، )
این مقام، مقام عهد و پیمان بر علم، بر عدل و قسط، بر تقوی، بر      

 (، مقام امامت است. 13مسئولیت امانت )
(. مقام توحید 11این مقام، مقام ایمان، مقام قیام به حق است )     

(، مقام آزادی از طاغوت است. 13« )قوامین للیه»( مقام 18است )
 (10مقام خداست. )

آنانند که دیوارهای ستبر سانسورها را می شکنند و « ن للهقوامی»     
آنانند که به سالح بیان و قلم بر جهل و « قوامین الله»فرو می ریزند. 
سالح صلح و آزادی هستند از ». این سالح گردندمیاستبداد پیروز 

مژده دهندگان پیروزی بی چند و چون حق، علم، « قوامین لله» رواین
 دوستی هستند. آزادی و صلح و 

! اما استگشتهاین مقام در ایران امروز و به نام اسالم چه خوار      
 مژده باد که به یمن استقامت شهدا، خواری دیر نمی پاید ... 
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 مأخذ و توضیح ها:
 
 3قرآن، سوره لقمان، آیه  -3
 13قرآن، سوره نجم، آیه  -1
 81تا  80 هایآیهقرآن، سوره واقعه،  -1
 38قرآن، سوره انعام، آیه  -1
 11قرآن، سوره طور، آیه  -1
 18و  11و  11 هایآیهقرآن، سوره قلم  -3
 13قرآن، سوره عنکبوت، آیه  -1
 11قرآن، سوره نحل، آیه  -8
 18قرآن، سوره شوری، آیه  -3

 10و  11 هایآیهقرآن، سوره حج،  -30
 11قرآن، سوره قصص، آیه  -33
 38و  31 هایهآیقرآن، سوره زمر،  -31
 31قرآن، سوره حجرات، آیه  -31
 11قرآن، سوره حج، آیه  -31
 31قرآن، سوره شوری، آیه  -31
 13قرآن، سوره اسراء، آیه  -33
 11قرآن، سوره اعراف، آیه  -31
 31قرآن، سوره لقمان، آیه  -38
 308قرآن، سوره یونس، آیه  -33
 81قرآن، سوره مائده، آیه  -10
 هایآیهو نساء  131و  303و  308 هایآیهبقره،  قرآن، سوره -13
 و ...  31تا  33



 13 

و  13و توبه آیه  313و نساء آیه  11بقره آیه  هایسورهقرآن،  -11
 و ... 18احزاب آیه 

 83قرآن، سوره اسراء، آیه  -11
و  333و نساء آیه  1آیه  عمرانآلو  3قرآن، سوره  های سبا، آیه  -11
 ... 
 83و زخرف آیه  301اسراء، آیه  هایسورهقرآن،  -11
 11قرآن، سوره بقره، آیه  -13
 313قرآن، سوره نساء، آیه  -11
 13قرآن، سوره مؤمنون، آیه  -18
 11قرآن، سوره نجم، آیه  -13
و  13و قصص، آیه  313و  11 هایآیهاعراف،  هایسورهقرآن،  -10

 10و احقاف آیه  11و شوری آیه  31فصلت، آیه 
 38، آیه عمرانآلن، سوره قرآ -13
 و ...  308و مائده، آیه  181بقره، آیه  هایسورهقرآن،  -11
 حدیث نبوی -11
و  13 هایآیهو نساء  111و  113 هایآیهبقره،  هایسورهقرآن،  -11
 و ...  31و زمر آیه  30و مائده آیه  13و  30
 311قرآن، سوره نساء، آیه  -11
 113قرآن، سوره بقره، آیه  -13
 13قرآن، سوره سجده، آیه  -11
 3قرآن، سوره قلم، آیه  -18
 حدیث -13
 1تا  3 هایآیهقرآن، سوره بروج،  -10
 1و معارج آیه  18تا  11 هایآیهقلم،  هایسورهقرآن،  -13
 قرآن، سوره قلم از ابتدا تا انتها -11
 311قرآن، سوره نساء، آیه  -11
 1قرآن، سوره بروج، آیه  -11
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 83رآن، سوره زخرف، آیه ق -11
 11قرآن، سوره معارج، آیه  -13
 11قرآن، سوره معارج، آیه  -11
 8قرآن، سوره مائده، آیه  – 13و  -18
و عنکبوت، آیه  333و  13و  11 هایآیهنساء،  هایسورهقرآن،  -10
 و ... 11و احزاب آیه  11
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 شهادت و مشکل جهانی

 ت زورپرستو تاریخی اقلی
 

ی زورپرست است. این هااقلیتیک مشکل تاریخی، مشکل      
ی بشری با آن روبرو هستند. هاجامعهمشکل جهانی است یعنی همه جا 

همواره  هاجامعهکه در علم سیاست یک نظر این است که در  دانیممی
این سخن  گویندمی. جانبداران دموکراسی کنندمیحکومت  هااقلیت

ی هانظام، اما در کنندمیحکومت  هااقلیت هاجامعهکه در راست است 
دموکراتیک، حاکمیت با اکثریت است و این اکثریت است که اعمال 

« ی بورژوائیهادموکراسی»که مخالفان  دانیممی. باز کندمیحاکمیت 
، طبقه بورژوا از راه فریفتاری و دهندمیبه صاحبان این نظر پاسخ 

و در حقیقت  فریبدمیسیاسی، اکثرتی را های انواع دغلکاری
 حاکمیت از آن طبقه بورژوا است. 

و  کنندمیئی که حکومت هااقلیتقصد این نیست که به انواع      
از سوی اکثریت یک جامعه پرداخته  هاآندرستی و نادرستی نمایندگی 

است که در نظر عموم صاحب نظران،  ایپدیدهآید. قصد مطالعه 
، درصد کوچک قهرزده و ایجامعهدر هر ماعی است. بیماری اجت

زورپرست هستند. این درصد بنا بر تجربه تاریخی از یک بیشتر و 
 از ده کمتر است.

بسته به ساخت جامعه، انواع  برندمیقهری که این اقلیت بکار      
 .گیردمیاشکال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به خود 

نیست که اشکال، یک مطالعه شوند، حتی تمامی  بنابراینباز      
ند در این فرصت مطالعه گردند. مقصود آن توانمیاشکال سیاسی نیز ن
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است که با مطالعه یک نمونه نوعی، اهمیت خطر معلوم شود و بدان 
 شودمیارزش شهادت به عنوان نقش و بیان اکثریت جامعه وقتی فعال 

ا را روشن گرداند. شهادت ، بسان پرتوی خردهآیدمیو به صحنه 
ابراهیم در برابر نمرود، موسی در برابر فرعون، عیسی در برابر 
امپراطوری روم و محمد در برابر قریش از سوئی، و دو قدرت جهانی 
ایران و روم از سوی دیگر و حسین در برابر خالفت اموی و ... 

 شهادت اکثریت است زیرا:
 

 شودمییت پرستی که جانشین اکثرخشونتاقلیت 
ی بسیار این نابسامانی اجتماعی وجود هاجامعهدر زمان ما، در      

اکثریت »پرست، به زور، جانشین خشونتی هااقلیتدارد که 
. در کنندمیو عمل  گویندمی. به نام اکثریت سخن اندشده« خاموش

پرست، به نام خشونتمنطقه ما، لبنان کشوری است که چند اقلیت 
ی هاقدرتده سالی است وسیله کار « ی مذهبیهامعهجا»نماینده 
. افغانستان کنندمیو خود و کشورشان را تکه پاره  اندشدهخارجی 

متفاوت  های نمونهنمونه دیگری است. ایران و عراق و سوریه و ... 
وجوه موضوع  ایپارههمین پدیده هستند. این پدیده است که از لحاظ 

 . گیردمیمطالعه قرار 
ی هادموکراسیوجود دارد. در  هاجامعهآن اقلیت قهرپرست در همه     

ی بورژوائی، آن بخش هادموکراسینیز وجود دارد. در  ایتودهغربی و 
افراطی »، عنوان شودمیاز این اقلیت که به فعالیت سیاسی جذب 

ها به لحاظ «افراطی»و این  کندمیپیدا « افراطی راست»و « چپ
 ت در صحنه سیاسی، از دو کار اساسی ناتوانند:حضور دائمی اکثری

 سخنگوی اکثریت جامعه شدن -
 و به طریق اولی اِعمال حاکمیت بر جامعه. -
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و دانستنی است که این اقلیت زورپرست پیش از جنگ دوم جهانی     
با استفاده از کارپذیری اکثریت در بسیاری کشورهای اروپائی به 

د کشور حاکمیت بر جامعه را نیز به سخنگوئی اکثریت رسید و در چن
دست آورد. بهائی که اروپا و تمامی بشریت پرداخت تا از حاکمیت 

. در غرب آیدمیاین اقلیت زورپرست بیاساید، از سنگینی به وصف ن
اکثریت این است که از راه حضور دائمی « نمایندگان»تالش عمومی 

که نازیسم و اکثریت جامعه در صحنه سیاسی، مانع از آن گردند 
فاشیسم و استالینیسم دیروز و پل پوتیسم و خمینی ایسم و بعثیسم و ... 

 امروز، از نو مردم را از صحنه سیاسی برانند و خود یکه تاز شوند.
ی صاحب نظران غرب که نظرهای نایکسان و گاه هاکتابدر       

( در جستجوی چرائی به حاکمیت رسیدن اقلیت 3متضاد دارند، )
که به  هاآنرست شدم. درباره چرائی، نظرهای مشترک میان زورپ
که نیستند، کمتر  هاآنی اجتماعی قائلند و هاپدیده« تحلیل طبقاتی»

(. اما درباره 1بود. این چرائی نیز موضوع این مطالعه نیست )
چگونگی، اشتراک نظری یافتم که با شگفتی تمام، همان سخن است 

 (:1) گویدمیکه قرآن 
که اقلیت زورپرست به سخنگوئی برسد و به حاکمیت برای این     

 دست بیابد:
باید زمان اجتماعی حل مسائل عمومی سرآمده باشد و جامعه  .3
 قرار شده باشد،بی
ی عمومی و علل آن مسائل را هاخواستباید این اقلیت زورپرست،  .1

 شعار خود کرده با شد،
 ه باشد،باید اکثریت جامعه به صحنه نیامد .1
و در  هاخواستاین اکثریت سخنگویان و نمایندگانی که در اظهار  .1
د، نداشته باشد. یعنی کسانی نباشند که نها، بیانگرش باشجوئی حلراه

 هاآنبایستند و در برابر اقلیت زورپرست، بر بطالن  بر سر حقوق مردم
ی مردم و درستی روشی شهادت بدهند که این هاخواستو حقانیت 
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شان در را از راه فعال کردن مردم و مشارکت یافتن هاخواست
(. اما چرا و چه زمان، اکثریت جامعه نه 1) سازدمیحاکمیت، برآورده 

؟ وقتی که اقلیت کندمی( و نه سخنگو پیدا ماندمی)یا  آیدمیبه صحنه 
های ( و ایجاد خصومت1زورپرست از راه گروه گروه کردن جامعه )

واع ترورها بخصوص ترور شخصیت، سِحرها و اجتماعی و ان
و روشنفکران و  آوردمی(، فلج اجتماعی بوجود 3ها )فریفتاری

و  بندندمی، دم فرو هااختالفمتفکران از راه مصلحت و یا ترس و یا 
 آورندمییا به جای شوریدن بر طاغوت در برابرش سر به اطاعت فرو 

(1:) 
 هاآنبد بایدمی کهآنلیم شوند، حال برآنند که به طاغوت تس»...      

 «کفر می ورزیدند
 

 تجربه انقالب ایران:
: یکی از نظر چگونگی نگریممیدر تجربه انقالب ایران، از دو نظر      

به سخنگوئی و حاکمیت رسیدن اقلیت زورپرست و دیگری از نظر 
 چگونگی انحالل قدرت:

ر او چهار اصلی را که در جریان انقالب، خمینی و روحانیان همکا    
یکدیگر را  ،در بیانی عمومیو  برسرش توافق کرده بودندروشنفکران 
ی جامعه بود، شعار خود کردند. هاخواست کردند و بیانگرایجاب می

، به دلیل چند قرن عقب افتادگی کشور و واپس رفتن در هاخواستاین 
اکثریت  ند.طلبیدمیهای عاجل حلراهگر جهانی، روابط با سلطه

بود، اما در ترکیب رهبری، کفه جامعه زودتر از رهبری به صحنه آمده
تر بود. علت آن بود که دیگران یا در بیان خمینی و همکارانش سنگین

های پیشنهادی، بیانگر اکثریت جامعه نبودند و حلراهو در  هاخواست
. و یا در گفتندمینظر و روش خود را به عنوان شخص یا گروه 

، مثل انعقاد قرارداد کنسرسیوم، 11مرداد  18ی تاریخی، مثل هاظهلح
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 11خرداد  31مثل پیوستن به پیمان سنتو، مثل دکترین آیزنهاور، مثل 
و ... نایستند و به بطالن حکومت دست نشانده شاه و حقانیت 

 حاکمیت و حقوق مردم شهادت ندادند و یا از در تسلیم در آمدند.
، مواضع فردی و شدمیاول انقالب نقص جبران  اگر در روزهای     

ند و از شدمیند و از موضع فردی و گروهی رها شدمیگروهی رها 
ی هاروشموضع مسائل اساسی و چند قرن معوق و حل ناشده مانده از 

و اگر ... اقلیت زورپرست، از راه فرقه فرقه  شدمیپیروز انقالب دفاع 
 شدمیسانسورها، سخنگوی جامعه ن کردن مسلمانان و انواع ترورها و

ها باید شهادت هاآنیی که در هافرصت، یافتنمیو به حاکمیت دست 
، از موضع هافرصتشدند، را در نظر باید آورد و دید در آن داده می
ند بکار توانمیئی که اکثریت مردم هاروشی اکثریت و هاخواست

است و فهمید ا نیامدهببرند، حق شهادت چگونه گذارده شده و یا به ج
 چرا شد آنچه شد.

پیشاروی تمامی  هاشهادتی مهم، هامقطعهمه در با این     
ی زورپرست هاگروهو بخواهی نخواهی، قدرت  اندشدهزورپرستان داده 

را منحل خواهند گرداند. چرا؟ زیرا نه گروه خمینی توانست در مقام 
زورپرست رقیب توانستند  یهاگروهسخنگوئی اکثریت مردم بماند و نه 

این سخنگوئی را به دست بیاورند. مردم کم و بیش در صحنه سیاسی 
کردن را در تکه پاره هاآنی زورپرست جدا شدند و هاگروهماندند و از 

یکدیگر تنها گذاشتند. نقش شهادت همین بیرون بردن اکثریت از 
 میدان مغناطیسی اقلیت زورپرست است. 

 

 ت؟ابراهیم، ملت اس
این نتیجه  بارهدرباره توتالیتاریسم، در هادر باال گفتیم و مطالعه     

، خود را «هاتوده»توتالیتاریسم تا وقتی انبوه عظیم موافقند که 
و دوام  کندمینکند، قوام پیدا ندر دست اقلیت حاکم رها
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. بنابراین کار اساسی بیرون بردن اکثریت از دایره سِحر آوردمین
. شهادت اساسی همان شهادت ابراهیم و ورپرستان استو افسون ز

( چرا؟ زیرا: زمان اجتماعی پیدایش و رشد و انحالل 8موسی است )
د کوتاه و بلند شود. در حقیقت قدرت اقلیت در توانمیقدرت اقلیت، 

جریان پیدایش و رشد و انحالل خود مراحل زیر را با شتاب یا کندی 
 : کندمیطی 
 
مرحله به سخنگوئی اکثریت جامعه رسیدن و  اول،مرحله  -3     

قبضه کردن حاکمیت است. در این مرحله روشنفکران را از صحنه 
. این مرحله یکی از مراحل اصلی است کندمیراند و جامعه را سِحر می

و  کندمیو در آن شهادت شاهد و منذر و مبشر، نقش تعیین کننده بازی 
. شهادت در این مرحله، جدا کردن شودمیچه بسا مانع از وقوع فاجعه 

اگر در د باید شهادت بدهد که هاز مراد باطل است. شا« کلمه حق»
در « کندمیهدف وسیله را توجیه »به دست آوردن قدرت 

(. وسیله ناحق بیانگر 3) آیدمیتحصیل حق، وسیله ناحق بکار ن
در  ایوسیلهی به حق اکثریت مردم است. زور هاخواستهدفی غیر از 

رسید و  توانمیخدمت قدرت است و با زور به عکس حق یعنی ناحق 
 بس. 

 
کردن جامعه و جانشین « شیعه شیعه»مرحله   ،مرحله دوم -2     

ی اکثریت مردم هاخواستی قدرت توتالیتر، به جای هاخواستکردن 
است. باز در این باره صاحب نظران با طرز فکرهای مختلف و گاه 

است که قرآن گفته است: خاصه زورگو این اندرسیدهی متضاد، به نظر
و دلخواه خویش را جانشین عهدی  کندمیکه به عهد و میثاقی وفا ن

( در این مرحله است که تضاد را 30بود )که بدان متعهد شده کندمی
 .کندمیجانشین توحید 
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دانستی است که قدرت بدون اصل قرار دادن تضاد، نه معنی پیدا      
های : تا دو نفر زورآزمائی نکنند، صفتآیدمیو نه به تعریف در  کندمی

تمامی طرز فکرهائی که  رواینو ... از  شوندمیقوی و ضعیف، پیدا ن
و به آزادی  شناسندمیجستجوی قدرت را مقصد اصلی فعالیت سیاسی 

باور ندارند )ولو در ظاهر خود را عاشق آزادی جلوه دهند(، تضاد 
. زیرا عدم قدرت را اندشدهادیان ابراهیمی همه بر توحید بنا پرستند. 

سان که قدرت بدون . توحیدی هستند زیرا همانانددادهمقصد قرار 
، آزادی نیز بدون اصل کندمیفرض تضاد معنی و قابلیت تعریف پیدا ن

. از آیدمیو نه به تعریف در  کندمیقرار دادن توحید نه معنی پیدا 
ی هاآزادیرا « ی بورژوائیهاآزادی»، هامارکسیستست که رواین

، بیانگر هاگروهئی که اساس روابط هاجامعه، زیرا در خوانندمیصوری 
. آزادی واقعی در کندمیانواع تضادها است، آزادی واقعی تحقق پیدا ن

 .کندمیطبقه یا جامعه بدون تضاد، استقرار پیدا جامعه بی
 بنابراینباره چند و چون این نظر بحث شود، بنا بر آن نیست که در     

ها از با استفاده از تناقضی که در تعریف لیبرال هامارکسیستاست که 
، بدون توحید، گویندمیآزادی و دموکراسی وجود دارد، به درستی 

، این است که وجود برندمی. اما آنچه از یاد کندمیآزادی واقعیت پیدا ن
نیست که باید جست. در  هالیبرالبیان و عدم وجود آزادی را در 

را  هاآزادیجامعه است که باید وجود و  عدمشان را سراغ گرفت. اگر 
که از دید  رسیممیی پی بجوئیم به یک قاعده بزرگ هاجامعهدر 

 که:اند و آن ایندور مانده هاآنی تضادپرست و غیر هامارکسیست
قرار  هارابطهاساس برای پیدایش یک جامعه، توحید باید      

تضادها بر توحیدها فزونی گرفتند،  ایجامعهبگیرد. هر زمان در 
 در اساس، توحیدها ،و اگر. گذاردمیمعه روی به تخریب جاآن
 ،. بنابراینگرددمی، جامعه منحل ندی خود را به تضاد سپردجا

ی صوری نیست بلکه کاستن از هاآزادیراه درست چشم پوشیدن از 
 ی واقعی است.هاآزادی افزودن بر گسترهِ تضادها و
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است که ادیان توحیدی، جانبدار آزادی و اختیار و  خاطربدین     
 ندرگذامیمسئولیت انسانند و در رهبری، بنا را بر مشارکت و شورا 

. تغییر اصل توحید به اصل تضاد یعنیاستبداد دینی، (. 33)
پی نسبت به تبدیل قرآن پی در  رواین(. از 31شرک همین است )

( و شهادت در این مرحله را نیز 31) دهدمیتوحید به شرک، هشدار 
در  ،( در این مرحله است که شهید31) خواندمی هاشهادتبزرگترین 
هم که به  هاآنفریادی هر چه رساتر، به  اب ،هازمانو همه  هاناهمه مک

خود آزاده  اگر دین ندارید، در دنیای»: گویدمیدین باور ندارند 
 (31) «باشید
را سرشار از معنویت  هاجامعهی تاریخی، که ادب و هنر هاشهادت     

، شهادت در این مرحله است: شهادت ابراهیم در اندگرداندهو زیبائی 
آتش نمرود، شهادت موسی در برابر ساحران فرعون، شهادت سقراط در 

استان کاالس، ، شهادت حسین در کربال، شهادت ولتر در د«دادگاه»
شهادت امیل زوال در داستان دریفوس و ... گوناگونی یک شهادت 
هستند: شهادت بر بطالن ناحق و هشدار به نشاندن ستم به جای داد، 
زور به جای عدم زور، .... تضاد به جای توحید است. وقتی این 

( و ولتر )به قول 33) شودمی، ابراهیم امت آیدمیشهادت به عمل 
زیرا با  گرددمیو حسین تمامی بشریت  گرددمیاو( اروپا  درست خود

و اکثریتی  شوندمیاین شهادت است که پرده های سِحر و افسون پاره 
. آیدمیو به حرکت در  گیردمیکه به کارپذیری بی رمق بود، جان 

 و ...  آیدمیاقلیت زورپرست به انزوا در 
 
عه با این حقیقت روبرو وقتی جام ،و تخریب خشونتمرحله  -1      

ی اکثریت را رها کرده و هاخواستشد که اقلیت زورپرست، 
، یکی از دو واکنش را از کندمیی قدرت را جانشین آن هاخواست

: کارپذیری یا جدا شدن از قدرت حاکم و فعال دهدمیخود نشان 
 شدن در مخالفت با آن.
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کی حذف دارد: ی خشونتاقلیت حاکم دو نیاز اساسی به      
 و دیگری به خدمت گرفتن جامعه در بنای قدرت توتالیتر. هامخالفت

که جامعه کارپذیر نگردد. شهادت  گرددمیشهادت ابراهیمی، سبب     
، شهادت ابراهیمی بود. اما همین خمینی در 11خرداد  31خمینی در 

میلیون بگویند بله، من  11اگر »شاه شد و گفت:  30خرداد  11
. این سخن در مقام عقیده حق است. اما در مقام سیاست، «نه گویممی

است که زور ایندر زور خالص است. زیرا فرق زور با قدرت از جمله 
خرداد آن کسانی که ایستادند و از  11یکی در برابر همه است. در 

مه  ،آزادی شهادت دادند و در پاسخ بر بطالن استبداداستقالل و موضع 
  ،استوارترشان گرداند ،در ایستادگی برحق ،بارخشونت کور ج گفتند و

 لود جبار راآتهدید خشم ،آن روز این ،که هاآن. دادندمیشهادت ابراهی
 .شدند دستیار جبار، از شهادت گریختند و شدند اوشنیدند و تسلیم 

 (31باید از خدا پوزش بخواهند باشد که پذیرفته گردد )
ذیری شیوه نکرد. در نتیجه نیاز حق شهادت ادا شد و جامعه کارپ     

رژیم به خشونت و تخریب، روزافزون شد. این مرحله، مرحله تحول از 
قدرت به زور است. زیرا قدرتی که جامعه را پشت سر خود داشت، 

ند که گرفتمی، همه در برابر کسی یا گروهی قرار رفتمیوقتی به کار 
شدن پشتش و به به تدریج، با خالی  شد.میهدف  خشم قدرت واقع 

. شهادت در شودمیشد و ، زور یعنی یکی در برابر همه شانزوا در آمدن
این مرحله، شهادت حسینی است. اگر کربال نباشد، جریان انزوا تا 

. نیک که بنگری، رودمییا بسیار بسیار کند پیش  رودمیانتها پیش ن
 شهادت حسین، شهادت در همه مراحل و دارای همه معانی شهادت،

ست که انسانیت رواینشهادتی با صفت استمرار تاریخی است. از 
در وجود آزادگان کربال  ،طلب آزادیاستقالل و اصالت جوی و 

. حسین بشریت است. همه کنندمیاستقامت کردند و هنوز استقامت 
و  هاناکربال است. حسین شهید همه انس هامکانروز عاشورا و همه 

 ،انسان آزادیاستقالل و که از موضع  هاآناست.  هازمانهمه 
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، در هاگاهی اعدام در شکنجههاناپیشاروی دژخیمان، در مید
ی شخصیت انسانند، ایستادند و هاگاههائی که در واقع کشتارسلول
هستند که خونشان  هااین، شهیدند. گویندمی، نه گفتند و نه ایستندمی

 . منشور مرگ استبداد، در همه انواع خویش است
 

است، هشدد که ادا شودر مرحله سوم نیز ادا  اگر حق شهادت -4     
است. زیرا در مرحله چهارم، ستمگران، از آزمایش به موفقیت انجامیده

تا  را جامعه جدا شده و در بیرون جامعه و در انزوا، ستیز بر سر قدرت
که قرآن به دست  ایقاعدهمرگ متقابل یکدیگر ادامه خواهندداد. 

 ،کندمیصدق  ایجامعهاست که در هر زمان و در هر  ایقاعده، دهدمی
ی زورپرست، این است که عریان شوند. هااقلیتشدن : راه تباهاستاین

در جامعه شناخته گردند. جامعه به تجربه دریابد که اگر وارد بازی 
 هاآن( از 38. )استگذاردهشود به والیتشان بر خود، گردن  هاآن

( و بر یکدیگر 33گیرد، تا تنها شوند، یکدیگر را بفریبند )فاصله ب
 (:10سلطه بجویند )

به دست آوردشان، بر یکدیگر سروری و  ،و نیز ما ستمکاران را»     
 .«بخشیممیچیرگی 

، دهندمیرا در انزوا ادامه « مبارزه بر سر قدرت»و این ستمکاران،      
، اعالن بطالن ستمکاران و . شهادت در این مرحلهگردندمیتا تباه 

است. به این شهادت، جامعه از این وهم بدر  هاآندوری گرفتن از 
گستر باید به اقلیت زورپرست که برای رهائی از استبدادی ستم آیدمی

ی زورپرست و در به انزوا در هاگروهبیرون  حلراهدیگری رو بیاورد. 
اما زورمداری برجا  دشونمیست. وگرنه زورمندان عوض ا هاآنآوردن 

اجتماعی الزم برای سرآمدن عمر قدرت  زمان ،رواین. از ماندمی
این شهادت دو وجه ستمگر، بستگی تمام به این شهادت دارد. 

امامت »دارد: وجه انکار و نفی قدرت ستمگر و وجه اثبات 
شهادت در وجه نفی و انکار طاغوت یا بیرون آمدن از  «.مستضعفان
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اد، پیروزی در آزمایش اجتماعی مبارزه با قدرت در تاریکی استبد
 (:13مراحل چهارگانه باال است )

اگر به شما آسیب رسید، به دشمنان شما نیز آسیب رسید، ایام را »     
در برخوردها میان مردم می گردانیم تا خدا بداند کدامین شما به مرتبت 

بگیرد زیرا خدا  (شهیدرا به صفت دوام شاهد)و شما  ایدرسیدهایمان 
کار خدا مؤمنان شهید را از آالیش دارد. بدینستمگران را دوست نمی
و ستمکاران راه به کیفر ستم نابود  کندمیستم ستمکاران پاک 

 .«گرداندمی
شهادت در معنای انتخاب جایگاه اجتماعی، و اثبات رهبری      
 را مقاله ای دیگر باید. « مستضعفان»
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 مأخذ و توضیح ها:
 
 از جمله نگاه کنید به: -3

Nicos Poulantzas: "faschisme et dictature" 
Pierre Aycoberry: "la question nazie" 

Hanna Arendt: "le systéme totalitaire"; "du mensonge 
à la violence" 

Raymond Aron: "démocratie et totalitarisme" 
 صدرابوالحسن بنی توتالیتاریسم نوشتهو 
ها و ام. در کارنامهدرباره چرائی در خیانت به امید بحث کرده -1

های انقالب اسالمی و در توانائی و ناتوانائی و ... بحث سرمقاله
 ام.کرده
ئی که در باال مذکور شدند، در این معنی هاکتابنویسندگان   -1

ی هانادر داست اشتراک نظر دارند و این همان واقعیتی است که قرآن
قوم نوح و قوم فرعون و قوم صالح و ... و چگونگی رابطه مستکبر و 

. از جمله نگاه کنید به کندمیخاطرنشان اهل خرد را مستضعف 
 و ...  18تا  13 هایآیهو سبا،  313تا  13های های اعراف، آیهسوره
در استبداد اصل بر اطاعت است و در آزادی اصل بر شوری و  -1

قرآن، «. امرهم شوری بینهم»فرمود:  رواینرکت است. از مشا
 313آیه  عمرانآلو  18شوری، آیه  هایسوره
 و ..  1های قصص، آیه قرآن، سوره -1
نگاه کنید به کیش شخصیت بخصوص فصل سوم که مجموع  -3

ام و قرآن جمع آورده بر وفقرا ب برندمیئی که زورپرستان بکار هاروش
 هایآیهاعراف،  هایسورهو تروریسم و باز به قرآن، نیز به شهادت 

 هایآیهو  13تا  18 هایآیهو شعرا  80و یونس، آیه  310تا  331
 و ...  11تا  13
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 30قرآن، سوره نساء، آیه  -1
و شوری  33و عنکبوت، آیه  33تا  30 هایآیهقرآن، سوره انبیاء،  -8
 و ...  11آیه  و طه، 1و ممتحنه آیه  13و زخرف آیه  11آیه 
بنا بر قاعده دینی در حرام شفاء نیست. این قاعده مستند به روشی  -3

که  شودمیبد با هدف خوب سازگار ن روشآموزد و است که قرآن می
و در  113فرمود: راه رشد از راه غی جدا است. قرآن، سوره بقره، آیه 

، کندمینوبت تالوت  30سوره حمد که هر مسلمان در نماز روزانه 
صراط مستقیم از راه ضالین و مغضوب علیهم جدا است و باز فرمود 

 که روش طاغوتیان از راه توحیدان جدا است و ... 
و  11و  111 هایآیهو بقره  301اعراف، آیه  هایسورهقرآن،  -30

 و ... 31و محمد آیه  11و شوری آیه  13و مؤمنون آیه  13مائده آیه 
و نیز نگاه  18و شوری آیه  313، آیه مرانعآل هایسورهقرآن،  -33

 کنید به فصل امامت در کتاب اصول اسالم. 
 نگاه کنید به فصل توحید در کتاب اصول اسالم و به موازنه ها. - 31
. این دهدمیهر مسلمان، همه روز بر وحدانیت خدا شهادت  -31

 83تا  83 هایآیه، عمرانآلشهادت، شهادت اکبر است. قرآن، سوره 
 و ...  33و انعام آیه 

 سخن حسین شهید در کربال -31
 310قرآن، سوره نحل، آیه  -31
و  30و بروج آیه  11و احزاب آیه  13قرآن سوره مائده، آیه  -33

 و .. 31نساء آیه 
 13قرآن، سوره مائده آیه  -31
 10قرآن، سوره  فاطر آیه  -38
 و ... 313و  38 هایآیهقرآن سوره انعام،  -33
 31و عنکبوت آیه  13قصص، آیه  هایسورهقرآن،  -10
 و  ...  313و  310 هایآیه عمرانآلقرآن، سوره  -13
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 شهادت و مشکل عدم رعایت حقوق بشر
 

در  ،از جمعیت کره زمین، اقلیت کوچکی از حقوق بشر دانیممی     
و این  استبرخوردار  ،دهدداری لیبرال اجازه میحدی که سرمایه

 .کندمیرعایت ن اکثریت بسیار بزرگحقوق بشر را درباره  اقلیت
است، حق  هاقدرتو آن حق اساسی که بیش از همه مورد انکار     

است. آن حقی که انکار تحصیل آزاد عقیده و عمل بر اساس آن
، حق تحصیل و اظهار عقیده و حق عمل آزاد و بدون قید و شودمی

ن حق مادر حقوق و اساس مسئولیتی ای کهآنبا  .اکراه به عقیده است
 .جویدمیاست که انسان بدان انسانیت 

. حتی در اقلیت استشدهاین حق بیش از همه از زنان دریغ      
، زنان هنوز از این حق استکوچکی که از حقوق بشر برخوردار

: بنابر قانون، زنان حق دارند به آزادی باور دلخواه اندشدهبرخوردار ن
ینند و بیشتر و مهمتر از این، حق دارند اعمال خویش را خود را برگز

هنوز پذیرفته نیست که  ،در عمل ،بر وفق عقیده خود انجام دهند. اما
، رودمیاعمال  زن بر عقیده متکی باشد. ستمی که در حق زنان روا 

ست که شهادت بر این حق را خدا خود رواینستم مضاعف است. از 
رات که بازتاب باور باطل به فسونکاری زن . سخن توگیردمیبر عهده 

 خورندمیاست، سخن خدا نیست. بنا بر قرآن، آدم و حوا با هم فریب 
 (3. )کندمیو آدم توبه 

 

 ریشه ستم مضاعف
بنا بر یک باور عمومی که آغاز آن ناپیدا است، خدا مرد را خردمند      

ر و فریبا آفرید. و بنا بر آن افسونگ« جاذبه جنسی»و باورمند و زن را 
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باور، رابطه زن با مرد، تضاد روح خردمند با هوسِ افسونگر و  بنابراین
و زن مرد  را به  کندمیفریبکار است. مرد بر زن بنا بر خرد حکومت 

اغواگری با باور از اساس  سانبدین. فریبدمیتحریک شهوانی 
د به ناسازگار است. زیرا اغواگر، بت عیاری است که هر لحظه بای

خواند و باور . با وفا نمیخواندمیدر آید. اغواگری با تَلَوّن  شکلی
د باورمند باشد. توانمیزن ن رواین. از شودمیبدون وفا باور، ن

د پندار و گفتار و کردار خویش را بنا بر باور انجام توانمیبخصوص ن
 دهد.
ان انجام ، بنا بر تحقیقی که میشل فوکو و دیگرهمگانیاین باور      
( به فلسفه یونانی راه جسته و در نظر فیلسوفان واقعیت غیر 1) اندداده

به کلیسا راه برده و بگونه زیر  جاآن. از استآمدهقابل تردیدی به شمار 
 :استشدهبیان 
زن یکسره از ماده است. از روح خردمند خدائی در او نیست. در »     

این نظر ارسطو را پذیرفته و  ( کلیسا1مرد روح خردمند خدائی هست )
حاکمیت مرد بر زن مشروع است »که:  استکردهبه استناد آن حکم 

کلیسا برای «. چرا که بر نابرابری طبیعی میان این دو استوار است
باوراندن این حکم از یاد برده که به استناد باوری که تورات درباره زن 

روحانیان  دینی که پیامبرش . زدندمی، به مریم عذرا بهتان کردمیالقاء 
قربانی تورات بود، در توجیه باور ناصوابی که به خاطر قدرتمداری 
بدان روآورده بودند، به سراغ تورات رفته و بر اساس آیاتی که درباره 

 (:1که ) اندشدهتکوین آمده بودند، بر آن 
مرد آفریده شد و او، هم از آغاز، در آزمایش  ،در مرحله اول -     
 انش و خرد موفق شد. د

زن آفریده شد و او مسئول گناه آدم گشت. میوه  ،در مرحله دوم -     
 ممنوعه را او به آدم خوراند.

در مرحله سوم، زن نفرین شد: خدا به زن گفت: زحمت تو را  -     
. زحمت بارداری و زائیدن در درد، تو را خواهد بود. و از کنممیافزون 
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(: 1وه شهوت فعال است، خطاب به او گفت )در زن، ق ،که جاآن
کشاند و شوهر بر تو مسلط هوس و شهوت تو را به سوی شوهر می»
 .«شودمی
نیز « دنیای جدید»نان قوتی برخوردار است که در چاین باور از      

 کوشندمیو  شمارندمی« جاذبه جنسی»زن را موجودی عاشق خویش و 
 (.3قامه کنند )ا« علمی»برای اغواگری زن دالیل 

، انگیزه پندار و گفتار و کردار زن، هوس «طبیعت»بنا بر  سانبدین    
، مرد مظهر هاجامعه. هنوز که هنوز است در همه شودمیو شهوت تلقی 

 رواینخِرَد خالق و زن مظهر شهوت و فریبائی و اغواگری است. از 
یست. برای وجود دارند، زن آزاد ن هاآزادیئی که هاجامعهحتی در 

ی دارای دموکراسی، کافی است که هاجامعهروشن شدن وضع زنان در 
هر خواننده، از زنان و مردان محل زندگانی خود در کشورهای مختلف 
غرب بپرسد فکر اولی که از شنیدن یا دانستن تنهائی زنی و مردی در 

 رسدمیکدام است؟ اگر آنچه اول به ذهن  دهدمیدست  هاآناطاقی به 
....«  و  کشاندمیهوس و شهوت زن را به سوی مرد »ین باشد که ا

که باور باال بر حقوق قراردادی غلبه دارد و  استشدهاین ادعا اثبات 
تواند پندار و گفتار و کردار که زن نیز می کندمیهنوز کمتر کسی باور 

 خویش را از روی باور انجام دهد.
مجلس بحث و  81اکتبر  شاهد از راه رسید: در اول و دوم     

تصمیمی از اهل نظر، به دعوت وزیر امور زنان در دولت فرانسه، 
ی کار در هامحیطکه در « شانتاژ جنسی»تشکیل شد تا برای مشکل 

پیدا کند. به این مناسبت گفته شد که از  حلراهرود، حق زنان روا می
 .شوندمیهر چهار زن، سه زن قربانی این شانتاژ 

درباره چرائی رابطه مرد با زن، همه بر  هاتوجیهست که روینااز     
: چون به اقتضای گیرندمیبه اغواگری زن انجام  همگانیاساس باور 

بگومگو نکنند و فساد بروز نکند،  کهآن، برای مانممیکار با زن تنها 
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پس ... چون با نامحرم در یک خانه هستیم و ممکن است ... پس ... 
 و .... 
. شوندمیجاری  هانابر زب هاجامعه، هر روز در همه هاجملهاز این     

کس متوجه ستم ، هیچشودمیباور خطای قدیمی اصل مسلم شمرده 
. شودمی، نرودمیکه در حق زن روا  ایاندازهمضاعف و تحقیر دور از 

داستان یوسف و زلیخا و مریم و عیسی و پیامبر و  ،از این لحاظ
ترین دستور بر آکاری قرآن و شهادت خدا، هاناین داستعایشه، زیباتر

ابطال این باور باطل و استقرار حق زن بر پیدا کردن عقیده و عمل به 
و  کنندمیدر ایران امروز، از هر سو کار را وارونه  ،آن است. افسوس که

زورپرستان  ایدستهترین حق زن، با نقض آشکار دستور خدا و اساسی
 شمارندمیباشد و گروهی او را عامل فساد « باید فریبازن »برآنند که 

تا نکند جامعه را تباه  دهندمیقرار  هاگشتیو دائم تحت مراقبت انواع 
و زن را  سازندمیآویز کند و جمعی باور جاهالنه و ظالمانه باال را دست

 !؟دهندمی« ارتقا»با انتقال از بستری به بستری 
 

 سه داستان
که اغواگری ذاتی  شودمین یوسف، قرآن به آدمی یادآور در داستا     

د توانمیزن نیست. دوست داشتن زیبائی، طبیعی و زیبا است. زیبائی 
مرد را هم خواسته و ناخواسته اغواگر بگرداند. آن زمان همانند زمان 

سوای شوهران، برای خود عاشق  ،ما، برخی از زنان قدرتمندان
ند کردمیین، اشراف زنان، زلیخا را سرزنش ( با وجود ا1. )گزیدندمی

گر را به مهمانی که به غالمی دلباخته است. زلیخا، زنان سرزنش
خواند. کاردی و ترنجی به دست هر کدام داد و یوسف را به مجلس 

، کاردها را او در آورد. زیبائی یوسف هوش ربا بود. زنان محو زیبائی
 نشیندمیکه کارد بر کف دستشان و غافل بودند  فشردندمیبر ترنج فرو 

 .کردمیبه زیبائی خود، افسون  ،(. این هنگام یوسف ناخواسته8)
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( و با افسونگری 3جذب کردن و جذب شدن، بازتاب توحید است )
. به سخن دیگر، افسونگری نه ذاتی و کندمیاز روی قصد فرق 

سون ند افتوانمیخودجوش که ارادی است. بنابراین هم زن و هم مرد 
 .کنندمیکنند و 

. خواندمیزلیخا به قصد دلبری، یوسف را به خوابگاه خویش      
به سوی یکدیگر کشیده  هاتنبار افسونگری از دو سوا ست. این
 :انددادهبدین کار تن  هادلزیرا  (. 30) شوندمی
 شودمیاست که )تن زلیخا( به سوی یوسف کشانده و راستی آن»      

. اگر برهان خدای شدمیه تن( به سوی زلیخا کشانده و یوسف )ب
دید؟ ... بدین برهان یوسف از زشتکاری و فحشاء خویش نمی

 «منصرف شد. همانا وی از بندگان مخلص ما است.
. یوسف را استدادهزلیخا عاشق نیست. یوسف نیز دل به هوس     

( 33) آوردمی. او روی به گریز آوردمیشهادت خداوندی به خود 
. فغان بر دردمی راآنو  اندازدمیزلیخا از پشت در پیراهن او چنگ 

که یوسف درباره او قصد سوء دارد. یوسف غالم است و نه به  آوردمی
دهد: اگر قصد سوء از پیشینه کار و نه به دلیل قاطع او کسی گوش نمی

شد؟ ، چرا پیراهن از پشت پاره شدمیمن بود، پیراهن باید از جلو پاره 
 (.31زیرا من از بستر هوس می گریختم )

که، جمع شدن زنی و مردی در تنهایی برای وقوع استاساسی این     
به آن نیاز نبود که  ،همگانی. به استناد همان باور کردمیگناه کفایت 

درباره وقوع بزه تحقیق شود. از بداقبالی یوسف، او  غالم بود و زلیخا 
نا بر همان باور، حتی اگر پیشینه کار بر همه همسر عزیز مصر، وگرنه ب

 گفتمیشد، عزیز مصر همان آشکار نبود و پیراهن از پشت پاره نمی
که به زلیخا گفت: فتنه از تو است. زلیخا در مجلس زنان تهدیدکرد که 

افکند. یوسف بدین کار اگر یوسف هوس او را بر نیاورد به زندانش می
هفت سال  ،(31ی که به روشنی ثابت بود )گناهتن نداد و با وجود بی
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( و سرانجام زلیخا 31در زندان ماند، خدا به پاکی او شهادت داد )
 نیز:
م. و خواندمیاینک حق آشکار شد. من بودم که او را به خود »      

 «همانا او از راست گویان است.
 (:31و یوسف نیز خود را مبرا نخواند )    
چرا که نفس به زشتی کشش  کنممیرا نمن نفس خود را مب»     
 «دارد.
این بار، زلیخا عاشق بود. دیگر یوسف را برای فرونشاندن هوس      
. گفتمیخواست و حقیقت را خواست. یکی شدن با یوسف را مینمی

که  آیدمیاز آن دروغگوئی تا این حقیقت گوئی، این واقعیت به دست 
و از این لحاظ  شوندمیل ( به اراده حاص33« )فجور»و « تقوی»

 عشق در ،عقیده بنابر خواستنِفرقی میان زن و مرد نیست. که 
بدون باور، هوس در جبر  آزادی است و خواستنِ استقالل و

زن  رواین. از است . بنیاد عشق بر توحید و بنیاد هوس بر تضاداست
، ها ضد مرد، هوسمند فسونکار و ... استها و ایدئولوژیکه در آئین

در قرآن، کوثر، هنرمند هنر عشق، مادر و مظهر امید و سازنده بهشت، 
ن زن است و شمردمی(. کرامت مرد، گرا31) گرددمیپیشرو راه رشد 

مقام شهادت، مقام عشق است. این معنی از شهادت را بحثی جداگانه 
 باید. 
م که تا سپیده اسالم، بنا بر همان باور عمومی، زنی شمرده یو مر   
است، با شهادت خدا، عذرا که فرزندی از گناه در دامن پروریده شدیم

شد. پاک بود و خدا به پاکی او گواهی داد. در او مادری را برتر 
کرد و رحم پاک مادر را درخور پذیرفتن روح خدائی گرداند  هاارزش

(38.) 
از قوت آن باور ناروا همین بس که تا این زمان و با وجود شهادت      
 چرخندمیهمه بر این محور  هابحثدا بر پاکی مریم و ارجمندی او، خ

 خواهندمیفرزند به دنیا آورد؟ از علم گواهی  توانمیکه آیا بدون شوهر 
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گناهی مریم را ثابت کنند. اما کسی به فکر حق تا بدان گناهکاری یا بی
ه زن نیست. حق زن بر عقیده و عمل بدان. این حق است که قرآن از را

. در مرز کندمیکمال تأکید بر آن، در حق مریم، شهادت خدا را بیان 
غوشی با شوهری، بر حق زن آناممکن، زاده شدن عیسی بدون هم

آدمیان را از این باور باطل رها سازد. باوری  کوشدمی. دهدمیشهادت 
 . گرداندمی هازشتیرا در نظرشان  هازیبائیکه 
از زن و مرد، از عشق محرومند چرا  هاناسدر حقیقت، همه عمر ان     

. خواندمی. اغواگری با وفای به عهد نشمارندمیکه زن را اغواگر 
. تا شودمی. بنابراین عشق دروغ شودمیاغواگری با توحید سازگار ن

، از نعمت انگارندمیوقتی زنان و مردان، رابطه خود را رابطه دو ضد 
رهائی از باور باطل   یمن . بهشوندمیعشق و قدر دوست داشتن آگاه ن

که هنوز نیز ندارد. با بازجستن این حق،  یابدمیباال، زن، حقی را باز 
ند عاشق شوند. به عشق، توانمیشوند و زن و مرد هر دو آزاد می

 .گردندمیبر  هازیبائیبه  هازشتی
، در داستان تولد عیسی، قرآن، کتاب علم طبیعت سانبدین     
  -هر چند زاده شدن فرزند بی پادرمیانی مرد شدنی است -شودمین

( و 33: مریم برگزیده خدا )شودمی. بیان عرفان ناب گرددمیبیان حق 
. نه کندمیهمه باور است. به داشتن باور حق دارد و بنا بر آن عمل 

مردان و نه زنان راست که در این امر تردید کنند و نه باید که حق را 
 . ناحق کنند

که هنوز پذیرفته نیست پندار  روآنزن مظهر ستم مضاعف است از      
د بر عقیده استوار باشد. اما مردان نیز قربانی توانمیو گفتار و کردارش 

ستمی بزرگ هستند و آن محرومیت از عشق است. در حقیقت عشق 
آسان، و هوس مشکل است. عشق زیبا و کامجوئی بر پایه زور، زشت 

مندی زنانه که باورمندی مردانه و هوس پذیرندمیزن و مرد  است. وقتی
مند گردند و هم زن و هم مرد حق دارند عقیده پذیرندمینیست. وقتی 

بنا بر اصل برائت، اعمالشان باید بر این پیشداوری ارزیابی گردد که بر 
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اند، دنیای زور و خشونت و ویرانی و زشتی، اساس عقیده انجام گرفته
. داستان مریم، شودمیی عشق و مهر و آفرینندگی و زیبائی بدل به دنیا

. هاناای است. عرفانی است برای همه انسحدیث عرفان و عرفان ساده
است، آدمیان از بیگانگی  هاحقبا شناختن حقی، حقی که مادر دیگر 

 .رسندمیبا یکدیگر به یگانگی با یکدیگر 
ی و شکوه است: در داستان عرفان ساده و در سادگی همه زیبائ     

مریم، از سرنوشت دردمند زن، و در نتیجه زن و مرد، از ما با ما، 
. مریم شهید است. شهید رودمیمان سخن قربانیان باورهای خود ساخته

سال است که بحث در مشروعیت فرزندی  1000همه زنان. مگر نه 
ها پدید ریزیو خون هاجنگ هاکینهو در پی  هاکینهکه به دنیا آورد، 

اگر بنا بر اصل برائت، از مادری که او  آیدمی؟ چه پیش استآورده
 خواستندمیو اگر هم  خواستندمیبود، بر مشروعیت فرزند گواهی ن

به استناد حق زنی بر باور و به بخصوص حق او بر این  ،گواهی او را
، گیردمیامر که پندار و گفتار و کردارش، بنابر عقیده انجام 

 ؟پذیرفتندیم
اگر امروز این حق در نظر و عمل پذیرفته شود؟  شودمیچه      

های فرهنگی روی انقالب فرهنگی بزرگ، بزرگترین انقالب
؟ از راه عبرت در این دگرگونی بزرگ از بیگانگی به استدادهن

یگانگی باید اندیشید تا شکوه و زیبائی شهادت خدا در حق مریم و بر 
، اگر حقوق شدمیدریافت. اگر عشق اساس زندگانی  حق مریم عذرا را

 انسانی، بخصوص این حق مادر در نظر و عمل پذیرفته می گشت ... 
هجری، عایشه همسر و محبوب محمد )ص( در  1و در سال      

مصطلق از شوهر و سپاه تنها ماند. در پی این اندیشه که جنگ با بنی
جستجوی او بیایند، در فرودگاه  است که برجا بماند تا بهکار درست آن

لشگر ماند. صبح هنگام، جوانی پیدا شد که از سپاه دور افتاده بود. 
جوان، همسر پیامبر را به شهر آورد. وقتی خبر تنها ماندن زن و مرد 
جوان، در شهر پیچید، غوغا شد. بحرانی سخت پدیدآمد. بنا بر همان 
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. عایشه استشدهگناه واقع باور ناصواب، عموم بر این داوری شدند که 
یک ماهی گذشت تا ده آیه  .بهتان زده و بیمار از غم، به خانه پدر رفت

سوره نور به نور حقیقت، دامن او را از آلودگی ذهن ساخته پاک کرد: 
. در ذات زن افسونگری کندمیاالصل بر باور خویش عمل زن علی

شمرد. نه تنها نباید  نیست. تنهائی زن با مرد را نباید دلیل وقوع گناه
گمان بد برد. این گمان بد، در  ،نآ در باره ،دلیل شمرد، بلکه نباید

 (.10ئی است که به خاطر راه دادنشان گناه است )هاناشمار گم
، همسرش را طالق بگوید دادندمیبودند کسانی که به پیامبر پند      
ی او را با مردی، ( یعنی بنا را بر اغواگری ذاتی زن بگذارد و تنهائ13)

دلیل بزهکاری او قراردهد. رهنمود قرآن اصل را بر ذاتی نبودن 
مندی و عمل به عقیده، تأکید اغواگری گذاشت و بر حق زن به عقیده
 کرد. بیشتر از آن، حق را اصل قرار داد.

درباره  شودمیشدت از خود بیگانگی بدان حد است که هیچ ن     
یشیم که در پی تغییر طرز فکر آدمیان بوجود بیاند ایجامعهچشم انداز 

که در طرز فکر ما، اصل بر افسونگری  جاآن: در حال حاضر از آیدمی
زن است، محیط کار، محیط معاشرت و تفریح، محیط افسون کردن و 

گری جنسی، محیطی همه تضادهای افسون شدن است. محیط سلطه
رها قوه جنسی پایه و است که در نظ رواینجنسی و اجتماعی است. از 

 های فردی و اجتماعی است.مایه فعل و انفعال
اکنون، فرض کنیم که طرز فکر ما و در پی آن عمل ما بر این اصل      

است که افسونگری ذاتی نیست. دنیای ما چگونه دنیائی قرارگرفته
که بسته به ترس و خشم دائمی  خواهد شد؟ این فضای بسته اندیشه

همه گذرد، اینمی ورزیزمان که در حسد و کین همهاین ،است
که زندگی بر روی زمین  هاناکامی، این همه شوندمیکه واقع  هاجنایت

همه .... جای خود را به امید ، ایناندساختهای دیرپا بدل را به شکنجه
همه تولید . ایندهندمیو شادی، به محبت به یکدیگر و به زندگی 

 تخریب یکدیگر جای خود را به تولید برای یاریمادی و دماغی برای 
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. دنیای گرسنگی سیاه، جای به دنیای رفاه دهندمییکدیگر  رساندن به
همه، زنان نیز به دنیای اندیشه و باور  هااین. باالتر و واالتر از سپاردمی
. این دنیا که تا این جویندمی. در مناسبات مغزها شرکت جویندمیراه 

است، دنیای باز و واقعی و همگانی  هانخبهوچک و بسته زمان دنیای ک
، که هانابرابریترین . بزرگترین و ویرانگرترین و ستمگرانهشودمی

نابرابری از لحاظ راه جوئی به دنیای اندیشه و معنویت است، روی به 
و فضای زندگی را از دوستی و  شوندمی. زنان آزاد گذاردمیکاهش 

کنده   . نندگردامیرشد آ
ش خدا، دائم بر این حق گواهی داد. زیرا به رو ،سزا است که     

به آب  آوردمین اانقالب بزرگ فرهنگی که هنوز و باز منتظران را ح
تحقق این حق و آزادی واقعی زن است. زیرا هنوز که  ، در گرولب

. با زن به مثابه دون شودمینام اسالم، این حق انکار هنوز است به
شود. یکی و فسادها رفتار می هاشهوتو زاینده  هاشهوتزاده انسانی 

که حق زن را بر عقیده و  گیردمیو دیگر جشن  گماردمیبر او شحنه 
 . استکردهعالقه انکار 

آزادی خویش استقالل و زیرا هنوز و باز، گروهی در مقام دشمنی با      
ش را از قرآن و (، نادانی خویکنندمی)در گمان خود با اسالم دشمنی 
که زن در این دین مادون است  انددادهاسالم بهانه حمله به اسالم قرار 

آزادی واقعی زن روا استقالل و چه ستمی در حق خود و در حق 
 .دارندمی
و  هادیناز ناحق به حق آئیم. از دروغ به راست بازگردیم.      

است و  هاقحهمه در دسترس هستند. این حق که مادر  هاایدئولوژی
، و ندنکمیحق انسان واقعیت پیدا دوآزادی به مثابه استقالل و بدان 

است )حقوق دیگر زاده همسری  هاحقحق اختالف در باور که پدر 
چه رسد به بیان  آیندمیاین در حقند( جز بر پایه توحید، به تصور در ن

 . ستاشدهاین حق در قرآن و تنها در قرآن بیان  ،رواینو عمل. از 
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این حق در طرز فکرهای دیگر، طرز فکرهائی که بر تضاد بنا گرفته      
که در اعالمیه جهانی حقوق است . دلیل آن اینآیدمیباشند، به تصور ن

، اما از حق بر باورمندی رودمیبشر از آزادی انتخاب باور و دین سخن 
ر چند و  عمل به باور و در نتیجه از حق اختالف، سخن نرفته است. ه

، این دو حق به تصور افتدمیبه تدریج که تضاد از اصالت و علمیت 
این دو به اعالمیه جهانی حقوق بشر  خواهندمیو بسیارند که  آیندمی

 افزوده گردند.
قرآن، شهادت داد که عمل عایشه را به باور متکی باید دانست.      

دان حق دارد و عمل ب و پس بنا را بر این باید گذاشت که زن بر باور
خود را ثابت  گناهیبی. او نیست که باید کندمیبر باور خویش عمل 

 ،دتوانمیکند. بهتان زنانند که باید ثابت کنند چرا زنی که او بود، ن
 (:11با مردی بنا بر باور خویش عمل کند ) شدن تنهابهنگام 

تان را آیا سزاوار این نبود که شما مؤمنان، زن و مرد، )وقتی به»     
ید، این بهتانی آشکارا گفتمیو  گذاشتیدمیشنیدید( بنا را بر حسن ظن 

ادعای خود، چهار بر گفتندمیآمیز است. اگر )منافقان( راست توطئه
آوردند و چون شاهدان نیاوردند، نزد خدا دروغ زنانند... شاهد می

 چرخانید، دهان به دهان میکنندمیسخن ناحق را که در شما القاء 
 شماریدمیبه آن علم داشته باشید. این خطا را کوچک  کهآنبدون 
 نزد خدا بزرگ است.  کهآنحال 
چرا به این شهادت نپیوندیم؟ و نگوئیم زن بر عقیده حق دارد. حق     

کنید برای دارد که دیگران عمل او را از روی باور بدانند. گمان نمی
ی جهانی، این راه بهتری آزادی واقعی زن و در نتیجه انقالب فرهنگ

بر ما، از زن و مرد و بخصوص بر زنان است که  کنیدنمیاست؟ گمان 
بدانند و بخواهند و  و مرد آن زن از حق بر عقیده و عمل بدان را،

پردازند، بیابند. بر ما نیست که هر بار زورپرستان به انکار این حق می
 (:11سخن قرآن را بازگوئیم؟ )
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شنیدن این سخن، نگفتید هرگز ما را تکلم بر این  چرا به محض»     
 ...«اساس روا نیست 

و هنوز دو معنی دیگر از شهادت بر حقوق انسان، برجاست: یکی      
شهادت در مقام پایمال شدن حق اختالف در باور، در فرهنگ، در 

و  شودمیرنگ و نژاد، که در زمان ما و در سرتاسر جهان پایمال 
مقام قضاوت. در این دو معنی، جداگانه بحث  دیگری شهادت در

 .کنیممی
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 مأخذ و توضیح ها:
 
جوئی ، آدم را به وسوسه قدرتفریبدمیشیطان آدم و حوا را  -3
. قرآن، کندمیآدم توبه  روایناز  فریبدمی، آدم را از را حوا نفریبدمی

 11تا  11 هایآیهسوره بقره، 
1- Michel Foucault, Histoire de la sexualité; Elisabeth 
Badinter, Lꞌamour en plus; Simone de Beauvoir, Le 

deuxiè sexe tome II 12 partie justification 
1- Aristote, La Politique 

تورات، تکوین، آفرینش زن و رانده شدن از بهشت، فصل دوم،  -1
 31ا ت 3و فصل سوم از آیه  11تا  1 هایآیه
 3تورات، فصل سوم، آیه  -1
ثابت کند که  کوشدمی Le deuxiè sexeسیمون دوبوار در  -3

نارسیسیسم  و جاذبه جنسی شدن زن، نتیجه موقعیت دون انسان او در 
 است و در طبیعت او نیست. هاجامعه

 13قرآن، سوره یوسف، آیه  -1
باره زورپرستان راست و چپ مناسب طرز فکر و باور خویش در -8

ام موی زن برق دارد زن، دروغی رسوا ساختند و پخش کردند که گفته
 و ... 
راستی آن است که سخن در سانسورهای جنسی بود و ضرورت      

آزادی زنان و مردان از این سانسورها در محدوده زناشوئی. سخن از 
 استشدهکه باور نادرست به اغواگری زن، سبب  رفتمیاین واقعیت 

برقرار شوند و  شماربیدر بستر زناشویی، سانسورهائی جنسی که حتی 
های ها و بازتابدوام بجویند و این امر از اسباب بزرگ ناکامی

. کنندمیشمار بروز ی بیهانابسامانیاست که در شکل  هاآناجتماعی 
 چون موی زن برق دارد باید ...  گویندمیشنونده زنی پرسید: پس 
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ایرانیان مقیم  اطالعیبیکردند و به استفاده از سخن را وارونه     
، به افسونگری زن خارج از کشور و زمینه یعنی همان باور نادرست

تالشگر سخت کوشی در راه  دیدندمیپخش کردند. پخش کردند زیرا 
. پس بنا بر رویه باید از راه کوشدمیآزادی واقعی زنان استقالل و 

که دروغ دانستند نمیو نمایاند. البته جعل، چهره او را وارونه گرداند 
 . گرددمیسرانجام بر نادانی و دغلکاری دروغ سازان شاهد و دلیل 

 11قرآن، سوره یوسف، آیه  -3
 11قرآن، سوره یوسف، آیه  -30
 13تا  10قرآن، سوره یوسف، آیه  -33
 11تا  11 هایآیهقرآن، سوره یوسف،  -31
. شماره آیه مذکور در متن 13تا  13 هایآیهقرآن، سوره یوسف  -31
13 
 11قرآن، سوره یوسف، آیه  -31
 8قرآن، سوره شمس، آیه  -31
. در سخن گرددمیدر سوره کوثر، زن سرچشمه حیات پایدار  -33

پیامبر خدیجه نیمی از نبوت است و بهشت زیر پای مادران است و در 
هاجر قرآن آغازگر هر عصری و ممکن کننده هر ناممکنی زن است. 

و در شن زار مکه، آب از  آوردمیکه از ابراهیم فرتوت فرزند به دنیا 
، مادر موسی که نوزاد را به گرددمیچشمه زمزم به دنبال اشک او روان 

و همسر فرعون که او را هم در دربار فرعون، بزرگ  سپاردمیآب نیل 
 و ...  آوردمی. مریم که عیسی را به دنیا کندمی
 31ره حجر، آیه قرآن، سو -31
 11، آیه عمرانآلقرآن، سوره  -38
 31قرآن، سوره حجرات، آیه  -33
اند که علی )ع( از پند دهندگان بود و علت کینه عایشه را نوشته -10

 ،ویان، علی در مقام شور اکه به قول ر دانندمیبه علی همین نظری 
که علی  مدانیمیو  که بهتر است پیامبر عایشه را طالق دهد. دادنظر
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. رهنمود قرآن بنا بر اصل گفتمیقرآن ناطق بود سخن بر خالف حق ن
ست توانمیعدالت و تأکید حق زن بر عقیده است. سخن علی ن

سوره نور مسلمانان را  33مخالف این رهنمود باشد. خصوص که آیه 
چرا تا شنیدند، نگفتند این بهتان بزرگ و محض  کندمیسرزنش 

 تهمت است.
مذکور  هایآیه. شماره های 10تا  30 هایآیه، سوره نور قرآن -13

  31و  31و  13در متن، 
 33قرآن، سوره نور، آیه  -11
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 شهادت و حق اختالف

 در باور، رنگ و فرهنگ 
 

عقیده و حق بر  گزینش برحق گفتیم که حقوق بشر از ازدواج      
تبعیض نژادی در آفریقای زها، مسئله رواین. آیدمیاختالف پدید 

جنوبی و مسئله تحمل نکردن اختالف در باور و فرهنگ، مشکلی 
 جهانی و از عوامل تعیین کننده قهر و جنگ در جهان بشمارند. 

ی عصر حاضر نباید جای هاناهزاران سال تجربه برای ما انس     
تردید گذاشته باشد که تحمیل یک باور و یک رنگ و یک زبان و 

فرهنگ به انسانیت، ناشدنی است. این ناشدنی، از آن  ... یک
هائی است که اگر روزی شدنی بگردد، آن روز، روز مرگ  ناشدنی

به این تجربه  هاناهمه پرسیدنی است چرا ما انسبشریت است. با این
 ؟دهیممیرحمی و خونریزی و ویرانی، ادامه ناکام و همه بی

 

فرهنگ در دو  اختالف در باور و رنگ ... و -الف
 دیدگاه:

، خورندمیکه بعضی از موجودهای زنده، زاده خود را  ایمشنیده     
: خوردمیقدرت، موجود زنده اجتماعی است که زاده خود را 

و چون قادر به تحمل آن نیست،  گرداندمیاختالف را به تضاد بر 
. همین واقعیت که خود جریان پیدایش و پردازدمی به خوردنش

دیالکتیک  ایپاره استگشتهسرانجام مرگ قدرت است، سبب  رشد و
ی اجتماعی و سپس به همه هاواقعیتتضاد را نخست به تمامی 

هم با در نظر نآ ،دیالکتیک کهآنی طبیعی تعمیم دهند. حال هاپدیده
است و داشت این واقعیت که تضاد حاصل رابطهِ قوای درون با بیرون



 84 

به روش  ،تواند پیدا کندگوناگون می هایکشماکش اضداد سرانجام
از این بگذریم و بپردازیم به این سخن که قدرت  شود.علمی نزدیک می

: کندمیو تضادها را تحمل ن کندمیرا به تضاد بدل  هااختالف
گر به مرز اختالف در باور و رنگ ... و فرهنگ، را قدرت سلطه

. زیرا هر قدرتی گرداندیمبدل  هاسلطهها و زیر گرسلطهنابرابری میان 
. قدرت جز میردمیو در تضاد  سازدمیو تضاد  آیدمیدر تضاد پدید 
از دید قدرت،  رواینبه تضادها نیست. از  هااختالفدستگاه تبدیل 

و  آورندمیرا به وجود  -در واقع ناحق  -« حق»تنها یک  هااختالف
 تبعیض است. «حق»آن 
ی سران رژیم مالتاریا و دولت اسرائیل و هانااست که بی خاطربدین     

های وطنی، تر از پاپدولت ریگان و دولت آفریقای جنوبی و کاتولیک
: همه بیانگر جویندمییعنی جانبداران سلطه آمریکا بر ایران، یکسانی 

حقوق بشر خاص خود را « اسالم» گویدمیاند مالتاریا حق تبعیض
متکی است. دولت « باور»ر بر حق تبعیض ب« حقوق»دارد و این 

یعنی « ملت برگزیده»اسرائیل در موجودیت خویش بر حق تبعیض 
و دولت ریگان بر حق تبعیض قدرت  جویدمییهودیت استواری 

ی هاشدهو رانده  استآمدهجهانی آمریکا )مسئولیت جهانی( پدید 
که  اندشدهتر از مادر غرب انقالب بزرگ ایران، اینک دایه مهربان

د مخالفت با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، سبب شود آن خطه نکن
 المللی بیفتد.به دست کمونیسم بین

قاعده اجتماعی معتبر را از درس بزرگ تاریخ را،  هااینو همه      
شود، حق است که پیروز که باور نیست که پیروز می برندمییاد 
روزی . هر باوری بیانگر حق شد، حامل و عامل پیشودمی
 .گرددمی
را به  هااختالف گرسلطهکه قدرت  برندمیاز یاد  هااینو همه      

. اما همین قدرت، تضادی را که خود ساخته کندمیتضادها تبدیل 
. این واقعیت مهم را که هنوز اهل علم و تحقیق کندمیاست، تحمل ن
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عونیت با ، قرآن در فراندنیافتهسان که باید به همه ابعاد آن، دست آن
کند: فرعونیت، جامعه را زبانی روشن برای اهل خرد و عبرت شرح می

( در هر دو جامعه مرزبندی 3. )کندمیزیرسلطه تقسیم  و گرسلطهبه 
را  هاآنآورد که در جریان تحول خویش، زمان به زمان هائی بوجود می

سازد تحمل (. و در همان حال تضادهائی را که می1) دهدمیتغییر 
ای (. شیوه1جهانی یک رنگ و یک بوم بسازد ) خواهدمی. کندمین

که قدرت برای ایجاد این جهان یک رنگ و یک بوم در پیش 
ها «مافوق»ها و جهان را سراسر از آن  «مادون»، از بین بردن گیردمی

 (.1کردن است )
است که دیالکتیک اصلی هر قدرتی، بخصوص قدرت  روایناز      

ها را به تضاد بر یالکتیک حذف است: اول اختالفتوتالیتر، د
و بر  دهدمیو همان تضادی را که بوجود آورده، بهانه قرار  گرداندمی
از انقالب تا به یا آوحدت را باز بسازد. « ضد»تا با حذف  شودمیآن 

گرداند و امروز، قدرت فراگیر مالتاریا، هر اختالفی را به تضاد بر نمی
؟ چرا. این را همه زندمیاد، به حذف گروهی دست نبه بهانه رفع تض

. در این واقعیت کسی با کسی اختالف ندارد. اختالف درباره دانندمی
 آن است. بودن و نامشروع بودن ش و مشروعروایندرستی یا نادرستی، 

ش نادرست و نامشروع است زیرا نه تنها تجربه تاریخ از این رواین     
س است و چند میلیارد انسان روی زمین در ملمو ایتجربهلحاظ، 
در پدید آوردن جهانی  هاقدرتکه  دهندمییشان شهادت هااختالف

 ایتجربه، بلکه آن تجربه و اندخوردهیک بوم و یک رنگ، شکست 
 دهدمی، گواهی کندمیکه بشریت امروز در زندگی روزمره خویش لمس 

ه عکس دلخواه نواخت کردن، ب در تالش برای یک هاقدرتکه 
. بنگرید به گردانندمی، یعنی تضادها را چند برابر رسندمیخویش 

بنگرد به موقعیت پر از تضاد  ایخوانندهوضعیت امروز ایران و هر 
خویش در خانواده و در محیط اجتماعی، باشد که از دو وهم بدر آید: 

 ،و اندآوردهیکی این وهم علمی که اصحاب دیالکتیک تضاد بوجود 
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آن تضاد عامل رشد است و تضادها در رشد و جانشین یکدیگر  ،بنابر
 ،. این حکم، علمی نیستگشایندمیتضاد شدن، راه را بر جامعه بی

: حل هر تضادی از راه زور، به گویدمیوهم است. حق با قرآن است که 
و فرعونیت در صورت ادامه، کار  شودمیایجاد تضادهای بیشتر ممکن 

وهم ترس از  ،افزون بر این .(1) کشاندمیکامل را به تخریب 
و بدان گرفتار یأس  حلراهوهم وجود نداشتن  ،در نتیجه ،و هااختالف

غیر از تضادها  هااختالف. در حقیقت وردآرا ببار می فلسفی گشتن
 که:اینهستند: وجودشان الزمه رشد و ارتقاء و مفید است. توضیح 

طور قطع وجود ندارد. قدرت بر تضاد مداری بدر قدرت حلراه     
د بنیاد خویش را از میان توانمیو هرگز ن زایدمیو تضاد  گیردمیبنیاد 

مداری که قدرت آیدمیبست همیشگی بوجود ببرد. امید از همین بن
 مداریقدرت. این واقعیت که در شودمیهرگز به گشودن آن موفق ن

دیگری نیز  حلراهمعنا است که وجود ندارد، نه بدان  حلراهبطور قطع 
 حلراهآن و  حلراه، امری اجتماعی است. مداریقدرتوجود ندارد. 

ی طبیعی و سودمند گرداندن هااختالفباز گرداندن تضادها به حد 
آزادی و استقالل و در توحید است که بنیاد  حلراهوجود دارد.  هاآن

 مسئولیت انسانی است.
ف، زشت نیست، زیباست. جرم نیست حق بر این بنیاد، اختال     

و  دنگردانمیآزادی، تضادها را به اختالف بر استقالل و است. 
. در پرتو مثالی کنندمیرا به اسباب تفاهم و رشد بدل  هااختالف

: انسان خدا نیست. بنابراین کسی علم مطلق شودمیقرآن روشن  حلراه
جا به بعد دو ت. از اینندارد. در نتیجه هر باوری حقیقت مطلق نیس

، هر کس باور مداریقدرتبیشتر وجود ندارند: یا بر اساس  حلراه
 گرداندمیو دیگری را مجبور  کندمیخویش را حقیقت مطلق تلقی 

. کندمیمیان قبول آن و مرگ انتخاب کند. یا بر اساس توحید عمل 
ن جریان و ای شودمییعنی در جریان یکی کردن باورهای گوناگون وارد 

و  شماردمی. به سخن دیگر، حقیقت خود را نسبی رودمیرا تا پایان 
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استفاده از حقیقت دیگری که با حقیقت او مختلف با  ،کوشدمی
اختالف که بد و زشت پنداشته  سانبدینکامل گرداند.  راآناست، 

 گردد.. نعمت و نعمتی بزرگ میشودمی، خوب و زیبا شدمی
ضاد که زاینده تضادها و مایه قهر و تخریب بود، با ، تقراربدین     

، هانا. اختالف نژادها، زبگرددمیتبدیل شدن به اختالف مایه رشد 
که با تبدیل شدن به تضادها، جهان ما را در  هافرهنگها و... و رنگ

، همه گرداندمیاست، به گلستانی بدل قهر و ویرانی سراسر زشتی گردانده
 شادی و امید.زیبائی و رشد و 

هستند تغییر  مداریقدرتپس اول باید طرز فکرها را که ساخته     
 ،زیبا و دوست داشتنی شمرد و کوشید راآنداد. از اختالف نترسید. 

راه رشد را هموار گرداند. مدارا با باورهای مخالف، قدم اول در  ،نابد
اید بر این انقالب بنیادی است. اما هنوز از روش قرآن دور است. ب

در فرهنگ و حقانیت اختالف در باور، در رنگ، در نژاد و ... 
خدا  هااختالفشهادت داد. و شهید ازلی و ابدی بر این حقانیت 

 است.
 

 هااختالفشهادت بر حقانیت  -ب
، سری رودمیقاره زمین، اختالف، حق بشمار ن 1این که امروز در      

، مایه هااختالفاز این  نیست که علنی شود. در همه جا، اختالفی
رعایت نکردن حقوق بشر است. در حقوق بشر  گرتوجیهتبعیض و 

. از راه اندشدهبه مثابه حق اساسی انسان آورده  هااختالفاسالمی، این 
 :شوندمیفایده ذکر، تکرار 

، نژادها، زن، مرد، از هاملتکه در آفرینش،  دهدمیخدا شهادت  -3
( و به 3شدند تا از یکدیگر شناخته گردند ) گوناگون آفریده روآن

 کرامت آدمی به تقوی است. ،نهروگ ،(1یکدیگر کمال بجویند )
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که: اختالف در رنگ و زبان، از آیات خدا  دهدمیخدا شهادت  -1
 (:8است )

 « های شما است.و رنگ هاناو از آیات او ... گوناگونی زب»    
(. حتی یک ملت نیز از طوایف 3) نندپرندگان و چرندگان نیز گوناگو

 (30گوناگون است )
( و 33به پیامبر فرماید بگو دین شما از آن شما و دین ما از آن ما ) -1

فرماید بیائید از اختالف در باور دست به صاحبان باورهای دینی، نمی
بیائید از حقی که در آن مشترک هستیم پیروی کنیم  فرمایدمیبرداریم. 

 (:31تش اربابان رها گردانیم و )و خود را از پرس
و اگر )از این دعوت( روی گرداندند آنان را به شهادت بگیرید »    

 «ایدکه شما بر سر )این دعوت( ایستاده
 توحیدیتبدیل تضاد به اختالف و ارتقاء به  حلراهجا که و از آن     
شرح و به  رودمیتر است و با زور و در زور، وجه مشترک از بین عالی

 بیندنمی، در دین زور و اکراه را روا آیدمیباال نتیجه معکوس به دست 
(31:) 

 «در دین اکراه نیست»    
او کسی است که نظرش  گویدمیدر تعریف نفاق و منافق نو      
، منافق کسی است که گویدمیدیگران یکی نیست، بلکه نظر با 

بر دروغگوئی  رونای(.  از 34) کندمیاختالف را به تضاد تبدیل 
که بر  کندمیو از عموم دعوت  دهدمیمنافق خدا شهادت 

 (.31) دروغگوئی منافق شهادت بدهند
این شهادت، شهادتی بزرگ است زیرا با این شهادت است که      

. ماشین تبدیل اختالف به تضاد از رودمینقش اجتماعی منافق از بین 
حرکت عمومی خویش از اختالف در  هاجامعهو در نتیجه  رودمیمیان 

 . کنندمیتر گذار به توحیدی متعالی
که اختالفی  داردمیاین شهادت هر بار که نفس اماره آدمی را بر آن     

مستقل . انسان توحیدجوی، شودمیرا به تضادی بدل سازد، جهاد اکبر 
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آزادی جوی، نیز همواره در معرض از خود  استقالل و آزاد وو 
روی نمود، آسان  مداریقدرتاردارد و نفسی که به بیگانگی قر

و بدان مایه  گرداندمیدر ... را به تضاد بر  و در باورو اختالف در نظر 
از . کندمیرفتن و دشمنی بدل  رائی را به عامل واپسرشد و هم

، روشی در پیش بگیر تا که نه فرمایدمیست که به پیامبر رواین
 (:33) بلکه دشمن دوست شود تنها مخالف، موافق گردد،

نیکی را با بدی یکسان مدان. بدی را با بهترین روش دفع کن تا که »   
 «دشمن با تو دوست بگردد.

این شهادت، شهادتی در مقام عدل است. مسابقه در این شهادت،      
مسابقه در عدل و دادپروری است. شهید باید نخست اختالف را حق 

اختالف به تضاد کشید، برای بازگرداندن  بشناسد و هر بار که کار
تضاد به اختالف )از راه جستن حق و دادن حق به حق دار( بکوشد. 
امر به معروف و نهی از منکر که حق و وظیفه انسان است، شهادت 

به تضادها،  هااختالفجامعه مانع از تبدیل  ،بدان ،دائمی است که
به ضد دین، وقتی همه جانبه . تبدیل دین گرددمی هادشمنیبه  هادوستی

به  هااختالفاست که امر به معروف و نهی از منکر خود عامل تبدیل 
. نشانه حاکمیت نفاق بر جامعه، همین است که  گرددمیتضادها 
که دست آویز توجیه جدائی و  شوندمیبرای آن طرح و بیان  هااختالف

می، جدائی وجود ست که در موازنه عدرواینگردند. از بدشمنی و قهر 
. با ماندمی. بر خط توحید استوار شودمیندارد: جوینده توحید، جدا ن

این استواری بر خط توحید، نه تنها محک شناسائی زورپرستان 
، بلکه مانع از آن شناساندمیرا از راه تجربه به عموم  هاآنو  گرددمی
آلودی شود که جامعه راه را به کلی گم کند و در تضادها خصم می

 یکسره گم گردد. 
. گرددمیروشن « امت وسط»معنای دیگر شهید به مثابه  ،قراربدین   

. با شهادت شناسدمیامت وسط امتی است که اختالف را حق 
و  کندمیدائمی از تبدیل اختالف به تضاد بیش از وقوع پیشگیری 
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 راآنکوشد. تضاد را به اختالف برگرداند و بر فرض وقوع می
 (: 31) ب به فرار رفتن در راه توحید بگردانداسبا
شهید باشید  هاناشما را امت وسط قرار دادیم تا بر انس ساناینو »    

 «و پیامبر بر شما شهید باشد.
پیش از تبدیل اختالف به تضاد، شهادت به امر به معروف و نهی      

دت  بگاه شها ،اختالف به تضادو بعد از تبدیل  یابدمیاز منکر تحقق 
 :یابدنقش می  ،قضاوت

 

 شهادت  در مقام قضاوت -ج
کار قضاوت اسالمی باز گرداندن حق به صاحب حق و بدان باز      

گرداندن تضاد به اختالف و دادن حق به دارنده آن است. این معنا در 
سه نوع شهادت  ،جاقضاوت اسالمی به تفصیل شرح شد. در این

قاضی، یکی شهادت بر قاضی و سومی : یکی شهادت شودمی مطالعه
 شهادت نزد قاضی:

شهادت قاضی، باید بر علم استوار باشد و در مرحله تشخیص حق     
از هر ابهام و شکی پاک گردد و با قاطعیت تمام حق و دارنده آن را 

بر با صدور حکم  متجاوزمجازات تعیین معین کند. شهادت در مرحله 
اثر مجازات بر جمله از اصل  از، راهنمای قضاوتاز اصول  وفق

کاستن از تضادها و تأمین صلح اجتماعی بیشتر باید پیروی کند. 
تفاوت این دو شهادت، تفاوتی است که میان کار علمی و کار هنری 

تحقیق قاضی باید کار اهل دانش را بکند و در  ،وجود دارد. در مرحله
ندی که اثرش مرحله صدور حکم، باید به نقش هنرمند در آید، هنرم

 تقویت بنیاد آشتی و تفاهم همگانی است. 
شهادت بر قاضی به مراقبت عمومی در کار دستگاه قضائی و دفاع      

از استقالل آن است. این شهادت ضرورت قطعی در رعایت حقوق 
بشر، خصوص رعایت حق اختالف در باور، در رنگ، در زبان، در 
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ک جامعه و نیز در جامعه در ی ،در فرهنگ و نژاد، در ملیت، ...
در دفاع  ایجامعهجهانی دارد. اگر مراقبت عمومی به عمل نیاید، اگر 

از استقالل دستگاه قضائی سهل انگاری کند، دستگاه قضائی خود به 
. شودمیبه تضاد بدل  هااختالفی تبدیل هاگاهیکی از مهمترین دست

عمومی باشد و مقرر است که قاضی همواره در معرض دید  ،روایناز 
( و نظارت و مراقبت 38گروه وابسته نگردد )ن آاین و های به محیط
 (33ضامن درست کاری قاضی بگردد ) همگانی

وباالخره شهادت نزد قاضی، شهادت در مرحله و در مقام تشخیص      
حق است. نه در این مقام و نه در هر مقام دیگری که شهادت سبب 

، نباید از آن دریغ کرد گرددمیدار  تشخیص حق و رسیدن حق به حق
 (: 10که فرمود )

، دلی کندمیکتمان شهادت نکنید. کسی که شهادت را کتمان »   
 «گناهکار دارد

 روآن، پنهان کننده شهادت، بدل گناهکار است از گویدمیاگر قرآن      
و شاهدان صلح و دوستی )از راه  شماردمیاست که شهادت را هنر 

 هنرمندانند.  احقاق حق(
 

 هنرمندان شهیدان حق اختالف -د
ی بسیاری از این هاجامعهشهید دل بیدار و گوش باز و شنوا است.      

و به قهر و تخریب عمومی، مراحلی که در آن،  اندشدهگونه شهید خالی 
و بدان خویشتن را  گرددمیو ملتی آتش بیار این قهر  شودمیقهر فراگیر 

د برای شهید، کسی که قلب آگاه و گوش شنوا دارد، ، بایکندمیتباه 
ای در عبرت آموز باشد و به او بیاموزد چه نقش بزرگ و تعیین کننده

 (: 13سرد کردن آتش قهر دارد که فرمود )
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ها از راه زورمداری و همانا در این امر واقع، )هالک طایفه»   
گوش قهر( پند و ذکری است برای کسی که دل دارد و این دل 

 «شنوا این کس شهید است
داشته باشد و  ایکنندهد در قهر و ویرانی نیز نقش تعیین توانمیهنر      

یی که در جریان هاارزشاست. اما با توجه به به شهادت تاریخ داشته
، باید گفت وجه غالب در انددادهتاریخ اعتبار خویش را از دست ن

ها از یاد رفته است. ینقش هنر، نمودن چشم اندازهای نور یگانگ
نمودن معنویت نو، معنویت در آن یگانگی است که در ورای تضادها، 

 .آیدمیبه تصور هنرمندی که عارف است و عارفی که هنرمند است، 
را به تضادها  هااختالفیی را که در جامعه هاگاهدست ،بدین کار     

می یگانگی و دید دائجکار هنر ت. اندازدمی، از کار کنندمیتبدیل 
در یگانگی است. جوهر هنر زیبائی  هااختالفجلوه دادن زیبائی 

کار بیانگر ها است و بدینو ارزش آن در بیان یکسانی نایکسانی
جو است. زیرا است. هنر به ذات خویش صلح هااختالفزیبائی 

، بر دهدمیرا نشان  هانایکسانیدر همان حال که زیبائی و ارزش 
هد و با همین داختالف با تضاد شهادت می تفاوت بنیادی

 .گرددمیشهادت، تواناترین عامل اجتماعی صلح و دوستی 
استبدادها، بخصوص استبدادهای توتالیتر مخالف هنراند. زیرا      

هنر، ماورای مرزهای استبداد و بنابراین ماورای ممکن است. تمایل 
هنر  روایناست. از  ها و مرزهاطبیعی هنر به بیرون رفتن از محدوده

بیشتر است. هنر گلی  ،خودانگیختگی ،آزادیاستقالل وهمواره تشنه 
که امری طبیعی  هااختالفو با مرگ هنر،  میردمیاست که در استبداد 

و به شرحی که گذشت در جای خود زیبا و نیروی محرکه رشدند، به 
از : دگردنمیل و به تضادهای خصم آلود بدل یبدتهای سرطانی غده
با مرگ هنر در  ایجامعهمرگ هر دوران و هر رژیم و هر  رواین

های . نخستین نشانهگرددمیمعه آغاز جاآنآن دوران و آن رژیم و 
خرابی کار یک رژیم را، در پژمردگی گلی باید جست که هنر است. 
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 رواین. از گیردمیتحدید حیات ملی نیز با تحدید حیات هنری آغاز 
آزادی و بسط استقالل و دان، منشور حیات در صلح و شهادت هنرمن
 آزادی است.استقالل و آزادی و رشد انسان در استقالل و 

است. زیرا  هاجامعهدر  هاانسان آزادیاستقالل و هنر عامل بسط      
ی هاپدیده، عنصر و یا عناصر مشترک، سازدمیبومی که هنرمند 

تر باشد. که بوم آن یگانهگوناگون است. هنر ماندنی، هنری است 
در وحدتی عمومی، زیبائی تمام خویش  هااختالف کهآنبنابراین برای 

هنگی آآورند، هنرمند ناگزیر در نهاد تضادها نیز یگانگی و همرا بدست
 هااختالفو با جستجوی این یگانگی سرشتی، تضادها را به  جویدمی
. زیرا سازدمیزادی را آ استقالل و جوهر ،بدین کار ،و گرداندمیبر

آزادی در خالصی از تضادهای خصم آلود و باز جستن این استقالل و 
ها است و اثر هنری بنا بر طبیعت خویش، سرشتی گوناگونی یهمانی

)فرا رفتن از حدها و مرزها( شهادت ملموس و پایدار بر این یگانگی 
 نهادی، سرشتی، فطری است.

ار است. هنرمند، قاضی ستمگری نیست هنر با احکام جزمی ناسازگ     
العنانی نشیند، بدون پرس و جو و اغلب که بنا بر رسم در مقام مطلق

غیابی، داوری کند و حاکم و محکوم بسازد. این امر، خاصه 
بر اثر بسیاری تضادها،  هاجامعهی استبدادزده است. در این هاجامعه

خدائی هم قانع  هر فرد و هر گروهی قاضی است. قاضی که به مقام
کران، قضاوت را به قیامت نهاده نیست. آن داور حکیم با دانش بی

پرسد. حکم در آن دادگاه عدل، از آدمی و اعضای او نیز می ،است و
در جامعه استبدادزده، همه قاضی یکدیگر . آیدمیبعد از پرسش 

. ریشه کنندمیو بدون پرسش حکم محکومیت صادر  شوندمی
است. و هنرمندان، بت  همگانید در این از خود بیگانگی ذهنی استبدا

شکن این فرعونیتی هستند که در هر فرد جامعه استبدادزده وجود 
(: مگر در تعریف پیامبری 11دارد. از این نظر هنر، پیامبری است )

: اسطوره پرستی، ماندن در گذشته است و پیامبری رها کردن گویندمین
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و بدان به حرکت در آوردن جامعه در  اهاسطورهجامعه از پرستش 
که ساختمان آینده در گرو تحقق  توحیدنوئی است. آن  توحیدقلمرو 

که اثر هنرمند، هشدار و بشارت و  روآنآن است. هنر، پیامبری است از 
و آزادی است. هنر در خود،  . بشارت به بازیافت استقاللامید است

ای دیگر، طرحی نو از آیندهدعوتی است به رهائی و چشم اندازی است 
. شهادت هنر همین است: استشدهاست ناممکنی است که ممکن 

. پیام گرداندمیهائی که زورمداری ناممکن ساخته را ممکن ممکن
های حق هامان رابطهرابطهاست: اگر جرأت کنیم از زور رها گردیم و 

 .رسیممیبه فالح  جوئیم وشوند و توحید میبا حق می
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 و توضیح ها: مأخذ
 
 13تا  1 هایآیهقرآن، سوره قصص،  -1و  3
)سوره  خوانندمیاطرافیان فرعون، پیامبری موسی را فساد در ارض  -1

از قول فرعون  11تا  11 هایآیه( و در سوره مؤمن 311اعراف، آیه 
یر ترسم آئین شما را تغی(: بگذارید موسی را بکشم می13)آیه  گویدمی

را از اختالف « مردم»دهد. فرعون، در آن حال که عامل تضادها بود 
خواست نژادهای پست را از میان ! هیتلر نیز میترساندمیافکنی موسی 

 بردارد و برای نژاد اعال، فضای حیاتی بوجود بیاورد.
 1قرآن، سوره قصص، آیه  -1
 18و  11 هایآیههای آخر قرآن، سوره نوح، قسمت -1
 31آن، سوره حجرات، آیه قر -3
و  11و سوره فرقان، آیه  11تا  10 هایآیهروم،  هایسورهقرآن،  -1

 و ... 1حج آیه 
 11قرآن، سوره روم، آیه  -8
 18قرآن، سوره انعام، آیه  -3

 330قرآن، سوره اعراف، آیه  -30
 3قرآن، سوره کافرون، آیه  -33
 11، آیه عمرانآلقرآن، سوره  -31
 111سوره بقره، آیه قرآن،  -31
و  10تا  30 هایآیهو سوره نور  8قرآن، سوره منافقون، آیه  -31

 و ...  31تا  33 هایآیهحشر 
 3قرآن، سوره منافقون، آیه  -31
 11قرآن، سوره فصلت، آیه  -33
 311قرآن، سوره بقره، آیه  -31
 13و ص آیه  13مؤمنون، آیه  هایسورهقرآن،  -38
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در همه وقت و همه جا وظیفه و حق است  قیام به شهادت -33
و دفاع از حق و استقرار  آیدمیبخصوص وقتی پای قضاوت در میان 

( 33. قرآن )سوره زمر آیه گرداندمیعدالت در جامعه را آسان  میزان
و فرمود: همه  خواندمی، بهشتی کنندمیقیام  هاشهادتآنان را که به 
 شما مسئولید. 

 181، آیه قرآن، سوره بقره -10
 11قرآن، سوره ق آیه  -13
مردم یگانه بودند، در  گویدمی 131بقره آیه  سورهقرآن در  -11

 تضادها از یکدیگر بیگانه شدند.
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 شهادت و مشکل رشد
 

از مسئله رشد، مهمترین مسئله زمان و آینده است. بزرگی مشکل      
، کنندمی« ترقی»گشته و به نام است که ترقی اسطوره  خاطرجمله بدین

نیز در بحرانند یعنی خود قربانی خدائی « رشد کرده ها. »کنندمیآنچه 
است، که رشد مثل دین، مثل . راستی آناندساختههستند که 

ایدئولوژی، مثل دولت، مثل ماشین، مثل ... برای انسان بود، اما 
مشکلی دیگر سرانجام بر انسان چیره گشت و خدای او شد. چگونه؟ 

 است و جداگانه موضوع بحث خواهد شد.
 (:3) گویدمیو قرآن      
به آشکاری از یکدیگر جدا و مشخص « غی»راه رشد و راه »    

 «گشتند
قابلیت  :در جدائی راه رشد از راه سرکشی، چند اصل مفروض است    

آزادی ذاتی  استقالل و رشد ذاتی انسان است. قابلیت انتخاب یعنی
استعداد علم ذاتی  .استعداد تشخیص ذاتی انسان است .ان استانس

استعداد راه  .هوشمندی و خردمندی ذاتی انسان است .انسان است
از استقالل و آزادی  جوئی و رهبری ذاتی انسان است. مسئولیت انسان

است. و در نتیجه انسان اصیل است:  و دیگر حقوق او جدائی ناپذیر
 است. توحیدسرشت انسان 

. اندآمدههای باال از راه استنتاج به دست نباید پنداشت که اصل     
. این در قرآن است که انسان اصالت اندشدهیک به یک در قرآن بیان 

 . جویدمی
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 انسان در قرآن -3
باورهای استبدادی، بخصوص استبداد فراگیر، با نفی اصالت      

تبدادی، استبداد فراگیر، . وقتی کلیسا به قدرت اسگیرندمیانسان آغاز 
، به تضاد بدل گشت و دین مسیح را در بیان قدرت از خود بیگانه کرد

گرائید و بر این باور شد که بر اثر گناه آدم، هر انسانی با گناه به دنیا 
و  رسندمی. اندک شماری از راه لطف خدائی به رستگاری آیدمی

. باورهای میرندمیو  یندزمیو  شوندمیاکثریت بزرگی در گمراهی زاده 
. اصالت را از انسان گیرندمیاستبدادی دیگر نیز همه بر تضاد بنا 

. دست کم در دوره از خود بیگانگی، اصالت را از او گیرندمی
 گردانند.جبرها می« بازیچه»و او را  ستانندمی
، چه در فلسفه الهی و چه در فلسفه مادی، سخنی که به روایناز      
کلیسا این سخن را «. خود را بشناس»، یکی است. شودمیگفته  انسان

مرادش این بود که:  .از فیلسوفان یونان گرفته و از آن خود کرده بود
انسان، گناه اولیه را در خود بشناس، ببین که راه به رستگاری نداری 

 مگر ... 
صحیح آن سخن « خود را بشناس تا خدا را بشناسی»سخن علی:      

 وست. خود را بشناس و ببین هستی بزرگ در وجود کوچک تغلط ا
(، خود را بشناس، استعدادهای خویش را بشناس، استعداد 1است )

آزادی خویش را بشناس ... سرشت استقالل و رشد خویش را بشناس، 
 رواینو فطرت توحیدی خویش را بشناس، خدا را خواهی شناخت. از 

، ساناین(. 31ان علی پیدا شد )بود که باور به اصالت انسان از بی
، موجود ناتوانی «بازیچه نطع وجود»انسان مأیوس، درمانده، کارپذیر، 

که سرشتی ساخته و پرداخته از تضاد دارد و کارش تخریب و انحطاط 
ای که ساخته فلسفه و دین از خود بیگانه بود، است، انسان جبرزده

 :جستمیاللهی را باز ةمقام خلیف
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جلس خبرگان، سخن از این امور به میان آمد. سخن از این در م     
که در تدارک استبداد  هاآنسخن خدا رفت که انسان خلیفه خدا است. 

فقیه بودند، به فغان آمدند که این چه سخن است؟ آدم به عنوان نبی، 
خلیفه خدا شد. آیا خدا اول نبی آفرید و بعد او را به اندام انسان در 

که  پذیرفتندمیان آفرید و به او پیامبری داد؟ ناگزیر باید آورد؟ یا  انس
اول انسان را آفرید و از راه فیض و به خاطر هدایت بدو پیامبری داد. 
آیا انسان را با استعداد رهبری آفرید یا بدون این استعداد؟ ناگزیر باید 

او به  شدمیکه با استعداد رهبری آفرید وگرنه پیامبری را ن پذیرفتندمی
چون  .که پس استعداد رهبری در همه هست شدمیداد. نتیجه این 

اند اگر در همه هست به ذات انسان را از جمله با این استعداد سرشته
است. با های و هوی از ادامه « امرهم شورای بینهم»ناگزیر اصل بر 
: خدا آدم را آفرید. با استعداد گفتندمیند. کردمیبحث جلوگیری 

د. اما این استعداد در همه یکسان نیست. استعداد پیامبری رهبری آفری
بنابراین  .های خدا است. به آدم این استعداد را داده بودخاص برگزیده

 به صفت پیامبر او را خلیفه قرار داد.
که راه دلیل را تا نیمه آمده بودند: پذیرفته بودند که انسان  جاآناز      

 :شدمی، باید که بحث دنبال استشدهبا استعداد رهبری آفریده 
، چرا خدا پیش از یابدمیاللهی ةاگر آدم پس از پیامبری مقام خلیف    

 (:1: )گویدمیآفرینش او 
 «دهممیهمانا من در زمین خلیفه قرار »

گزینم و یکی را بر می هاآنآفرینم و از را می هانا، انسگویدمیچرا ن     
ها ر پیامبر مأمور فساد در زمین و خونریزی؟ مگدهممیبه او پیامبری 

است؟ اگر آدم به صفت پیامبر، خلیفه خدا شد چرا فرشتگان پرسیدند 
موجودی را بیافرینی که بر زمین فساد بگسترد؟ و  خواهیمیآیا باز 
بریزد؟ پرسشی که هرگز پاسخ نیافت و بحثی که به زور بریده  هاخون

 دنباله ماند ... شد و بی
 پاسخ است.ه سخن حق بیک    
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که انسان بتواند به مثابه خلیفه خدا، اصالت بجوید و برای این    
آزادی استقالل و آزاد باشد و مستقل و مسئولیت بر عهده بگیرد، باید 

باید سرشت او باشد به سخن دیگر نباید از تضاد سرشته شده باشد. 
 گویدمیست که وراین. از کندمیزیرا تضاد جبر را بر انسان حاکم 

(1:) 
 «فطرت خدائی که انسان را به آن سرشت.»      
 (.3و این فطرت توحید است )    
خلیفه خدا، با سرشتی توحیدی و آزاد، دارای استعداد علم و بیان      

(. و هدایت بین او و خدا است: در نفی هرگونه استبداد در 1است )
برای آزاد کردن انسان،  جوئی انسان بر انسان، ونفی هرگونه سلطه

. کندمیکس دیگری را هدایت نسخن گمشده قرآن این است که هیچ
(. این هدایت که 8حتی پیامبران باید بدانند هدایت کار خدا است )

را  ایپدیدهو از دو راه: هر  استشدهتنها کار خدا است، به همه داده 
بعثت را  ( و از راه کمال فیض،3با استعداد رهبری سرشته است )

ی به آشکاری جدا غ اصل گردانده و به پیامبری راه رشد را از راه
است. بنابراین هدایت خدائی همیشگی و بر جاست هر انسانی به ساخته

و  افتدمیو یا به راه سرکشی  رودمیو  یابدمیعمل خویش یا راه رشد 
 (: 33. )شودمیگم  هاتاریکیگرفتار جبر قدرتمداری، در 

و  جویدمی، همانا برای خویش هدایت جویدمیهر کسی هدایت »     
 .«سازدمی، خویشتن را گمراه جویدمیهر کس گمراهی 

هنوز در زمان ما و در هیچ کجا نیز پذیرفته نیست کسی را بر      
، گمان پندارندمیکه خود را نخبه  هاآندیگری، حق هدایت نیست. 

باید  اندکردههستند نیز باور « عوام» که هاآنخدای دیگرانند و  کنندمی
. همگانیهدایت شوند. نتیجه: از خود بیگانگی « هانخبه»توسط 

که  آورندمیپدید  گارو اثرهای ماند شوندمیاستعدادها وقتی آزاد 
رها  ،هاآناندیشه را از جبر این باور دروغ که هدایت دیگران با 

دایت کار خدا و هر فرد است. که ه پذیرندمیدر نظر و عمل  .سازندمی



 101 

د دیگری را هدایت کند در توانمیآدمی وقتی از بُنِ دندان باور کرد که ن
کار علمی، یا هنری، در اندیشه و عمل سیاسی، در کار تربیتی و ... 

رها « من باید دیگران را رهبری کنم» جبر زور فرمودهِخود را از 
بگوید یا بنویسد، یا در اثر که حق را بیابد  شودمی. در پی آن کندمی

اثر به روزگاران و شودمی گارهنری بپروراند. این اثر است که ماند
 .بخشدمی
. دهدمیاما مسئولیت، با فرض جبر و اکراه، معنی خود را از دست      

گزیدن آزادی در استقالل در گرفتن تصمیم و اقتضای مسئول بودن، 
هر باور و عملی که با اکراه و  روایناست. از نآبه  و عمل  نوع تصمیم

 (:31ها است که فرمود)فریب همراه باشد، غی و گم شدن در تاریکی
 «.در دین اکراه نیست»     
اجبار به کردار نیک و به پذیرفتن پندار نیک نیز رستگاری      
. این کار انکار اصالت انسان، و مسئولیت او آوردمی، گمراهی آوردمین

 . شودمی، ناچیز کندمیانسان با زور رشد ن نبنابرایاست. 
کار و حقوق دیگری که با  حق ست که در باور آوردن و درروایناز     

 .جویدمیفطرت انسان سر و کار دارند، حق فرد بر حق جامعه تقدم 
 هاآنبه رعایت  هارابطهاما در حقوقی که هستی جامعه و عادالنه بودن 

این دو حقوق همگنی  سانبدین. کندمی است، حق جامعه تقدم پیدا
تفاهم و شود و حق با حق میو رابطه فرد با جمع، رابطه  کنندمیپیدا 

 شودمی« امت واحد». جامعه گرددمیهمگانی  ،با یکدیگرتعاون 
(31.) 

گرائی خاطر که استعداد رهبری در سرشت انسان است، نخبهو بدان     
نژاد خاص، یا از خمیره ویژه یا ... که  : اقلیتی از ملت وشودمیباطل 

 برگزیده شده باشند وجود ندارد.
( و عهد خدا به 31) شوندمیها برانگیخته پیامبران از میان امی

 ،گرفتن در علم، در عدل، در تقویی(. با پیش31) رسدمیستمکاران ن
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د به توانمی( هر کس 33در رهبری )به معنای شهید و بشیر و نذیر( )
 ری جامعه برسد و بیشتر از این، در تاریخ، امامت بجوید.رهب
 (:31) دهدمیهمه بر اصالت انسان شهادت خدا به این    
 «ها آفریدیم.ترین اندازهتحقیق انسان را در زیباترین و متناسببه»     
است که انسان را در کمال زیبائی آفریده گویدمیو به خود تبریک      
(38:) 

 «استهادهننبهترین آفری که . پس مبارک باد بر خدا»..     
 هاآنکه آن روز زیبائی و کمال  دهدمیبشارت  هاناو به انس    

است که از مالک سود و زیان یکدیگر شدن، رها گردند.  بکمال
 رشد همین است. سرانجام(. 33آن روز، رستاخیز است )

 

 مشکل رشد -2
تی انسان است. به سخن دیگر روشن گشت که استعداد رشد ذا     

انسان برای رشد نیست. رشد برای انسان است. رشد خدای انسان 
نیست، در خدمت انسان است. استعدادی است در آدمی. بنابراین 

باید راه رشد را از  رواینهدف آن باید رساندن انسان به کمال باشد. از 
 کند:راه تخریب به روشنی مشخص کرد. و قرآن چنین می

 

 راه رشد: -الف
( رشد به توحید و 10آزادی هستند ) دراسالم و قرآن، راه رشد      

( و راه رشد، به خالصی از سلطه و 13توحید خالصی از شرک است )
، به دوری از شرها زادآمستقل و  (، به عقل11فرعونی ) رهبری 

( به 11، )هاها، عصیانها، بدی)تخریب، جنگ و ...( زشتکاری
( به مبارزه با فرعونیت 11با نظام استبدادی ) ایجامعهتن از بیرون رف

( و پیش خود داوری نکردن 13( و رهبری در خط توحید )11)
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(. 18) کندتحقق پیدا می ،و به علم جوئی هاپدیده( به تحقیق در 11)
 (.13) کندمیبا این کارها، جامعه از تاریکی ها به روشنائی گذر 

 

 رام غی: -ب
(، استکبار بر روی زمین، 10آن )ب حق بعد از علم بهتکذی     

تضادهای اجتماعی و پیدایش مستکبرانی که مستضعفان را به 
(، پیروی از 13) گردانندمیبردار فریفتاری و زور، رام و فرمان

(، از 11( واداشتن به دنباله روی از راه مکر و فریب )11فرعونیت )
(، از بین رفتن 11ر در جامعه )میان برخاستن پرس و جو و بحث و شو

( اصالت جستن 11اختیار و در نتیجه ضایع شدن حس مسئولیت )
پندار و گفتار و کردار از  ،(13قدرتمداری و جباریت و زورگوئی )

( و دور شدن در 18پذیری )پرستی، اغوا(، شهوت11روی جهل )
همه، تبدیل شدن جامعه به  هااینهای جهل، و در نتیجه تاریکی

( در دادگاه غیابی 13ی و قاضی یکدیگرند )عافرادی که هر یک مد
 ،که در ذهن خود، در خواب و بیداری دائم برقرار و بر کار است

. راه گذاندمیو به اجرا  کنندمیهای غیابی صادر یکدیگر حکم برضد
 غی همین است.

ی امروز به دیده تحقیق و عبرت هاجامعهاز راه رشد برویم و در      
های باال مشخصهرا ها های رشد نکردهمشخصهآیا ، تأمل کنیم

؟ اگر در مجموعه جامعه بشری ما، میزان تخریب بر میزان یابیمنمی
است، به معنای آن نیست که جامعه جهانی ما در سازندگی فزونی گرفته
 ؟رودمیمجموع به راه غی 

و « یسمامپریال»اهل دانش اجتماعی، از راه انتقاد مفاهیم      
که در  اندرسیدهبه سخنی « مرکز و اقمار»یا « وابستگی»و « سلطه»

: در طبیعت از هر چیز به استشدهاقتصاد توحیدی از زبان قرآن شرح 
بنابراین، ندرت یک امر اجتماعی است. از خود  .اندازه وجود دارد



 104 

بشریت  کهآنی تولیدی موجود برای هاگاهدست کهآنپرسند با وجود می
و جنگ و  هانابرابریاز تنگدستی بدرآورند، کافی هستند، چرا  را

که  گیرندمیتخریب و قحطی و ... بیش از هر زمان است؟ و نتیجه 
است  هاجامعهذهنی انسان و رابطه ساختار راهی دیگر باید جست. این 

 قرآن کدام است؟ حلراهکه باید تغییر داد. 
 

 مانع بزرگ رشد: -1
آزادی، قرآن است اما قرآن در بحث از رشد  ستقالل ودر اراه رشد     

و آن  دهدمیو موضوع شهادت قرار  پردازدمیبیشتر  ،به مشکلی ،و غی
نظام استکبار و استضعاف و ساخت ذهنی است که انسان در این نظام 

. تغییر این ساخت ذهنی را قدم اول در بازگشت از راه غی کندمیپیدا 
 :شناسدمیبه روشنائی  به راه رشد، از تاریکی

، ساخت یک کندمیساخت ذهنی که انسان در نظام استبدادی پیدا      
دادگاه است. دادگاهی که در آن قاضی و مدعی یکی است و او خیر 

، حال که مدعی استدر همان قاضی .مطلق است. متهم غایب است
. دهدمیی قاضی پاسخ هاپرسشوکیل متهم نیز هست. به جای او به 

یکی از دو بنیاد از راه رشد به راه  کند.را اجرا مینآخود حکم و خود 
غی بازگشتن، همین ساخت ذهنی است. این ساخت در پی زورمداری 

همه  ،در آن ،است که ایجامعهشود. جامعه از رشد مانده، پیدا می
قاضی هستند و پرس و جو وجود ندارد. در نتیجه هر کس خیر خود را 

و در  دهدمی. این جامعه به آسانی به استبداد تن جویدمیدر شر دیگری 
. اولین نور، شکستن شودمیها گم ، در تاریکیرودمیاستبداد به راه غی 

 و رهائی از آن است. اراین ساخت
به او گفت در بهشت ب زی. اما به میوه و خدا به آدم اسماء آموخت      

ایم سبب ن پیدا کردهممنوعه نزدیک مشو. ساخت ذهنی که ما آدمیا
 ،بگاه قضاوت در باره هر پنداری و هر گفتاری و هر کرداریگشته که 
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اهل دین  .همان کار را بکنیم که آدم کرد و از خود بیگانه گشت
انسان « منیت»، چون اطاعت نکرد رانده شد و جانبداران گویندمی
 ، انسان عصیان کرد و ارزش او به این عصیان است ... گویندمی
. رشد نیازمند کردمیانسان با سرشتی که داشت در بهشت رشد      

عصیان نیست. عصیان تخریب و تخریب ضد رشد است. انسان در 
زاد آ. مستقل و ست اطاعت نکندتوانمیبهشت، در قید نبود، و گرنه ن

اطاعت به معنای پیروی از قدرت محل نداشت. این  ،بود. بنابراین
زارش تورات از رانده شدن آدم از بهشت است ها به استناد گبرداشت

 است.که در نظر اهل دین نیز، جای گزارش قرآن را گرفته
 :کنیممیدو گزارش را با هم مقایسه     
 

 گزارش تورات درباره هبوط آدم: -الف
آدم را گرفت و در باغ عدن قرارداد تا باغ را باغبانی  (خدا) یهوه»     

ی هادرختی هامیوهتوانی از همه تو می: »کند. و به آدم دستور داد
باغ به جز درخت شناسائی نیک از بد. زیرا روزی که تو از این میوه 

 گرترینلهیدرخت بخوری، به طور یقین همان روز خواهی مرد ... مار ح
ی هامیوهجانور بهشت بود. او به زن گفت: آیا خدا به شما گفت که از 

ی همه هامیوهما از »د؟ زن پاسخ داد: ید بخوریتوانمی هادرختهمه 
خوریم جز میوه درختی که در وسط باغ است. خدا به گفته می هادرخت

زیرا خواهید  .است: به میوه این درخت دست نزنید و از آن نخورید
روزی  داندمینه، شما هرگز نخواهید مرد. خدا »مرد. مار به زن گفت: 

ان شما باز خواهند شد و شما که شما از میوه آن درخت بخورید، چشم
زن دید که  .«مثل خدا خواهید شد. نیکی را از بدی خواهید شناخت

خواستنی و بین جهانمیوه درخت، خوردن را خوش است. چشم 
تحصیل هوش خردمند آرزو کردنی است. میوه را چید و از آن خورد و 

از شد به شوهر خویش که با او بود، داد. او نیز خورد. چشمان هر دو ب
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و دانستند که عریانند ... صدای یهوه را شنیدند که در سپیده از باغ 
 . مرد و زن در میان درختان باغ، پنهان شدند.کردمیعبور 
چه کسی به تو آموخت که عریانی؟ آیا از میوه » اما یهوه گفت:      

مرد پاسخ داد: « درختی خوردی که تو را از خوردنش منع کرده بودم؟ 
تو همسر من گرداندی میوه درخت را به من داد و من از آن  زنی که»

 «... خوردم
مار »زن پاسخ داد: « تو این کار را کردی؟»یهوه از زن پرسید:      

چون تو این »یهوه به مار گفت:  .«مرا فریب داد و من از آن خوردم
نفرین شده تویی. تو بر شکم راه  ،نورانجاآنمیای، در کار را کرده

ی رفت و همه روز خار و خاشاک خواهی خورد. میان تو و زن و خواه
دهم. زن تو را از سر میان اخالف تو و اخالف زن مودّت قرار می

و به زن گفت: « خواهد کوبید و تو او را از پاشنه پا نیش خواهی زد.
رنج تو را افزون کنم. بخصوص رنج زایمان. تو پسران در درد و رنج 

و، تو را به سوی شوهر خواهد کشاند و او بر تو هوس ت .خواهی زائید
 « مسلط خواهد شد.

چون تو به حرف زنت گوش کردی و از میوه درختی »و به مرد گفت:  
بر اثر تقصیر تو، زمین نفرین شد و  ،خوردی که بر تو ممنوع کرده بودم

تو با کار رنج آور، غذای خود را از آن به دست خواهی آورد. همه روز 
و، زمین خار و خاشاک خواهد رویاند و تو از علف مزارع زندگی ت

خواهی خورد. با عرق جبین است که نان توانی خورد. تا وقتی به 
ای، تو از خاکی خاک برگردی )بمیری( زیرا تو از خاک به عمل آمده

 « و به خاک باز می گردی.
آدم، مثل یکی از ماها شد. اکنون نباید که دست »و یهوه گفت:     
راز کند و از میوه درخت هستی بچیند و به خورد و زندگی ابدی د

یهوه آدم را از باغ عدن براند تا به او به کشت زمینی بپردازد « بجوید.
که خود از آن بود. آدم را براند و در خاور باغ عدن کرد و بیان و شعله 
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تیغ چرخان را به دیده بانی و نگهبانی نهاد تا از درخت هستی نگهبانی 
 (10کنند. )

 

 هبوط آدم به شهادت قرآن: -ب
به آدم گفتیم تو و همسرت در بهشت سکنی گزینید و از »     

د بخورید. اما به این درخت نزدیک خواهیمیها هر چه را خوردنی
 هاآن. شیطان آن دو را بفریفت پس گردیدمینشوید وگرنه از ستمکاران 

گفتیم فرود آئید. در  هاآنم و به را از بهشتی که در آن بودند بیرون راندی
. تا عمر سرآید اسباب آرامش و شویدمیاین زمین دشمن یکدیگر 

آسایش را خواهید یافت. آدم از پروردگار خویش کلماتی دریافت و  
پذیر مهربانی پوزش جست و خدا پوزش او را پذیرفت که خدا پوزش

رسد. پس آن بگفتیم همه فرود آئید. تا هدایت از من به شما  .است
 (13« )کس که از هدایتم پیروی کند، او را نه بیم و نه حزن باید.

اما شیطان به چه چیز آدم و حوا را فریفت؟ شیطان به وسوسه      
 (:11غیریت آن دو را فریفت )

، که کندمیخدای شما، شما را از خوردن میوه این درخت نهی »    
بیابید. پس آن دو را به غرور مبادا دو فرشته گردید یا عمر جاویدان 

 ...«راهبر شد و چون از میوه آن درخت چشیدید 
غرور نابرده رنج به امید گنج در پی سراب رفتن است. شیطان، آدم     

را به این غرور فریفت که کمال در بیگانگی از خویش است و با این 
کار جامه کمال از تن زن و شوی بدر آورد و آن دو را عریان برجا 

(. مقایسه این دو گزارش، تفاوت دو برداشت از انسان را 11گذارد )
: در برداشت تورات، اصل بر دوگانگی است. انسان در کندمیروشن 

کار همسری و رقابت با خدا است. یکی از دو میوه را خورده و قوه 
تشخیص نیک از بد را پیدا کرده بود. اگر میوه درخت حیات را نیز 

 .شدمیر میان خدایان ، خدائی دخوردمی
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بنابر شهادت قرآن، آدم با استعداد تمیز خوبی از بدی آفریده      
به بهشت در آید، علم آموخته و در  کهآن( و پیش از 11) استشده

مسابقه دانش بر فرشتگان پیروز شده و فرشتگان پیشارویش به خاک 
ی به میوه (. بنابراین به آرزوی فرشته شدن، رو11) اندافتادهتواضع 

ممنوعه آوردن، در بیگانگی با خویش فروافتادن است. در بیان تورات، 
انسان در تضاد با خدا در پی جبران نقص خویش، به میوه درختی میل 

: قوه تمیز خوبی از بدی. خدا دهدمیو میوه آنچه را ندارد به او  کندمی
از بهشتش ا او ردارد که را که هراسان کار آفریده خویش است بر آن می

 نکند از میوه درخت هستی نیز بخورد و همتای او گردد.. براند
در  ایپدیدهجاودانگی بخش گمان بردن با انسان در بیان قرآن،      

با انکار  ،بنابراین ،با فراموش کردن آنچه خود داشتو بیرون خویش 
. راه رشد، شودمیناتوان  دهد واز دست میتوانائی  ،اصالت خویش

خواهد غیر خویش بگردد، میاو رش استعدادهای خویش است. اما پرو
ثنویت را اصل به این گمان که خود ناقص و غیر خود کامل است. این 

 از اصل و در بیگانگی شدن با خویش آدم نبرید ،راهنما کردن و بدان
 (13) خواندمی« غی»را، قرآن  و حوا
، باز گردیم: هر یک از شمردمیی غی که قرآن بر هاخاصهاینک به      
 هاینوعی از انواع انکار اصالت خویش است. انکار استعداد هاآن

ست. از بیگانه تمنا کردن همه آن چیزها هاآنخویش و ضایع گرداندن 
پروردن  ،راست راه. دهندمیاست که سرشت انسان را تشکیل 

از  ، بیهوده گذاردن استعدادها وراهاستعدادها و کمال یابی است. کج
چراکه خویشتن را گرفتن رابطه قوا گرداندن  است. بیگانه طلب کردن 

راه به سقوطی کجاین و گرفتار ویران شدن و ویران کردن است. 
ایم. سقوط و هبوط آدم، همین سقوط بود راه انجامد که خود آزمودهمی

 کمال را رها کرد و راه نقص و کاستی را پیش گرفت.
پرومته  هاآنبا اخذ از اساطیر یونان که بنا بر در دو دین پیشین،      

آتش مقدس را از خدایان ربود و به انسان داد، خود را خود بشناس، 
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به  و صیر شد به کمالرشعار انسان آنچه را ضرور  بنابراینشعار شد. 
جا که از غیر خود باید به دست بیاورد. و از آن .ندارد را خدا است

با زن که همدم مار  شودمیین شده با گناه زاده رانده شده و در زمین نفر
درمان دردش در  .، دمخور است و رنج کار را باید ببرداستشدهنفرین 

خدا را خود بشناس شعار است.  ،بیرون او، در غیریت است. در اسالم
که پدیده  دهندمیی زندگی پیشینیان و ما امروزیان، شهادت هاواقعیت

همواره با انکار اصالت انسان، با بیگانگی اجتماعی از رشد ماندگی، 
از خود همراه است. زورمداری با از اصالت انداختن انسان و اصالت 
دادن به زور، قرین است. استبداد با تحقیر انسان و به خدمت قدرت و 

های دیگر در آوردن انسان همراه است. در استبداد، قاعده بر اسطوره
از دیگری، از غیر باید جست. در  را این جاری است که سود و زیان

خود داوری است. نمود و بروز  نتیجه اصل بر پیش داوری و پیشِ
روشن واپس رفتن، کمال را به نقص و زیبائی را به زشتی فروختن، 
پیش خود، داوری است. آدم پیش خود، داوری کرد. آن هم نه در حق 

بل  ،منی بردموجودی که در او بتوان گمان بد از لحاظ بدخواهی و دش
ها و فضلدر حق خدائی که هستی بخشیده و سرشت او را با استعدادها 

که خدائی هستند، عجین کرده بود. یک جانبه مدعی و قاضی شد. خدا 
به نقص و  ،کاربا این ،را در حق خود به بدخواهی متهم کرد. از یاد برد

 . برای جبران این نقص، خدا راکندمینقص بزرگی در خود حکم 
اعتبار کرد و از میوه ممنوعه خورد. پیش خود محکوم و امر او را بی

بود. با خوردن این میوه  ،قدرتمداری ،این میوه همان میوه تلخ غی
طلبی از کمال  ها را عریان و آشکار در خود دید. از میوهِبود، که نقص
خورد و به جای کمال نقص یافت. پرسش و  ،رابطه قوا ،یک رابطه
ائی را الزم ندید. در پی آن نشد که درخت را بشناسد، به چون و چر

به را سخن غرورآوری، فریب خورد. کمال به نقص و زیبائی توحید 
 زشتی تضاد فروخت.
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در پی او، فرزندش از کار پدر تجربه نیاموخت و همان کار را تکرار    
در  هاتوانائیکه  گیردمیبر این پیش داوری بنا  مداریقدرتکرد: 

باید  راآنی خویش نیست که باید پروراند. هااستعدادنسان نیست. این ا
از دیگری ستاند. از پدیده دیگری گرفت. این باور و راهی که پیشارو 

، باور به ناتوانی و راه دوری گرفتن از رشد است. مشکل گذاردمی
بشریت امروز، هنوز همان مشکل آدم و قابیل است. باری، قابیل بر 

داوری، هابیل را پیش خود، متهم و محاکمه و ن پیشاساس همی
انسان (. 11محکوم به اعدام کرد و حکم را نیز به اجرا گذاشت )

کار کند. و اینقدرت است که بزرگ می ،امروز نیز به رشد خویش
. کندرا با تخریب خویش و منابع طبیعت و خود طبیعت می

به  ،هانانسکه ساخت ذهنی ا رسدمیزمان رشد، آن روز فرا 
داوری خالص گردند و از این انقالبی، دیگر شود. از آن پیش

خود داوری بیاسایند. تا این ذهنیت هست در بحبوحه  پیشِ
تمدن، استبداد و جنگ و ویرانی و قحطی و تحقیر همه جانبه و 

  ی روزافزون هستند.هانابرابری
ا رها کرد، باور به برداشت تورات ر ،در دوران رنسانس ،اروپا     

( و به اصالت انسان عقیده پیدا کرد. 18شهادت قرآنی را پذیرفت )
و  معنائی که به اصالت انسان داد، همان باور به وجود استعدادها

(. 13و دستیابی به کمال بود ) هاآندر انسان و امکان پرورش  هافضل
. رفت به بیراهه ،از نو ،امااین شد که از راه غی به راه رشد باز آمد. 

توانائی را در قدرتمداری گمان برد و بزرگ کردن قدرت را جانشین 
 ی پرداخت، از خود بیگانگی جست و ...گرسلطهبه  رشد خویش کرد.

خود داوری،  داوری و این پیشِ خود را از آن پیش هانااگر انس     
ند و بنا بر مورد زمانی خود را خیر مطلق و دیگری را شر کردمیآزاد 
و گاهی خود را ناتوانی مطلق و دیگری را قدرت مطلق  مطلق

داوری و ند، استعداد پرس و جو و تحقیق را که بدان پیششمردمین
ند، دنیای ما، دنیای، نا جستمیخود داوری تباه گشته، باز  این پیشِ
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و ... نبود. مرزهای گوناگون  هاکینهها، ، قحطیهاجنگ، هابرابری
ر خویشتن خویش و به راه رشد بود. زیباترین نبودند. انسان بود، د

ها در بوم ها بود. صلح بود، امید بود. شادی بود. گوناگونیآفریده
 .ندددامی هاو زیبائی هایگانگی به هستی رنگ

از  ،، از راه شهادت بر نفس و مبارزه با کیش شخصیتهانااگر انس    
ند و دائم به یاد دشمیرهاها خودداوری داوری و این پیشِ آن پیش

آوردها دست و هاساخته و روشو  دهستنند که اصیل و با اصل آوردمی
بیاد  ،ساختندند و خدای خویش نمیکردمیرا اسطوره ن ایو هیچ پدیده

ند که دین را، ایدئولوژی را، علم را، ترقی را، اصالت انسان را، آوردمی
بر رکردن صادشخصیت را ... اسطوره کردن، بدون حکم قطعی 

بت چگونه خدا ناتوانی انسانی که خود هستند، ممکن نیست. 
اگر انسان خویشتن را حقارت و پستی محض نشمارد؟ آن  شودمی

میوه ممنوعه که به محض خوردن، آدمی را عریان و غرق 
مقداری ، همین است. تا به ناچیزی و بیگرداندمی هازشتی

ی خورد. و توانمیه نخویش حکم قطعی نکنی، از آن میوه ممنوع
ها را در خودخواهی یافت که تصور تا خوردی، همان حقارت

که با خوردن میوه ممنوعه غیریت، واقعیت  یستنددروغی بیش ن
 .کنندمیپیدا 
اگر تنها، پیش از صدور حکم به یاد بیاوریم که پرسشی و تحقیقی      

اگر ، کردیمو پرسش و تحقیق را روش همیشگی خویش می الزم است
تشکیل داده دادگاه  که یمشدمیپرسیدیم و مطمئن نخست از خود می

بر اساس حکم قطعی به وجود کمی و کاستی در خود،  ،رادر ذهن 
ی هاجامعهایم و درباره دیگری، دیگران، جامعه خودی، تشکیل نداده

دانستیم ، اگر میکنیممیدیگر، جهان هستی، بر اساس آن حکم داوری ن
داوری، دیگری نیست که محاکمه  خود داوری و با پیشِکه بر پیش

 کهآنو سود و زیان کار پیش از  کنیممی محاکمهخود مائیم که  کنیممی
دانست، اگر ل این را مییاگر قاب  ،رسدبرسد، به خود ما می یبه دیگر
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بیل، حق خود ها حقکه  دیدمیو روشن  دادمیبر نفس خود شهادت 
حق، عوض  من را با منِ . اگر حقِکشتنمیاو است، برادر را 

 بند ، اگر درکردمی، اگر مرامِ من را با منِ مرام عوض نکردمین
، با ماندمی، انسان شدمیبا توحید بیگانه ن افتاد و نمی تضاد

اگر  .داردمیبزرگی و زیبائی که انسان را است وقتی دوست 
ند، آوردمیبوجود های زمان ما این تغییر بزرگ را در خود لیقاب
که ما بودیم، به بهشت خود بودن و در خود رشد  هاناانس

. آن تغییر بزرگ که تا شدمیو جهان دیگر  یمگشتکردن، باز می
بوجود نیاورند، خدا  در خود هاناانس ،هانآو در  هاجامعه

( شهادت خدا 10)، همین است دهدمیتغییر ن هاآنچیزی را در 
ن تغییر به بعثت پیامبر است و شهادت انسان برای آسان کردن ای

 ،رشد ،بنابراین ،درعلم و داد و تقویبه امامت و پیشی جوئی 
آن ذکر که بیشترین  .(13اصل خویش است )بدون غفلت از 

ها را دارد، به یاد آوردن اصل خویش است، عرفان همین فایده
 است. راه رشد همین است.

قالب بزرگ ایران، به یمن همین شهادت بر ما بود، بر ما که در ان     
مثابه رسیدیم و انقالب را به همه با همهبه توحید  همه با همهاز تضاد 

بر ما که مسلمان بودیم   ،معجزه بزرگ این شهادت، واقعیت بخشیدیم
و قرآن به ما برداشتی مخالف با برداشت تورات آموخته بود. بر ما که 

، بر ما که غی را انکار اصالت نیمدامیرشد و بزرگی را در توحید 
بر ما بود که باور  ،دانیممیخویش و ناچیز شمردن آنچه خود داریم 

نادرست را جانشین سخن حق قرآن نکنیم و در نظام اجتماعی استبداد 
ی قالبی را که در ذهن هاگاهبر ما است که داد .فراگیر باز نمانیم
دن را بیابیم. تا این ایم تعطیل کنیم. استعداد پرسیخویش ساخته

آوریم و مشکل عقب استعداد را باز نیابیم، به اصالت خویش باور نمی
. اگر این استعداد را باز بیابیم، خواهیم دید که شودمیماندگی حل ن

 شدنو وصلخودانگیختگی خویش سخن قرآن حق است: باز جستن 
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 ،خویش، با باور به وجود استعدادهای خدائی در خویش فطرت هب
گر، ی خویش، به امید معجزههازیبائی. به شوندمیاز ما دور  هازشتی

از جا کند، معرفت  توانمیهای مشکل را به عشقی که به نیرویش کوه
. طرح تمدنی نو همین است. دشمن بزرگ ما، ساخت کنیممیپیدا 

است. با رها شدن از این ساخت،  تنذهنی یا بیگانگی ما با خویش
 ،از زیبائی انسان ،. با شهادت بر این حقیابدمیت انسان نو والد

و سخن خدا را حق شویم زده میشگف ،که خود هستیم انسانی
 : یابیممی

 «و تبارک الله و احسن الخالقین»      
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 و توضیح ها: مأخذ
 
 113قرآن، سوره بقره آیه  -3
 کالم علی -1
 نسیکلوپیدا اونیورسالیسآم در به ذیل کلمه اومانیس یدنگاه کن -1
 10قرآن، سوره بقره، آیه  -1
 10قرآن، سوره روم، آیه  -1
از امام شهید، حسین )ع( پرسیدند فطرت چیست؟ پاسخ داد:  -3

 توحید.
و انسان  1و علق آیه  1و رحمن آیه  13بقره، آیه  هایسورهقرآن،  -1
 و ...  1آیه 
 31و کهف آیه  31اء آیه و اسر 13قصص، آیه  هایسورهقرآن،  -8
 31قرآن، سوره یسن، آیه  -3

 1قرآن، سوره انسان، آیه  -30
 31قرآن، سوره اسراء، آیه  -33
 113قرآن، سوره بقره، آیه  -31
 31و  31 هایآیهقرآن، سوره انبیاء،  -31
 1قرآن، سوره جمعه، آیه  -31
 311قرآن، سوره بقره، آیه  -31
و  3و زمر، آیه  13و نحل، آیه  33ه رعد، آی هایسورهقرآن،  -33

 11مؤمنون، آیه 
 1قرآن، سوره تین، آیه  -31
 31قرآن، سوره مؤمنون، آیه  -38
 33قرآن، سوره انفطار، آیه  -33
 31و  1 هایآیهقرآن، سوره جن،  -10
 و .. 1و جن، آیه  383بقره، آیه  هایسورهقرآن،  -13
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 301تا  33 هایآیه و هود، 31کهف، آیه  هایسورهقرآن،  -11
 30 هایآیهو جن،  33و کهف، آیه  3نساء، آیه  هایسورهقرآن،  -11
 30و  3 هایآیهو حجرات،  13و 
 ببعد 30 هایآیهقرآن، سوره کهف،  -11
 311تا  33 هایآیهقرآن، سوره هود،  -11
 31و کهف، آیه  13انبیاء، آیه  هایسورهقرآن،  -13
 31تا  1 هایآیهو حجرات،  18آیه هود،  هایسورهقرآن،  -11
 و ... 33و جن، آیه  11کهف، آیه  هایسورهقرآن،  -18
 111قرآن، سوره بقره، آیه  -13
 313و  311 هایآیهقرآن، سوره اعراف،  -10
 هایآیهو صافات،  31و  33 هایآیهاعراف،  هایسورهقرآن،  -13
 13و حجر، آیه  18تا  31
 31 قرآن، سوره هود، آیه -11
 31و  31 هایآیهقرآن، سوره قصص،  -11
جستن و شور کردن هدایت  آوردمیاز علی است که استبداد مرگ  -11

 و  ...  شودمیدر عقل دیگران شریک  کندمیاست. کسی که شور 
 11 هایآیهو سبا،  11تا  33 هایآیهاحزاب،  هایسورهقرآن،  -11
 و ... 13تا  31 هایآیهو فاطر،  18تا 
 33و  38 هایآیهقرآن، سوره قصص،  -13
 1قرآن، سوره نجم، آیه  -11
 13و مریم، آیه  11حجر، آیه  هایسورهقرآن،  -18
 و ...  3و حجرات، آیه  313طه، آیه  هایسورهقرآن،  -13
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 شهادت و مشکل مکر
 

است، به تازگی سخنی  هاآنناظری که کارش خبر پراکنی و تفسیر      
اخبار داخلی : »گفتمی. نمودمیه با همه کهنگی سخت تازه ک گفتمی

، هافریفتاری، هافریبدرباره انواع  هاگزارشعبارتند از « و خارجی
های افکار عمومی و ... دنیائی که در آنیم همه جوّ سازی، مسموم کردن

از آن مصون نیست.  ،ورزشقلمرو حتی  ،قلمرویفریب است. هیچ 
آسمان نیز قربانی مسابقه جنون آمیز جاسوسی و ماهی دریا و پرنده 

 فریب و خدعه و ... اند. 
ای پرطراوت و این سخن تازه نیست. اما بیشتر از هر سخن تازه     

افزا است. تازه نیست زیرا مکر، امر واقعی مستمر است. و تازه شگفتی
 نماید زیرا در زندگانی روزگار ما مکر دیگر امری استثنائی نیست.می

ایم. به . به آن خو کردهاستگرفتهعینیت و ذهنیت زندگی ما را فرا 
ای، به استعمال انواع مخدرها که در فضای بسته مانیممیهایی آدم

ای باز . وقتی دری یا پنجرهپندارندمیمشغولند و آلودگی فضا را عادی 
. این کندمینوظهور، با طراوت و تازه جلوه  ایپدیدههوا  ،شودمی
 دهدمیبه مکرها است که نوید « نه»ن تازه شهادت است. همان سخ

 تغییر کند. بایدمیفضای زندگانی اجتماعی عصر ما، 
انقالب بزرگ ایران  :نخست از گلوی ملتی برخاست« نه»این      

ملتی به مکرها  دهانکه از ها بودند ی انسانفریاد نه بود به مکرها. تمام
ویرانگر زمان ما، « صنعت»زرگترین ب ،گزاف. بیندگفتمی« نه»

ن از درون هایش انسان را مثل سِصنعت مکر است. صنعتی که فرآورده
که هزاران بار از اعتیاد  استآورده. اعتیادی کنندمیو پوک  خورندمی

که دامن  رودمیتر و ویرانگرتر است. بیم آن به مواد مخدر خطرناک
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رد و دل را نیز از عشق خالی و با را نیز فرا گی« تماشا گه راز»اعتیاد 
پر کند. بُعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  هافریب

حیات اجتماعی دستخوش امواج سهمگین انواع مکرهای فراگیر 
، استبداد فراگیر هاآنترین استبدادها و فراگیرترین . مخوفاندشده

با ن مکرها بود. مکرها است. و انقالب ایران، فریاد  نه بشریت به ای
... در درمان،  ندهای مکر ایران زمین را فرا گرفتاز نو موج ،این وجود

از انواع مکرها پاک  ،استقامت باید تا زندگی، صحنه بزرگ آزمایش
 گردد.ب
 

 نوعی مکرها های نمونه -3
نوعی مکرها را  های نمونههر کس به نوبه خود، یک چند از      
 باب باید بشناسد که در هاآنامل را، . اما فهرست کشناسدمی
. با وجود این، محققان نیز کنندمیتحقیق  «ی اجتماعیهانابسامانی»
زیرا هنوز بسیاری از مکرها،  .ند فهرستی کامل فراهم آورندتوانمین

نوعی مکرها را  های نمونه. قرآن، شوندمیبیماری اجتماعی تلقی ن
 :شمردمیبر سانبدین
استبدادی برای از میان برداشتن جنبش جدید و بعثت مکر قدرت  -3

نو، بخصوص از راه حق جلوه دادن باطل و دوستی و دشمنی و سود و 
زیان شخصی را دوستی یا دشمنی، سود یا زیان عقیده جلوه دادن و 

 (.3خود را در پوشش باور مردم، پوشاندن )
 یهاروشمکر مستکبران برای سلطه بر مستضعفان: انواع  -1

اقتصادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای کارپذیر گرداندن 
 (1مستضعفان و رام گرداندن آنان )

: انواع حادثه برندمیدر فریب جامعه بکار  هادولتئی که هاروش -1
، دشمن هاسازی، جوّ هاسازیها، پرونده ، برچسب زدنهاسازی
 (1و ... ) هاتنها، تضادهای خارجی برانگیختراشی



 118 

برای از میان برداشتن و یا فاسد کردن رهبری جدید  هاروشانواع  -1
(1) 
نعمت بعد از نکبت را به نکبت بازگرداندن، یا بازسازی نظام  -1

 (1پیشین )
ها از سوی  قدرتمندان که در اصطالح روز از آن انواع توطئه چینی -3

 (3) شودمیبه تروریسم و بخصوص تروریسم سفید تعبیر 
و « عنان عوام»در تبلیغ به قصد در دست گرفتن  هاروغدانواع  -1

به قصد جلوگیری از اظهار حق و باور نو: القاء  هافریفتاریانواع 
 (1شبهه، آمیختن حق به باطل و ... )

مقاصد سوء به کار  دادن جلوه ئی که برای حق هاروشریا و انواع  -8
 (8. )روندمی
دله برای غلبه بر حریف به کار یی که در بحث و مجاهاروشانواع  -3
که هدف از بحث آزاد رسیدن دو  شودمی. مکر از زمانی آغاز روندمی

یا چند طرف به حق نباشد، بلکه غلبه بر یکدیگر از هر راه که شد باشد 
(3) 

القای و در مردم ئی که برای ایجاد تشویش فکری هاروشانواع  -30
 (30) روندمیتردید در جامعه بکار 

 (33های فردی و یا گروهی از راه فریب )انواع ستم -33
 (31) روندمیکه برای ایجادکردن سابقه ذهنی بکار هاروشانواع  -31
، یا گناهیبیئی که زورمندان به قصد مجرم کردن هاجنایتجرم و  -31

 (31) شوندمیجوّ سازی یا ...مرتکب 
جاد تغییر ئی که برای ایجاد یأس از توانائی در ایهاروش -31

 (31) روندمیاجتماعی مطلوب و ناامیدی از آینده بکار 
زیر سلطه در مقیاس جهان،  -گرسلطه، که حاصل روابط خشونت     

ی اجتماعی و میان هاگروهدر مقیاس جامعه، میان دولت و ملت، میان 
است،  هارابطهافراد است، پویائی قهر که حاصل افزایش میزان زور در 

. برای درمان این کندمینوعی باال بروز های نمونهر د ،از جمله
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از دو راه باید  عمل کرد: یکی از راه کاستن از میزان زور  هانابسامانی
 و دیگری از راه مبارزه مستقیم با مکرها. هارابطهدر 
مبارزه  دومی به همان اندازه مبارزه اولی و گاه بسی مهمتر است.      

خودانگیختگی خویش را ها عقلکه تا وقتی  ددهمیزیرا تجربه نشان 
و در محیط اجتماعی باز، امکان فعال  باز نجویند و دانش نجویند

انجامد. به نتیجه دلخواه نمی هارابطهشدن پیدا نکنند، کاهش زور در 
 :ندنکمیل فهم موضوع را آسان ادو مث

د. شکشت خشخاش را ممنوع  ،در رژیم پیشین و بعد از انقالب ●
اِعمال زور بر ضد باندهای توزیع مواد مخدر و  راهبارزه با اعتیاد از م

 ای وارونه ببار آورد.معتادان، نتیجه
که با مکرها،  جاآنکاست، اما از  هارابطهانقالب از میزان زور در  ●

پیشاپیش و از آغاز انقالب مبارزه نشد، استبداد فراگیر بازسازی شد. 
مکرهای چهارده گانه باال، مبارزه نشد، بلکه نه تنها با  ،از بداقبالی

روشنفکرتاریا و مالتاریا، جامعه را به میدان مسابقه بدل کردند و 
کار آوردند. اگر امروز امیدی وجود دارد که این بازسازی در مکرها 

به طبیعت انقالب ایران است که به نفسه فریاد امید ناکام گردد، یکی 
ای است که با مکر به عمل آمده ی مبارزهنه به انواع مکرهاست و دیگر

 .آیدمیو 
به لحاظ اهمیت مبارزه مستقیم با مکرها است که خدا به مکارها      

 (31که تواناترین ماکرها او است ) کندمیپی در پی اخطار 
 

 روش مبارزه با مکرها -2
آن رفتار با ا هل مکر، چگونه باید باشد؟ با کسانی که از راه این یا      
را دو دسته  حلراهحق را ناحق کنند، چه باید کرد؟ دو  خواهندمیمکر 

در مکر باید دست باال را گرفت  گویندمی: زورمداران کنندمیپیشنهاد 
که بهترین مکرکنندگان است؟ کلک را با  گویدمیمگر خدا خود ن
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کلک، کاله گذاری را با کاله گذاری، فریفتاری با با فریفتاری و ... 
، اما تضاد قوا را اصل پذیرندمیهم که خدا را ن هاآنباید پاسخ گفت. 

. لنین و شمارندمی اریشناسند، روش درست را چیرگی در مکمی
باید با دشمن طبقاتی « پرولتاریا»تروتسکی و ... نیز بر آن بودند که 

(. وسط بازان بر  این نظرند که نباید خود را 33خویش، مکر ببازد )
تا سطح اهل مکر پائین آورد. اگر شاعر گفته است جواب ابلهان 

، جواب ماکران خاموشی است. در گویندمیخاموشی است، اینان 
یقت روش نیستند. در حق نظربیبکلی  کنندمیش که القاء رواین

شان، خود فریفتاری ا ست: وقتی دو طرف با یکی با مکر و پیشنهادی
توجه را از  توانمیدیگری با سکوت، حق را با باطل پوشاندند، آسان 

هر دو برگرفت و متوجه شخص سوم کرد. ابوموسی اشعری مظهر 
او و کسان مانند او بسیار بودند که پی در پی  .گونه وسط بازان بوداین
نباید خود را تا سطح معاویه پائین بیاورد و با او دهان  گفتندمیلی به ع

به دهان بشود. نتیجه کار، در حکمیت معلوم شد: نه علی )ع( نه 
معاویه به ناگزیر ابوموسی. پیر مرد نادان از راه باور به این موازنه، 

 فریب عُمر و عاص را خورد.
. باید به اندازه خدا بر اساس موازنه عدمی، روش بیان حق است     

تواضع داشت و تا سطح ابولهب و ابوجهل و منافقان و کافران و 
دریدن پرده  اآمد و حق را گفت. گفتن حق ب« پائین»مشرکان و ... 

. باید دروغ را نه با دروغ شودکه نمایان می پر نقش و نگار مکر است
کم » که با راست پاسخ گفت. هیچ مکر حتی اگر به زبان یا به دست

ترین آدم بیان شود یا عمل بگردد، خالی از اهمیت نیست. از «اهمیت
ست که یکی از سه وظیفه پیامبری، شهادت است و شهادت در رواین

وار باید چشم است. موسی هاآنمقام رویاروئی با مکرها، افشاءکردن 
کرد. این افشاءگری وظیفه و حق هر بازفریب ساحران  برهوش مردم را 

های انسان، با جلوگیری است. از اتفاق، انکار حقوق و منزلتانسان 
از این حق و وظیفه آغاز  هانااز افشای مکرها و محروم کردن انس
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ست که در انواع استبدادها، بخصوص در استبداد رواین. از گیردمی
تا بتوانند بدون بیم  دارندمیتمام و کمال از میان بر را  هاآزادیفراگیر، 
نیز  خاطربدینها، انواع مکرها را با موفقیت بکار بندند. ء شدناز افشا

استبداد فراگیر، در  بخصوصاندازه موفقیت در مبارزه با استبداد، 
 افشای انواع مکرها است. 

که این افشاءگری مؤثر واقع گردد، افشاء کننده باید تنها و برای این     
ید. نه در مسابقه دروغ و و کاست بگو کمبیصداقت و  باتنها، حق را، 

حق را بگوید و بر سر آن  .مکر شرکت کند و نه از اظهار حق بترسد
 (.31استوار بایستد )

بر آن، آنچه  .امبه شهادت، به معنای بیان حق پیش از این پرداخته     
جا افزودنی است، همان استوار ماندن بر موضع حق است. با در این

بردن استوار ماندن بر موضع حق، سبب پی م باأبیان حق تو ،وجود این
رهنمود  ،رواین. آزمایش و ابتال الزم است. از شودمیعموم به مکرها ن
آزمایش و ها به نآکشاندن مکارها،  یاثر کردن مکرهاقرآن برای بی

مکرها به سوی ماکران  ،است. آزمایش اگر درست به انجام رسد یابتل
چندان گرفته و  دودر بازگشت شتابی  ، به سان تیری کهگردندمیبازی 

 . نشیندمیبا دقتی باور نکردنی، در تن و جان مکار نگون بخت 
 شودمیکه دروغ، مکر، حیله، خدعه، کید، از خدا صادر ن دانیممی     

پس مقصود قرآن از اینکه خدا بهترین ماکران است، چیست؟ اگر خدا 
بازد، چگونه ر نیز نیرنگ نمیاگر با ماک ،گویدمیزن نیز راست به دروغ

، ابتالئی که نه شیطان نه ابتلی؟ به آزمایش، به آوردمیاو را از پا در 
ستند. روزها و در روزها، هها و نه بدها از آن معاف ، نه خوبهاناانس

ها، ها و در ثانیهها، ثانیهها و در دقیقهها، دقیقهها و در ساعتساعت
ستند و گسترده هستی آزمایشگاه است. در های آزمایش هزمان ،هاآن

رد را او یا این آزمایشگاه دائمی، شهید خدا است و شهادت نامه قبول 
. خدا حق مطلق است. علم مطلق است. توانائی مطلق است ... دهدمی

 آیدمینیرنگ هنوز آغاز نشده بر او آشکار است و وقتی به عمل در 
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بهترین ماکران است. زیرا  خدا. آوردمینیرنگ باز را از پا در 
، به نیرنگ ابتلینیرنگ باز را از موضع حق و به علم، و از راه 

. تنها باید به حق مطلق، به علم مطلق، آوردمیخویش، از پا در 
به توانائی مطلق، به عدل مطلق .... نزدیک شد تا توانست 

 (:38) نیرنگ باز را با نیرنگ خویش از پا در آورد که فرمود
در هر دیاری دولت مردان را قرار دادیم که مجرم و نیرنگ بازند. »     

 «اینان جز با خود نیرنگ نمی بازند. اما به این واقعیت شعور ندارند.
گر باید بر موضع حق برای اینکه آزمایش موفق گردد، آزمایش     

. آزمایش باید در این موضع انجام بگیرد. تنها در این مانداستوار ب
و خدنگ نیرنگ به خود او باز  شودمیدست نیرنگ باز رو صورت، 

 .گرددمی
ضرورت آزمایش اجتماعی و اهمیت موضع آزمایشگر  کهآنبرای      

 اب زروشن گردد و این ضرورترین درس قرآن برای مبارزه پیرو
های زورمداران قابل آموختن و بکار بردن شود، بیشتر از آن، نیرنگ
مندی و بزرگی که او راست باز شناسیم، به در شکوهانسان را  کهآنبرای 

 و آزمایش در قرآن، قرآن به مثابه بزرگترین حماسه انسان   ابتلیاهمیت 
 پردازیم:رشد جوی و روش پیروزی در آزمایش حیات، می
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 شهادت و مشکل مکر
 

 . حماسه انسان2
 

 جای آزمایش در هستی:
ای که خلیفه خدا، آفریده و تنها آفریده ها،آفریدهانسان زیباترین      

مسئولیت پذیرفته است، موجودی که زمین و آسمان مسخر او گشته که 
ی پهنه همتابیآزاد و از صفات خدائی دارد، پهلوان مستقل و سرشتی 

آزمایش هستی است. پهلوانی است که در این آزمایش سرا، حماسه 
ی سیرت و بزرگ و صاف قرآن گزارش این حماسه .سازدمیزندگی را 
و  هازیبائیپهلوانی است. حیات و مرگ و همه هستی و این  صورت
های طبیعت، همه آفرینش، برای آزمایش بزرگ است. خواستنی

و خدا شاهد و  آندر آزمایشی که انسان، آفریده شجاع، امتحان دهنده 
 (:33امتحان کننده آن است )

روز آفرید و عرش آن بر آب  3ر و زمین را د هانااو است که آسم»     
است تا مگر شما آدمیان را بیازماید که عمل کدامین شما نیکوتر است 
... بر زمین هر چه پدیده است آرایش آن گرداندیم تا آدمیان آزمایش 

نیکوتر است. او است که مرگ و زندگی  هاآنشوند که عمل کدامین 
کدامین شما نیکوتر  آفرید تا مگر شما مردمان را بیازماید که عمل

 « است.
مند آزمایش انسان است. باید ، هستی صحنه شکوهقراربدین      

انسان، بزرگ و بزرگی جوی آفریده شده باشد تا هستی صحنه آزمایش 
ی او گشته باشند. انسان هاحماسههای او و فرشتگان گزارشگر پهلوانی
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در مدرسه زندگی،  ،یاب آفریده شده باشد تاآزاد و رشدمستقل و  باید 
 طی کند.را آن به آن، امتحان رشد بگذراند و جریان رشد به کمال 

و اگر هستی، صحنه آزمایش انسان است، صیرورت خویش را      
 هانااست که همه مک روایناز  کند.تصدی می ،انسان به آگاهی و تدبیر

ها ها و بدیزمان امتحان است. به خوبی هازمانآزمایشگاه و همه 
( به 11) هاسختی( به ترس، به گرسنگی، به 13( به غنا و فقر )10)

 ،آزادی از آن استقالل و به سلطه فرعونیت و به ،(11جان و مال )
به فرزند و خویشان  ،(11استبداد ) ازآزادی استقالل و  ( به 11)
به عقل  ،(18نظمی )به نظم و بی ،(11به جنگ و صلح ) ،(13)

به یسر بعد از عسر و به سختی بعد از  ،(13علم )و به خودانگیخته 
به  ،(13به پیشی و پسی و زیری و زبری اجتماعی ) ،(10فراخی )

و به ... آدمی امتحان  ،(11به پیمان و میثاق ) ،(11ضعف و قدرت )
 .شودمی
ی شبانه روزی و همه مکانی، از عهده موجودی بر هاآزمایشاین     
داشته  راآنناپذیر باشد. توانائی ع و خستگیکه پیش از همه شجا آیدمی

ها را بجوید. دانستن این سخن که دلیل پیروزی هاشکستباشد که در 
. پس انسان باید کندمیزندگی همه آزمایش است، زهره شیر را آب 

سرشتی دیگر داشته باشد و دارد. قرآن به انسان واقعیتی را باز 
. و آن این که، شودمیاز آن غافل نمایاند که آدمی در خود دارد و می

ی الزم هاتوانائیی دائمی و با هاآزمایشسرشت انسان را مناسب این 
 (:11) اندساخته ،هابرای موفقیت در آن

ای آمیخته از )نرینه و مادینه( آفریدیم تا او همانا، انسان را از نطفه»   
 «او را شنوا و بینا گرداندیم. رواینرا بیازمائیم از 

ای هر عملی به نتیجه ،آزمایش ضرورت عمل است. در حقیقت   
. پس هر شودمیانجامد. نتیجه از پیش وجود ندارد. از عمل حاصل می

عمل خود آزمایشی است و سخن قرآن که همه زندگی آزمایش است و 
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صحنه زندگی است، علم و حق  زمایش شوندهِآو  انسان آزمایشگر
 است.
سخن که در آدمی میلی به گریز از آزادی وجود دارد این  قرار،بدین     

(، راست نیست. 13و استبدادها میوه تلخ این گریز از آزادی هستند )
 ل گریزصگریزد. استبدادها حااز آزمایش می گریزد،میآدمی از آزادی ن

که جامعه  آیدمیاز آزمایش هستند. استبداد فراگیر، وقتی پدید انسان 
در تاریکی  ،به این ترس ،و شودمیو آزمایش  یابتلدچار وحشت از 
همان فریب همیشگی را  هانا. در حقیقت انسشودمیهای استبداد گم 

که گریز عمل  کنندمیو غفلت  گریزندمی: از صحنه آزمایش خورندمی
آلود، ترس یعنی تن دادن به زور و البته نتیجه آن عملی ترس ،است

پهلوانی در  رشت انسان در خواگر سرحاکمیت زور فراگیر است. 
ضرورت عمل است،  یاگر ابتل ،استشدهصحنه ابتالها ساخته 

که با همان عمل پس از آزمایش گریز ممکن نیست. ااِل این
و  دهدمیترسیدن از گذراندن امتحان رشد، امتحان انحطاط 

نیکی و بدی، بهروزی و تیره بختی از تقدیر نیستند، از  .افتدمیفرو 
د. آن تقدیر زیبا و شکوهمند و در خور انسان شجاع و قهرمانی تدبیرن

. خالق شدمیاست. بدون این تقدیر، انسان فعال ن ابتلیجوی، 
. شدمیآزاد و مسئول نمستقل و . شدمی. معمار سرنوشت نشدمین
رشد از تاریکی تا روشنائی  نهایتبیغی تا  نهایتبیست از توانمین

ر، ناتوان و گرفتار جبر، این ساخته فلسفه تحول کند. انسان کارپذی
بر  ،دتوانمی، کجا شودمیتضاد و دین یا باوری که مرام استبداد فراگیر 

اسب را از تیزپائی و عقاب را از راستی بال  ،در جوالن ،عرصه هستی
 (:11است که فرمود ) روایندر شگفتی افکند؟ از 

 .«آیندمیبه رستاخیز مردمان شقی یا سعید در »     
که  جاآنجا که آزمایش و ابتال ضرورت زندگی است، از و از آن     

پی  ،درستاست و حاصل آن ناتوانی است، به یخود ابتل ،یگریز از ابتل
است و مقام  یکه بر دوام در ابتل شودمیبه پیامبر خاطرنشان  ،در پی
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که به شهادت و انذار و بشارت، مقام دل و امید دادن به آدمیان است 
به خود او  .جای تباهی و تدنی، در رشد و بزرگی امتحان بگذرانند

راه درست ابالغ پیام، به آزمایش خواندن و در آزمایش  :گویدمی
، خداوار عمل کند نیرنگ هاآزمایششرکت کردن است. اگر در این 

و یا در شقاوت  رساندمیات و رستگاری جن باز را یا به سعادت 
 .گرداندیمگمراهی تنهایش 

 

 ها و روش مبارزه با مکرها:یابتل
، اما قانونی گرداندمی« امت واحد»، مردم را خواستمیاگر خدا      

نه پیامبر  و نه هیچ  ،است. بنابراین یکه گذارد قانون رشد از راه ابتل
ای است که مصلحی و نه هیچ فردی نباید بپندارد که عزیزتر از فرشته

تر از انسانی است که آدم بود. همه باید از راه شیطان شد و یا گرامی
ی پیامبران و آدمیان هاشکستها و رشد کنند. قرآن نامه پیروزی یابتل

 است. هاناها و روش موفقیت در امتحیرا در ابتل
پیامبران باید مردم را به آزمایش رشد  ،و چون بنا بر آزمایش است     

نظام اجتماعی را بداد پاک و بخوانند و محیط اجتماعی را از است
ی رشد را هاناشجاعت شرکت در امتح هانا. تا انسبازبگردانند
با خدا  هادشمنیهر استبدادی، دشمنی و بدترین  ،رواینبجویند. از 

در حقیقت استبداد کسی را از امتحان معاف و آسوده است. 
ال، ، قربانیان را از میدان مسابقه پهلوانان رشد و کمگرداندمین

. اگر در همه راندمیبه گودال پر بال و ابتالی زبونی و انحطاط 
را به انحطاط  هاجامعهی تاریخ، همه گونه استبدادها کار هاتجربه

دانائی نجستن، نادانی کشاندند به خاطر درستی این قاعده است که: 
استقالل  جستن است. توانائی نخواستن ناتوانی خواستن است.

دادن، گرفتار استبداد شدن است. رشد نکردن  آزادی از دست و 
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کاری که باید کرد، نکردن،  سانبدیناز رشد ماندن است. 
 کردن کاری است که نباید کرد.

یم به وحی خواستمی: اگر گویدمیخدای به پیامبر  خاطربدین     
یم شما را پیروزی خواستمییم، اگر کردمیحقیقت را بر تو آشکار 

اما  .داشتیممیرا از میان شما بر  هااختالفیم خواستمییم، اگر دادمی
است و قاعده همان است که اگر باال نروی،  یبنا بر آزمایش و ابتل

 مدندر آبو پیروزی  یابتل ورود بهترین کارها پس درست .ایپائین آمده
به قاعده نادرست  ،بر پایه تضاد ،(. این قاعده است که18است )

انسان با  ،. بنابراین نادرستاستشده( بدل 13) «تنازع برای بقاء»
ی دیگر در تضاد است. آرام آرام هاپدیدهطبیعت در تضاد است. با 

است و هر پدیده  ابتلیکه اصل بر آزمایش و  رسدمیعلم به این نتیجه 
 . میردمیی حیات پذیرفته نگردد، هاآزمایشدر 
 ابتلییست که از آزمایش و ی استبداد زده نهاجامعهتنها امروز و در     
 ،شجاعانوقتی و ترس چنان عمومی است که  ترسانندمیو  ترسندمی
های فریب را پردهخاطر که بدین ،کنندشرکت می هاآزمایشکه در  هاآن
پیامبران نیز فراوان هدف تیر مالمت قرار  .شوندمیدرند، سرزنش می
 ابتلیبه آن  ابتلیو از این  بود که نترسند هاآن(. اما بر 10ند )گرفتمی

رنگ گردند و خورشید حق جهان ها بیز که نیرنگروآنروی آورند. تا 
 را روشن گرداند.

 هاناو بد کندمیهائی برویم که قرآن گزارش یو اینک به سراغ ابتل   
 :گرددمیروشی را بجوئیم که بدان تیر نیرنگ باز، به خود او باز 

 

 :گرددمینیرنگ به نیرنگ باز باز  هاآنها که به رعایت قاعده
که اگر دو پدیده در رابطه با یکدیگر قرار بگیرند، و فعال  دانیممی     

به  ،بگردند، در صورتی که یکی از آن دو بدون تغییر بماند، دیگری
. در این کندمیهای خویش، خواص واقعی خود را آشکار فعالیت
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. آیندمیندن پدیده تغییر پذیر بکار ، همه در باز نمایاهافعالیتصورت 
مکری شناخته شود و به مکر کننده باز گردد، باید  کهآنبرای  ،بنابراین

 ، یعنی:رودمیاین قاعده ساده را بکار برد که در فیزیک و شیمی بکار 
 
که خدا  هاآزمایش. در ایستاداستوار و تأثیرناپذیر  حقباید بر  .3
 هاپدیدهر است. زیرا خدا مطلق و . این قاعده اساس کاکندمی

هستند که  هاپدیدهنسبی هستند. بنابراین در فعل و انفعال، 
از آزمایش  رواین. از گرددمینتیجه عملشان به خودشان باز 

ای که شیطان شد و آزمایش آدم، تا آزمایش پیامبر اسالم و فرشته
ر فرض ، این  اماندشدهیی که در قرآن شرح هاآزمایشتا تمامی 

بدان است  ،مسلم است. بنابراین خداوار در آزمایشی وارد شدن
در این  استوار بماند. ،بر حق ،آزمایش غاز تا پایانآاز  ،که آدمی
، دست را به درد خوردمی سختمشتی که به سنگ  ،صورت

حق این قاعده را از یاد برد. بر  و . آدم از خود غافل شدآوردمی
تنها بعد از رد شدن در  .او مؤثر شدکید شیطان در  نایستاد و

 امتحان بود که دانست کاله به سرش رفته است.
 
ای. میان حق و باطل ایستاده، بر باطل هرگاه بر حق نایستی .2
جز خالء وجود ندارد و بر  ، -که جز پوشاندن حق نیست  –

یعنی بر مبنای باطل  ،ورود در عملتوان ایستاد.  خالء نمی
است. خدا بهترین هم از آغاز به شکست انجامیدهکه آزمایش این

که مکرها، مکارها را از پای در  کندمیماکران است و چنان 
راه اگر  ،برای مثال کند.میعمل ن ،باطلپایه زیرا خدا بر  .آورند
را باید به  هاآزادی باشد، ناشناخته راه استقالل و، راست

و علنی، عهد و میثاق آشکار   سنجید. ،زادی عقلشانآاستقالل و 
 ،در کار آورد و وارد آزمایش شد. اگر در این آزمایش اجتماعی

و طرف  زادی خویش غافل نشودآاز استقالل و  یک طرف عقل 
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و  گردندمیدیگر مکر و فریب در کار آورد، مکرها به خود او باز 
 .آورندمیاز پایش در 

 
به طور علنی و با  توانمیحق، تنها با آزمایش نشده  میزان  بر  -1

که آزموده را آزمودن خطا  . چرارّ وارد آزمایش شدپرهیز از سِ
 ابتلیبا امتحان نداده به امتحان در آمدن ایراد ندارد، به  .است

اگر در آزمایش  کهآندر نیامدن ایراد و چرا دارد. توضیح 
برای مثال  خواهیممیاجتماعی گروهی امتحان نداده آمدند که 

باید خطر  ،پیمان گردیمهم ،زادیآو  استقاللفت برای بازیا
آزمایش در آمد. زیرا بنا بر قاعده باال،  سپهر کرد و با شجاعت به

نکردن کاری که باید کرد، کردن کاری است که نباید کرد. پس 
زحمت در موضع حق نشاندن تن ندادن به آزمایش فریبکار را بی

گریز از آزمایش است. ی استبداد زده، اصل بر هاجامعهاست. در 
ها برای تغییر بنیادی ساخت ذهنی مردم اما مؤثرترین روش

دادن در آزمایش ، شرکت کردن و شرکتهاجامعهگونه این
 .هستند چنین کس است و یا چنین کسانیاست. شهید 

 
برتری بر پایه  ،آدم و پیش از او شیطان، با مقایسه و در مقایسه -4

یگانگی به دوگانگی، باز دل کردن در بجوئی، فریب خوردند. 
آگاه بود. از  هاآناین دو بودند که پیشگام شدند. خدا از قصد 

در دو گانگی جستن و  ،و نتیجه آن نیز آگاه بود، اما هاآنعمل 
صبر کرد تا آنان، دوگانگی  .پیشی نجست ،نفی و طرد آن دو

تا مگر مهلت داد  هاآنجستند از آن پس نیز بر یگانگی ماند و به 
خداوار عمل کردن  قراربدینباز گردند.  ،با خود از بیگانگی

بدان است که از ابتدا تا انتهای آزمایش اجتماعی، دوگانگی و 
تفوق )به اصطالح امروزی، هژمونی( نجوئی. در اختالف قدم 
پیش نگذاری و بخصوص بعد از اختالف نیز بر موضع حق بمانی 
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که حق است بگوئی و بیش از  و در حق اختالف کننده، همان را
ای نگوئی و نیز حق پشیمانی و توبه را برای اختالف آن کلمه

رنگ شدن کننده بشناسی. رعایت این قاعده چهارمی در بی
شهید . استبه نیرنگ باز، تعیین کننده ننیرنگ و بازگشتن تیر آ

به آن است که علم به فساد طرف دیگر را گشتن  و نذیر و بشیر
ی پیشی جستن در جدائی نشماری که اوالً بزرگترین کافی برا

و ثانیاً با تقدم در جدائی، ابهام پدید فساد خود جدائی جستن است 
دهی. قربانی آوری و نیرنگ و مکر ماکر را در نظرها حق جلوه میمی

که  آموزدمیقرآن به پیامبر  ،روایناز گردی. آزمایش، نخست تو می
ذار او جدایی بجوید. شتاب مکن که از منافق جدائی مجوی، بگ

. زیرا هر بزنگاهی برای او فرصت نفاق است. جویدمیاو جدائی 
 به رعایت .(13گیری پس از آشکار شدن نفاق است )زمان سخت

. اما هنوز رعایت قواعد استگشتهقاعده باال، حق شهادت ادا  چهار
 برود: دیگر باید تا زمینه مکر و حیله و کید در جامعه از میان

 
 ،گرددای که بکاربردنشان سبب توفیق میهگانهوازدقواعد د .1

 بخصوص سه قاعده اول را باید رعایت کرد: 
تکلیف را  پیش از هر کار باید بر نفس خویش شاهد شد. باید .الف

شمرد. هرگز نباید موضع حق را بخود را مکلف  عمل به حق بداند و
د کرد که بر نیرنگ باز معلوم . عمل چنان بایگذاشتتصدی خالی و بی

عمل نیرنگ  ،باشد راه چه با او و چه بدون او طی خواهد شد. بنابراین
 آلود، اثری در طی شدن راه نخواهدکرد.

شکست را هرگز نپذیرفت.  باید اسباب امید را در خود جست و.ب 
که نیرنگ بر  استشدهکافی نیست که نیرنگ شناخته گردد. بسیار 

باز ظاهر حق به جانب را از دست و نیرنگ استشدهشناخته  همگان
دار در پذیرفتن شکست و پی کار . زیرا حقاستشدهداده اما پیروز 

است. در تاریخ معاصر ما، حیله استبدادیان خود رفتن، شتاب ورزیده
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آشکار شد: حیله کودتای رضاخانی آشکار شد، نیرنگ و مکر 
ها، نه کار شدند اما تیر نیرنگو ... همه آش 11مرداد  18کودتاچیان 

. زیرا جانبداران حق، به ندبازان که حق جویان را از پای در آوردنیرنگ
وهم، شکست را پذیرفتند. میوه ممنوعه امید بریدن از خویش را 

نه تنها نیرنگ خوردگان که نیرنگ بازان نیز باید  ،قراربدینخوردند. 
ای نباید مأیوس شد. بقهبدانند که هیچگاه دیر نیست و از هیچ سا

نیرنگ خورده باید بر حق بایستد و استوار و نیرنگ باز باید از راه غی 
د. بنابراین هرگز نباید پنداشت که دیگر توانمیبه راه رشد بازگردد و 

تمام است و فایده ندارد. حماسه در ایستادن و تن به شکست ندادن 
 تیراندازگردند و به جان : تیرهای بال برمیآیدمیاست. معجزه در پی 

گاه ارزش قرنی را  هالحظهنشینند. بعد از پی بردن به نیرنگ، مکار می
در این  ،اندیشه. درست اندیشیدن و درست بکار بردن کنندمیپیدا 
میدان را  ،های باال، تعیین کننده سرنوشت است. بنابر قاعدههالحظه

ذیرفت و با او از در نباید خالی کرد. بخصوص نباید بازی مکار را پ
 . ومکر در آمد و چون او شد

از باور به هیچوجه نباید جدائی جست. حتی یک لحظه. زیرا  .ج 
تیرها آماده فرورفتند و آن لحظه که آدمی از باور عریان شد، آنان را 
بس. اگر از باور جدا شدی، نیرنگ باز، کار آن دزد را خواهد کرد. 

داد. در داستان  را دزد جلوه خواهدمال را خواهد برد. صاحب مال 
قرانیق، پیامبر نزدیک شد که به خاطر وحدت از حق جدا شود، اگر 

 به یمن ،پس از افشای نیرنگ .(11بود شکست او کامل بود )شده
 استوار بر باور ماند و پیروز شد. ،نذار خداا

با  شودمیرعایت قاعده پنجم، حق بشارت و انذار نیز گزارده  اب   
 همه رعایت قواعد زیر ضرور است:ینا
 
رنگ گرداندن نیرنگ، به زمان نیاز دارد. شتاب کردن به تیر بی .3

پیروزی از آن کسی است که با گذشت  ،ابتلیدر  نیرنگ مردن است.
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 کهآن. در حقیقت، پس از شودمیزمان، استواری و شجاعتش فزونتر 
و به خسته کردن  آوردمینیرنگ باز دید که دستش رو شده به زور روی 

گاه صبر  .جویدمیی تخریبی توسل هاروشو از پا در آوردن حریف به 
، خود از کندمیایوب باید تا مکار سخت جان، با تیرهای بالئی که رها 

روی: پای در آید. اگر ایوب نشدی و یونس گشتی به شکم ماهی می
 .گردیمیشکست خورده و ناتوان، تو 

 
ز آزمایش ترسید. مکر به شناخته شدن تأثیر و هرگز نباید ا .7

ممکن است، تأثیری بیشتر نیز بیابد و  .دهدمیخود را از دست ن
ی جدید، هاآزمایشآن وقتی است که ترس از وارد شدن در 

اصرار  آیدمی. رژیمی که در پی تحولی بوجود گرددمی همگانی
 کوشدمیاو آشکار گردد.  یکه مبادا فریب کار کندمین
مردم از وارد شدن  جمهوری آشکار را اسباب ترساندن هاریبف
، بر مردمآزمایش جدید بگرداند و با ایجاد ترس در  پهنهِ در

یی که بعد از انقالب، هارژیمترین دستیار قدرت بماند. عمده
 مردمهمین ترس  کنندمیو یا  اندکردهاستبداد را بازسازی 
نادانسته مددکار مستبدان های رژیم پیشین است. اغلب بازمانده

این است که انقالب  هاآن. زیرا تبلیغ اصلی شوندمیجدید 
و ... وقتی  استکردهبوده و جامعه بدترین کارها را « منحوس»

به جای استبدادیان، آزمایش انقالب از هر سو هدف حمله 
در  ،و جامعه گیردمیدر مردم قوت « ترس اولیه» ،قرارگرفت
در حقیقت سخن کلیسا، بر . شودمیر انحطاط گفتا  ،کارپذیری

که بر اثر گناه اولیه یا گناه آدم، هر انسانی با گناه زاده این
( 41به گواهی زمان، ) ،دروغ شده این حقیقت است که شودمی
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 ،، در بشرآوردمیکه ببار  هاناو خسر هاآزمایشدر پی خطاها در 
. پنداری استدهشنسل بن نسل القاء  ابتلیترس از آزمایش و 
. پس درس بزرگ تربیتی که قرآن استگشتهذاتی و ارثی او 

است که کودک با سرشت آزمایشگری به دنیا ، اینآموزدمی
ها است. او را نباید از ابتلیو  هاآزمایشو راه رشد او،  آیدمی

آزمایش ترساند. نباید به او زور گفت و نباید به او آموخت اگر 
. در عوض باید او را از آزمایشی به آزمایشی بردمیزور بگوید پیش 

گیر بگردد و آزمایش و پی ،گریدر آزمایش ،پابپا برد. چنان که
 خطرهای آن را دوست بدارد و از آن لذت ببرد.

تر، بنا بر آزمایش اجتماعی، هر اندازه بزرگتر، خطرها مهیب .8
تنهائی قاعده هفتم باید خطرها را پذیرفت اما قبول خطرها به 

که آزمایش قرین موفقیت گردد، باید ، برای اینکندمیکفایت ن
ی جدا گردد. باید بر سر گیرنرمش از موقع سختابراز موقع 

نرمش و « شخصیات»اصول استوار و سازش ناپذیر شد و بر سر 
بازان برای کارگر گرداندن گذشت داشت. زیرا نیرنگ

. آورندمیر حق حمله و به جانبدا کنندمینیرنگشان حق را رها 
تا از پا در آید. زیرا  کنندمیها را متوجه شخص همه حمله

. اندآوردهوقتی حق حقگو نداشت، پیروزی را به دست  دانندمی
جا خالی کند  هاحملهخودخواهی به آن است که آدمی زیر فشار 

ترک جان و ترک  ،روایناز  .تصدی بگذاردو موضع حق را بی
، آدمی از هاایناول منزل است. به ترک مال و ترک سر، 

. هنوز تا شهید در رسدمیخودخواهی به عقیده خواهی 
ترین معنای خود، عاشق، راه درازی در پیش دارد. با این عالی

کارها هنوز از خودخواهی رها نشده، اما شهر اول از هفت شهر 
است که به گزارش  رواینعشق را پشت سر گذاشته است. از 
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یامبران به جان، به مال، به زن، به فرزند، به قدرت، به قرآن پ
 هاآزمایشو پس از موفقیت در این  شوندمیآوازه، به .... آزموده 

که  هاآن. بنابر قاعده، گردندمیاست که شهید و بشیر و نذیر 
بازان و رونق کار و به قدرت رسیدنشان اسباب کار نیرنگ

و « آبرو»و « یثیت اجتماعیح»، کسانی هستند که از شوندمی
، از شهادت بر هاآنو به مالحظه  ترسندمیو ... « زن و بچه»

 .گریزندمیحق 
 
ای از راست و دروغ است و یا نیرنگ یا دروغ است یا آمیخته .3

حقیقتی است برای رسیدن به مقصود ناصوابی. در دو حالت 
گفت  نتوامیآمیز است. چرا که دروغ بدون تناقض ناول تناقض

 قاعده ،. بنابراینکندمیو در حالت سوم وسیله هدف را بیان 
جستجو گردند. بسا  هاعالمتو  هاتناقضاست که مدام نای

. گرددمیی به حق بسته هاهدفهست که پیمان بر سر اصول و 
پی بردن به نیرنگ علم خدائی  ،در آن مرحله ،بنابراین

ه صادق هستند و در . اغلب در لحظه قبول تعهد، همخواهدمی
شوند. بنابراین با چشم باز و گوش جریان عمل از خود بیگانه می

شد. قرآن به تأکید به  هاعالمتو  هاتناقضباز باید نگران 
که  هاعالمتو  هاتناقضکه از این  کندمیپیامبران خاطرنشان 

 (44غافل نباشند. ) دهندمیبخصوص منافقان از خود بروز 
 

های باال با دقت رعایت گردند، هر مکری، هر هاگر قاعد .31
کیدی، هر حیله ای، هر فریفتاری و ... به عمل در نیامده افشا 

آزادی و  برخورداری از استقالل و و در جامعه اسباب گرددمی
و انسان از میدان ابتالها همواره پیروز بدر  شوندمیرشد فراهم 

بر فرض بتواند خداوار که انسان  جاآن. با وجود این از آیدمی
احتمال  ،د چون خدا عمل کند، در آزمایشتوانمیعمل کند ن
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 راآنرد بُاست که تا به اشتباه پیاشتباه بسیار است. چاره کار آن
مدت زمانی که رهائی از یک ابتال نیاز دارد،  .تصحیح کند

متناسب است با بزرگی اشتباه و زمان و چگونگی تصحیح آن: 
پوست از او  جاآنماهی رفت و تا خدا خواست در یونس به شکم 

زیرا دیر به اشتباه خود پی برد و دیرتر در پی چاره  .کنده شد
شد. یوسف زندانی شد. زیرا او نیز به تمنای لذت به سوی 

بیشتر و هفت سال  ،در زندان ،به غفلتی. شدمیمعشوق کشانده 
( 41انه بست )ماند. زیرا از خدا در خود غافل شد و امید به بیگ

کارشکنی اشراف قریش بطول انجامید و شاید به روزگاران پائید 
زیرا در داستان قرانیق، محمد )ص( به سازش بر باطل میل کرد 

 و ... 
طور که زیرا همان .با وجود این، نه جای یأس است. یأس کفر است    

گاه هیچ .دیدیم، یأس از رشد یعنی دوری گرفتن در انحطاط و سقوط
دیر نیست. همواره باید بیادداشت که میوه ممنوعه از یاد بردن خدا در 
خویش است. شهید باید با یادآوری دائمی از خوردن این میوه تلخ و 

 آور خوددار کند.غی
گفتنی و تکرار کردنی است که سخن علی نه گزافه که حقیقت     

لوان است. جهان بزرگ در اندام کوچک انسان است و این انسان، په
ی همه پر خطر است. شهادت چراغ راهنمای هاآزمایشی هانامید

ترین فسادهای اجتماعی، مکرها هستند. پهلوان است. زیرا فاسد کننده
و برای نیفتادن در دام مکرها از روش چاره نیست. اما بیش از روش 

شهید شدن ضرور است. امید حق شجاعت و امید الزم است. 
آزمایش  او است، سرانجام  ناتی میداست زیرا انسانی که هس

. این است. اگر نه، خدا در آفرینش شکست خوردهشودمیپیروز 
حقیقت را بدان و بدان امید بجوی و برخیز به میدان آزمایش رشد 
درآی. ابراهیم در آتش به گرد و هر بار آتش استبداد را گلستان 

 آزادی بگردان.استقالل و 
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 :  مأخذها و توضیح ها
 
 11قرآن، سوره مؤمن، آیه  -3
 11و  11و  11 هایآیهقرآن، سوره سبا،  -1
 311و ا عراف، آیه  311تا  311 هایآیهانعام،  هایسورهقرآن،  -1
 10و انفال، آیه  18تا  11 هایآیه، عمرانآل هایسورهقرآن،  -1
 13قرآن، سوره یونس، آیه  -1
 13و  10 هایآیهقرآن، سوره نحل،  -3
 هایآیهو نحل،  11و  11تا  11 هایآیهرعد،  هایسورهرآن، ق -1

 13تا  11
 30، و فاطر آیه 18تا  11 هایآیهنحل،  هایسورهقرآن،  -8
 313و  311 هایآیهقرآن، سوره نحل،  -3

 10تا  38 هایآیهقرآن، سوره نحل،  -30
 13و  11 هایآیهقرآن، سوره ابراهیم،  -33
 13یه قرآن، سوره یوسف، آ -31
 301قرآن، سوره یوسف، آیه  -31
تا  3 هایآیهو هود،  11تا  10 هایآیهرعد،  هایسورهقرآن،  -31
 و ... 11تا  13 هایآیهو فصلت،  31
و اعراف، آیه  10و انفال، آیه  11، آیه عمرانآل هایسورهقرآن،  -31
 و ... 10و نمل، آیه  11و رعد، آیه  33
 صادر کرد و نیز کتاب تروتسکیدستورالعملی که لنین  -33

L. Trotsky; Leur moral et la notre: 
 بسی سودمند است« هانا آرنت»ها مطالعه کتاب در این باره

Hannah Arendt; du mensonge à la violence 
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درس پیروزی در  وازدهنگاه کنید به شهادت و آزادی بیان و د -31
 قرآن
 311قرآن، سوره انعام، آیه  -38
و  1و کهف آیه  1هود آیه  هایسورهاند: سه قسمت از سه آیه -33

 1ملک آیه 
 338قرآن، سوره اعراف، آیه  -10
 و ... 11تا  31 هایآیهقرآن، سوره قلم،  -13
 و ...  311قرآن، سوره بقره، آیه  -11
 و ... 383، آیه عمرانآلقرآن، سوره  -11
 و ... 313آیه و اعراف،  13بقره، آیه  هایسورهقرآن،  -11
 و ... 11و دخان، آیه  3قرآن، سوره ابراهیم، آیه  -11
 و ... 303و صافات آیه  311بقره، آیه  هایسورهقرآن،  -13
 و ... 311، آیه عمرانآلو  31انفال، آیه  هایسورهقرآن،  -11
 و ... 113قرآن، سوره بقره، آیه  -18
 و .. 1و انسان آیه  3نساء آیه  هایقرآن، سوره -13
 و ... 33و  31 هایآیهقرآن، سوره فجر،  -10
 331قرآن، سوره انعام، آیه  -13
 331و اعراف، آیه  31مائده، آیه  هایسورهقرآن،  -11
 10قرآن، سوره نمل، آیه  -11
 33و  30 هایآیهقرآن، سوره نحل،  -11
 1قرآن، سوره انسان، آیه  -11
ن باور است که آدمی میل به اریک فروم در فرار از آزادی بر ای -13

 گریز از آزادی دارد.
 301قرآن، سوره هود، آیه  -11
و محمد،  11و انبیاء، آیه  331اعراف، آیه  هایسورهقرآن،  -18
 13تا  18و  1 هایآیه
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در دانش طبیعی، اصل بر تنازع برای بقاء و  ،ایبنا بر نظریه -13
 انتخاب اصلح است.

و خدا نیز  11تا آخر و مائده، آیه  3از آیه  هُمزه هایسورهقرآن،  -10
کند که کار که باید کرد یا آن ن کار آبه پیامبر فرماید اگر آن نکند 

و  13و  13 هایآیه. سوره اسراء، شودمیدر خور سرزنش  ،نباید کرد
 و ... 11رعد، آیه 

تا  11 هایآیهو توبه،  31تا  30 هایآیهنساء،  هایقرآن، سوره -13
18 
به  ،صدرنوشته ابوالحسن بنی هااز داستان قرانیق در موازنه -11

 است.سخن رفته ،تفصیل
 قرآن، سوره عصر -11
 38تا  31 هایآیهو توبه،  33تا  3 هایآیهقرآن، سوره منافقون،  -11

 و ... 
 گویدمی 11. در آیه 11تا  13 هایآیهقرآن، سوره یوسف،  -11

 کرد.  شیطان او را از یاد خدا غافل
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 شهادت و دین معمول
 

 هستند: هانازها دو سخن بر سر زبرواین     
 است.پایان عصر ایدئولوژی فرا رسیده .3
زیست  و آمدههستند که از تجربه بدر  هاناهم هاایدئولوژیدین و  .1

 .اندجستهو واقعیت 
ریم. یکی دو یهودیت، دو مسیحیت دو اسالم ندا ،بر سخن دومبنا    

نظری یا وحی بدون دخل و تصرف و دیگری تجربه شده و در تاریخ 
یکی هستند. همان  هادیناین  .دچار بیماری از خود بیگانگی گشته

واقعیتی هستند که پس از تجربه با آن سرو کار داریم. بنابراین اسالم 
 استقالل و است و این اسالم ضد« اسالم خمینی»یکی و همان 
ضد انسان است. قالبی است که باید  ،ضد ... ،شدآزادی، ضد ر

  شکست و از آن آزاد شد.
کسانی که این سخن را ورد زبان کرده بودند برای این  ،تا این اواخر     

؟ کنیدمیای را جانشین چه مرام و ایده« اسالم»پرسش که به جای این 
. اندشدهی چپ و راست نیز تجربه هاایدئولوژیزیرا  .پاسخی نداشتند

که به تازگی در غرب آبرو ندارند. تا این« اسالم خمینی»از  ترو بیش
: عصر ایدئولوژی به سر گویندمیاند پاسخی برای این پرسش یافته

 .استآمده
از آن روست که مشکل تنها  ،انداین پاسخ را یافته ،در غرب ،اگر     

است. مشکل ایران و کشورهای اسالمی نیست. مشکل، مشکل جهانی 
را تمایل جدید ها که نآ ؟ اندیافتهاما در غرب چه کسانی این پاسخ را 

لیبرالیسم » ،ای. این تمایل مدعی است که فکر تازهاندوردهآپدید
که پاسخ مشکل زمان و مایه رهائی انسانیت از  گیردمیشکل  ،«نوی
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« لیبرالیسم نو»پرسی مگر این ایدئولوژی است. و وقتی می« قالب»
ئولوژی نیست، اگر هست پس عصر ایدئولوژی سر نیامده و اگر اید

است که خیر ایدئولوژی نیست. آزادی نیست، پس چیست؟ پاسخ این
تر ابتکارهای فردی گسترده سپهر ،با کاهش دخالت دولت ،است که

دروغ  ،که مدعیان این لیبرالیسم دارندمی. و مخالفان فریاد بر گرددمی
. لیبرالیسم وحشی لیبرالیسم وحشی است ،یبرالیسمگویند. زیرا این لمی

از  راقدرت  ،بنابراین. کندمیزیرا میان افراد، رابطه قوا برقرار  است
و کار را به بدترین استبدادها به زیان  کندمیمهار رها 

. این ایدئولوژی کشاندمی هاجامعهزحمتکشان و قشرهای میانه 
شکل جدید خویش است  داری جهانی درچند ملیتی یا سرمایه

ی رقیب را از صحنه هاایدئولوژی خواهدمیکه با زبان تازه 
های گوید زیرا این نه قدرت که مراماین تمایل دروغ می براند.

شود و مدعی می دهدرقیب است که مورد حمله قرار می
وقتی قدرت مرامی را  ،است. در حقیقتعصرشان بسر رسیده

ن نه مرام که قدرت است که ویرانی بر ای ،کندگر خود میتوجیه
کند. اما آنها از خود بیگانه می ،مرام را نیز  ،افزاید وویرانی می

نه  ،ن شوندآن خود کنند و یا تسلیم آخواهند قدرت را از که می
 گردانند.قدرت که مرام را مقصر می

و نیک که بنگری این دو سخن تازه نیستند، در سرتاسر تاریخ این     
 خاطربدیندر قرآن موضوع بحثند و  ،روو امر واقع مستمرند. از ایند

بیانگر . بعثت اصلی است که استگشتهبعثت اصلی از اصول دین 
 ها. بعثت شهادت عصرها است:تحول تاریخی جامعه

 

 کندمیکمی و بیشی پیدا  آیدمینظر وقتی به عمل در  -3
و انحراف در  ضریب خطا ها،طرحکه در اجرای  دانیممیرا این     
. در تولید صنعتی و هنری و علمی نیز ضریب افت و گیرندمینظر 
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ضایعات در کار است. چرا؟ زیرا انسان اندیشمند و فعال است و 
و وقتی به  شودمیمطلق نیست. اندریافت او از طرح با طرح یکی ن

ای هپردازد، هنوز به اندیشه و عمل در آن کمی و بیشیاجرای طرح می
تا از اندازه خطا و  بردمی. روشی که به کار آوردمیدیگر بوجود 

انحراف بکاهد، پرس و جو و بررسی است. اما پرس و جو و بررسی را 
هائی را در ها و قاعدهها، ضابطه؟ چه اصلدهدمیچگونه انجام 

 ؟برندمیسنجش و ارزیابی بکار 
که بدون پرس و جو،  پیش از پاسخ به این پرسش، به یاد بیاوریم     
هر  ،کردن، میوه ممنوعه خوردن و سقوط کردن است. بنابراینعمل

ای بسازد، نخست به بررسی نقشه برابربنائی را  خواهدمیمعماری که 
. این بررسی را با توجه به اصول و ضوابط و قواعدی پردازدمینقشه 
خود و  اندشدهکه در فن معماری شناخته و معمول  دهدمیانجام 

به هنگام  ،حالتصحیح قرار دارند. با ایننقد و همواره در معرض 
. اگر در پی این بررسی کندمیرا ثابت و معتبر تلقی  هانآ ،بررسی آن

و از راه پرسش و پاسخ،  کندمیبه طراح مراجعه  ،هائی یافتابهام
بر معمار است که بر ساختمان  ،. با وجود اینکندمیها را رفع ابهام
ها ساختمان را نزدیک به ارت مستمر کند و با یک رشته تصحیحنظ

های دور تا  امروز، روش صحیح کار طرح از کار در آورد. از گذشته
ش علمی است و به تجربه درباره آن روایناست. زیرا همین روش بوده

: همه و استآمدهاجماع و اتفاق آرای تاریخی و جهان شمول پدید 
ای و هستند که سنجش بدون اصلی یا ضابطه اندبودههمواره موافق 

 انجام شدنی نیست.
عصر ایدئولوژی و دین به سر آمده و  گویندمیهم که  هاآنو امروز      

ی جهان و هادینقرن بیست و یکم با کاهش نفوذ  برندمیگمان 
ای باید در ، بر این باورند که اصل یا ضابطهگیردمیآغاز  هاایدئولوژی

سخنی میان تهی « لیبرالیسم نو»حتی « لیبرالیسم»شد وگرنه کار با
بر سر یک امر همچنان اجماع و اتفاق آراء وجود  ،. بنابراینگرددمی
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هر چه هستند بر سر  هابحثدارد و آن ضرورت اصل و ضابطه است. 
ابطال  و تغییر ناپذیرییا پذیری و پذیری و یا نقد ناپذیری و تغییرنقد

 هستند.  هااصلال ناپذیری ابطیا پذیری و 
اما کدام اصل و ضابطه؟ زیرا اگر معمار در کشیدن نقشه و اجرای      

آن به اصل و ضابطه غیر علمی استناد کند، بنا آسیب پذیر از آب در 
مشترک فلسفه و علم، تحقیق در  موضوعست که رواین. از آیدمی

وقتی بکار  هااصلاست. و  این  هاآنها و تصحیح و ضابطه هااصل
که ارزیاب خود، بدان، معرفت پیدا کرده باشد. کسی که علم به  آیندمی

اصول و ضوابط و قواعد معماری ندارد، معمار نیست. از این واقعیت 
 رواین. از شودمیکه از راه تقلید کسی عالم ن رسیممیبدیهی به این حق 

اصل  ،مهاز ه شیخدا به آدم پ خاطربدیندر اصول تقلید جایز نیست و 
آفریند و به او توحید را به مثابه او را بر فطرت یا توحید می د.آموزمی

کار خویش را  -در خوردن میوه ممنوعه -. آدم آموزدمیاصل راهنما 
با این اصل نسنجید. به عهد وفا نکرد و انحطاط و سقوط را با بریدن 

 (:3از اصل خویش آغاز کرد. )
هدی بستیم و او عهد را از یاد برد و بر آن استوار از پیش با آدم ع»     
 «نماند
شه بسیار کار سنجش با دستگاه اندیشه است و دستگاه اندی     

، اصل راهنما دچار دگرگونی عقل حساس است. به اندک غفلت
به قالبی سختی پذیر  د. با دگرگونی، اصل راهنما خوشودمی

زور  ،ن پسآد. از گردانعقل را قدرت محور میو  شودمیبدل 
هیچ  ،قرارین. بدگرداندمیآدمی مایه پندار و گفتار و کردار بن

ماند. نظر در  عمل و مرامی از خطر از خود بیگانگی مصون نمی
های ی دراز و تصحیحهازمان. شودمیبا عمل از خود بیگانه 
های بسیار در محتوی و شکل باید، تا بسیار در محتوی و شکل

نما را از خود بیگانه نگرداند. عمل شیطان، دنباله عمل نظر راه
 :عمل انسان است
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 «لیبرالیسم نو»هر مرامی شیطان خود را دارد حتی  -2
اما  انددادهاگر بتوان گفت گروهی از بشر باور به خدا را از دست      

که به خدا باور ندارند، به شیطان باور دارند، زیرا  هاآنهمه بخصوص 
ها شیطان به مثابه عامل بریدن و جدا شدن از اصل یا از امدر تمامی مر

. در کندمیخودبیگانگی به این و آن اسم وجود و حضور دارد و عمل 
شیطان همزاد و ذاتی و  ،اندیی که تضاد را اساس قرار دادههامرام

دو شیطان « لیبرالیسم نو». و کندمیو ابتکار عمل پیدا  گرددمیدرونی 
، یکی با اصل قراردادن روابط قوا و دیگری با شیطان ردآومیدر کار 
نهد. ها. و با این تضاد قدم به عرصه هستی می«ایدئولوژی»خواندن 

. او شودمی(. آدم خلق 1این تنها در قرآن است که شیطان فرشته است )
( یعنی شیطان پیش از خلق انسان وجود و حضور 1هنوز فرشته است )
آزاد خلق مستقل و انسان  ،به سخن دیگر. کندمیندارد و عمل ن

. شیطان نه پیشاپیش و نه همزاد او است. پس از خلق او در پی شودمی
استقالل و آزادی  ،(. پس1) شودمیامتناع از سجده به او، شیطان 

تواند از غفلت می ،ها غافل شدنآاز  اگر ذاتی حیات انسان هستند و 
 ابد.ید و خودانگیختگی خویش را بازیآبدر
بریم که توجه به واقعیتی پی می« لیبرالیسم نو»از مقایسه اسالم با      

بدان، شهادتی علمی، علم یافتن و به خودآمدن است. لیبرالیسم نو، 
است. زیرا  ،دروغ بزرگ ،دروغ او و استدادهآزادی را اصل قرار ن

: کندمیشیطان این ایسم پیشاپیش وجود و حضور دارد و عمل 
که  رسیممیکه در خودش نیز هست. از این جا به اصلی  هاژیایدئولو

. اندبودهنیازمند شیطان  هامرامتمامی ره آورد تجربه تاریخ است: 
اند، آدمی را که به وجود و عمل شیطان تقدم بخشیده هاآن

اند، از اندیشه و عمل او را به قالب زده .اندساختهگرفتار جبرها 
در فردای انقالب ما نیز، شیطان ابتکار  . اندراه رشد برگردانده
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عمل پیداکرد و بر همه حتی بر خدا تقدم جست. در پی آن 
 سقوط شتاب گرفت.

با توجه به درس تجربه تاریخ جریان بریدن از اصل را در قرآن پی      
 می گیریم:

. سجده به آدم یکی از بزرگ کندمیفرشته از سجده به آدم امتناع     
ها در تاریخ اندیشه است. با این سجده رابطه انسان و بترین انقال

که در جهان  دهدمی: خدا شهادت کندمیقدرت به سود انسان تغییر 
ی ساخته خود انسان است. زیرا نیروهای گرسلطههستی هر قدرت 
که  (. انسان بر قدرتی1ی آن مسخر انسانند )هاپدیدهمحرکه هستی و 

 هادینشیطان که در  سانبدین. شودمیچیره  ،ساخته خود نیز هست
قدرتی فوق انسان شده بود، با تصحیح  و زیسته و تجربه و معمول شده

و  هادین( آن 3پذیر گشت )بنیادی قرآن، دشمنی زبون و زبونی
و  اندگرداندهی زیسته و معمول که شیطان را قدرت مسلط هاایدئولوژی

تبدیل دین و  اندشدهیگانه اند، از خود بابتکار عمل را به او سپرده
 (.1بدعت گذاری و فساد در دین همین است )

 ، از خودبیگانگی آدم نیز با از دست هشتن ابتکار و دادن سانبدین     
، با دادن ابتکار به هاجامعه ،یاآ( 8به شیطان آغاز شد. )فرصت ابتکار 

تان قرآن در داس سانبدین ؟کنندمیقدرت نیست که خود را زبون آن 
که هر روز و  ایقاعده. کندمیآدم و شیطان یک قاعده علمی را بیان 

توان ، به هزاران آزمایش فردی و اجتماعی میهاجامعهدر تمامی 
 به چشم عبرت دید. راآنصحت 

اما تصحیح بنیادی، در تغییر رابطه انسان و شیطان خالصه      
 :آوردمیبه عمل  . قرآن تصحیحی دیگر و بغایت تعیین کنندهشودمین

ی زیسته و معمول، از راه بدعت تضاد به جای توحید نشسته هادیندر 
. در شودمیاست. در نتیجه مبارزه با شیطان تکرار مکرهای او تلقی 

، مکر باختن با ضد، شناسندمیهم که تضاد را اصل  هاایدئولوژی
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ازی ش برواینآدمیان  گویدمی. و تجربه کندمیضرورت قطعی پیدا 
 . ندسته هانامیان شیط هاها، درگیریاند و درگیریشیطان را پذیرفته

. یعنی شیطان شودمیتر پیروز قوی ،بنابر قاعده ،در این درگیری    
 .گرددمیبطور قطع پیروز 

بیان را روشن کنیم: پس از انقالب، آمریکا را شیطان  ،با یک مثال    
های داخلی را نبرد با گیریبزرگ خواندند و قدرت حاکم تمامی در

وضعیتی ببار آمد که امروز کشور  ،نتیجهدرشیطان بزرگ وانمود کرد. 
ی زورپرستی که انقالبی هاگروهتمامی  بینیممیطور که است. هماندر آن

 شمارندمیشمردند و با امپریالیسم می« تاکتیک بازی»گری را 
ر رژیمی که خود را . اگآیندمیسرانجام به خدمت آن در آمدند و در 

خواند، درس اول و اساسی قرآن را که از آغاز به آدم اسالمی می
ساخت. حال ، شیطان بزرگ را زبون و ناتوان میدبرمیآموخت، بکار 

ی بزرگ و کوچک را بر کشور، بر هاناکرد و شیط راآنعکس  کهآن
 توانمی ،منطقه، بر منابع نفتی و ... چیره گرداند. با توجه به این مثال

درس بزرگ قرآن و انقالب عظیم در طرز فکرها را خوب دانست. 
 همچنان خدائی خواهند کرد: هاناانقالبی که تا به انجام نرسد، شیط

 ،کارآوردن به خدا است. با اینراه مبارزه موفق با شیطان روی     
. توضیح سخن این است که شیطان شودمیشیطان زبون و ناتوان 

: از راه رشد که برگشتی، گیردمیگر خویش را از انسان قدرت چیره
 زیسته و هادینشیطان که در  سانبدینای. شیطان را بر خود سوار کرده

ی معمول، قدرت و قدرت بزرگ است، در قرآن هاایدئولوژی در
موجود فریبکاری است که تا انسان به او روی نیاورد، مکرهایش 

 ه عمل انسان است.عمل شیطان زاد(: 3ناتوانند )
اگر  :روش خوب فهمیده شود به مثال باال باز می گردم کهآنبرای      

یم شیطان بزرگ یعنی آمریکا را برانیم باید مستقیم خواستمیبه راستی 
یم. با آوردمیو غیر مستقیم پای او را در امور داخلی کشور به میان ن

یم. با میدان بردمی ها را از میانبنای یک اقتصادی مستقل، وابستگی
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یم. نه در داخل مرزها دادمیدادن به استعدادها، فرهنگ کشور را رشد 
و نه در خارج مرزها، مجالی برای فعال شدن به شیطان بزرگ 

قدرت بزرگ و جهانی آمریکا،  ،کردیمهرگاه چنین مییم. دادمین
 .آیدمیضعف بزرگ جهانی از کار در 

اگر عوامل پیدایش  شدمیوان شیطان بزرگ ضعیف و نات»     
یعنی از تضاد به توحید  داشتیممیتضادهای اجتماعی را از میان بر 

بر تأثیر عوامل  ،پی در پی .ها را معکوس رفتیمیم. راهآوردمیروی 
ی هانازا افزودیم و با تشدید تضادهای داخلی و خارجی، شیطتضاد

میوه ممنوعه بزرگ و کوچک را بر خود چیره گرداندیم. هر روز 
 . کنیممیخوردیم و همچنان سقوط 

درس قرآن را مردم ایران در جریان انقالب درست بکار بردند.      
رژیم پیدا  وارد بازی رژیم شاه نشدند. بیان و فکر انقالب در بیرون آن 

بر محور آن بیان پدیدار گشت. جامعه به حرکت آمد و  اتحادشد. 
 از آب در آمد و سرنگون شد.  ضعف بزرگ« پنجمین قدرت دنیا»
. چرا؟ پاسخ شودمیو این درس، درسی آسان است اما زود فراموش     

. آدم مقام دهدمیبه این پرسش دلیلی علمی قاعده باال را نیز بدست 
خویش را در مقایسه و رابطه با شیطان از یاد برد درس را فراموش 

رابطه مستقیم  کرد. با شیطان وارد کنش و واکنش شد. با شیطان
قدرت خواست و رقیب خدا برقرار کرد. گرفتار وسوسه او شد. 

عمل شیطان از این انحراف آدم پیدا شد و در او کارگر . گشت
آدم با شیطان یگانه و با اصل خویش بیگانه شد.  ،در نتیجه .گشت

عامل  ،سانبدینآنچه خود داشت به شیطان سپرد و بازیچه او شد. 
رابطه قوا برقرارکردن و در پی یگانگی با اصل، فراموشی درس و ب

. در کندمیانسان در خالء عمل ن کهایناست. توضیح  قدرت شدن
ی دیگر و او با خودش هاپدیده. عمل میان او و کندمیهستی عمل 
. و هر چه هست در نوع این رابطه، در اثرگذاری و کندمیرابطه برقرار 

 اثرپذیری است. 
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گردیم تا فرق این عمل را با ردن میوه ممنوعه باز میاکنون به خو     
 های دیگر زوج آدم و حوا در بیابیم:عمل
 دانیممی( و 30دستیابی به قدرت جاودانی بود )ن دو آهدف عمل      

، زور و حوا . یعنی محتوای عمل آدمشودمیکه هدف در وسیله بیان 
ست، آدمی از بود. پس با دست زدن به عملی که محتوای آن زور ا

. میوه ممنوعه را کندمیو بر اصل تضاد عمل  شودمیتوحید غافل 
 .کندمی. و سقوط بردمی. از اصل خویش خوردمی
حق با قرآن است قدرت شیطان در محتوای عمل انسان  ،قراربدین     

جا به همان . از اینگرددمیتر است. هر اندازه زور بیشتر، شیطان قوی
که عامل توانائی و ناتوانائی انسان خود  رسیممیاز شهادت خدائی ب

که محتوای عمل انسان زور  شودمیشیطان از زمانی فعال اوست. 
در نظر انسان زیبا جلوه  راآنو  شودمیاست. او بدین عمل فعال 

 (33: )دهدمی
او  رهر کس از یاد خدا رویگردان شود، شیطان را همدم و یا»    
ها پیامبران فرستادیم سوگند پیش از تو برای امت گردانیم. به خدامی

در نظرشان زیبا جلوه داد. پس را  هاآنهای زشت اما شیطان عمل
 «است. و برایشان عذابی الیم است. هاآنامروز ولی 

یی که تضاد را هاایدئولوژیبا مقایسه با ادیان پیشین و  ،سانبدین     
مایاند: اصالت را به عمل انسان ن، قرآن راهی دیگر میشناسندمیاصل 
 . پیش از عمل انسان شیطان بیکار و ناتوان است. دهدمی
ش را از زور خالی کند؟ نه. زیرا مطلق ید عمل خوتوانمیآیا انسان     

کردن عمل از زور علم مطلق و محیط نیست و فعال هست. خالص
ت. و انسان خدا نیس خواهدمی. خدا شدن خواهدمیشدن بر هستی 

المقدور از زور خالص باشد باید انسان به عنوان که عمل حتیبرای این
خلیفه خدا و برای او عمل کند. یعنی زور بکار نبرد، علم بکار ببرد. 

چاره در تخریب افتادن است.  هراهبیغفلت از این امر از راه رشد به 
ی دیگر نیز هاپدیدهنیز عمل است.  ،زورمایه خودداری از  عملِ
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، عمل نکردن نیست. حلراه. بنابراین کنندمیانسان عمل  بر
کارپذیری معنائی جز دادن ابتکار عمل به شیطان ندارد. پس 

یکی است و آن خالی کردن عمل از زور است. ضرورت و  حلراه
جا است. تقدم جهاداکبر یا مبارزه با کیش شخصیت از همین
صل و اساس معنای شهادت بر نفس خویش، همین بیاد آوردن ا

قرار دادنش در تصمیم و در اجرا و در پایان عمل است. ذکر 
 (32همین است )

پرسیدنی است که اگر به عنوان خلیفه خدا و برای او عمل کردن      
به معنای زور بکار نبردن و علم بکار بردن است، چه باید گفت درباره 

ه این ؟ با پاسخ باستآمدهدر  گرقدرت ویراندانش که به خدمت 
پرسش، سومین آموزش بزرگ قرآن که انقالب بزرگ دیگری در طرز 

 :گرددمیفکرها است، آشکار 
و  رساندمیزور آدمی را به عکس نتیجه دلخواه  دانیممیبه تجربه     

، بلکه شیطان را شودمیزور، انسان نه تنها پیاده  با بکار بردندیدیم که 
موافق ساز و  ،آن است که زور. معنای این سخن کندمیبر خود سوار 
. گذاردمیاثرهای تخریبی برجا  ،ی در رابطههاپدیدهدر  ،کارهای معین

. کندشود و ویران کند ویران او را ناگزیر می در رابطه با انسان نیز،
و بر  گرددمی، به قدرت تخریبی بدل شودمیگرفته  نساننیروئی که از ا

ن و علم او به خدمت قدرت در انسا ،. از این پسشودمیاو چیره 
گاهی بر اصل، تقدم پیدا  خاطربدین. آیدمی به همان سخن  .کندمیآ

رسیدیم که در آغاز آمد: بدون اصل، سنجش، ارزیابی پرس و جو، 
. اصل راهنما باید تا پیش از عمل و بعد از عمل بتوان شودمیممکن ن

 سنجید و ارزیابی کرد. راآن
ابتدا با استفاده از علم در تولید و بکار بردن زور  و این اصل یا از     

اما به تدریج زوری  .سازگار است )تضاد( یا سازگار نیست )توحید(
. تلبیس دین دهدمی، محتوی اصل را تغییر رودمیکه در عمل بکار 

بمثابه اصل  ،موازنه عدمی و ثنویت ،قراربدین (31همین است. )
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اصل راهنمای  ،کهابی هستند. اال اینفرآورده تجربه و انتخ ،راهنما
موازنه عدمی است و چون این عقل از  ،زادآعقلِ مستقل و 

ثنویت اصل راهنمای او  ،درجا ،خودانگیختگی خویش غافل شود
 گردد.می
، به گرددمیتضاد جهل است و وقتی بر فعالیت علمی حاکم  هباور ب     

یکسره  راآنجام و سران گرداندمیتدریج فضای فرهنگی را تنگ 
. به گرددمیو سرانجام متوقف  شودمی ندکُ می. رشد علسازدمیمسدود 

شدن و ویران کردن  ویرانبکار سخن دیگر، تضاد اصلی است که 
توحید پیدا شود،  رکردن آگاهی ب شدون و اگر پیش از ویران ید.آمی

اصل  ن فاسد و مفسد بود رکه ب هاجامعهبسیارند  دهد.ی روی نمیویران
( اما بنا بر 31اند )و نابود گشته گاه نشدهآ ،به مثابه اصل راهنما ،تضاد

روال تاریخ و به دلیل رشد جامعه بشری، آگاهی بر اصل، سبب انقالب 
خیزان راه رشد را ادامه و گشته و جامعه از انحطاط رهیده و افتان 

 .استداده
 (:31) که فرمود یابیممیسخن قرآن را حق  سانبدین    
تا وقتی قومی تغییر نکند خدا چیزی را در آن قوم تغییر »     
 .«دهدمین

یعنی مایه توانائی و ناتوانایی انسان در خود اوست و علم بر اصل،      
شهادت به تذکار دائمی اصل و توسعه  .و عامل رشد است هامادر علم

از آن به  است. اگر در اصل به جای علم به تقلید و بدتردانش به آن
(. به 33السافلین )کنی به اسفلاطاعت بسنده کردی، سقوط می

هم از شیطان و در پی آن .شهادت خدا، آدم در اصل راهنما تقلید کرد
هبوط کرد. تقلید در اصل راهنما عمل شیطانی است و از بداقبالی  ،آن

. اگر کندمیاکثریت نزدیک به اتفاق بشر هنوز در اصل راهنما تقلید 
علم پیدا  هاآنرشد، اصل باشند، جامعه باید به  وآزادی ستقالل و ا

که در  ایجامعهمحتواهای ضد خود را پیدا نکنند،  هااصلکند. تا این 



 110 

را به دست  هاآنضد  هاآن، به جای کندمیتقلید  هااصلمعانی این 
 .آوردمی
روشن شد از اصل راهنما چاره نیست، ناگزیر باید که اینک     

« زیسته و معمول»دین و ایدئولوژی  کردن دست آویز اپذیرفت که ب
شد. در حقیقت این انکار خود اصل قراردادن  هااصلمنکر  توانمین

زور است. گریز از علم جستن به اصل و قانع شدن به تقلید است. زیرا 
بر اثر عمل فردی و جمعی ما  هااصلوقتی به شرح باال معلوم گشت که 

مجموعه باورها و « زیسته و معمول»، پس دین شوندمیانه از خود بیگ
مناسک و ... است که زور از طریق عمل روزمره فردی و جمعی ما 

راه چاره، نه جایگزین کردن مرام زیسته و . استکردهجانشین 
معمول دیگری است و نه چشم پوشی از اصل راهنما است. 

ازجستن موازنه بازیافتن خودانگیختگی و ب ،زورزدائی از عمل
زدائی از اندیشه راهنما بقصد تناقضعدمی بمثابه اصل راهنما و 

 زادی است.آبمثابه بیان استقالل و  ،نآبازیافتن 
لیبرالیسم نو نیز نه تنها بخاطر تقدمی که به شیطان  ،قراربدین     
، از آزادی بیگانه است، بلکه دروغ بزرگی است زیرا دهدمی

راهنمائی که با آن سازگار باشد، نه ممکن  آزادی خود بدون اصل
. در حقیقت در پاسخ آوردمیو نه قابلیت تعریف به دست  شودمی

آزادی چیست، حرفی باید زد. این حرف سنجشی است و این سنجش 
نه  آیدمیبدون اصل راهنما شدنی نیست. آن اصل که آزادی بدان پدید 

د گروهی )مارکسیسم( بلکه تضاد فردی )لیبرالیسم کهنه و نو( و نه تضا
توحید است اما علم به توحید را باید آموخت و با آن عمل خویش و 

. اما اگر اصل را گم کرد استشدههر عملی را سنجید. انسان آزاد خلق 
خدا پیش از هر کار به آدمی  ،رواین. از دهدمیآزادی خود را از دست 

بدو گفت در عمل از استعداد بخشید. به او اصل راهنما را آموخت و 
استقالل این اصل جدا مشو. آدم در عمل از اصل دیگری پیروی کرد. 

آزادی را از دست داد. فرزندان آدم از تجربه آدم پند نیاموختند و و 



 111 

. از نو و باز باید به آن اصل باز گردند بدان کنندمیهنوز همان کار را 
آزادی استقالل و علم بجویند و همواره آن را صیقل بدهند، تا گوهر 

 .کنندرشد  ،زادیآدر استقالل و و خویش را از دست ندهند 
اسالم با تحریم تقلید، در اصل راهنما، در همه عصرها،  ،سانبدین     
راه عملی همین . خواندمیرا به بزرگترین انقالب فکری فرا  هاناانس

انقالب، همین بعثت واقعی و دائمی است. با  این انقالب 
همان که بود گرداند. بعثت  دین مستعمل را تازگی بخشید. انتومی

دائمی که قانون ضرور رشد هستی است، چشمه زاینده حیات و رشد 
نیز هست. پیامبر شاهد است و شهادت به این معنی تدارک  هاجامعه

 .شودمیبعثتی دائمی است. از این شهادت در قسمت دوم بحث 
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 ها:مأخذ و توضیح 
 
 11و  11و  13 هایآیهبقره  هایسورهو  33قرآن، سوره طه، آیه  -3
 و ... 33و اعراف، آیه  11، آیه عمرانآلو 
و اعراف، آیه  13تا  13 هایآیهبقره،  هایسورهقرآن  -1و  1و  1

 و ... 11و  11و ص آیه  13تا  13 هایآیهو حجر،  33
و نحل  11و  11 هایآیهیم و ابراه 11بقره، آیه  هایسورهقرآن،  -1
 و ... 31و حج آیه  31و  31 هایآیه
 33و انفال، آیه  103و اعراف، آیه  13نساء، آیه  هایسورهقرآن،  -3

 و ...
و  11و حدید آیه  31و یونس آیه  308بقره، آیه  هایسورهقرآن،  -1

 و ..  13مجنون آیه 
 313تا  331قرآن، سوره طه، آیه  -8
 و ... 11و حج، آیه  13نساء، آیه  هایسورهقرآن،  -3

 313و  310 هایآیهقرآن، سوره طه،  -30
 31و نحل، آیه  13زخرف، آیه  هایسورهقرآن،  -33
و  311و  13 هایآیه، عمرانآلو  31اعلی، آیه  هایسورهقرآن،  -31

و  13و ق آیه  11و انفال آیه  11و کهف آیه  111و شعراء آیه  333
... 
 هایآیهو انعام  13، آیه عمرانآلو  11بقره، آیه  هایسوره، قرآن -31
 311و  81
و نحل  1و حجر آیه  31و  1 هایآیهاعراف،  هایسورهقرآن،  -31
 و ... 331و  331 هایآیه
 33قرآن، سوره رعد، آیه  -31
و نساء  1و تین آیه  11و حجر ایه  81هود آیه  هایسورهقرآن،  -33
 و ... 38آیه و صافات  311آیه 
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 2-شهادت و دین معمول
 

 تماشاگه راز؟
. این زور به برندمیدر  عمل خویش زور به کار  هادیدیم که انسان     

های اجتماعی، های ذهنی و ساخت. در ساختکندمیتدریج رسوب 
. تحجّری که در طرز فکرها و گرددمیها تشکیل قشری از این رسوب

در علم اجتماعی موضوع بحث است،  یدآمیهای جامعه بوجود ساخت
. این قشر، این کندمیهمین رسوب است که ضخامت و سختی پیدا 

قالب سخت است که به هر دین و به هر مرامی شکلی منطبق با خود 
 . گیردمیبخشد. این کار از راه تغییر محتوای اصول و فروع انجام می
به  ،دن به شیطانو دیدیم که جدائی از خدا همان خدائی بخشی     

و به بندگی است. عمل انکار خدا و پیروی کردن از شیطان  قدرت
یک عمل است. چرا کار ماتریالیسم به شکست علمی مدن آقدرت در

؟ و چرا استآمدهپدید وازدگی  هاایدئولوژینسبت به انجامید؟ چرا 
 انکار خدا بنا کهآناین وازدگی را باید قدر شناخت؟ به دو دلیل: یکی 

که وازدگی نسبت شد و دیگر این ،قدرت ،خدا کردن شیطان هاتجربهبر 
تجربه شده، در حقیقت وجدان بر بیگانگی  ی هاایدئولوژیو  هادینبه 

های با خویشتن است. با انکار خدا شیطان زورمداری، در شکل
. عناوین و گیردمیگوناگون، عنان اراده انسان را به دست 

. دهندمیهر چه باشند، حقیقت واقع را تغییر ن« علمی»های اصطالح
. حق این دهندمیاست که انسان را فریب این کنندمیتنها کاری که 

است که انکار خدا، رها کردن اصل عدم زور به مثابه اصل راهنما 
در یا آاصل قرار دادن زور است.  ،به نفسه ،است و رها کردن این اصل
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شده و معمول زمان ما، زور اصل راهنما ی تجربه هاایدئولوژیو  هادین
بلکه آشکارا جای  استشده؟ نه تنها پاسخ این است که اصل استشدهن

. اصل قرار دادن زور تا استگشتهتوحید را گرفته و بنیاد هر مشروعیتی 
های ذهنی و اجتماعی را متحجر است که ساختبدین حد، به معنای آن

ترین محتوای عمل زور و بزرگترین بدان اندازه که بیش .استگردانده
 ی ما تخریبی هستند.هاجامعههایش در درصد فرآورده

پس این سخن راست است که اگر شاهدی نباشد و اگر هشداری       
( این شاهد 3) شودمیکند و تباه ندهد، انسان به عمل خویش تباه می

به آن که در عرفان دل و تماشاگه رازی است که مدعی یعنی شیطان را 
: وجدان فردی، گیردمیراهی نیست، در علم اجتماعی وجدان نام 

گروهی، طبقاتی، ملی، جهانی. این وجدان باید از تأثیرهای زور در 
بعثت، به  سانبدینبماند و هشدار بدهد.  یهدامان بماند تا بتواند ش
های ذهنی و خیزد و پوسته سنگ شده ساختمثابه سیلی که بر می

که دل  یابدمیای جریان ، از چشمه زایندهبردمیو  شویدمیاجتماعی را 
بدین اعتبار بعثت م است. موصوف عارف و وجدان شرح شده عالِ

قانون هستی و در برگیرنده دو پویائی است: پویائی وجدان 
 جمعی و پویائی انقالب

و تماشاگه راز است. خانه عشق است. زور و مظهر آن شیطان بدان      
ها که گاه شکل رد. این هستی به خاطر وجدان بر تباهی و بعثتراه ندا

انسان با همه  ،است. به سخن دیگراند، ادامه یافتهانقالب به خود گرفته
، تا این استدادهناتوانائی که در عهده داری بار مسئولیت رهبری نشان 

 .استشدههنگام بر شیطان پیروز 
ه در جامعه شناسی، به اثبات تا این زمان نه در روانشناسی و ن    

یا جمعی در نتیجه راه جستن شیطان به وجدان  یکه فرد استنرسیده
که نه تنها افراد فراوان تباه  دانیممی ،اینتباه شده باشد. با وجود

و در زمان ما بسیارند زیر  اندشدهی بسیار تباه هاملت، بلکه شوندمی
. اگر انددادهاز خود بروز ن که هنوز عالئمی از اراده حیات هاسلطه
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ی است که همواره شهیدوجدان از دسترس شیطان بدور است و 
 ها چرا است؟صدایش به هشدار بلند است، پس این تباه شدن

بر فطرت  هاآفریدهزیرا انسان و دیگر  .شیطان به دل راه ندارد    
. فطرت شیطان نیز توحید است و مکرهای شیطان اندشدهآفریده 
د زیرا بر ضد فطرت خود اویند. اگر شیطان به وجدان راه نضعیف

طور که گفت از های اطالع را بر او ببندد و همانتواند راهندارد، اما می
پیش و پس و راست و چپ راه را بر او ببندد تا او از حقیقت حال 

 (:1ی محیط غافل گردد و تباه شود )هاواقعیتخویش و 
نشان )پیشاروی( و از پشت سرشان و از دست گاه از میان دستاآن»     

راست و چپ شان در آیم )در این حصار فرویشان گیرم( و بیشتر مردم 
 «را شکرگزار نخواهی یافت.

تا از عشقی  هاکینهترین زیرا سیاه .شیطان به خانه عشق راه ندارد      
 . این سخنگرددمینشأت نگیرد، برانگیزنده آدمی به این یا آن عمل ن

است که  رواینعارفان که عشق سرچشمه هستی است راست است. از 
در شکل توحید  راآنتضاد را به تصور در آورد، باید  کهآنوجدان برای 

که  گویدمیببیند، توحید بپندارد تا به خود راه دهد. و اکنون علم 
در درون یک  راآنتناقض باطل است و اگر اصحاب دیالکتیک 

است که خود نیز از تصور تناقض خاطر بوده، بداناندوحدت گنجانده
، چه رسد به بیان آن. نه تنها از تصور و بیان تناقض که اندبودهناتوان 

از تصور هستی با تناقض و در  اندبودهدر وحدتی بیان نگردد، ناتوان 
از ی، دیالکتیک تناقض را فرااندشدهو ناگزیر  اندبودهتناقض نیز ناتوان 

و از  رسدمیای را تصور کنند که هستی به اوج کمال و دورهبگردانند 
 (.1) گرددمیتناقض آسوده 

وجدان، شعور هستی به خویش است و زور فرمانبر مرگ و از جهل      
بود که:  خاطربدین. گرداندمی. اما علم جهل را نیستی گیردمیمایه 

 مدعی خواست که آید به تماشاگه راز.
 سینه نامحرم زددست غیب آمد و بر 
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وجدان آدمی به هویت خویش وجدان یک ملت به هویت خویش و      
 وجدان بشریت به این واقعیت که:

 که در آفرینش ز یک گوهرند بنی آدم اعضای یکدیگرند      
خانه خدا است و شیطان را بدان راهی نیست. تا هستی وجدان      

د بر توانمیان هست این وجدان هست، و تا این وجدان هست انس
نیروهای مخربی که ساخته خود او هستند پیروز گردد. به تصدیق علم 

زندانی کند و  راآند توانمی، اما برندمیبه درون این وجدان راه ن هافساد
 .کندمی
سان که شرح شد، وجدان را تنها از راه مکرها و و همان     

ست که روایند. از زندانی کر توانمیها و ... و حیله هافریفتاری
، مکرها و ... هافریفتاریپیامبری، فریاد وجدان زندانی است وقتی از 

گاه  . بعثت قانون هستی است زیرا با شکستن پوسته سنگ گرددمیآ
های ذهنی و اجتماعی، بهار هستی را با از سر گرفتن راه شده ساخت
 آغازد.رشد از نو می

. گرددمیم بیان، ملتی، بشریتی پیش از این دیدیم، شهید در مقا     
. زیرا خواندمیچرا قرآن، ابراهیم را ملت  یابیممیتر اندر اینک روشن

خاست. استبداد فریاد  نهِ او به استبداد فراگیر از وجدان بشریت بر می
را در آن زندانی  هانافراگیر، همان زندان است که شیطان وجدان انس

شود، هر هشداری شهادت دانی می. وقتی وجدان اجتماعی زنکندمی
 رآزادی و شعور عمومی ب استقالل و وضعمهر قلمی از  ،است. هر بیانی

هشدار و بشارت است. وقتی وجدان اجتماعی  ،هویت مستقل خویش
که زندان دین یا ایدئولوژی معمول است،  هاناترین زنددر تاریک

 زی است.ای ابراهیمی، و نوید پیرو«نه»گرفتار شد، هر فریاد 
های هستی اجتماعی است: وجدان از قاعده ایقاعدهاین نیز       
 ،گرجوید و از استبداد تباهشهید راه گمشده را باز مید  به فریا ،جمعی
. اگر تورات و انجیل گرددمیباز  ،خویشآزادی استقالل و به 
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تن صالح در آن است تباه  30شهر و دیاری را که  ، خداگویندمی
 (1: )گویدمیو اگر قرآن  داندگرمین

در زبور داود نوشتیم و پیش از آن نیز بیان کردیم که همانان زمین »     
 «شودمیاز آن بندگان صالح ما 

. زیرا تا هستند کسانی که کنندمیهمان قاعده با اعتبار را بازگو      
 را از خود بیگانه هاآنند توا، یعنی فرهنگ قدرت نمیمانندمیاُمی 

کند، شکست شیطان استبداد قطعی است و سرانجام زمین از آن 
 گردد.صالحان می

 کوشندمیچرا زورپرستان به هزاران مکر  ایدرسیدههیچ از خود پ     
همه را از جنس خود کنند و هر کس را که نپذیرفت از میان بردارند و 
یا در نظرها بد جلوه دهند؟ زیرا هر روز بیشتر از روز پیش حس 

مداران که . قدرتشودمیکه زمین قدرت زیرپایشان پوک  کنندمی
. آیندمیسخت از پا در  ایبه شکنجه ،، خودکنندمیشهیدان را شکنجه 

 ها است: ین شکنجهترسختای که به شکنجه
گویند در ایران قدیم شکنجه گاهی بود انباشته از خاکستر نرم. در      

ایستاده بر پا و آرام از این سوراخ در  قربانی را .گرد بود یسقف سوراخ
و به  رفتمیند. قربانی آرام آرام در خاکستر فرو بردمیخاکستر نرم فرو 

آمد. نیک که بنگری مرگی سخت تحمل نکردنی از پا در می
اند. قدرتمداران مستبد سرنوشت خویش را در آن شکنجه گاه باز گفته

خط  بهتی است که بلعد، شهادرا فرو می هاآنخاکستری که 
به زبان و قلم یا به خون  ،بر بطالن استبداد ،وجدان جمعی

 . گرددمیشهید بیان 
، حتی اگر یک تن بماند که تن به فساد ندهد و همرنگ قراربدین     

جماعت نشود، حتی اگر آن یک تن چون حسین بر خاک افکنده 
ادت حسین . شهگرددمیگردد، به شهادت او، استبداد فراگیر نابود 

انفجاری است که زندان سنگی و تاریک وجدان انسانیت را منفجر 
آزادی، راه اعتال را از سر بگیرد. این استقالل و تا او در  کندمی
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شهادت همواره پیروز است. پیروزی این شهادت سنت خدا و 
 (.1تغییرناپذیر است )

تی از این ، شهادایجامعهکه در  استشدهآیا شنیده و یا خوانده      
ست که دلیل شکست رواینگونه پیروز نشده باشد؟ هرگز. از 

و بیشتر در  هاآنی استبدادی ویرانگر را کمتر در خود هاقدرت
معه است. جانامخالفتی باید جست که به نفسه هشدار به وجد

داشت زیرا دلیل راهند.  بایدمیهشدارهای زنده و شاهدان پیروز را گرا
 یگرند. تجربه توحیدند.د ایتجربهتبلور 
. آن گرددمیاست که وجدان جمعی از نو فعال  هاآندر پی شهادت      

و اختالف را به  گرددمیشان در خلوص هااصلرهبری که بیانگر 
 (:3، پیامبری است. )گرداندمیبر  اشتراک

مردم امت واحد بودند به اختالف گرائیدند. پس خدا پیامبران را »     
ها کتاب به حق فرستاد تا در تا نوید و هشدار دهند. با آن برانگیخت
که  هاآنمگر  کنندمیشود. و در آن اختالف ن حکم ،، بر آنهااختالف

طه بر یکدیگر لسو بینات، در پی بغی وبا وجود اعطای کتاب 
 .«شوندمی
 استقالل و پیامبری شهادتی است که به بدان وجدان جمعی در     

ها از و فرع هااصل. بعثت پاک کردن شودمیفعال آزادی و رشد 
 هاآنزنگاری است که در جریان از خودبیگانگی دینی یا مرامی بر 

بل  ایجامعهکه  استشدهی پاک هااصلنشسته است. به یمن این 
و وجدان  آورندمیروی  توحیدو بشریتی از پراکندگی به  هاجامعه

 ین است.: بعثت همکنندمیجمعی ارتقاء پیدا 
 

 شودمیبیان انقالب پیش از انقالب پیدا 
اینک که دانستیم بدون بعثت، حیات نبود، نوبت آن است که جای      

در  هاآنو عرضه  هااصلشهید را در انقالب بجوئیم: شهید با بازیافتن 
. وجدان کندمیی پراکنده اتصال برقرار هاناخلوص شان، میان وجد
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که قدرت  شودمی، خاکستردانی آیدمی پدید سانبدینجمعی که 
را در . اینآیدمیو به مرگی سخت از پا در  رودمیاستبدادی در آن فرو 

 تجربه انقالب پیروز خود شاهد بودیم.
دهد همگانی به غنائی که بدو امکان می وجدانجریان رسیدن در      

گویای هدف و روشی را که ی هاعالمت، هدف و روش را تعیین کند
. بیندمیوارونه  ار هاعالمت. اما مستبد ددهمیبروز  ،خواهد برگزیندمی

. پس بجاست پرسشی در میان بیاوریم دهدمیمعنی دلخواه را  هاآنو به 
و  های دربند استبدادو پاسخی برای آن بجوئیم: چرا پیامبران در جامعه

حق در  فراگیر پیدا شدند؟ چرا پیامبری را با شهادت به بسا استبداد
چرا فرعون پشیمان شد اما در غرقاب؟ شاه  ؟حضور مستبد آغاز کردند

 صدای انقالب را شنید اما وقتی که دیگر سودی نداشت؟ 
ی گرفتار استبداد پیدا شدند که هاجامعهدر  روآنپیامبران از      

. جامعه را به گرداندمیرا به پراکندگی بدل  هاتوحید جامعه استبداد 
نظام اجتماعی . کندمیها و مکرها تبدیل زوی و زندانی ترسافراد من
، بطور روزافزون خفقان، بردمیکه در استبداد بسر  ایجامعهبستهِ 

با  خشونتهای . شعلهآوردمیبوجود را زای فکری خفقان وحشت
فریاد  ،. در این موقعیتگیرندمیای جامعه را در خود آهنگ فزاینده

 یهانافریادی است که در تمامی وجد ،هدف و روش جستهوجدان 
این (. 1« )کندرابطه قرار می هادلمیان » و یابدمیبازتاب فردی 

رهائی از روابط قوا و فراخوان به  فریاد است که پیامبری است.
ه االالله القولوال»شعار  ،دهندگری که رواج میخشونت مرگبار و ویران

 ،فراخواندن به توحید .اندازدمیطنین  هانادر وجدگردد و می« تفلحو
نشاند. های قهر را فرو میشعله .گرداندمیها را به یگانگی بر پراکندگی
ست که رواین. از گشایدمیو راه رشد را  گرداندمیرا دگرگون  هاساخت

و به روایت تاریخ،  گیردمیعصر رشد آغاز  ،در پی بعثت هر پیامبری
 این عصر کم و بیش طوالنی است.
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 وجدان، وقتی این همگانیوجدان رهنمود ، عمل بر وفق قراربدین     
را که دین یا  هااصلپیامبری است. ، نمایدمیراه را از بیراهه باز 

مرام معمول، در محتوا و شکل دگرگون کرده، همان که بودند 
اجتماعی،  توحیدو بدین کار پراکندگی اجتماعی را به  نگرداند
، زادی را گشودنآراه رشد در استقالل و کردن و راست بدل 

در حضور مستبد  روآنحق شهادت، از . استهمینپیامبری 
که پیامبری اسطوره شکنی است. مگر نه در  شودمیگزارده 

آدمی را در گذشته نگاه  هااسطورهاند تعریف پیامبری گفته
و آزاد کردن  هااسطورهو پیامبری رهائی آدمی از زندان  دارندمی

  آینده است؟بسوی او در راه گشوده 
، زیرا وقتی در پی آگاهی شوندمیاما مستبدها اغلب پشیمان      

شوند، وجدانشان که تا آن زور میبی ،هاآنبر  مردم شورشو  همگان
بردن به واقعیت را آنسان که هنگام زندانی قدرتمداری بود، توانائی پی

و  اما مردنی نیست دل مرض پذیر هست:  کندمیهست پیدا 
 (:8) هست اما تباه شدنی نیست شدنیوجدان زندانی 

که در جریان  گرددمیداده شدند، روشن  هاپرسشکه به  هاپاسخاز      
. شودمیتحول استبداد از غیر فراگیر به فراگیر، علم به خطرها نیز پیدا 

اندیشه  که شوندمیو بر هم  افزوده  آیندمیسانسورها از آن رو بوجود 
د تحول توانمیوجدان علمی  ،بنابراینببیند.  رادورتر دور و د توانمی

برای جامعه پیشاپیش درک  راآنقدرت استبدادی و نتایج فالکت بار 
و  بردمیاگر درک کرد و هشدار داد، وجدان جمعی به خطر پی  .کند

لم بیان و ق ،رواین. از کندمیجامعه را بر ضد قدرت استبدادی فعال 
دهند، پیروزی شهادت می هاواقعیتوقتی در خط وجدان جمعی بر 

. زیرا وجدان کنندمیبر استبداد را نیز گزارش  انسان آزادیاستقالل و 
. گرددمیی فردی زندانی نهانادر وجد هافریبجمعی جز به مکرها و 

قدرت استبداد در زندانی کردن وجدان است. شکست دیوارهای زندان 
و  گرددمی، از راه بیان ممکن اندشدهمکر و فریب ساخته  که همه از
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ی بنای هاپایه ستوناست که یکی از  خاطربدین .کار پیامبری است این
 سانسورها هستند. ،استبدادها، به خصوص استبداد فراگیر

و دیدیم که بیان حقی که دیوارهای بلند سانسورها را می شکند،      
را از  هاناادت خدائی است، وقتی وجدشهادتی خدائی است. این شه

. پیشاپیش و به پای تحول قدرت گرداندمیزندان فریفتاری رها 
ی از خود بیگانه هانااستبدادی، علم به عواقب آن برای جامعه در وجد

یی و در اصولی که ادامه هاروش. این علم در راه و شودمینگشته، پیدا 
ت، پیش از انقالب بیان اس هاآنحیات جامعه در رشد به تحقق 

. نطفه شوندمیناتوان  هانا. سانسورها از راه جستن آن به وجدگرددمی
 . شودمیبسته  سانبدینانقالب 

ند مانع رسیدن این علم به توانمیکه سانسورها ن شودمیچگونه      
بگردند؟ پاسخ این پرسش از لحاظ چاره جوئی اهمیتی  هاناوجد

در حقیقت ضعف بزرگ استبداد در این است که به تعیین کننده دارد. 
. تنها کندمیخود وجدان راه ندارد. زور به درون اندیشه راه پیدا ن

صحیح بگردد  هایها و دادهد مانع دست یافتن اندیشه به اطالعتوانمی
نادرست اندیشه را مسموم کند.  هایو با در دسترس قرار دادن اطالع
. از سازدمیدیشه، وجدان پادزهر اما به محض مسموم شدن ان

چه  ،مسلط بگرددتواند نمیست که مستبد بر وجدان خویش نیز رواین
حال اگر مسمومیت عالج رسد به وجدان قربانیان استبدادش. با این

( یعنی 3) گرددمی. دل بیمار کندمینگردد، مرض به وجدان سرایت 
ین وقت کار . در ادهدمیاصل و ضابطه سنجش درست را از دست 

سرایت  هاآنکه بیماری به وجدان جمعی  هاجامعه. بسا شودمیمشکل 
گاه شنیدن ندای وجدان وقتی بیمار  ،رواینکرد و نابود شدند. از 

است که ندای  هنریاست، کار شاهدان هنرمند است. هنر شاهد 
را بشنود و بیانی را اظهار کند که اندیشه برای درمان  هاناوجد

به  هانابه آن نیاز دارد. این همان بیان است که اگر وجدمسمومیت 
دنی نیست. این بیان باطل شبیماری یکسره ناتوان نشده باشند، سانسور 
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مشکل کار یافتن بیان و اظهار آن است.  قراربدینکننده سحرها است. 
این کار در عهده هنرمند است و این هنر، هنر پیامبری است. زیرا بیان 

را از زندان مکرها رها سازد و وجدان  هانالص باشد، وجدباید حق خا
 بیاری بیان، اندیشه را از مسمومیت برهد.

 هاگفتهاست که پس اگر در زمان ما سانسورها مؤثرند، به خاطر آن     
باز  ندسان که هسترا همان هاواقعیتها، حق خالص نیستند و و نوشته

، اگر شنوندمیز رادیوها، سخنان بسیار تابانند. مردم ایران هر روز انمی
، بدان معنا است که کنندمیو یا وارونه اثر  کنندمیها اثر نسخن پراکنی

به نوبه  .گیرندمیرا در بر ن هاواقعیتحق و تمام حق نیستند و  هانابی
خود مواد سمی هستند که مسمومیت را به سود قدرتمداری تشدید 

شکند و در  دیوارهای سانسور را میکنند. آن سخن حق است که می
. هنوز و باز باید کوشید و آن سخن را جست و شودمیجامعه پخش 

اظهار کرد. آن سخن فرمان مرگ استبداد است. شهیدی که این بیان را 
 پیروزی است.       نماد و نوید، خود کندمییابد و اظهار می
 

 :انقالب و پیروزی است نماد و نویدشهید 
ه درس پیروزی، درس اول آن بود که جز نفس خود را وازدر دد     

شهید حق  :شودمیمدان. اینک دلیل آن روشن به عمل به حق مکلف 
رهائی جسته و با عمل « دین معمول»ناطق است. او کسی است که از 

بر او . گرداندمیکند راه را از بیراهه مشخص به بیان حقی که اظهار می
ی هاناوجدد یعنی در راست راه حقوقی است که کنمیزان عدل عمل می

تشخیص  ،وجدان همگانی ،بنابراین ،علمی و تاریخی و اخالقی
. و برقرار شودمیاتصال جریان از طریق او برقرار  ،خاطربدین اند.داده

هدف و روش را تعیین وجدان جمعی که یعنی اینشدن جریان، 
که وقتی جوانه  ماندمی ایبه دانه پیامبری ،است. از این پسکرده
ه ای ضعیف است، اما روز ب، شاخهآوردمیو سر از خاک در  زندمی
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 چنان ،گرددمیای استوار و نیرومند گیرد. ساقه و تنهروز قوت می
 (1. )شودمی شگفتدر   ،نیز  ،وجدان همگانی ،دهقانتنومند  که 

را نه در او که  پذیری و زمان سقوط استبداد حاکمسقوط ،قراربدین     
در نیروی جانشین و عمل او است که باید جست. این نیروی جانشین 
دو کار را با هم باید از عهده برآید: بیانگر بیانی باشد که بدان وجدان 

باشد یعنی  /بدیل. و امامشودمیاز راه برقراری اتصال، فعال  ،جمعی
ند. این نیرو آینده را در عمل و اندیشه یا زندگی امروز خویش حال ک

وجدان جمعی  ترجماناست که شاهد است وقتی عامل اتصال و 
و شهید است وقتی آینده را در تجربه رهبری خویش حال  شودمی
 .گرداندمی
وجدان به این واقعیت، آغاز خالصی از زندان دین معمول و  عمل      

بدان، شهادتی به درستی دین در خلوص خویش است. وجدانی که 
در کمی و بیشی قدرت  ،جویدمیراه گم شده را باز  نسابدین

که فنای  داندمی. نگردمیاستبدادی، تنها از لحاظ راه رشد خویش 
که به امید از پا در آمدن  بردمیاستبداد به ساختن خویش است. پی 

ها نباید نشست. زیرا تا نیروی خودی انگیزهه ب رژیم، زیر تأثیر خود
یان وجدان جمعی باشد، بوجود نیاید، هیچ جانشین رشد پذیری که ب
گونه که در انقالب ایران . به همانآیدمینوع استبدادی از پا در ن

ست که به شهادت قرآن، شهادتی که بیان قاعده رواینتجربه شد. از 
اجتماعی است، شکست و پیروزی قدرت باطل را در پیدایش حق و 

دید: باید خود ماند و رشد باید  هاآنها یا عدم پیدایش رشد حق طلب
گردد. در پی آن، ببا برقراری جریان، وجدان جمعی فعال  ،که کرد تا

نماد و ، کنندمیمانند و رشد که خود می هاآنو  آیدمیانقالب پدید 
پیروزی و شهید تحقق دین حق و شاهد و بشارت دهنده پیروزی نوید

شد کردن اما خود ماندن و ری آنند. هاهدفبزرگ انقالب در 
 .. به دنبال این صبر نوبت ظفر آیدخواهدمیصبر ایوب 
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 مأخذ و توضیح ها:
 
 13قرآن، سوره روم، آیه  -3
 31قرآن، سوره اعراف آیه  -1
نگاه کنید به ترجمه فارسی جامعه شناسی دیالکتیک اثر گورویچ  -1

 های راجع به دیالکتیک هگل و دیالکتیک مارکسبخصوص فصل
 301ه انبیاء، آیه قرآن، سور -1
 هایآیهنگاه کنید از جمله به سوره فتح از ابتدا تا انتها و اسراء  -1

 و ... 11تا  11
 131قرآن، سوره بقره، آیه  -3
  33قرآن، سوره انفال، آیه  -1
و یکی از  دهدمیست که خدا به شیطان تا قیامت مهلت روایناز  -8

و به  دهدمیصالح قرار ی حاکم بر قضاوت اسالمی را مهلت اهااصل
 تو را به دل حتی دل خودت راهی نیست. گویدمیشیطان 

و  31و مائده، آیه  11و  30و  1 هایآیهبقره،  هایقرآن، سوره -3
... 
 13قرآن، سوره فتح، آیه  -30
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 شهادت و رهبری
 

درباره رهبری، به مثابه مشکل دنیای سوم، بیش از این بحث      
در خط و ربط بحث شد. در  ثباتیبیاز مشکل  ،جاآندر ایم. کرده
. بدیهی است این بحث شودمیاز لحاظ تحول و آینده بحث  ،جااین

 (٭) شودمینیز شامل همه مسائل رهبری ن
 

 :آیدمیرهبری نو از اُمی ها پدید 
روسیه، رهبران انقالب  «انقالب»رهبران انقالب فرانسه، رهبران      

بهمن ایران و  11و انقالب بزرگ دوران سازی که از  مشروطه ایران
ی عضو هانخبهیک از جهان را وارد عصر جدیدی گرداند، هیچ

نیز  هانظامآن « روشنفکران». از اندنبودههای سرنگون شده حاکمیت
. از اندشدهها نکه جذب آن نظام اندبوده. از میان کسانی اندنبوده

را از خود بیگانه نکرده  هاآنتماعی حاکم، که نظام اج اندبودهکسانی 
 بود. 
اما پیامبران: ابراهیم نسبت به نظام نمرودی بیگانه بود. موسی از      

آن قوم بار آمد.  مسموم قوم زیر سلطه بود. و در خارج محیط فرهنگی
بار  هاسلطهها و زیر مسلط مسموم عیسی و محمد نیز دور از فرهنگ

 آمدند. 
نشمندان که با ابتکارهای خویش دانش بشر را به این پایه از اما دا     

از نظام تعلیم و تربیت حاکم، بیگانگی  ،بدون استثناء اند،رساندهاعتال 
 . ندزادی خویش را بازجستهآهاشان استقالل و عقلجسته و بدان، 

ی زمان هستند، به این قاعده هاشهادتی باال، که هاشهادتاز     
غاز آپیدایش رهبری جدید  اییر بنیادی در یک نظام بتغ :رسیممی
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اُمی است. یعنی  ،این رهبری، نسبت به نظام حاکم گیرد.می
 (3) استکردهنظام او را از خود بیگانه و با نظام یگانه ن

 «انگیزدها پیامبران بر میو او خدائی است که از میان اُمی»     
ر واقع رهبران و روشنفکران دانستن علت این امر مشکل نیست. د     

اندیشند و نمی خاطربدیننظام حاکم مأموریتی جز حفظ آن ندارند. جز 
. کار این جماعت وقتی مدار نظام بر قدرت است، انتقاد کنندمیعمل ن

رشد نیروهای محرکه جامعه و  کهآنآن نیست. توجیه آن است. نتیجه 
« سگ پاسبان»به قولی کنند. ، درک نمیراآنتحول طرز فکر ناظر به 

 .گیرندمینظام موجودند و صاحب خود را گاز ن
جز دلیل باال، یک دلیل اساسی دیگر بر ناتوانائی اینان از درک      

که بنا بر ، وجود دارد و آن اینکنندمیی اجتماعی که تحول هاواقعیت
ز ا ،اتفاقه اکثریت ب ،، بقیه جامعهبرندمیرسم، مدیران هر نظامی گمان 

داشتن قوه رهبری محرومند. از راه ارفاق عموم مردم را نادان و دنباله 
که در مردم نادان و دنباله رو نیست که  شوندمیو بر آن  انگارندمیرو 

است که باید « نخبه»باید عوامل خطرساز را جست، بلکه در اقلیت 
نگران پیدایش عوامل خطرساز شد. مردم اگر هم قوه رهبری دارند، 

 بتدائی است، نادانند و دنباله رو.ا

 ای وجود دارد:قوه رهبری در هر آفریده
داشته و زور یکی  ،در رابطه قوا ،که کندمیقدرت وقتی معنی پیدا      

قدرت قوه رهبری است.  مرکزدر جامعه، نداشته باشد.  رانآ دیگری
 راآنبقیه دارند و  راآن هانخبهاین قوه است که باید همه باور کنند که 

میان اقلیتی که خود را نخبه  ،خوانیممیقدرت ای که رابطه که ندارند تا
که  ایجامعهو دوام بیاورد. زیرا در  دبگردخواند و اکثریت برقرارمی

است، بناگزیر اصل بر  هانخبهتوان رهبری نزد  کنندمیهمه باور 
طاعت، تنها . اصل شدن ادهندمیو همه به این اصل تن  شودمیاطاعت 

: تمامی بنیادهای سیاسی و اقتصادی و آوردمین بباراستبداد سیاسی 
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بر محور این اصل شکل  و اجتماعی تربیتیهنری و  فرهنگی و
معتاد و تخریب به خشونت  قوه ابداع و ابتکار   ،در نتیجه .گیرندمی
 . شودمیانحطاط  گرفتارجامه  شود ومی

که  هاآناند، چه مدار قدرت شکل گرفته همه افکار فلسفی که بر        
که آراء افالطون را دنبال  هاآنو چه  اندگرفتهاز فکر ارسطو مایه 

بدون  ،خویش بنا بر طبیعت ،بقیه ،گرا هستند و بر آنند کهاند، نخبهرفته
خیر  ،و یا قوه رهبری ابتدائی دارند. به هر حال اندشدهقوه رهبری خلق 

. قاعده تاریخی باال، تغییری در باور نخبه گرایان در اطاعت است هاآن
. به تعبیر قرآن هزارها واقعیت را زیر چشم دارند و استآوردهبوجود نی

( چرا؟ زیرا پرستندگان قدرت 1) کنندمیبینند و انکار حق را می
اقلیتی  ،در روابط قوا ،که کندمیهستند و قدرت  وقتی معنی پیدا 

اشند. پس ناگزیر باید حقیقت را در لباس باطل داشته و بقیه نداشته ب
است که بدون پوشانند اینبپوشانند. آن حقیقت که در لباس باطل می

 (: 1)یدآدید نمی، پایپدیدهوجوه قوه رهبری، هیچ 
 «کنیممیو هر چیز را در امام آشکاری احصاء »     
موجود زنده  . زیراآیدمیپدید ن ایبدون این امام آشکار، هیچ شیی     

باید زندگی خویش را در محیط زیست سازمان دهد. این کار را از راه 
در رابطه با  ،هاآن، تجزیه تحلیل هاآنثبت  هاها و دادهگرفتن اطالع

 ،سرانجام و  هاآنکه در اختیار دارد، ارزیابی  هامجموعه اطالع
.  این بردمیبه انجام  ،تصمیمیها در ابتکاری و یا گرفتن نآبکاربردن 

 ایپدیده، در هر کندمیرا  هااینامام مبین که این کارها و بیشتر از 
تصور کرد که در او قوه رهبری وجود  توانمیرا ن ایپدیدهوجود دارد. 

 نداشته باشد. بدون این قوه، پدیده، پدیده نیست. وجود ندارد.
یدند دانش اندیشالبته وقتی ارسطو و افالطون درباره رهبری می     

طبیعت به این پایه از رشد نرسیده بود و امروز است که سخن قرآن، 
که دانش طبیعت مثل روز روشن . با وجود اینآوردمیروشنی بدست 

بدون رهبری وجود ندارد، فریفتگان  ایپدیدهساخته که در هستی 
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 شدمی. پیش از این مشکل کنندمیقدرت واقعیت را همچنان انکار 
 گویندمیو  بینندمی. کنندمیرا انکار  هاواقعیتطاغوتیان  فهمید چرا

 اما امروز در پرتو دانش اجتماعی دلیل انکار، آشکار .(1دروغ است )
اگر قدرتمداران بپذیرند که قوه رهبری در است:  کردنیو مشاهده

همه وجود دارد، باید بپذیرند که در اداره جامعه اصل بر 
 ،باید بپذیرند که به جای قدرتمشارکت است و نه اطاعت. 

. و چون باید مدار گرددهر شهروند و جامعه  آزادی استقالل و
گردد و بنابر مشارکت در رهبری بآزادی مدار استقالل و  که پذیرندمین

. و کنندمیگذاشته شود، از راه پوشاندن حق به باطل، واقعیت را انکار 
ها برانگیخته ان اُمیکه هر بار، رهبری از می دهدمیزمان شهادت 

 پذیرتربازتر و تحولها و هر بار نظام اجتماعی بدست اُمی شودمی
آموزند. فریفتگان قدرت، درس عبرت نمی ،. باوجوداینگرددمی

«. عوام قوه رهبری نیست»فشرند که در همچنان بر انکار پا می
در پی ، در قمار برنده وجود ندارد و باز داندمیسان که قمارباز همان

 . چرا؟ پردازدمیهر باخت، جنون آمیزتر بدان 
است که از نظام از دالیل دیگر که بگذریم یک دلیل اصلی این    

جهانی تا نظام خانواده، همه بر مدار زور و بنابراین بر اساس رابطه 
. این رابطه است که باید دگرگون اندگرفتهزیر سلطه، شکل  – گرسلطه

 گردد. 
 

 :( و شهید در این دگرگونی بنیادی1ط )نقش اُمت وس
وسط را « مفسران»، که اندشنیدهبسیارند کسانی که خوانده یا      

اند. این مفسران رو گفتهو امت وسط را امت میانه اندکردهمیانه معین 
چرا که در  .اندکردهاجتماعی معنی  قرآن را بدون عنایت به واقعیت

در نظامی  توانمیرو کیست؟ چگونه نهزیر سلطه، میا -گرسلطهرابطه 
، گرسلطهکه از دو جزء ترکیب شده، یکی زیر سلطه و دیگری 
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ان نیست؟ زیر سلطه گرسلطهرو در شمار میانه گرسلطهروی کرد؟ میانه
ست که در نظامی از انیست؟ حق آن هاسلطهرو در عِداد زیر میانه
 ه، بمعنی اکم شدن و اینی یعنی وسیله کار قدرت حرومیانهگونه، این
اُمت مراد قرآن نیست. به بیان قرآن، اینان ضالین یا گمراهانند.  ،یقین

. نه ستمگر و گرسلطهوسط امتی است که نه زیر سلطه باشد و نه 
امت  ایجامعهکه و برای این .(3) دیده باشدو یار  ستم پذیرستمنه 

زیرسلطه  -گرسلطه یِوسط بگردد، باید از نظام جهانی، ملی، خانوادگ
 بگردد. زاد آو بدر آید و مستقل 

و خود زیر  جویدمیاُمت وسط، اُمتی است که سلطه بر دیگران ن     
آزادی  استقالل و بر یشو مدار  نظام اجتماع رودمیسلطه دیگران ن

یعنی قبول وجود قوه رهبری، نزد همه و باور به اصل مشارکت در اداره 
 (:1جامعه است )

 «است هاآنتدبیر امور به شور میان »     
بدون اذعان به وجود قوه رهبری نزد همه و بدون بنا گذاردن بر      

. زیرا وقتی کندمیمشارکت عموم در رهبری، اُمت وسط تحقق پیدا ن
اصل بر مشارکت نیست، ناگزیر بر اطاعت است. و وقتی اصل بر 

ی مدار بر زور است، بر زور است و وقت هارابطهاطاعت است، مدار 
که به انواع مکرها فریبشان  اندگرفتهدارند از کسانی  راآنکه  هاآن

چون و چرا خلق برای اطاعت بی اندکردهکه باور  جاآن. تا اندداده
، هاسلطهها و زیر گرسلطهبا این نظام، جامعه  ایجامعه. اندشده

د اُمت وسط انتومی( این جامعه ن8ها است )مستکبرها و مستضعف
بگردد. باید مستکبر و مستضعف، هر دو از استکبار و استضعاف، آزاد 

 اُمت وسط بشوند. ایجامعهو یا جمعی در  ایجامعهشوند، تا 
که این اُمت صفت اساسی دیگر، یعنی صفت شهید را و برای این     

 پیدا کند، باید بتواند آینده را در عمل اجتماعی خود، حال کند.
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 (3« )شهدا بالقسط»و « داءللهشه»
است که قسط حالت نه استکبار و نه سخنی که جملگی برآنند این     

است. این خط،  خط عدلاستضعاف است. شهادت بر قسط، عمل بر 
دو انحراف، یکی استکبار و دیگری استضعاف را از میان می گذرد. 

ر خط است که عمل بیعنی نه آن و نه این است. معنی این سخن آن
 همانی دارد، بنابراین، عمل، خالی از تناقض است. با خود اینعدل

 است. نهایتبیآزاد، و زمان آن  مستقل و
 ،که از زور و تأثیرات آن ندآنان .خدا، آزادگانندبخاطر شهیدان      

زیرا . شوندمیآزادند. در اندیشه و عمل گرفتار تناقض ن مستقل و
لِله هستند و « شهداء»خالی است.  از زور هاآناندیشه و  عمل 

همانی با خود، این هاآنزیرا اندیشه و عمل  .«قوامین بالقسط»
ی دور را در وجود هاآیندهند توانمیست که ا جادارند. از این

است که  هاآنخود به مثابه الگو حال کنند. در اندیشه و عمل 
ی هایندهآی دور، هاآیندهد چشم انداز فرح بخش توانمیجامعه 

را ببیند.  زادیآدر استقالل و  آزادی و رشدزیست در استقالل و 
. کنندمیی نزدیک و دور را در توحید، مجسم هاآیندهشهیدند و 

هستند که شهدا خدا در  هااین. کنندمیقیامت کبری را مجسم 
 (30) شوندمیرستاخیز 

ینده، با به خاطر اهمیت تعیین کننده نقش شهید در حال کردن آ    
که در پی بهار انقالب،  دانیممیتر کنیم: مثالی بیان باال را روشن

که  دانیممی. و استگشتهاستبداد فراگیر واپس گرائی به نام دین برقرار 
سرانجام این رژیم چه خواهد شد؟  پرسندمیهمه از خود و یکدیگر 

؟ ودشمیو از چه راه جانشین  شودمیچگونه پیدا « نیروی جانشین»
 آینده ایران چه خواهد شد؟ و ... 

تا ترس و تردید از آینده از  گویدمیاگر پاسخ را از تاریخ بخواهیم،      
جنبد. اما ترس و تردید از آینده از جای نمی ایجامعهبین نرود، هیچ 
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زمان که جامعه در ؟ پاسخ تاریخ این است: آنرودمیچه وقت از میان 
. کندمیپیدا  ،تصور کم و بیش روشنی ،یندهآاز عملکرد رهبری جدید، 

ی هاخواستجدید،  هایرهبریاغلب   ،پس از پیروزی :گویدمیتاریخ 
آینده بعد از  ،همه. با ایندنکنمیی مردم هاخواستقدرت را جانشین 

 . شودمیانقالب هرگز چون گذشته ن
برای : دهدمیاست که تاریخ به دست  ایقاعدهبیان قرآن، بیان      

اینکه جامعه چشم انداز آینده را امیدبخش بیابد، باید رهبری جانشین، 
اگر طبیعت  ،طبیعتی غیر از طبیعت رهبری حاکم داشته باشد. بنابراین

 رهبری حاکم استبداد فراگیر است، طبیعت رهبری جانشین باید
استقالل د ترجمان توانمیآزادی فراگیر باشد. کدام رهبری  استقالل و

ادی فراگیر باشد؟ آن رهبری که بیان و عمل او خالی از تناقض آزو 
عمل  همگانیاست که وقتی کسی بر خط وجدان  خاطربدینباشد. 

. شودمی، عمل او از زور خالی کندمیعمل  عدل، وقتی بر خط کندمی
و ملتی را متحد  شودمی. ملت شودمی. ابراهیم گرددمیبدون تناقض 

در  ،معادی که ،معاد بزرگشود. می« هداءللهش». به تنهائی کندمی
تا جائی که کسی درباره  دنگردمیآزادی فراگیر  استقالل و ،آن

 ،در پندار و گفتار و کردار خویش ،را گیردمیدیگری تصمیم نیز ن
، نهایتبیدر آن و آنی در  ینهایتبی. شودمی. شهید کندمیحال 
و  گرددمیزمان مرجع  است کهگشتهحال  یندهآن آ . اینگرددمی

 ،همگانن آن، در نظر کردمیتالش برای باز جستن و دائ
 . شودمیاین  خواست نیروی محرکه تغییر  و .شودمیخواستنی 

باید  .رهبری جانشین پیش از پیش باید بخود بپردازد ،قراربدین     
پاک کند. آن رهبری که در این  هاتناقضبیان و عمل خویش را از 

به بیان  ،، رهبری جانشین است. آن رهبری است کهکندمید جهت رش
، اما رشدی نمایدمیای باریک و نازک و ناتوان در آغاز ساقه ،قرآن
که همگان را به شگفتی  گرددمیتنومند  یو درخت کندمیگیر شتاب
وقتی در نظر آوریم که مردم ما با تجربه انقالب زندگی  .(33) اندازدمی
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بیشتر واقف  هاتناقضهمیت خالی کردن بیان و عمل از ، به اکنندمی
. این اندکرده. در حقیقت مردم رهبری انقالب را تجربه شویممی

. این اندکردهتجربه  ،شدر بیان و عمل پیش از انقالب ،را رهبری
. اما با شدمیرهبری در بیان و عمل پیش از انقالب، خالی از تناقض 

کردن قدرت، بیان و عملی پر تناقض پیدا در پی اصل  ،پیروزی انقالب
تر است. در . با توجه به این تجربه، کار رهبری جانشین مشکلکردمی

کار  سخت بیان و عمل امروز او، آینده باید تجسم پیدا کند و این
 است. 
این کار، کاری ابراهیمی است. جمع پیامبری و امامت است      
نی روزمره است. سیاست و (. یکسانی بیان و عمل در زندگا32)

تدبیری است برای پیشاپیش ساختن جامعه فردا. جام جهان 
. در این کندمینمائی است که در آن، آینده با وضوح تمام تجلی 

 کندمییکسانی بیان و عمل، رهبری جانشین، اصولی را که بیان 
 :آوردمیبه عمل در 

پاک کردن بیان و  ، قدم اول و اساسی که باید بردارد،قراربدین     
 : کندمیعمل خویش از تناقض با اصولی است که پیشنهاد 

و  است، باید در استقاللزادی آو جانبدار استقالل  گویدمیاگر  ●
  ؛مبارزه کند زادیآو رشد کند و در استقالل آزادی 

جانبدار رشد و ترقی است، باید در پیشرفت خویش  گویدمیاگر  ●
ها را طی کند و در هر محیط، سرآمد دانش رفتهفاصله چند قرنی با پیش

است که بدون پژوهان و مخترعان و هنرمندان و ... باشد. راستی آن
. رودمیرشد قوای عقالنی و استعدادهای خالق، استبداد از میان ن

خواهند رهبران عصر جدید باشند باید تحصیل جوانان، جوانانی که می
بدانند و با استبداد و سلطه بیگانه  علم و ترقی علمی را مبارزه بزرگ

 . بگردانند
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است، خود به باور « الدینالاکراه فی»جانبدار اصل  گویدمیاگر  ●
باور »خویش عمل کند و به باورمندان دیگر احترام بگذارد. که فرمود 

 .(31است )« محترم
، به انتظار هاآزادیاستقرار  برای ،جانبدار آزادی است گویدمیاگر  ●
در را مستقر کند.  هاآزادیدر عمل و روابط خویش،  .ییر رژیم نماندتغ

 اندیشه و عمل را از چنبره زور رها کند.  ،قدم اول
بر خط وجدان  اتحادعامل  گرددمی« شهیدالله» ،بدین روش     

سیل استبداد این انگیزد. و سیل انقالب را بر می گرددمی همگانی
. و وقتی که فرو نشست، زمین بردیمفراگیر را چون خار و خاشاک 

جمهوری ، یعنی رسدمی حق به حق دارگردد. جامعه بارور می
 شود.شهروندان برقرار می

 

 اکثریت:« نادانی»اصل شورا و 
 راکه قوه رهبری  پذیرندمیطور که آمد، فریفتگان قدرت، نهمان     

ست سه دسته زورپرستان صحنه سیا ،در همین زمان همگان دارند.
رئیس « »اکثریت مردم نادانند»شریکند که « باور»ایران، در این 

باید از  گویدمیما چه کنیم که قرآن  گویدمی« مجلس شورای اسالمی
رهبر اطاعت کرد. شما یک آیه بیاورید که گفته باشد نباید از رهبر 

 اطاعت کرد ... 
زوم اصل اطاعت از رهبر، بنا بر ل« رئیس مجلس»در طرز فکر      

. در این نظر، اطاعت از رهبری استگشتهپیروی جاهل از عالِم، مقرر 
مقدم و اصل و شوری موخر و فرع است: بهتر است رهبری شور کند، 

 و اگر نه، نه. کندمیاگر خواست نظر اکثریت را رعایت 
 ند و نادانند! نکاکثر مردم اندیشه نمی گویدمیچرا؟ زیرا قرآن      
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روشن است که در نظر اینان میان اصل شوری و اصل  ،جاتا این    
اطاعت از رهبری، تناقض وجود دارد و تناقض باید با تقدم بخشیدن 

 و نادانند! کنندمیبه اصل اطاعت حل گردد. زیرا اکثر مردم اندیشه ن
 هاتناقضزورپرستان رقیب نیز هست، « نظر»، که «نظر»در این      

 دروغ است. زیرا: وجود دارند. بنابراین سخنی
ه نشود، گرفتمیمرحله تصمیم، بر مرحله اجرا مقدم است. تا تصمی. 3

. در مرحله تصمیم، شور ممکن است. اما در کندمیقابلیت اجرا پیدا ن
 . مرحله اجرا شور ممکن نیست

ای در باید پرسید آیا آیه« رئیس مجلس شورای اسالمی»اینک از      
مرحله تصمیم، شور را الزم ندیده باشد؟ آیا یافت که در  توانمیقرآن 

بعد از جنگ احد که جمعی از قدرت پرستان نسبت به درستی اصل 
 (:31شوری، تردید ایجاد کردند، نگفت )

 «در امور با مسلمانان شور کن.»     
و هر کس شور  شودمیو علی نگفت هر کس استبداد کند، هالک      

 (؟31) دگردمیکند در عقل دیگران شریک 
، اصل شوری بر اصل اطاعت تقدم دارد زیرا تصمیم بر قراربدین     

اصل  اطاعت ناممکن است و اجرا مقدم است. و در مرحله تصمیم،
 مصوب و مصرح قرآن شوری است. 

، این شودمی، به اجرا گذاشته گرددمیتصمیمی که به شور اتخاذ      
 (:33یروی گردد که فرمود )تصمیم است که در مقام اجرا باید از آن پ

 «وقتی عزم بر اجرا کردی به خدا توکل کن»     
که وقتی اکثریت با نظر زورپرستان موافق  دانیممیو به تجربه      
چون و چرا به اجرا در آیند. اما وقتی ها باید بی، تصمیمشودمی

که است  رواین. از زنندمی، از اطاعت سر باز شودمی هاآنمخالف نظر 
مسلمان، کسی که از زورپرستی و عوارض آن آزاد است، در مقام اجراء 

 ( و باید اطاعت کند.31نباید به راه نفاق برود )
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 . وقتیکندمیدر جامعه استبدادی، اکثریت و اقلیت معنی پیدا ن. 1
 ،آزادی نیست، مبادله آراء و عقاید نیست. در این جامعه استقالل و

گرائی است. . زیرا استبداد اساس واپسنندکمیاکثر مردم اندیشه ن
، اکثر مردم در هاجامعهجامعه استبدادی جامعه واپسگرا است. در ا ین 

اکثرالناس »و نادانند.  کنندمیپایبندی به زور و استبداد اندیشه ن
 .(18)ها هستند این« الیعقلون

د زده است که چون جامعه استبداراه چاره کدام است؟ آیا راه این      
، همچنان باید از اندنبودهشور  وردهآفرها در آن، تصمیم ،و استبوده

اصل اطاعت پیروی گردد؟ اگر از همان اصل اطاعت پیروی گردد، چه 
؟ وقتی شور نیست، رأی و نظر واقعیت عینی کندمیچیز جامعه تغییر 

زیرا امکان آن  کنندمیاندیشه ن خاطربدین. اکثر مردم کندمیپیدا ن
که اکثر مردم از جهل به علم گذر کنند و اندیشه نیست. پس برای این

بنا بر شور بگردد  .دنآزادی جای استبداد را بگیراستقالل و کنند باید 
 ست که:رواینو اکثریت معنی پیدا کند. از 

شور  هاآندر امور با »و « است هاآنتدبیر امور به شور میان »     
 «کن
، این است که سخن قرآن را آورندمیتان در کار فکری که زورپرس     

اکثر مردم، غیر از اکثریت آراء مردم در لباس باطل می پوشانند: 
برخورد  ،آزادی استقالل و است. تا وقتی شوری در کار نیاید و در

 .آراء و عقایدی واقع نشود، اکثریت آراء وجود ندارد
، پذیردمیاجتماعی کاهش ای که میزان و بار زور در روابط به درجه    
کنند، نظر اکثریت به خط وجدان بیشتر واقعیت پیدا می هاآزادیو 

. راه کاستن از بار زور در روابط گرددمیتر و حق نزدیک همگانی
و  هاآزادیواقعیت بخشیدن به باز یافت خودانگیختگی و اجتماعی، 

ی شور ، و اجرای تصمیماتدر مرحله تصمیم ،یاساس قرار دادن شور
است. سخن قرآن صریح است و محتاج هیچ  توسط برگزیده شوری
 تفسیری نیست. زیرا:
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در پیامبری، نه تصمیم و نه اجرائی در کار است. پیامبری  ●
 ابالغ وحی است.

توحید،  اصل در امامت یا تدبیر امور جامعه و رهبری آن بر ●
 هم تصمیم و هم اجرا در کار است. 

به اجرا کردن و یا اجرا نکردن نظر  شودمیعزم رهبری راجع  ●
جمع اگر اجرا نکند یا باید به خاطر مخالفت آن با وحی باشد 

زیرا در مقام ابالغ وحی، نه تصمیم  .که بنا بر فرض محال است
و نه اجرائی در کار است. پس در عدم اجرای نظر شوری، پای 

کار  ، پای سخن پیامبر و تحمیل نظر او درآیدمیخدا در کار ن
 .آیدمی
که  برندمی، از یاد سازندمیچه تناقضی! زورپرستان در دروغی که      

و  گرددمی. مستبدی که به قول علی، هالک گردانندمیپیامبر را مستبد 
در زمره طاغوت است. زیرا خالف امر خدا  او ،بنا بر صریح قرآن

کن پس در امور شور  گویدمیاست. وقتی وحی نیست، خدا به پیامبر 
است و رعایت نکردن آن در شمار طاغوت در  کردنامر خدا شور
 آمدن است.

در قرآن، اصل بر شوری است. پیامبر حتی اگر مخالف  ،ساناین     
. در گذاردمیبه اجرا  راآنو  کردمینظر شوری بود باید به خدا توکل 

ح . این آن اصل صحیشودمیمرحله اجرا، اطاعت حتی بر پیامبر واجب 
از راه مکر و  ،و اندکردهو همواره معتبر است که استبدادیان وارونه 

 . اندساختهوسیله توجیه استبداد کفرآمیز خویش  ،فریفتاری
رهبری جانشین، باید این حقیقت یعنی اصل شوری را از لباس      

. این بگرداند خویش عمل روزمره، راهبر را اصلباطل بدر آورد و این 
آزادی، عاشق استقالل و اشق باشد، عاشق حق، عاشق رهبری باید ع

دست « شهداءلله»عدل، عاشق قسط، عاشق توحید بگردد تا به مقام 
 یابد. گوهر شب چراغ، چنین عاشقی است.
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در مهاجرت، اصول راهنمای اسالم، موضوع مطالعه مجدد قرار  ٭
. مسائل رهبری، در خطوط اصلی در فصل شتندو تکمیل گ ندگرفت
 .اندشدهت، مطالعه امام
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 مأخذ و توضیح ها:
 31قرآن، سوره جمعه، آیه  -3
 و .. 13تا  11 هایآیهقرآن، سوره انعام،  -1
 31قرآن، سوره یس، آیه   -1
 هایآیهو اعراف،  311و  303 هایآیهانعام،  هایسورهقرآن،  -1

 313و  311
 8و مائده آیه  311و نساء آیه  311بقره، آیه  هایسورهقرآن،  -1
 338کالم علی، نهج البالغه فیض االسالم، ص  -3
  18قرآن، سوره شوری، آیه  -1
 و ...  11و  13 هایآیهو سبا،  1قصص، آیه  هایسورهقرآن،  -8
 8و مائده آیه  311نساء آیه  هایسورهقرآن،  -3

و  81 هایآیهو نحل،  13و ق آیه  13نساء، آیه  هایسورهقرآن،  -30
 و ... 11و قصص آیه  83
 13قرآن، سوره فتح، آیه  -33
 11و آیه  311قرآن، سوره بقره، آیه  -31
 کالم علی -31
 313، آیه عمرانآلقرآن، سوره  -31
 3311 ص کالم علی، نهج البالغه فیض االسالم، -31
 313، آیه عمرانآلقرآن، سوره  -33
و منافقون  331و  333 هایهآی، عمرانآل هایسورهقرآن،  -31
 33تا  3 هایآیه
 دانندمیکه اکثر مردم ن استآمدهها در قرآن، در بسیاری آیه -38

و ...( و گاه نیز  18و نحل آیه  38و  10و  13)سوره یوسف آیه 
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 1و حجرات آیه  301)سوره مائده آیه « اکثر هم الیعقلون» استآمده
ا سخن از کافران، هدر این آیه( 11و فرقان آیه  31و عنکبوت آیه 

  قربانیان زورپرستی است.
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 3 – شهادت و عشق
 

 :ها.عشق در فرهنگ3
     
فرهنگ مردمی، عاشقی که با معشوق به راه دوگانگی رود، او را  بنابر 

. برای پیدا کردن او، باید جهان را زیر پا بگذارد؛ باید هفت کندمیگم 
 س آهنی به تن پاره کند تا مگر معشوق را باز یابد. دست لبا

داوطلب عاشقی، باید  ،الطیر عطاربنابر منطقدر فرهنگ عارفان،     
هفت شهر عشق را پشت سر بگذارد تا به وصال معشوق رسد و 

 جاودانه سیمرغ عشق بگردد. 
در فرهنگ دین، پیامبران برای رسیدن به مقام شاهد دست کم باید     
هفت ابتال موفق بدرآیند. عشق در گرو به کمال رساندن  استعداد  از 

( شاهد باید وجودش 3« )دین حز محبت نیست»داشتن است. دوست
داشتن محبوب، . در فرهنگ توحید، دوستسراسر محبت باشد

در گرو بیزاری از غیر او نیست. در گرو دوست داشتن همه 
 ی او است.هاآفریده

ایران، کشوری که بر دوام چهارراه حوادث در فرهنگ سیاسی     
ی مکرر و مستمر بوده و هست، داوطلبان ایران هاجنگبزرگ و میدان 

  دوستی باید هفت امتحان را با موفقیت بگذرانند:
 
و استوار « صفت»رشد شخصیت به علم و ایمان تا پیدا کردن . 3

و در  شوندمیکردن ایمان. بسیارتر از بسیارند که وارد میدان سیاست 
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و باور به  شوندمیصفت ، بیشوندمی. با صفت نمانندمیهمین مرحله 
 و ...  شناسندمی« دون شأن روشنفکر»ای را هر عقیده

 
استقامت رای و کاردانی و پیگیری و مانع شکنی و وفا و صدق. . 1

است که داوطلب دیگر با  یپیروزی در این دو امتحان بدان معن
ها...( از پا ها و تحبیب)بهتان، ناسزا و تهدید ی تخریبیهاروش

  درآمدنی نیست.
 
بی نیازی از مال: دست طمع در مال دیگری و مال دولت نباید . 1

یابی به دراز کند. در کشوری که قدرت سیاسی از جمله برای دست
سیاسی دست پاک، بسیار اندک  و زنان قدرت مالی است. مردان

نها نمره آ امتحان پاکی دست و پاکی چشم، به در پی ،اند. جامعهبوده
ها است و بسا در محاصره قدرت ،گرداگرد ،زیرا ایران .دهدمی قبولی
 اند.به دشمن فروخته وطنهای ناپاک در ازاء مال، ناموس دست

  
 هاشهوتبند شناس باشد. پای« ناموس»چشم پاکی: پهلوان باید . 1

را را نبخشد. در کشوری که قدرت نباشد و به خال دلبر، سمرقند و بخا
« سکسو پلتیک»، اهمیت گرددمیاستبدادی بر مدار روابط شخصی 

 وطن ،چند نوبت ،نیازمند توضیح نیست. تاریخ را باید خواند و دید
. هر استشدهبیگانگان میدان تاخت و تاز  ،«ضعف»این  بخاطر ،ما

 . گذاندمیاقی نی روزمره، نیازی برای مراجعه به تاریخ بهاتجربهچند 
 
و مردم دوستی: داوطلب عشق به میهن و مردم، باید  وطن. 1

میان ایرانیت و باور خویش، هیچ دوگانگی نپذیرد. مقام این 
عشق، مقام پیشی و پسی نیست. اگر مسلمان است، باید اسالمیت 
و ایرانیت را یک باور بشناسد. اگر به دین یا مرام دیگری است، 

و مرام خویش را یکی بداند. تا هرگز، هرگز، به  باز باید ایرانیت
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خدمت هیچ قدرت خارجی در نیاید. هرگز، هرگز، بهیچ عذر و 
ای پای قدرت خارجی را در امور داخلی باز نکند: اَنیران را بهانه

  .دهدندر ایران دخالت 
 
اخالص در عقیده و عمل به گاه داشتن قدرت و در زمان از دست . 3

اند و به امتحان باال را با موفقیت گذرانده 1که  هاآنند دادن آن: بسیار
در زمان ما، در همین ماه و همین روزها، خمینی در  .اندرسیدهقدرت 

ملتی بزرگ، به قدرت رسید. در مقامی که باید  مانندبیپی انقالب 
و از عهده وفای به عهد بر  دادمیامتحان اخالص در عقیده و عمل 

ها به قدرت، تواضع نشسته بر مسنددرت زبون شد. آمد، در دست قمی
همه بزرگی بدست آورده بود، چنان تکبرها برگشت و شخصیتی که آن

.  و چه بسا گرددمیناچیز شد که سرنوشتش به روزگاران مایه عبرت 
و برای دوباره رسیدن به  اندآوردهکسان که تحمل دوری از قدرت را نی

: پهلوان نباید در انددادهاز دست  گوهر شخصیت را برایگان ،قدرت
پی مقام رود. مقام را اگر پذیرفت از راه مسئولیت شناسی بپذیرد و اگر 

دوستی، باید  وطنانتخابی پیش آمد میان حفظ مقام و یا حفظ باور و 
ئی است که مردم آن قدرت را به جاناایر :گویندمی از مقام بگذرد.
ینده قدرت عاشق وطن و جو ،در حقیقت .دهندمیجوینده آن ن

طالبان قدرت نیز حریص قدرت بودن   ،رودوستدار مردم نیست. از این
ی تاریخ که نتایجشان هاتجربهکه بنا بر  جاآناز کنند. خود را پنهان می

، گدایان قدرت از راه دهندمیوجدان تاریخی مردم ایران را تشکیل 
دا کردن با بیگانه به سرسپردگی به بیگانه و یا دست کم سر و سِرّ پی

 . نگرندمیبه چشم بد گمانی را  ، مردم اینگونه کسان اندرسیدهقدرت 
 
و مردم، در پرتگاه قرار  وطنکه داوطلب خدمت به  رسدمیو زمانی . 1
تاریخ شهادت  .یکی را انتخاب کند« آل»و  حق: باید میان گیردمی
قول افالطون، که شمار داوطلبان موفق سخت اندک است. به  دهدمی
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و دار و دسته ابزار اصلی  شودمینیازهای قدرت اصل  ،مداریقدرتدر 
حق، حق را انتخاب کردن، کار  و . میان دار و دستهگرددمیقدرت 

هنرمندان فرید است. ایوب و ابراهیم و محمد از این ابتال به زحمت 
به خاطر  که خمینی دین و ملتی و انقالبی را بینیممیپیروز بدر آمدند. ن
 خود از دست داد؟« آل»و در واقع « روحانیت»ابزار قدرتش یعنی 

، در نظر، از حقها است. زیرا تنها شدن با ینترسختاین ابتال از     
 زادیآحق و بیان استقالل و دست رفتن همه چیز و بخصوص شکست 

. پهلوان پیروز آن کسی است که بتواند نه بگوید و بر سر کندمیجلوه 
 . ایستداستوار بحق 
، عاشقان بزرگ و شوندمیموفق  هاناداوطلبانی که در این امتح     

. شهیدان با شوندمیمظهرهای پایدار در وجدان تاریخی ملت خویش 
 ارج و منزلت تاریخ ایران، این پهلوانان پیروز و عاشقان کامیابند. 

آورده تنها دو حکیم فردوسی، در تاریخ دراز چند هزاره که به نظم      
است. این دو کس رستم و کس را در خور جهان پهلوانی یافته

 اسفندیار از هفت خوان گذشته اند و پیروز.
این نظر  .ی دیگر قهرمان پرستندهاملتایرانیان کمتر از  ،قراربدین     

، نشیندمیکند و به پرستش او را پهلوان و قهرمان میکه ایرانی یکی
و در سرزمینی  هاجنگا حیات ملی در صحنه دائمی نادرست است. زیر

ی دور و هاقدرتکه هنوز و باز مرکز مبادالت و نیز مخاصمات 
ی هاقدرتنزدیک است، با کمترین القیدی نسبت به خطر حضور 

. تا افتدمیی ایرانی، به خطر هاقدرتبا  شانانیرانی و احتمال پیوند
، مردم این کشور، کار را جز به ایران، ایران بود و دوران انحطاط نبود

ای چون . اگر تنها ایران، حماسهدادندمیدست عاشقان ایران، ن
شاهنامه دارد که عرصه قهرمانی، مرز ایران و انیران است، به خاطر آن 
است که ایران برای ادامه حیات، برای ایفای نقش خویش در اعتالی 

ر این هفت آزمایش فرهنگ بشری، به مردان و زنانی نیاز دارد که د
های هفت خوان را حکیم ما، صحنه ،سانبدین .شوندمیپیروز 
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ی اجتماعی هاواقعیتآراسته است. اما مایه کارش همان  ،هنرمندانه
ی دینی هاکتاباست که در  رواینهستند که استمرار تاریخی دارند. از 

هفت ابتال اوستا و تورات و انجیل و قرآن نیز، داوطلبان رهبری باید از 
موفق بدر آیند. داوطلب این ابتالهای پرخطر باید استعداد دوست 
داشتن را به غایت داشته باشد. و ورزشی جز ورزش دوست داشتن 

 نکند. 
 

 پرورش استعداد دوست داشتن:. 2
 

وقتی بنای آفرینش بر فطرت و فطرت توحید است، پس انسان با      
. و حق با عارف است که عشق استشدهاستعداد دوست داشتن آفریده 

و اگر توحید، بدون عشق، سخنی میان تهی  داندمیرا اساس هستی 
است و اگر دین جز محبت نیست، پس قرآن باید روش دوست داشتن 

 باشد و شهادت را عشق در کمال خویش بشمارد و هست:
 

 :انقالبی در طرز فکرها .2.3
قتی تضاد اصل و وو  گرددمیثنویت وقتی در تضاد خالصه      

، انسان از بنیاد هستی معنوی خویش یعنی شودمیتوحید فرع 
. اما این محرومیت، محرومیتی گرددمیدوست داشتن محروم 

  .شودمیساده نیست بغرنج است: عشق در کینه از خود بیگانه 
که درس  هادیناین از خودبیگانگی، خاص ناباوران به خدا نیست.      

به تضاد، میان عشق ورزیدن « رُهبان»در پی گرایش عشق بودند نیز، 
تناقض قائل  ،بیش از تضاد ،ی خداهاآفریدهبه خدا و دوست داشتن 

 (: عشق به خدا نیازمند بیزاری جستن از غیر او بود و هست.1شدند )
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توحید روش مبارزه با طرز فکری است که مدارش بر زور        
سیری جدالی، با هم بسر  است و بر این مدار، کینه و عشق در

. در اندیشه گرددمی. و همواره کینه بر عشق پیروز برندمی
ی خدا جدا نیست. هاآفریدهتوحیدی، عشق به خدا از عشق به 

عشقی که با کینه همراه باشد، عشق نیست، فریب است. کسی 
ی خدا را دوست هاآفریدهد خدا را دوست بدارد که توانمی

را بشناسد و بدو  د دوست بدارد که خداتوانمیبدارد و کسی 
بورزد. این عشق، عشق است. زیرا بر تضاد بنا نگرفته و با  عشق

 کینه همراه نیست. 
همراه  هاآفریدهاما اگر در توحید، عشق با بیزاری و دوری از      

ی زور هااسطورهنیست، با بیزاری از تضاد و مظاهر آن، با بیزاری از 
 (:1همراه است )

و به آن بتان  کنندمیبرخی از مردمان، غیر خدا را با خدا همانند »     
، اندآوردهکه ایمان  هاآنورزند که در خور خدا است. و عشقی می

 ...«ورزند بیشترین عشق را به خدا می
تجلی عشق به آفریدگار، عشق به آفریده است. و بُروز  قراربدین      

 (:1این عشق به نیکی است )
 .«داردمیو نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست »      
توجه را از  -حتی گذرا –ی ابا  این وجود، بسا هست که عالقه     

. این نیز از راه و رسم عاشقی بدور است. رنگی پریده گیردمیمحبوب 
 هاآفریده. عالقه به گرداندمیاز تضاد دارد و دیر یا زود عشق را تباه 

بت به معبود است. اگر جز این شود میوه ممنوعه پرتوی از مح
، همان که آدم خورد و عشق و معشوق را گم کرد. فرزندان آدم گرددمی

باید از هفتخوان هستی بگذرند تا از نو به وصال معشوق رسند. باری 
سلیمان به محبت اسبان تندرو، نیایش محبوب را از یاد برد. او خود 

 (:1) گویدمی
 «اسبان، از یاد خدا غافل گشتم. از محبت»    
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و جلوه تمام نمای عشق به محبوب، انفاق چیزی است که آدمی     
. در مقام عشق، ایثار، رنجبار نیست، همه فرح و داردمیسخت دوست 

لذت، همه نشئه آور است زیرا در خانه هستی راه وصال به معشوق این 
 (:3است )
زی را انفاق کنید که دوست به مقام نیکان نمی رسید مگر چی»     
 «دارید.می
شهید، عاشقی است که در انفاق هر آنچه خواستنی است،  سانبدین     

حاتم شده و بدین انفاق به وصال معشوق رسیده و همه نیکی و همه 
 .  استگشتهعشق 
و اگر حیات بر مرگ پیروزی جسته، اگر انسان افتان و خیزان      

ئولیت رهبری در سخت راه رشد را حق امانت خدائی یعنی مس
ئی است که دوست هانا، به یمن وجود انساستآوردهبجا 
را. به شهادت تاریخ،  هاآفریدهرا و  هانااند انسهداشتمی

و  اندرهبرانی بوده کارها ها، کشتارها، فسادها و انحطاطخرابی
، دل را ماالمال از غیظ مداریقدرتکه بخاطر هوس  ندهست
و اگر نبود که دوست داشتن فطری انسان است و  نداکرده

، برابر طاغوت قد هاآفریدهنبودند رهبرانی که از راه مهر به 
 فراشتند، امروز از انسان چه بر جا بود؟امی
در یکی از مراحل عمر  –مقایسه دیالکتیک انسان گرای مارکس      

 ایجامعهدر کارگر و سرمایه دار را در جامعه،  خواهدمیکه  -خویش
آزاد از تضادها، از غیریت برهاند و در انسانیت آشتی بدهد، با 

گرای استالین که شرط بهروزی یکی را نابودی دیالکتیک قدرت
: آن کندمی، رنگ هرگونه تردید را از اندیشه پاک دهدمیدیگری قرار 

، کندمیاندیشد و راهی به محرومان پیشنهاد ماتریالیست نیز که می
دارد و در عشق بهترین چیز، عمر اندیشمند بگوید دوست می وشدکمی

توز، سازندگی بر . تا این زمان از کینهکندمیخویش را هدیه 
.  خمینی پیش از انقالب و روزهای انقالب را که مگس را استآمدهنی
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دانست با خمینی نشسته بر نیز نمی کشت و شاه را هم اعدام کردنی نمی
، مقایسه کنید: بیندنمی، و دیدمیکمه را نیز الزم نمسند قدرت که محا

کینه بدل شد؟ عامل تباهی عشق یکی است:  نآن عشق چگونه به ای
. با کین همراهند مداریقدرتخدامداری با عشق و قدرتمداری، 

: آدم آیدمیتر بنظر اینک سخن قرآن درباره میوه ممنوعه باز هم روشن
، میوه ممنوعه را خورد و ن گشتنددر پی تحصیل قدرت مطلق و جاوی

گوهر عشق را از دست داد. به دیگر سخن انسان در پی قدرت زدگی، 
د توانمی. دیگر ندهدمیبنیاد هستی خویش، یعنی عشق را از دست 

: گفتمیبود که معاویه به هنگام مرگ با تلخکا روایندوست بدارد. از 
از زیبارویان و  در این جهان قدرتی بدست آوردم که کسی نداشت.

اما افسون که هیچ . یافتمرا خواستم،  کس و هرچهها، هر خواستنی
ندانستم محبت چیست؟ ای کاش این همه را در ازاء آنی از 

 دانستم محبت چیست.م و میدادمیزندگانی علی 
سازندگی و رشد، ابداع و ابتکار، فن و هنر، خِرَد و دانش، شهادت      

محبت  دانندمیهستند که آنی دارند و  هاآنآورد  و عشق همه و همه ره 
 چیست. 

ترقی و رشد در گرو پرورش استعداد دوست داشتن است.  قراربدین     
که در تاریکی استبداد، گوهر عشق را گم کند. این  ماندمیملتی واپس 

ی هاملترا در نوردد، باید عاشق بشود. در  هافاصلهملت اگر بخواهد 
را  هاآننر دوست داشتن را پرورش داد. باید هه، باید از رشد ماند

پیمایند و چه بسا در وقت ره صد ساله را یک شبه میعاشق کرد. آن
. معجزه عشقی که محمد در شوره جویندمیها پیش رشد از رشد یافته

ای برانگیخت، تمدن بزرگی شد که بشریت زار، در جامعه واپس مانده
ساخت. انسان منزلت و حقوق پیدا کرد و بیشتر ی ارا وارد مرحله تازه

قرآن روش برانگیختن این  شت.از آن پهلوان گذار از هفتخوان هستی گ
 ش نخست موانع عشق را باید از میان برداشت:رواینعشق بود. در 
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 موانع عشق .2.2
 را به شرح زیر دسته بندی  اندآمدهموانع دوست داشتن که در قرآن      
 :کنیممی
نفاق پیشگی، مدح بسندی، تفاخر به مال و مقام، نزدیک بینی در . 3

امور و دم را خوش شمردن، گزینش کوری بر بینائی یا جهل بر علم، 
 (1ایمانی و ... )غرور و تکبر، ناپاکی تن و روان، شرک پیشگی و بی

 
غیظ، سستی در باور و تصمیم، ناپیگیری، خیانت پیشگی، بی . 1

)از بهتان، از ناسزا،  هاترسگری، مکاری و حیله ،خویشاعتمادی به 
 ( 8آبروئی، از ... از مرگ و ( و ... )از بی

 
مال دوستی، رباخواری، انواع تجاوزها به مال دیگران )دزدی، . 1

، و تبذیر انحصارطلبی، گنج اندوزی و ...( خیانت در مال، اسراف
 ( 3استکبار ... )

 
ج دادن فحشاء، شهوت گرائی ازدواج خیانت در ناموس و سِرّ، روا. 1

 (30اجباری و ... )
 
ریزی و زورگوئی و تعدی پیشگی، ستم پیشگی، جنگ طلبی و خون. 1

ها، قتل، حتی قتل جوئی، بخاطر ارضاء خواهشویرانی برای سلطه
فرزندان، عهد شکنی، ترجیح خدائی بر مردم بر دوستی با مردم و عفو و 

 (33گذشت نداشتن و ... )
 
فرعونیت، انحصارطلبی در قدرت تا ملک طلق خویش کردن دین . 3

که زمان قدرت صفر و  آوردمیو خدا، گزینش دنیا بر آخرت )بیاد 
 (31است( ) نهایتبیآزادی استقالل و زمان 



 189 

 
ترجیح خود، آل و تبار و آباء و زن و فرزند و دسته و گروه و ... بر . 1

پرستی، رواج کیش ورهسازی و اسطحق، گریز از جهاد اسطوره
 (31، بخصوص کیش شخصیت )هااسطوره

مقایسه این فهرست، با هفت آزمایشی که در آغاز آمد و روش      
. این آوردمیامتحان داوطلبان ایران دوستی و ایران مداری بود، شگفتی 

خاطر است که در دوران انحطاط و در پی سلطه فرهنگی و شگفتی بدان
گانه، از فرهنگ سیاسی و دینی خود، سخت دور سیاسی و اقتصادی بی

آن هفت آزمایش و این هفت دسته موانع، یکی هستند. زیرا  .ایمافتاده
. این تجربه است که استکردهقرآن تجربه مستمر تاریخ را بازگو 

کرده بودند. این تجربه را در دوران انقالب ی دوران انحطاط گمهانسل
شتن را باز جست. موانع عشق ورزی را باز جستند. ملتی هنر دوست دا

های عشق را ترین معجزهالعادهاز سر راه برداشت و انقالب، این خارق
استبدادها « محکم»واقعیت بخشید. کافی است به فرو ریختن بناهای 

تر از این، در تغییری بنگریم که انقالب ما در طرز فکر بنگریم، شگفت
سیم چگونه شد که غرب حامی و از خود بپر استآوردهغرب بوجود 

و به دست نشاندگان خود پناهندگی  سازدمیاستبدادها، اینک رهایشان 
 ؟ دهدمینیز ن
و اگر برآن شویم که عنصر مشترک همه این موانع را بجوئیم،      

: عنصر مشترک موانع عشق، زور است. شودمیشگفتی ما باز هم بیشتر 
است که وقتی زورپرستی تی آنزور و قدرت پرستی است. راس مایهبن

و دست بذر  گرددمی ماالمال، دل از کینه و غیظ دکنمیعقل را تسخیر 
ی خویش را باز آزاداستقالل و . عقل که پاشدمیویرانی و مرگ 

نشاند. گذار و دست نهال دوستی می گرددمی، دل از عشق لبالب یابدمی
فتگانه عشق است. این از زورمداری به آزادی مداری، گذار از موانع ه

 کند. ن در روش گذار ابراهیم و ... و محمد شرح میآگذار سخت را قر
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واپسین فصل را به وصف و تحلیل روش عبور پیروز ابراهیم و      
 . مگذامیبازمحمد از موانع عشق 
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 مأخذ و توضیح ها:
 
 حدیث نبوی -3
کلیسا بر آن است که مجلس خبرگان  در کتاب لوتر و رلئون کستو -1

نیسه در آغاز قرن چهارم دکترین آتاناز بزرگ را پذیرفت. با این کار 
تضاد را به جای توحید نشاند کلیسا یونان زده شد. خدامداری جای به 

سپرد و کلیسا روی به استبداد فراگیر آورد و در این  مداریقدرت
 استبداد تباه کرد و تباه شد.

 Luther et Lꞌeglise, Léon Chestor فصل چهارم
 331قرآن، سوره بقره، آیه  -1
 331قرآن، سوره بقره، آیه  -1
 11و  13 هایآیهقرآن، ص،  -1
 31، آیه عمرانآلقرآن، سوره  -3
 388، آیه عمرانآلو  111و  331 هایآیهبقره،  هایسورهقرآن،  -1

و  13و اعراف، آیه  31و فصلت، آیه  11و حدید، آیه  13و توبه، آیه 
 و ...  10قیامت، آیه 

و توبه،  313و  313و  311و  11، آیه عمرانآل هایسورهقرآن،  -8
 و ...  301و نساء، آیه  18و انفال، آیه  18و حج، آیه  1آیه 
و  313و انعام، آیه  113و بقره، آیه  10فجر، آیه  هایسورهقرآن،  -3

و نحل،  8و ممتحنه، آیه  33 و نحل، آیه 11و  13 هایآیهاعراف، 
 و ...  301آیه 
 11و قصص آیه  18و حج، آیه  318نساء، آیه  هایسورهقرآن،  -30

و یوسف، آیه  31، آیه عمرانآلو  33و نور، آیه  31و حجرات، آیه 
 و ...  10
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، عمرانآلو  10و شوری، آیه  13نساء، آیه  هایسورهقرآن،  -33
و  81و  31و  11و  31 هایآیهمائده، و  310و  333و  13 هایآیه

 و ...  101و بقره، آیه  81انعام، آیه 
بسیار  هایآیهو  1و ابراهیم آیه  38مائده، آیه  هایسورهقرآن،  -31

 11تا  8 هایآیهاز جمله: بقره،  ،هستندکه درباره فساد بر روی زمین 
 31آیه و نساء،  31و  31 هایآیه، عمرانآلو  113تا  113و  11و 

و  11و  13و  11 هایآیهو اعراف،  31و  11و  11 هایآیهو مائده، 
 311و  33و  83و  10 هایآیهو یونس،  11و انفال، آیه  81و  13
 و ..  81و  81 هایآیهو هود،  311تا 
 و کتاب کیش شخصیت  31قرآن، سوره بقره، آیه  -31
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 2- شهادت و عشق
      

 ان عشقهفت خو
 

 داشتن و شدن .3
 

خوان اول، خوان  تعلقات است. گذار از این خوان، به داشتن را      
رها کردن و شدن را اختیار کردن است. پایبندی به داشتن، در جا زدن 

آزاد شدن از بند داشتن و و خسته شدن و مردن در گندیدگی است. 
مین در  پی شدن، هستی زیبا و آرمانی را پی جستن، عشق ه

 است.
، زندگی در گذشته است. شدن، زندگی درحال «داشته»پایبندی به      

برخوردار  بکمال ،یآزادیا استقالل و  ،از خودانگیختگیو آینده و 
است. داشتن، گریز از ماجراهای ناشناخته است و شدن،  شدن

کردن همراه است و ها است. داشتن، با ترس از گمجستجوی تازگی
« هاداشته»یافتن. داشتن، از خود بیگانه شدن در  شدن، با شجاعت

است و شدن، رهائی از آن بیگانگی و یگانگی با خویشتن است. 
از خوان هستی است و از هستی به جُوی بسنده  خواریداشتن، ریزه

کردن است و شدن جُوی عشق به خرمن مه و خوشه پروین ندادن، 
 دره ساختن است. هستی را با خود یکی و خود را با هستی یگان
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 ،نآدر معنای نقد و سرمایه کردن  ها،«داشته»گذشتن از 
 بخاطرخواهی یگانگی با هستی، عشق همین است.

به داشتن دلخوش کردن، چشم پوشیدن از حرکت رشد است. زیرا      
بنا بر قاعده جاری در هستی، هر فردی، هر گروهی، هر ملتی به 

اد، از ترقی و رشد افتاد گرفتار بسنده کرد، از حرکت افت هاداشته
ها، مرگ در لجن زار انحطاط شد. عشق را گُم کرد و به بدترین مرگ

است که در خوان اول عشق،  رواین، از پای در آمد. از هادشمنی
ها، کمین «موجودی»ها و دلبستگی به وابستگی و تعلق خاطر به داشته

ماندن در تعلقات  باید باشد و از« اُمی». هر پیامبری اندکرده
عاشق در خانوادگی، فرهنگی، مالی، سیاسی و ... خود را رها کند. 

، تا وصال به معشوق، باید به دست بیاورد و در هاناتمامی خو
ها برد. بدست آورده نماند. به دست آورده را بکار تحصیل تازه

دل نبستن است.  بدان و نقراری عاشق همین به بدست آوردبی
تکار و خالقیت بر دوام، به جسارت و شجاعت قدم ابداع و اب

ها، عشق همین است. نیروی حیاتی گذاردن در وادی ناشناخته
ست رواینهر فردی، هر گروهی، هر ملتی همین عشق است. از 

های بسیار پیش ها، مسافتو شدن هاتنکه وقتی عاشق در گذش
زیرا  ،شودمیابراهیم ملت  .گرددمی، ملتی، بشریتی افتدمی

 .گرددمیمظهر عشق و نیروی بقا 
، که پایبند گردندمیدچار یأس  ،هاناکامیدر پی  ،که هاآن     
، یا مانندمی -بیش نیستند هاناکامیکه خاطره  -های خویش داشته
، در تحصیل دانش، در تحصیل مال، در رسندمیئی که به جائی هاآن

توقف  ،در آن ،. وتحصیل هنر، در تحصیل دوستی و همسری و ..
. قانونی که بر جا مانده را شوندمیشفقت قانون گرفتار حکم بی کنندمی

. باید رفت، رفت، رفت. در گرداندمیمحکوم به پوسیدگی و مرگ 
ی رشد را به فراز رفتن اغم گذشته ناکام یا با کام نماندن و بلند

 عشق همین است.
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ز اگر به جائی برسند و در آن نی روندمیکه در پی زورمداری  هاآن     
نیز  هاآنست که رواین. از آیدمیجا به سراغشان بمانند، مرگ در همان

که  دانندمیدوند، می دوند و ندوند، میقرار در پی قدرت بیشتر میبی
آزادی استقالل و . در حقیقت اگر در شوندمیتر به مرگ نزدیک

 ،آورد، در زورمداریتی میمداری، بنا بر قاعده، دوندگی و رشد، هس
 شوندمیقدر زیاد آن« هاداشته». چرا که آوردمیدوندگی مرگ زودرس 
، که قدرتمدار را گرددمیپرخرج و پُر قهر  ایاندازهو نگاهداری شان به 
آزادی از پرستش استقالل و . میردمی. اندازدمیاز تاب و توان 

آفرین، عشق قدرت کین آفرین و روی نهادن به توحید مهر
 همین است.

های ها جز به هنگام تالشعاشق از بدست آورده روایناز      
. عشق چراغی گیردمین شانو جز در رشد بکار کندمیتازه یاد ن
. کنداست راه رشد را روشن میخویش رفروغ پر نور  به است که

عار، کار و بیعاشق نیست و عاشق بی کندمیکسی که رشد ن
هائی که گمان و هستند عاشق و معشوق اندبوده زن است.الف
عاشق یکدیگرند، زیرا یکدیگر را دارند. اما به  برندمیاند و برده

. زیرا از یاد انددادهاهی، یا سالی، گرمی عشق را از دست م
اند که عشق چراغی است که اگر رشد نکنی، نورش خاموش برده
ازه بگردد، عشق را به تر از تتازه کوشدمی. معشوقی که نشودمی

. به بازی استرفته، بیرون عاشقانجُوی فروخته و از شمار 
را رها کرده و در کنار  هاناکه پهنای بیکران آسم ماندمی

مرداب، به مرداب خواران پیوسته باشد. عاشقی که در رشد و 
 گرداندمی، زیبائی را به زشتی بر کوشدمیکمال خویش ن

های صویر دوریان گری که عفونت. همان تشودمیتصویری 
 .دهدمیپندار و کردار زشت را در خود نشان 

در این آزمایش، در آزمایش رها  ،ابراهیم و محمد و هر پیامبری     
ها و پا نهادن در شدن، شدن در راست راه عشق، پیروز شدن از تعلق
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شدند. پرسش نخستینی که از  خود کردند، این بود: از کدام راه و 
( این پاسخ را در خود 3از راه رشد )سخی که دارند، این بود: پا

یافتند زیرا برای دادن این پاسخ، باید هستی را در خود آورد، 
به بزرگی هستی، بزرگ شد تا باید هستی را درونی خویش کرد. 

 از بند درها شدنچنین کردند.  نهاآو یافت.  ابدیت جست 
جُوی عشق دادند، ازای  را درداشتن و خرمن مه و خوشه پروین 

     در خود آوردن هستی، عشق، عشق جاودانی، همین است.
 (: 1گفتند ) کهآنابراهیم و محمد و همه پیامبران پس از 

شنیدیم تو را و آمرزش خود را اعطا کن، خدایا مصیر به تو » ...      
 «. است
 در جستجوی محبوب شدند.و 
     

 :شدن در جستجوی محبوب .2
 
. خداواره  هااسطورهمگر با باور به  ماندمیانسان در بند  داشتن، ن     

. در راه عشق، منزل و خوان دوم، تشخیص محبوب فریبندمیها که 
است. در هفت ابتالی ابراهیم، ابتالی دوم، رویاروئی با دشمن بزرگ 

نمایند و مانع که به رخسار، محبوب می هااسطورهدسته  .(3است )
 که عاشق، رخسار  راستینِ معشوق را ببیند: شوندمی
 

 (1ی طبیعی )هااسطوره .2.3
چون ماه »و « چون خورشید را دید، گفت این خدای من است»     

 «را دید، گفت این خدای من است.
که دانسته بود آدم، داشتن را به شدن برگزید و هبوط  جاآناما از     

ید با چون چرا پیمود، چون و کرد، چون دانسته بود که راه رشد را با
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چرا در کار آورد. از خود پرسید: خورشید و ماه چرا غروب کردند؟ 
اند، ناپایدارند و پاسخ را یافت. چون طلوع و غروب دارند، پس پدیده

 (.1) بدو دل بنددد محبوبی باشد که عاشقی توانمیناپایدار ن
ماندنی باشد. که حقیقت محبوب باید  شودمیجا آشکار از این     

است. عشق به معشوقی  نهایتبیزمان عشق، مثل زمان آزادی، 
فردا است. الف است. که حقیقتی ماندنی نداردن، عشقی بی

چرا عاشق و معشوق باید در تالش و جهد  شودمیاینک روشن 
( زیرا حیات در یگانگی 1مجذوب کردن و مجذوب شدن باشند )

 سر دفتر آن است.  ، هستیهمانی بااین جستن و عشق در 
 

 ی مکانی و زمانیهااسطوره .2.2
برای اهل داشتن، فردا تکرار امروز است. برای عاشقان، فردا همه      

، فرداها را ویران هااولی(. 3پرسش در کارها است که باید کرد )
، از زمان اسطوره هااولی. سازندمیها، فرداها را و دومی سازندمی
علم »ها گمارند. دومیها و قدرت میهبانی داشتهو به نگ سازندمی

« سعی»و بنا را بر اندیشه و عمل، بر  دانندمیرا نزد خدا « ساعت
 ،در فردا ،و سازدمیکه فردا را سعی امروز  دانندمی. زیرا ندرگذامی

 (1سعی او نیست. ) ی جزانسان را حاصل
 کنندمیرا اسطوره . وطن کنندمیاهل داشتن، مکان را نیز اسطوره      

. وطن دوست نیستند. وطن باز هستند. از شمارندمیوطن را مال 
. اهل کنندمیبُرد و باخت  راآنبگاه ضرورت و در قمار قدرت،  ،رواین

 راآن. دارندمین، وطن دوستند، وطن خویش را دوست گاشدعشق 
ی هاملتهای وطن، با نفرت به وطن. عشقشان به کنندمیمعامله ن

را جزئی از خانه  وطندیگر و یا اطاعت از قدرتی بیرونی همراه نیست. 
را عالقه به خانه بزرگ و به این صفت عالقه به آن شمارندمیهستی 
 . شمارندمیهمگان 
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ست که ابراهیم در پی اسطوره شکنی و نشان دادن روایناز      
. خانه سازدمیدوستی و جهان دوستی، کعبه را  وطنیگانگی 

: شهر شودمیای که بیگانگی در آن به یگانگی بدل دا، خانهخ
 (:8امن )
 ...«ابراهیم گفت: خدایا این شهر را شهر امن بگردان »     
جهان دوستی،  بادوستی وطنمکه ساخته شد تا از جمله مظهر آشتی      

های وطنخویش و  وطنو بیشتر از آن، مظهر یگانگی جوهری  دوستی 
 سازیبگردد. و به نفس خویش، بر بطالن اسطوره ی دیگر،هاملت
، «ناسیونالیسم»به نام انواع  هاآنئی شهادت دهد که هنوز به نام ها

 . گردانندمیکشند و به خون و آتش، سرخ آتشی جهان را به آتش می
 

 ی اجتماعیهااسطوره .2.1
دا، اهل داشتن، نژاد، آباء و اجداد، فرزندی خدا، خلق برگزیده خ     

و ... شیطان به داشتن  کنندمینخبگی، گروه، قشر، طبقه، را اسطوره 
(. 3نژادی از آتش نازید و به آدم که در شدن بود، سجده نکرد )

ابراهیم و محمد و همه پیامبران، اهل شدن بودند و از پای بند این 
به  هاآنبدر آمدند. زمان  اجتماعیِ اهلِ داشتن، گذشته است.  هااسطوره

. از کنندمیی گروه و قشر و طبقه خود زندگی هاداشتهئین آباء و یا آ
یشان سرمایه کارشان در هاداشتهکه باورهای آن گذشتگان و یا  جاآن

 هاداشتهو خدائی که از  هاآنقدرتمداری هستند، در بند باورهای 
 (30. )مانندمی، از رشد سازندمی
و یا زنی که عاشق  شودمیت مردی که عاشق دختر این و آن شخصی     

اسطوره پرستند. عاشق نیستند.  گرددمیپسر این و آن صاحب عنوان 
عشق با اسطوره پرستی ناسازگار است. در جستجوی معشوق باید از 

رها شد. عاشق اگر دانشمند است، اگر هنرمند است،  هااسطورهدام 
یبند ساخته اگر سیاستمدار است، اگر ... باید بداند، همان دم که پا
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. آن چه دیروز ساخته باید بکار خلق ماندمی، از رشد گرددمیخویش 
من آنم که این و آن را داشتم، »جدید بیاید. دل خوش کردن به  یاثر

با انواع استبدادها، با  هاداشتهاین اسطوره  ، ...«این و آن را کردم و 
ست ا روایناز . ستا ها، همراهپرستیاسطوره و هاسازیانواع اسطوره 

باورهای  ه( و محمد ب33) خواندمیکه ابراهیم پدر را به راه توحید 
های و قرآن در سرزنش نازیدن به استخوان پوسیده کندمیقریش پشت 

 (:31) گویدمیاجداد 
به شما هشدار! زنهار از تکاثری که کار شما را به ارزش گذاری »     

 .«کشاندمیگورها 
پرستان زمان ما نیستند که هر گروهشان و اسطورهاسطوره سازان     

و همچون کاال در مکاره  اندساختهشهدا را به ملک خویش بدل 
؟ ... کنندمیمعامله ن ،؟ با خون، خون شهیدکنندمیسیاست عرض 

شهادت چیست؟ اهل شدن  داندمین« شهید من»گوید کس که میآن
که در گورستان  است. کسبی« کاسب کار»نیست. اهل داشتن است. 

کاسب  بینیممیسان که انجام بگیرد آن هم با متاع کردن شهید، همان
 میراند.کاران را در گندیدگی می

 

 ی سیاسیهااسطوره .2.4
اهل داشتن، خدا، رهبری حکم، قانون، امر و نهی، والیت مُلک را      

خواهند، واسطه خدا و خلق برای قدرت و قدرت را برای خود می
، قانونگذار، صاحب والیت و مُلک و مختار و محل صدور امر و رهبر

هستند. وقتی صاحب  هااسطورهها هستند. اهل داشتن، برده این نهی آن
اند. اهل ، فرعون شده و گندیدهشوندمیخدا و دین و قانونگذار و ... 
ست که قرآن پی در روایننیستند. از  هااینشدن، صاحب هیچکدام از 

(. اهل 31مال او نیست ) هااینکه  سازدمیمد خاطرنشان پی به مح
. نه شوندمیو به نمودهای قدرت، تسلیم ن گذرندمیشدن، از مقام 
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. ابراهیم آتش هاآن، و نه تسلیم فرمانبری از هاآنتسلیم وسوسه داشتن 
( و محمد به 31را به جان پذیرفت و حاکمیت نمرود را نپذیرفت )

، تسلیم نشد که قریش به او در ازاء چشم پوشی وسوسه شاهی و وزارت
 . دادندمیاز دعوت به حق، وعده 

، به جای خود، خدا را مانندمیکه ن هااسطورهاهلِ شدن، پایبند این      
پرستند تا به یقین برسند پرستند. می، میشناسندمیکه  ایاندازهنیز به 

س گرفتاری در جهنم (. او را نه به امید داشتن بهشت و نه از تر31)
عشق از قید هر  کندمی( زیرا عاشق از معشوق توقع ن33پرستند )می

 توقعی آزاد باید باشد. عشق معامله نیست.
 

 ی اقتصادیهااسطوره .2.1
در روزگار ما بیشتر از روزگاران پیشین، عشق نیز در شمار      
مردی  : زنی واستآمدهداران در های قدرتمداران و مال«دارائی»

. بخاطر مقام و موقع، عاشق گردندمیبواسطه مال، عاشق یکدیگر 
ی هااسطوره... بسیارند که حتی در بیرون، سایه  شوندمییکدیگر 

بازند. اما دیر یا زود، در پی سیاسی و اقتصادی، به یکدیگر دل می
ترین و ملموس همگانی. کنندمی، عشق را تباه هااسطورهپرستش این 

های ، و بخصوص زناشوئیهادوستی هااسطورهن ای کنندهر تباه ترین اث
 روزگار ما هستند. 

. همسری و برادری و شوندمیاهل داشتن، عاشق مِلک و مال      
مالک  خواهندمیشمارند. خواهری و پدری و فرزندی را، مال می

باشند. مالک مُلک، مالک مِلک، مالک همسر، مالک فرزند، مالک 
ای کوچک و هل داشتن، محبوب را در مالی و خواستهدوست. ا
 کنندمیاهلِ شدن، جهانی را در محبوب خالصه . کنندمیخالصه 

. آن یکی بر گردانندمیهستی بزرگ  نهایتبیو محبوب را در 
قرار و حرکت تا خشک شود و این یکی بیو بی نشیندمیگنج 
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. باز سازدیمباز جستن بزرگی هستی،  و در پی محبوب ،شتابان
و در  آوردمی. غنا سازد..و می آوردمی، نو سازدمیو  آوردمینو 

 .کندمیاستغنا، رشد 
کردن مالکیت پرستی در معنای اسطورهپرست، مادهاهلِ داشتن، ماده    

های مادی، هستند. مداری که در آن زندانی هستند، مدار و کامیابی
ا تا به مادیت برنگردانند، اندر بسته مادی، است. اینان هر معنویتی ر

. عشق را نیز که گذار از مادیت به معنویت است، به کامجوئی یابندمین
. اهلِ کنندمیو تباه  گردانندمیآلوده به تخریب و از راه تخریب، بر 

. نه ماده را نه معنی را. مادیت ناپایدار را به کنندمیشدن، تحقیر ن
یعنی  شودمیمادیت بدون اندازه تعریف ن .گردانندمیمعنویت پایدار بر 

حد دارد. و معنویت در نوردیدن حدها است. این است که معنویت تا 
بنابراین، اسطوره . دشومیحد نپذیرد، یعنی صورت نگردد، اسطوره ن

کردن نامحدود و اسطوره پرستی زندانی شدن در سازی، محدود
د از پرستش عاشق بای ،روایناز  محدود و گم کردن عشق است.

چه رسد به معشوق  -مالکیت، بخصوص مالکیت خیر و شر دیگران 
آزادی  استقالل و . برایگرددمی(. اگر نه، بنده 31خالصی بجوید ) –

( و 38انسان است که مُلک از آن خدا است و در مُلک شریک ندارد )
. شودمینه پیامبر و نه هیچ ولی و رهبری، مالک خیر و شر مردم ن

. گردانندمیهستند که دوستی در توحید را به دشمنی در تضاد بر  هااین
. مسابقه در سازندمیجامعه اهل شدن را به جامعه اهلِ داشتن، بدل 

ای است در علم، در عدل و تقوی در عشق را به شدن، که مسابقه
مقایسه و رقابت در داشتن، که رقابتی است در قدرت، در زورگوئی و 

. البته خود نیز به آتشی گردانندمیمنی، در کین، بر ستم، در تضاد و دش
سوزند. اهلِ داشتن، غنای هستی را به قهر به فقر افروزند، میکه می
ها، با تولیدها بر غنای هستی و اهلِ شدن، با ابداع کنندمیبدل 

 عشق، بارور سازی در عین استغنا است. ،قراربدینمی افزایند. 
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 هنگیفر –اسطوره دینی  .2.2
اسطوره  ،اسطوره، از رشد ،اهلِ داشتن، از باور، اسطوره، از علم    
و  کنندمیثبت  ،به نام خود ،. اما باور راشوندمی. باورمند نسازندمی

. رشد کنندمی. علم را اسطوره شوندمی. عالم نسازندمیابزار قدرت 
مینی دو . شاه سابق و خگردانندمید را اسطوره ش. ترقی و رکنندمین

زمامدار در شمار  اهلِ داشتن هستند. شاه عالم نبود و در پی علم نیز 
. اما به نام اسطوره علم، مخالفان  استبداد  خویش را عقب رفتمین

. در پی رشد کشور نبود، اما به نام اسطوره خواندمیمانده و ارتجاعی 
لفان خود مخا ،حالو در همان بردمیرشد، ایران را به فقری سیاه راه 

، کندمینمایاند. خمینی به اسالم عمل نمی« تمدن بزرگ»را مخالفان 
و به نام این اسطوره، هستی دین و ملتی را از  کندمیاسالم را اسطوره 

اما  اسطوره دین، خدای سوزاند. دین درس محبت است. ریشه می
ها است. به ایران امروز بدترین کینه و ویرانگرترین غیظ

 یابید.رق دین را از اسطوره دین آسان در میبنگرید، ف
، که پُر سحر و هااسطورهاهلِ شدن، در آزاد کردن انسان از این دسته     

 کوشند قانع شوند و قانع کنند که:هستند، می هااسطورهترین فریب
اسطوره سازی با دین و هر باوری تناقض دارد. زیرا باور آوردن به  ●

استقالل و . باور آوردن به شودمیو دانش ممکن  تدریج و از راه تجربه
آزادی نیاز دارد. زیرا باید پرس و جو کرد تا باور جست و در باور به 
یقین رسید. خدا کردن  دین و ایدئولوژی و ... راه چون چرا و پرس و 

 جو را بستن و باورجوئی را ناممکن کردن است. 
د. زیرا علم از راه اسطوره کردن علم با تحصیل علم تناقض دار ●

. ممنوع کردن چون و چرا به نام علم، نفی علم گرددمیانتقاد حاصل 
  است.

اسطوره کردن ترقی و رشد، با ترقی و رشد تناقض دارد، زیرا الزمه  ●
رشد، دل به شدن بستن است. ماجراجوئی در معنای منزه کلمه است. 

مردم را از هر  عثت و بعثت دائمی است. به نام ترقی،بانقالب است. 
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حرکتی ترساندن، از انقالب ترساندن، از خالصی خواستن از پای بندی 
ها ترساندن، از تغییر رژیم ، ترساندن، از گم کردن عادتهاداشتهبه 

 لی و واپس گرائی است. معبه بی هاآنترساندن و ... محکوم کردن 
ستند همه هائی ههستند که خدا نیستند، خداواره هااسطورهاین      

. ابراهیم و محمد دارندمیمکر و فریب که آدمی را در بند گذشته نگاه 
و همه عاشقان، همه اهل شدن در جستجوی محبوب، در مبارزه با این 

(. 33آنان شد ) پیامبر شدند. پیامبری از آن  ،پیروز شدند هااسطوره
و  هاداشتهپیامبری که اسطوره شکنی و رها کردن انسان از اسارت 

ها و عاشق حادثه گرداندن او و رها کردنش در فضای پر گذشته
، توحید هاآنو رهائی از دام  هااسطورهمجهول آینده است. شناخت 

  :همین است
 قولُواالاِله اِالالله تفِلحو     
وقتی در زمره اهلِ شدن، شدی و محبوب را شناختی، نوبت به آئین      

ی هاگاهی بعدی، آزمایشهانا. خورسدمیعشق ورزی و کمال در آن 
 ماندمیخوانی که  1عشق ورزی و وفا هستند. این تحقیق را با مطالعه 

 به پایان خواهم رساند. 
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 :ها توضیح و مأخذ
 
 13 آیه انبیاء، و 113 آیه بقره، و 13 آیه انعام، هایسوره قرآن، -3
 181 آیه بقره، سوره قرآن، -1
 18 و 1 آیه م،انعا سوره قرآن، -1
 13 آیه انعام، سوره قرآن، -1
 33 آیه عنکبوت، سوره قرآن، -1
 11 آیه لقمان، سوره قرآن، -3
 13 آیه نجم، سوره قرآن، -1
 313 آیه بقره، سوره قرآن، -8
 11 آیه بقره، سوره قرآن، -3

 و 10 و 38 آیه مائده، و 1 آیه ،لاسرائیبنی هایسوره قرآن، -30
 11 آیه یه،ثجا و 10 آیه توبه، و 11 و 11 هایآیه زخرف، و 301
 13 آیه زخرف، سوره قرآن، -33
  تکاثر سوره قرآن، -31
 18 آیه رعد، و 311 و 311 هایآیه ،عمرانآل هایسوره قرآن، -31
 ...  و 13 آیه جن، و 10 آیه احزاب، و 13 آیه قصص، و

 303 تا 301 هایآیه صافات، سوره قرآن، -31
 33 آیه حجر، سوره قرآن، -31
 علی سخن -33
 13 آیه جن، سوره قرآن، -31
 13 آیه جن، و 13 آیه ،عمرانآل هایسوره قرآن، -38
    13 آیه حدید، سوره قرآن، -33
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 1- شهادت و عشق
 

 :نآو عمل به بیان  بالغا قیام به مسئولیت  -1
      
ت. کردن و، در پی آن، خواستن یک قدم بیش نیسفاصله باور   
های بعدی همه عمل هستند. باور به مسئولیت و برخاستن به عمل قدم

ای را پدید ها،  مجموعهها، بنابراین، استقامتو رویاروئی با مانع
شوند. این عشق که در آغاز های عشق خوانده میآورند که مشکلمی

رسد، بسی می که زمان شهادت به حق یا اظهار عشق ،نمودآسان می
را فرود حها بود که محمد را از کوه ماید. تصور این مشکلنمشکل می

تر لرزشی سخت ،از دلهره او تن و جان زمان در جریان بود و .آورد
 به آغوش خدیجه افکند. . خود رایافتمی
 

 زن آموزگار عشق
عاشقی که دو خوان اول را پیموده، اهلِ شدن گشته و محبوب را      

بگذارد. این قلمرو، قلمرو  «ناممکن»دی شناخته اینک باید قدم در وا
قدر سنگین است که بدون تکیه به زن زن است. بار مسئولیت عشق آن

راه چنان تاریک و گم که بدون آموزگار  .بر دوش نگاهداشت تواننمی
طی کرد. بزرگی مسئولیت که محمد را در ناباوری به  تواننمیعشق 

ای که از تصور قیام دلهره بود وخود، دستخوش تردیدی جانکاه ساخته
بود و تمامی وجودش را می لرزاند، اگر آغوش به بالغ، دست داده

 گرفتند، یاد عشق و عاشقی را.خدیجه نبود، یاد را از محمد می
آموزگار عشق، به یاد محمد آورد که باید به خود باور کند.      

هانی گرداند، در برابر جمسئولیتی که اظهارش آدمی را تنها می
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فرساید و می ساید،گرداند، تن میمیتنها دشمن و دنیائی مشکل 
. تصور تنهائی شکندمی ها راشکند. استوارترین ارادهاراده می

برای ناتوان کردن کافی است چه رسد به تصور تنهائی در برابر 
ها که پیش هر قدم سبز ها که در کمین هستند و مشکلدشمنی

اد. شهادت عشق و با این شهادت شوند. خدیجه شهادت دمی
یاد محمد آورد که تنها این شهادت به (3«. )نیمی از نبوت شد»

 ها، عشق او عاشقان بسیار دارد. ها، در وجداننیست. در فطرت
 یمنهای شکسته زیر بار مسئولیت، بهاز ابراهیم تا محمد، قامت    

که در شکیبائی ( ایوب 1اند )راستی و استقامت جسته ،زنپشت پناهی 
ها را تحمل کرد. در ها شهره شد، دست در دست همسر سختیبر سختی

آموزد بسیار بزرگ: شیطان برای شکست داستان ایوب، قرآن درسی می
ایوب و همسرش در واپسین خوان  عشق، در همسر او تردید پدید آورد. 

( ... از شوهر روی 1ها بس نیستند؟ )زن از شوی پرسید سختی
اند. اما نرفته بازگشت. حماسه عشق با پیروزی دو یار، جاودانی برگرد

بود، بود و اگر در آخر کار رفتهشد. اگر زن از آغاز دلیل راه نشده
 ؟آمدمی، به چه کار کردمیپیروزی ایوب اگر هم تحقق پیدا 

است: آن درس بزرگ که فراموش و بلکه وارونه گشته این     
ه، در آن، زن نقش اصلی خویش را پیدا تواند رشد کند کملتی می

کند. زن آموزگار عشق است و باید درس عرفان  عشق بدهد. 
را  هاباکی در آینده جوئی و استقامت در سختیدرس امید و بی

ها و ... ها، نمایش نامهها، داستانهای دینی، تاریخکتاب .بیاموزد
زن است؟ این  کنند که فریب دهنده مردهمه این امر را تکرار نمی

شود، از کدام سخن که تحریف حقیقت است و به استمرار تکرار می
از این واقعیت که وقتی مکان و زمان عمل ؟ گیردمیواقعیت مایه 

آینده است، قلمرو عمل ناشناخته است. در این قلمرو یا به عشق 
باید قدم گذارد و یا به قهر و هوس. دلیل راه در این قلمرو زن 

ین جا است که زن وقتی نقش اصلی خویش را از دست است. از ا
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 .دهد، وقتی آموزگار عشق نیست، معلم قهر و شهوت استمی
وقتی مظهر عشق نیست، رمز قهر و هوس است. انحطاط 

گرائی گرائی با شهوتشود که زناجتماعی از زمانی شروع می
( نظامی که زن را شئی جنسی و مظهر شهوت 4گردد )یکی می

آور است. زن ارد، چه پوشیده چه عریان، نظامی انحطاطانگمی
وقتی مظهر عشق و آموزگار آن است، درس مسئولیت شناسی و 

دهد و زمانی که در مظهر قهر و میرا مسئولیت گذاری و رشد 
 شود، درس گریز از مسئولیت و تخریبهوس از خود بیگانه می

 .را
که جامعه عرفان عشق، ت اسنشان و بارزترین نشان انحطاط، این     

. زنان کندمیعرفان امید و کار و تالش، عرفان  سازندگی و رشد را گم 
و مادران به تماشای فرزندان  آیندمیهای قهر و ویرانگری در به صحنه

حضور »نشینند. فرزندانی که خویش در تکه پاره کردن یکدیگر می
به کام مرگی  ،آمیزدر قهری جنون ،و« آوردمیزنان آنان را به هیجان 

 افکند. دلیل میبی
کرد، تا صدای محبوب را بشنود: خدیجه، محمد را پوشید و آماده    

 «برخیز ،ای پیچیده در پوشش برخیز، به انذار»تنها نیستی برخیز، 
د ها نیز. عاشق بایافزایند و دشمنیها بر هم میو از این زمان سختی   

 . استقامت کند و عهد وفا نشکند

 جنگ دو آتش -4
و خاکستر  ،های کینهآتش کامهای آتش، در شعله میان در ،تنهائی    

از  عبورنشدن، آزمایش آتش همین است. در هر حماسه عشقی، صحنه 
ها است. و این صحنه هر بار که ابداعی، آتش، یکی از زیباترین صحنه

دی و امور عا»پای از دایره  یعشق و محبتی ،ایاختراعی، نوآوری
از  ،: سیاوش در حماسه فردوسیشودمی، تکرار گذاردمیبیرون  «جاری
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محکوم  گالیله ،رشد.  در حماسه یدآآزمایش آتش پیروز بیرون می
 گردی و ...همه تو میگوید: ای زمین با اینو می شودمی
برافروخته بود،  ،جباری از جباران و ابراهیم در آتشی که نمرود،     

اجتماعی عصر  «ناممکنِ»را؟ زیرا قدم در فراخنای افکنده شد چ
بود. عاشق حقیقت شده و عشق خویش را اظهار کرده  خویش گذاشته

های پاسدار  استبداد  فراگیر را ها، خداوارهبود. بیشتر از این، بت
تنها،  ،ها، پیشاروی باورها و قدرتشکسته بود. در لحظه شکستن بت

ساخت و تا آن زمان کسی را دگرگون میگفت که جهانی بود. سخنی می
نیارسته بود بگوید و گرنه گفتن نداشت: اعالن جنگ با نظام 
استبدادی، استبداد فراگیر. ابراهیم و هر عاشقی باید این آزمایش را 

از رهگذر تن ها و بگذراند. زیرا عشق به عمل در فراخنای مجهول
اند. ر هنوز در کمینیابد و خطرهای بزرگتتحقیق می ،هاخطردادن به 

که میان دو آتش در  کندمیسرانجام این آزمایش را نبردی آشکار 
 گیرد.می
عارفان، نه عارفان  عرفان  زهد، نه عارفان  عرفان  کین و قهر، عارفان      

. سخنی شگفت! کندمیعرفان  عشق می گویند: آتش را آتش خاموش 
زور را،  ها، آتشِکهنگیها، آتش ماندن در اما به واقع آتش خصومت

قاعده . کندمی، خاموش آیدمیآتش عشق، آتشی که در دل عاشق پدید 
 تش عشق به حقآ ،است که آتش عشق و مهرورزیاول هستی این

 :(2شود )توزی پیروز می هبر آتش سلطه جوئی و کین
 «زیان بگردگفتیم ای آتش بر ابراهیم سرد و بی»      
طالب سه یم گلستان شد. و محمد در شِعب ابیو آتش بر ابراه       

ها که گرسنگی و انزوا سال گذراند و چه سخت. در این سختی
تباه  ،شان بودند، اگر آتش عشق در دل او و یاران او نبودترینکوچک

قاعده دوم هستی این است که تا دل به آتش عشق شدند. می
تر سوزندهروشن است، تا اندرون گرم است، آتش بیرون هر چه 

اما اگر در اندرون عشق نباشد، شعله  شود. که باشد، کارگر نمی
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این  و آزادی بسوزاند و خاکستر کند. درس استقالل تواندمیباریکی 
به  ،ملتی کهبرد و انسانی که خوانگیختگی خویش را از یاد نمینیست؟ 

 زسرشار ا، شوق و شورامید  ی ماالمال ازدرون ،زادیآیمن استقالل و 
 های بیرون در امان نیست؟مهر و عشق باشد، از آتش خصومت

لبریز از محاصره، جز دل  دوران  های در سختی در ،هاباری محمدی    
 جز اندیشه و عمل خویش، هیچ نداشتند.  ،عشق به حق

به روش اهلِ شدن، دل را کانون آتش عشق کردند. به اندیشه و عمل    
کردند در حد مسئولیت بزرگشان بزرگکردند. خود را خویش اعتماد

جهانی را در خود آوردند. یعنی در خود جهانی استعداد و توان جستند 
آتشی که قرار ها سرد شد! ها بر آنو به کار انداختند. آتش خصومت

ها دادن خلوص آنبود خاکستر و تباهشان بگرداند، به کار نشان
 کار گرداند.آمد و اخالصشان را در عشق به باور نو، آش

اند. ایرانیان در جهان تجربه آتش را در انقالب ایران، ایرانیان کرده     
ملتی به  ،در آن ،زدند کهتنها بودند. به نخستین انقالب تاریخ دست می

. انقالب که کار یک حزب و یک گروه و یک کردمیتمامه شرکت 
مه مردم بود. نبود، کار ه مجلس نمایندگان نیزسازمان مسلح نبود، کار 

بدون  ،های بزرگ جهان کهدر برابر، رژیمی سرتاپا مسلح بود و قدرت
بود، ند، آتشی که در اندرون روشن شدهکردمیاز او حمایت  ،استثناء

آورده بود، آتش رگبارها را خاموش کرد. دیگر شور و هیجانی که پدید
ابه ملتی هر چه ماند، گُل بود، گُل دوستی، گُل ایمان به خویش به مث

. ایران بهاری به خود کردمیبزرگ که باید جهان را وارد عصر جدیدی 
است: هر قاعده سوم هستی اینگلستان شد. و  ایران دید همه گُل،

شخص، هر گروه، هر ملتی استقامت کرد و آزمایش آتش را با 
های محیط پیروز گشته و آن را موفقیت گذراند، بر خصومت

رهبری با او است و  ،پس نآاز  نده است.ها گرداباردار تازگی
تر در انتظار اویند هنوز و باز باید استقامت های باز هم سختآزمایش
 (:1کند )
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 «پس استقامت کن همان سان که فرمان یافتی»     
      

 وفای به عهد به گاه کامجوئی: -1
 

های جهان، مضمونی از مضامین اصلی، در ادب و هنر  همه ملت     
ای عاشق بعد از کامجوئی است. مضمونی از مضامین اصلی تاریخ، جف

یابی است. چرا؟ زیرا عاشق پیش از کام عهد شکنی پس از قدرت
بسا به هر فداکاری تن  .گرفتن از معشوق، در تالش وصال است

جا که ارضای تمایل به قدرت، . اما وقتی کام برگرفت، از آندهدمی
سازد نمیشکند. قدرت، باوفا، میثاق می ،کندپیشگی را ناگزیر می جفا
، کندمی. عاشقی که به معشوق جفا شودمیقدرت، بدون جفا قدرت ن و

نمائی است: قدرت جنسی، قدرت عاشق نیست. تشنه قدرت و قدرت
رو، تا کامجوئی و دور انداختن قربانی، قدرت امر و نهی و ... از این

 . کندمیخوبان یکی وفا ن ها قدرت است، از هزار وعدهمدار رابطه
استقالل و  ،خودانگیختگیدر طریق عشق، توشه راه،  قرار،بدین     

کند و به غلط دمی تصور میآ آزاد ماندن وقتیمستقل و است.  ،زادیآ
تر از کاری به غایت سخت ،نداو هست قدرت در دست و امور بر کام که

و قدرت از آزمایش آتش است. وفای به عهد در ایام کامروائی 
استثناهای تاریخ است. انسان تا در تنگدستی است، نوع دوستی، عدل 

شمارد. اما و قسط و ... و مهر و وفا را خوب و طبیعی و خواستنی می
(. از یاد می 8) کندمیوقتی غنا جست، وقتی قدرت یافت، سرکشی 

 (.3تر است )برد که گشایش و غنا، خود امتحانی سخت
آزمایش امامت، و رهبری، خدا نخست با پیامبران  رو، دراز این   

است که هیچ رهبری بدون میثاق ( واقع آن30) آوردمیمیثاق در کار 
. وفای به میثاق، شرط قبولی در امتحان کندمیواقعیت اجتماعی پیدا ن
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تر از سخت است. ابراهیم امامت را بعد از قبول عشق و کاری سخت
 (:33شدن در این آزمایش یافت )

و آن گاه خدا ابراهیم را در ابتال افکند و به امتحان »     
ها امتحان کرد. سپس به او گفت تو را امام مردم قرار کردنی

دادم. او گفت فرزندان مرا نیز؟ پاسخ شنید که عهد خدا به 
 «ستمگران نمی رسد

، بیان این امر واقع مستمر است «عهد خدا به ستمگران نمی رسد»    
. پیش، در جریان، آیدمیزورپرستی از عهده وفای به میثاق بر نکه هیچ 

. روش درست، روش کار شکندمیرا بعد از دست یابی به قدرت، آن
کرد و بر سر آن ایستاد. خدا است. کار هر تعهدی را با میثاق باید آغاز

زیرا محک سره از  .دطلبمیخدائی  منش و روش ،خدشهایستادگی بی
تادگی است. این ایستادگی دست زورپرست فریبکار را ناسره همین ایس

. نه زندان، نه شکنجه، نه اعدام، نه کشتار و نه هزاران جنایت کندمیرو 
منش و خدائی نیست. ضد منش و روش دیگر، به نام مبارزه با منافق، 

. شودمیخدائی است و سبب مظلومیت و محبوبیت فریبکار روش 
زود و بدون قهر و  ،ت. روشی کهروش خدا، ابتال و آزمایش اس
 ، ابتالء است. کندمیتخریب، مدعی دروغ زن را رسوا 

ها باید گذراند همان «قدرت داری»ابتالها که به گاه کامروائی و      
هستند که پیش از این شماره کردیم از راه فایده ذکر، به اختصار 

 کنیم:تکرار می
به  ی، جا«مندیقدرت» هبگااگر مردم دوستی و مهرورزی پیشین،  ●

نمای دیروز، قدرت پرست الف زنی بوده یا غیظ سپرد، عاشق
 (.31است )شده
خواه رفت و تعدی شیوه شد، عدالت اگر داد و قسط طلبی از یاد ●

 (.31محبوب دیروز، زورپرست فریبکاری بوده، یا شده است )
شد،  به مال و ناموس بدلائن اگر امانت دار  مال و ناموس، به خ ●

 (.31است )طلب، فسادگستر خائنی بوده یا شدهانقالبی یا اصالح
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های انسان را که به خاطر تحققشان سینه چاک اگر حقوق و منزلت ●
، پامال کرد و تعدی شیوه کرد، حق ناشناس ستمگری بوده یا کردمی
 (.31است )شده
 که ازخواند هائی های دیروز را، حرفاگر میثاق شکست و وعده ●

است نمائی بوده یا شدهاست، کذاب و ریاکار زاهدراه مصلحت زده
(33.) 
اگر خدا و دین را به انحصار در آورد و بدان خود را مدار قدرت  ●

 (.31است )گرداند، در شمار اهل استکبار بوده یا شده
و اگر دستیابی به قدرت را اصل قرارداد یا بعد از دستیابی به  ●

به عهد و عمل  وفای  اصل شمرد و همواره زمان را قدرت، تحکیم آن
به تأخیر افکند، گرگی « دست آوردها»به میثاق را به بهانه لزوم حفظ 

 (.38است )در لباس شبان بوده و یا شده
پیامبری، عشق در بیان و امامت عشق در عمل است. پیامبری که      

 ،همهبا ایناست. ، در امتحان عشق ورزی موفق گشتهشودمیامام نیز 
خاطر است که خدا پی بدین دست است.بس چیرهی گرقدرت وسوسه

که پدر مردم نیستی. مالک خیر و شر  دهدمیدر پی به محمد هشدار 
 مردم نیستی و ... 

تشخیص دو رهبری، یکی رهبر حق و عشق و دیگر رهبر قدرت و      
اه بر اولی از راه عمل به عهد مانع را از سر رکین آسان است. 

ها یابد و دومی عمل به وعدهدارد که عشق به عمل تحقق میمی
کند و وقتی قدرت حاصل شد، را به تحصیل قدرت موکول می

 شمارد:را اصل مقدم میحفظ و تحکیم آن
است. کار محمد به هنگام فتح مکه هنوز که هنوز است مانند نیافته ●

ایران، آن عفو که در واقع انتظار این بود که به هنگام پیروزی انقالب 
آزادی انسان بود، استقالل و حقوق و  برخورداری شهروندان ایرانی از
 تحقق پذیرد. اما افسوس ... 
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گران بر ضد جانشان هنوز که هنوز است کار محمد و علی با توطئه ●
  مانند نیافته است. 

برخورداری د کرد و به کار علی وقتی اصل تقدم تحکیم قدرت را ر ●
، تقدم بخشید، پیروی از محمد بود که همگان از حقوق بر میزان عدل

عمل به عهد را به تحصیل هیچ قدرتی موکول نکرد. صد افسوس، 
دستیابی به قدرت و یا ماندن بر  هتقدم ب اصل بر ،هنوز که هنوز است

 آن است. 
ندادن به ماندن در قدرت به قیمت پایمال کردن، حق کار علی تن ●

ل شهادت و پی آمدهای گذشتن از قدرت به خاطر حق، کار بود. قبو
و  عیسی، کار علی، کار حسین، کار هر عاشق یک بوم و رنگ بود

 هست. 
 و ...  ●

امتحان عشق، به گاه کامروائی و قدرت داری، به فدا کردن      
قدرت به خاطر عشق است. و آن به خاطر این قاعده که تا تغییر 

آزاد نمی  مستقل و آزاد نشوی مستقل و تا ،دهینیابی تغییر نمی
آزاد می مستقل و آزاد شدی، مستقل و کنی. از قدرتمداری که 

کنی. هر کس، هر جمع، هر ملتی که این قاعده را از یاد برد، هر 
آزادی خود را از دیگری استقالل و کس، هر جمع، هر ملتی 

. شودو می گران شدسلطه خواست، گرفتار دیو استبداد و سلطهِ
به کین، دست به ویرانی بنای حیات  کند.و می عشق را گم کرد
. زیرا استمرار سلطه و استبداد، به گشایدو می خویش گشود

 ،زادیآاستقالل و از ،غفلت از خودانگیختگیانقطاع عشق، 
 است.خویش 

 

 تر، انتخاب میان میثاق و آل:انتخاب سخت -2
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و تاریخ و از امور واقع روز، غلبه باز از مضامین اصلی ادب و هنر      
است که در پی  هاهای غمبار و بسا فاجعهماجرایآل بر عهد عشق و 

خانواده، طایفه و ... از « مصالح». عاشق و معشوق به جبر  آوردمی
. مرغِ عشق، طاقت شوندمیمانند و با غم هجران همدم یکدیگر دور می

ازل تا امروز و از امروز تا ابد، . هنرمندانی که از آوردمین را قفس جبر
ناله مرغ زندانی را به  ،داستانیای، در آهنگی، در شعری، در در پرده

خویش آزادی استقالل و رسانند، انسان را به گوش دل می
تا بتوانی ی خویش را بازجو آزاداستقالل و انسان وانند: خمیباز

 دوست بداری. دوست بدار تا هستی آرمانی را بجوئی.
در  ،آزادی بیان استقالل و ،همواره ،کهو یک امر واقع مستمر این     

ای، گروهی، سازمانی، در بیان قدرت پی برکرسی قدرت نشستنِ طایفه
گشته است. هر رهبری که به حفظ آل یا سازمان یا ایل  از خود بیگانه
، تقدم بخشیده، هدف را قربانی اجتماعی قشرن آاین و یا طایفه و یا 

است. تمامی آزادی نشانده استقالل و ه کرده و استبداد را به جایوسیل
میان ها تا زمان ما و تجربه نسل ما جز این نتیجه ببار نیاورده که تجربه
توان جمع کرد. اگر ، نمیمداریآل یا سازمان یا قشر  حق با

حاکمیت حزب طبقه کارگر را انتخاب کردی، سوسیالیسم را 
اکمیت قشر روحانی را انتخاب کردی، کنی. اگر حقربانی می

کنی، اگر سازمان را انتخاب کردی، میثاق را اسالم را قربانی می
 کنی چرا؟قربانی می

در مداری، و ...، مداری، روحانیتمداری، سازمانزیرا حزب     
آزادی را با استقالل و مداری هستند. قدرت مداری، قدرتواقع

 توان کرد. جمع نمی
ان، معنای دیگر و بسیار مهم پاسخ خدا به ابراهیم سنبدی     

رسد. یعنی تقدم با گردد: عهد خدا به ستمکاران نمیآشکار می
و در  میثاق است و رهبری باید با میثاق تناسب و انطباق بجوید

گوید قرآن می ستم است.این کار . وارونه الگو بگردد  ،نآعمل به
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(. اگر قرار بود 33گر از آب در آمدند )ای ستمکه فرزندان ابراهیم پاره
رسید و امامت از آن خاندان ابراهیم بگردد، عهد خدا به ستمگران می

آزادی، تضاد جای توحید، دشمنی جای  استقالل و قدرت جای
نشست و راه رشد به راه واپسگرائی و تخریب، منحرف دوستی می

 گشت.می
تن را اختیارکردن گذاشتن و داشواآل پرستی ... شدن را       

ای است که آدم خورد و عشق و است. همان میوه ممنوعه
 .آزادی از یک گوهرنداستقالل و کرد. عشق و معشوق را گم

ها است. عاشق و آزادی از پایبندیاستقالل و ، شدن شقاشرط ع
معشوق که پایبند تعلقات بمانند، عاشق و معشوقی که در تالش 

جویند، آزادی می استقالل و ،هاهوصال از مصالح و مالحظ
گردند. اگر این عاشقان شهید نبودند، هنر کجا پدید شهید می

کشید؟ آمد؟ انسان چگونه بار امانت  مسئولیت را، بر دوش میمی
 شد؟آزادی محو می استقالل و شب استبداد کی در سپیده

 زیرا باید میان دو .تر استگذار از این خوان، پر خطرتر و سخت     
آینده انتخاب کرد و این انتخاب، انتخابی است میان استمرار کانون و 

اگر  بیان دوستی.گیر شدن قدرتی در آن کانون یا ماندن و جهان
جستند، پیامبران قدرت جاودانی را در گزینش آل خویش بر پیام می

نا شنیده ... محو شده بود.  بیانند، کردمیاگر خطای آدم را تکرار 
 بیان و عمل بدانبه آینده نبود. زیرا امامت و رهبری برای امیدی هیچ 

در بیان  ،زادیآبیان استقالل و است. نه به عکس. عکس که کردی، 
گردان قدرت گر و مشروعگر، توجیهاز خود بیگانه شده و بیان قدرت

رو است که اسماعیل با شوق به است. از اینها گشتهدر خودکامگی
در واقع میعادگاه عشق است و علی، قرآن ناطق، رود که  قربانگاهی م

خواهد و وقتی می زادیآبمثابه بیان استقالل و  ،امامت را برای اسالم
امارت  رسد، بر وفق موازنه عدمی، در مقام والیت،حق به حق دار می



 211 

است که کسی او را و انتظارش آن ،بر میزان دوستی و دیگر حقوق
 لخواهش نخواهد.والیت او را، به خاطر ارضای د

 

 ایثار یا زندگی در عشق: -7
     
ترین برای رسیدن به ایثار، یا زندگی در عشق از هفتمین و مشکل    

باید گذشت. با گذار از این خوان، عاشق از مرز ممکن نیز ها خوان
ها را از پی هم ممکن گذرد و در فراسوی ممکن، ناممکنمی
از امید، همه خالقیت، همه رشد،  گرداند. آن هستی جاودانی سرشارمی

یابد که از آغاز تا امروز آدم و ناپذیری را باز میآن شکوفائی پایان
از را ند اهند: آنچه خود داشتاهفرزندان او، در پی آن، به راه خطا رفت

 ند.اهبیگانه تمنا کرد
های دینی پیشین برآنند که آدم از راه زن فریب خورد، اگر کتاب    

انگارند، قرآن بر می خشونتن را یکسره مظهر شهوت و یعنی ز
که زن مظهر عشق  دهدمی. شهادت دهدمینادرستی این باور شهادت 

 ،است و گذار از این خوان و پیروزی در ابتالی ایثار، نیز بدون یاری او
ها گوهر ، بیشتر از ایندهدمی. اوست که امید و دل شودمشکل می بس

 .نمایدراه میو  گرددمیشب چراغ 
که انسان را قربانی  -رسمی که هنوز بر جاست -رسم زمان بود     

کرد، جان فرزند ند. محبوب به الهام از عاشق طلب جانکردمیخدایان 
او اسماعیل. اسماعیلی که مادرش، کنیزی به نام هاجر بود. هاجری که 

 بارور عشق، چشمه زمزم را به مادری و به اشک  ،در شنزار خشک
حیات پایه گذار  جامعه شهر جوشانده بود. هاجری که در شنزار  بی

امن، میعادگاه عشق، گردیده بود. اینک فرزند این مادر را به قربانگاه 
 بردند. می
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شد، ایثار را گرامی مادری که او بود، اینک آموزگار عشق می     
انگاه داشت لقاء محبوب شمرد و رضا داد: ابراهیم و اسماعیل به قرب

پیروز شدند:  ،رفتند و در آزمایش ایثار یا عزیز شمردن یگانگی با حق
به عشق،  ،رسم نامبارک قربانی کردن انسان برافتاد. وقتی از قربانگاه که

بود، بیرون آمدند، این حقیقت را به ارمغان آوردند که میعادگاه شده
عشق به آفریده عشق به آفریدگار است. (: 10عشق یکی است )

 .یرا عشق، هستی در باروری استز
هاجر، در عشق مادری، در عشق همسری، در یگانگی با      

محبوب، با باور، در عشق به زندگی، در بارور کردن زندگی، در 
بنای شهر امن، یگانه شد. مزار او، کعبه، خانه خدا شد. شهید و 

هر انسانی که به  .شاهد و الگوی عشق در این خانه آرمیده است
 شنود:رود اگر دلش بهوش باشد، این پیام را میارت میزی

ای انسان! تضاد اصل نیست توحید اصل است. دشمنی اصل      
نیست، دوستی اصل است. زنی که مزار او خانه خدا است، به 

که هستی از عشق است و ایثار  دهدمیعمل خویش شهادت 
ی که پیام آئی شهادت بدهآئی، میزندگی در عشق. تو به کعبه می

ای. وقتی باز می گردی هاجر و ابراهیم و اسماعیل را شنیده
 دوستی را به ارمغان ببر.

از زن و  برداشتو محمد با همسران خود در کشماکش شد. دو      
باورمند و مظهر را که زن برداشتی نقش او علت این کشماکش بودند: 

رت، مظهر که زن را گره روابط شخصی قد برداشتیشمرد و عشق می
 (:13خواند. رهنمود قرآنی این شد که )هوس، وسیله قدرتمداری می

خواهید را میهای آنای پیامبر به همسرانت بگو اگر دنیا و زینت»     
بیائید تا مهر شما دهم و به خرسندی طالقتان گویم و اگر خدا و پیامبر 

پاداش خواهید و مشتاق معاد هستید، خدا به شما نیکوکاران را می
 «دهدمیبزرگ 
 و همسران او باورمندی و مادری و ایمان را برگزیدند.     
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« ابتر»پاید زیرا و وقتی طعنه زنان گفتند، قدرت پیامبر نمی    
ماند. است، قرآن به یاد آورد که پیامبر ابتر نیست از او عشق می

( آب 22ماند )ماند، مادر، کوثر، میمظهر عشق، زن، فاطمه، می
در بازیافتن  ماند. امید به پیروزی انسان،دگی و معلم ایثار میزن

 ماند.می مندزادی و زیست حقوقآاستقالل و 
شدن، ایثار عزیز  داشتن، ایثار همه رنج است، برای اهلِ برای اهلِ     

است. معلم  ،آزادی، در عشق استقالل و شمردن زندگی در توحید، در
دی است که هنرش حماسه عشق است. ایثار یا زندگی در عشق، هنرمن

 (24« )زن است. زن را گرامی بدار»
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 و توضیح ها: هامأخذ
 
 سخن پیامبر درباره خدیجه  -3
ابراهیم هاجر را داشت و موسی مادرش و همسر فرعون و دختر  -1

 شعیب پیامبر و محمد خدیجه و علی فاطمه را.
و  81های آیهو سوره انبیاء،  11تا  13های آیهقرآن، سوره ص،  -1

81 
 31قرآن، سوره آل عمران، آیه  -1
 1و  3های آیهقرآن، سوره مدثر،  -1
 33قرآن، سوره انبیاء، آیه  -3
 331قرآن، سوره هود، آیه  -1
 1و  3های آیهقرآن، سوره علق،  -8
 33و  31های آیهقرآن، سوره فجر،  -3

 1قرآن، سوره احزاب، آیه  -30
 311آن، سوره بقره، آیه قر -33
  311قرآن، سوره آل عمران، آیه  -31
و  313و  31های آیهو مائده  301های نساء، آیه قرآن، سوره -31

 و ...   33نور آیه 
 3و حجرات آیه  81و  11های آیههای مائده، قرآن، سوره -31
و  318و نساء، آیه  101و  330های آیههای بقره، قرآن، سوره -31
 و ...  18فال، آیه ان

 13های آل عمران، آیه قرآن، سوره -33
 38قرآن، سوره مائده، آیه  -31
 11قرآن، سوره نحل، آیه  -38
 331قرآن، سوره صافات، آیه  -33
 113و  303تا  33های آیهقرآن، سوره صافات،  -10
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 13و  18های آیهقرآن، سوره احزاب،  -13
 قرآن، سوره کوثر -11
 الوداع ةامبر به مردان مسلمان در حجوصیت پی -11
     31قرآن، سوره احقاف، آیه  -11
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 قرآن از پیروزی درس هوازدد
 
 

 ازپر محیطی در. شد پیروز خویش رسالت در اسالم پیامبر          
 به را دشمن محیط این و برخاست رسالت به تنها ،اندشمن دشمنی و
 روز آن از نه و روز آن تا که بود پیروزی این و برگرداند دوست محیط

 و کردمی عمل عدمی موازنه یا زور عدم اصل بر. ندارد مانند امروز تا
 در ،یکی باستثنای ،کردند تحمیل او به دشمنان که جنگی شصت در
 جنگ درس مّیاُ این. شد پیروز بزرگ قوایی بر اندک نیروی با بقیه

 برابر چند گاه که قوائی بر هاجنگ همه در توانست چگونه نیاموخته
برد راه خورد، شکست که جنگی در حتی گردد؟ب پیروز بودند، بزرگتر

 رعایت عدم دلیل به جمله از شکست. بودند پیروز هایشو کاربرد
 ،او پیروز شد زیرا دریافت که در رابطه قوا .بود بردیراههای دستور

ر دو شکست ه ،پیروز وجود ندارد. پیروز و شکست خورده
اند.پس نباید بگذارد در این رابطه زندانی بگردد. رابطه خورده

خاطر که رابطه خودانگیخته نسبی با خود بدین ،انسان باخدا
حق با  دوستیناممکن و  رویاروئی قوا ،انگیخته مطلق است

ممکن و موازنه عدمی اصل راهنما است. چون باکسی که  ،حق
رابطه  ،برقرارکنیرابطه  ،اصلبر این  ،آورددشمنی درکار می

و رهاکردن زورگو از زور میسر گردد میرابطه حق با زور 
شود. اگر زورگو چنان از خود بیگانه بود که نتوانست می

و پیروز است ،ایستدن کس که بر حق میآ ،یابدازخویشتن را ب
 در اختیار زورگو است. ،همواره ،امکان بازیافتن خویش
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. دهندمی توضیح زیر شرح به را شکست این الیلد قرآن هاییهآ     
 مایه ها«مسلمان تازه» نادرست باورهای از اغلب بینیممی کهبطوری

 .استگرفتهمی
 

 :قرآن روایت به شکست دالیل
 

مسلمانان در  شکست دالیل نساء سوره 83 تا 13 هایآیه در     
 :نداآمده زیر شرح به احد جنگ

 
 بیگانه، و خودی مواضع به توجه بدون ،همگانی ناهماهنگی .3

 تسخیر با تا دادن امکان دشمن به نتیجه در. کردن عمل خودسرانه
 پیروزی به را خود شکست ،همگانی ناهماهنگی و مانده خالی موضع
 (80 و 13 هایآیه. )سازد بدل
 دیگر دالیل از ناشی کردن عمل خودکامانه و باال ناهماهنگی اما .1

 هانامسلم تازه که استبوده نادرست باور این دالیل آن از یکی. است
. اندداشته خدایی توقع رهبری از و اندهشمردمی کارپذیر را خود هنوز
. خداست از هاخوبی گویدمی پیامبر به ، 13 آیه در ،خداوند ،رواین از
 اساس بر کس هر بنابراین. کندمین خلق بدی خدا دیگر سخن به

 ،بدین واقعیت که حقیقت است و. رسدمی بیخو به کند عمل فطرت
 روی پیامبر به حتی و آدمی به هابدی اگر :شودمی روشن آیه دوم قسمت
 خود عمل نتیجه جنگ در شکست بنابراین. اوست عمل نتیجه آورند،
 پیروزی. بگردد دتوانمین پیروزی خالق پیامبر. استبوده هانامسلم
 پیروزی به گرفتند پیش در را روش نآ دیگران و پیامبر اگر دارد، روش
 تازه. خورندمی شکست بردند، بکار را روش نآ خالف اگر و رسندمی

 پیروزی خالق پیامبر که کردند رها را خود موضع باور این بر هانامسلم
 شکست ست،هاآن میدان در وقتی تا و خداست فرستاده او. است
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 آیه بخصوص) بروند؟ غنائم وقت سر به دیر چرا پس. خورد دننخواه
80) 
 
 پیروزی احساس محض به برجایند، هنوز پیشین باورهای و عادات .1

 جای است، اسالم آزادانه تبلیغ راه سر از مانع برداشتن که اصلی هدف
 سپاردمی ،است طلبی غنیمت که هلیجانادور معمول هدف به را خود
 ،طلبی نفع رد تا گویندمی ترک را خویش استقرار هایمحل نیروها و
 یک از وجهی مورد، این. نمانند واپس یکدیگر از ،غنائم بردن در

 که ایلحظه از مبارزه، در که استنای قاعده آن و است عمومی قاعده
 پیروزی راه ،دهدمی طلبی قدرت به را خود جای مشروع و اصلی هدف

 به عراق، و ایران جنگ در ،مثال برای. استیافته تغییر شکست راه به
 جای عادالنه دفاع اگر. بود عادالنه ما دفاع متجاوزان هجوم هنگام
 قاعده، بنابر باشد، داده منطقه و کشور در طلبیقدرت هدف به را خود

 انقالب به که ایران مردم مبارزه یا. گرددمی بدل شکست به پیروزی
 و اسالم با آزادی و استقالل که بود آن بخاطر انجامید، پیروز و بزرگ

 ایتازه الگوی و کند رشد شتاب با کشور و کند پیدا تحقق اسالم در
 به رشد از جدیدی الگوی است، دین بنیاد که زور عدم پایه بر رشد از

 را انقالب یهاهدف رهبری اگر حال. کند عرضه زده بحران بشریت
 کمترین بدون و قاعده بنابراین کند، رها باالست شعارهای تحقق که

 حضور گویدمی مسلمانان به خدا وقتی. خورد خواهد شکست تردید،
 شکست از مانع بود، باقی استوار و باقی هدف بر مسلم بطور که پیامبر

 د،نده تغییر خویش عمل با را هدف اگر جمع مبارزان .شودمین
 خود که رهبری یک کار شد، دنخواه روبرو شکست با تردیدبی

 مصلحت را هاحرف آن پاریس در گویدمی و دهدمی تغییر را هاهدف
 و دانممی مصلحت را هاآن مخالف هایحرف حاال و زدم و دانستم

 و 11 و 11 هایآیه) نیانجامد؟ شکست تواند بهچگونه می ،زنممی
13) 
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 مسلمان نیروهای در و بودند انداخته راه منافقان که روانی جنگ .1

 تعیین پنجم نستو نقش هاجنگ در. آوردند وجود به روانی تزلزل
 دلسوز و خودی لباس در که کسانی یعنی نامنافق نقش اما. استکننده
 پیروزی یهاروش در که) تدابیری با اگر اندازندمی براه روانی جنگ
 می شکست بهکار را  ،تردید بدون،نشود خنثی( کرد خواهیم مطالعه
 طعق بطور ،بردمین بکار را هاروش آن پیامبر اگر کهناچن. کشاند
. گشتمی اسالم کار پایان و او نهایی شکست احد، جنگ شکست

 (81 و 13 ،18 ،11 ،11 هایآیه)
 
 ابزار و جنگندگان روحیه در خرابکاری :دشمن نزد اسرار افشای .1

 افشای اما است، دشمن پنجم ستون و منافقان کار شیوه یک جنگی
 آیه. )است هاآن کار ترینخطرناک دشمن، نزد خودی نیروهای اسرار
81) 
 نتیجه در ند،کردمی عمل خود استعداد و توانایی از کمتر ایعده .3

 می نیز دیگران جای به بایدمی که افتاد اقلیتی دوش بر بار سنگینی
 به که هم را هاآن روحیه برد، میان از را هاآن تحرک امر این .جنگیدند

 جنگ آتش نیز انمنافق. گرداند ترضعیف ند،کردمین عمل توانائی قدر
 به که هاآن اگر. نمودند فرار به شروع مردد قوای و کردند تیز را روانی
 به پشت و ماندند میدان در ایمان تمام با و داشتند ایمان جنگ هدف
 صحنه واپسین احد صحنه ایستادند،نمی استقامت به نکردند، دشمن
 و وانیر جنگ به راجع هایآیه بر عالوه) گشتمی دعوت یک غمبار
 (81 و 81 و 18 و 11 هایآیه منافقان، اعمال

 
 و ندشمردمی خودی و مسلمان را هاآن بعضی منافقان درباره تردید .1

 هم هاآن که گشتمی سبب تردید همین. بیگانه و کافر دیگر برخی
 را خویش کار راحت خیال با هم و بگردند هانامسلم اختالف مایه
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 اینان، کار تدبیر در ،وش صحیحر(. 83 و 88 هایآیه) دهند انجام
 را هااختالف و کندمی مظلوم را هاآن زیرا .نیست کشتن در شتاب
 ابتلی و آزمایش در هاآن دادن شرکت درست تدبیر. گرداندمی تشدید
 (. 83 آیه. )گردد رو گانهم نزد دستشان تا است
. ردندگمین آ سبب باال، عوامل همه یا و چند شکستی هر در     

 پیروزی دلیل یک. است باال عوامل از پرهیز پیروزی راه ،بنابراین
 به بود، کفر و جهل سراسر که محیطی دشمن، محیط تبدیل در پیامبر
 و شدمی فطرت دین و رشد و علم جویای که محیطی دوست، محیط
 جمع در منافقان. بود باال عوامل از پرهیز هاغزوه همه در او پیروزی

 آزمایش هر در ند،شدمین اعدام و شکنجه و زندانی بودند، مسلمانان
 و داشت وجود نیز دیگری دلیل دلیل، این جز اما. ندشدمی افشا بیشتر
 :وردآببار می پیروزیبودند که بکاربردنشان  یئهاروش آن

 نیروها وقتی بخصوص هامبارزه در شدن پیروز برای ییهاروش     
 :نابرابرند

 ،شوندمی بررسی شکست عوامل هاآن در که آیاتی مانه شمار در     
 : 81 آیه) استآمده آیه این

 اَن اللّهُ عَسَى الْمُوْمِنِينَ وَحَرّ ضِ نَفْسَكَ ااِلَّ تُكَلَّفُ  الَ اللّهِ سَب يلِ فِي فَقَاتِلْ
 (تَنكِيلًا وَاَشَدُّ بَاْسًا اَشَدُّ وَاللّهُ كَفَرُواْ الَّذ ينَ بَاْسَ يَکُفَّ

 مسئول و مکلف کسی خود، تو، جز برخیز خدا راه در ستیز به پس»
 کافران آسیب خدا که باشد انگیز، بر مبارزه به را مؤمنان و. گرددمین
 ترگیرسخت مجازات و رساندن آسیب در خداوند و. برگرداند شما از را

 .«است
 ، قراربدین     
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رهرکار دوازده قاعده که بکاربردنشان سبب موفقیت د
 :شوندمی
 
 تبلیغ که باوری بر داعیه صاحب که استآن بنیادی و اول قاعده. 3
 در تردید. نشود دیگران منتظر تکلیف انجام در و بماند استوار ،کندمی

 مثل کند عمل باید چنان رهبری .است مرگبار رهبری نزد استقامت
باز   و سالتر بر بقاء .بجنگد دشمن تمامی برابر در باید تنه یک اینکه

 شدنپیروزبرای  اول روش و قاعده تردید، بدون ،عملنایستادن از 
 عقیده بر استقامت این که است هاسختی در بخصوص. است
 عقیده بر استقامت .آید ناخالص از خالص کردن جدا بکار باید
 ،بیشتر فشار اندازه هر. باشد داشته فشار شدت با مستقیم نسبت باید

 وقتی ابراهیم همچون که جاآن تا گرددب بیشتر باید هم آن از استقامت
ایستادگی بر حق و اندیشه راهنمای  در تردید کمتر گرفت قرار آتش در

. است مسلم اشپیروزی کرد چنین اگر. ندهد نشان دربردارنده حقوق
 .شودمی الماس سانبدین ذغال

 
 یروین نباید ،جنگ در :آیدمی دست به اول قاعده ازدوم قاعده. 2

 را امید مایه باید مبارز. داد قرار یأس و امید و روحیه اساس را دشمن
 قوت و ضعف میزان محاسبه با بخواهد که نیرویی هر. بجوید خود در

 پیروز نیرویی آن .خوردمی شکست بدهد، امید یا بیم خود به دشمن،
 جنگ رهبری ،رواین از. بجوید خود در را پیروزی دلیل که شودمی
 دادن امید این اما. بدهد سر یأس شوم نوای هرگز نباید. بدهد امید باید
 گردند رفع و شناخته هاضعف باید یعنی. باشد متکی هاواقعیت بر باید
 است، ضرور دشمن نیروی ارزیابی. ندیآ جسته خود در امید دالیل و
 طریق به و کرد ایجاد خود در باید که ایقوه و توان محاسبه برای اما
 باال قاعده دو از .(30 آیه انفال،) گرفت بکار یعلم
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 و حق با وقتی تن یک :استاین آن و آیدمی بدست سوم قاعده .1

 بدون جمع یک و شودمی پیروز ،ایستدحق می بر استوار و مستقیم
. خوردمی شکست ،اندیشه راهنمائی که دربردارنده حقوق است

تن   و ای چنینعقیده بر ریاستوا میان انتخاب پای وقت هر ،بنابراین
در  آیه، روشن رهنمود بر بنا آید،می پیش ناباوراندادن به خواست 

 پیروزی رمز. گرداندمکلف را خود نفس تنها باید ،ایستادن برحق
 درست باور از احد جنگ میدان در قاعده، بنابراین که بود این پیامبر

 زمین بر و شدمیزخ. ماند استوار و برنگرداند رو صحیح هایقاعده و
 مخلص و ایمان با چند تنی به و ایستاد جا بر و برخاست اما افتاد،
 قسمت بر بنا. شد برگردانده آنان از کافران آسیب نتیجه در. داد امید
 سه این که جمعی یا شخص تاریخی، یهاتجربه گواهی به و آیه آخر

 گردندمی باز انیآن به هاضربه. شودمی ناپذیر آسیب برد، بکار را قاعده
 هاقاعده دیگر هایسوره و فتح سوره در. ندنرسا آسیب خواهندمی که
 خواهدمی کوچک جمع وقتی خصوص. اندآمده پیروزی یهاروش و
 :شود چیره بزرگ قوای بر
 
 بنابراین ندارد مطلق علم انسان که دانست باید: چهارم قاعده. 1

 و عفو قابل گناهی حتی و هاشتبا هر اما. است آلوده اشتباه او عمل
 به و کند مطلق را گناه و اشتباه نباید هرگز مبارز نیروی و است جبران
 مسلم را شکست ها،گناه ارتکاب حتی و هااشتباه ارتکاب دلیل

 خویش تضعیف وسیله اوالً را گناه و اشتباه کهآن شرط به البته .بشمارد
. باه رفع و خطا را ترمیم کنداشت و دشو آن جبران پی در ثانیاً و نگرداند

 و ارزیابی قراربدین. یابد دست آشکار فتح به دتوانمی صورت این در
 هک بگردد نیرویی مستمر و اصلی روش باید خویش دائمی انتقاد
 را آن داد دست شکست خطاها، براثر ،اگر و نخورد شکست خواهدمی
 کندمی پیامبر آن از خداوند را آشکار پیروزی. سازد بدل پیروزی به
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 بدان و آیدمی باز مستقیم صراط به و طلبدمی پوزش خطا زاو ا کهچرا
 (فتح سوره 1 تا 3 هایآیه) دجویباز می دل در استواری و اطمینان

روش تجربی را باید برگزید تا که در  ،که بردنباید  یاد از زنهار     
 مبارزه، در پیروزی خاطر بهاشتباه قابل رفع باشد. و  ،جریان عمل

 خطا و اشتباه به نسبت و دادن بشارت و امید و حضور رهبری وظیفه
 ( فتح سوره 8 آیه) است دادن هشدار
  وَنَذ يرًا وَمُبَشِّرًا شَاهِدًا اَرْسَلْنَاكَانا     
 .فرستادیم دهنده زنهار و هشدار و مبشر و شاهد را تو همانا   
 
 از بهتر دشمن با حتی دعه. است عهد به وفای: قاعده پنجمین. 1

 سبباست و هم هم به حق صلح عمل شده زیرا. است دشمن با جنگ
 مبارزه در زیرا. گرددمی نفر یک حتی دادن دست از بدون گاه پیروزی،
. آیدمی میان به نجا پای ،گیردمی انجام مسلحانه وقتی بخصوص
 و جنگ به تن زحمت به خیزدمی بر جنگ به که نیرویی ،بنابراین
 که جاآن از. باشد داشته باور کورکورانه ولو باید پس. دهدمی مرگ
 باید شود، پیروز خواهدمی که نیرویی است، متکی کور باور بر قدرت
گاهی اسباب  از سبب ترینمهم. آورد فراهم دشمن نیروهای برای را آ
. است با میثاق عهد سر بر ایستادن و بستن میثاق ،پیروزی اسباب
 استوار عهد بر قاعده بنابر است، قدرت نیازهای ابعت که دشمن

 بر را خود مقاصد ،بدان ،و شکندمی را عهد دیر، یا زود و ماندمین
 .کندمی آشکار نیزد خو نیروهای

 ضعف سبب امر این و فرماندهی به نیروهاباور  کاستی سبب گاهی    
 پیامبر به ،وراین از. آیدمی در پا از جنگ به نیاز بدون و شودمی او
 و بمان استوار( حدیبیه در) ایبسته دشمن با که عهدی بر :گویدمی

 (30 آیه) گرددمی شکنان عهد آن از شکست که بدان
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 نَّكَثَ  فَمَن اَيْد يه مْ فَوْقَ اللَّهِ يَدُ اللَّهَ يُبَاي عُونَ اِنَّمَا يُبَاي عُونَكَ الَّذ ينَ  انَّ    
 اَجْرًا فَسَيُوْتِيهِ اللَّهَ عَلَيْهُ عَاهَدَ ب مَا اَوْفَى وَمَنْ نَفْسِهِ عَلَى يَنكُثُ فَاِنَّمَا
 عَظِيمًا
 خدا با حقیقت در ،دهندمی بیعت دست تو به که کسانی همانا    

پیمان  که کسی و ستا هاآن دست باالی خدا دست. کنندمی بیعت
 به که کسی و. شکندمی پیمان خویش زیان به حقیقت در شکندمی
 خواهد دریافت بزرگ پاداشی خداوند از کندمی وفا خدا با خود عهد
 .کرد
 پی در ،را دشمن تنها نه عهد به وفای و عهد ابتالی در شرکت    

 نیز را خودی شکنانبیعت بلکه ،سازدمی ناتوان ،عهد نقض
 رفته سخن تکرار به نیز دیگر هایسوره در باره این در. شناساندمی

 شدن پیروز مهم برای یهاروش از و مهم بسیار قواعد زا زیرا. است
 . است
 
 نیرویی بر تردید و ترس روانشناسی که است این :قاعده ششمین. 3
 ضامن قوی روحیه کهآن برای. نکند غلبه جنگدمی و کندمی مبارزه که

گاهی و هدف بودن عادالنه به ایمان بر عالوه گردد، پیروزی  روشن آ
 عذرها انواع به که هاآن ترس، و تردید اهل و نفاق اهل باید آن، بر

 نتوانند و گردند شناخته مبارزان بر بگریزند، خطر از تا جویندمی توسل
 یهاتوانائی به که جاآن از اینان. کنند ترس و تردید القاء دیگران در

 بر را خود گمان ،کنندمی مطلق را دشمن قدرت و ندارند باور خود
 کوشندمی و انگارندمی قمطل حقیقت «کار شدن تمام» و شکست
 که است هاآن به خطاب. کنند همداستان خود با یأس در را دیگران
 (:31 آیه)گویدمی قرآن
 ذَلِكَ  وَزُيّ نَ اَبَدًا اَهْلِيه مْ اِلَى وَالْمُوْمِنُونَ الرَّسُولُ يَنقَلِبَ لَّن اَن ظَنَنتُمْ بلْ    
 بُورًا قَوْمًا وَكُنتُمْ السَّوْءِ ظَنَّ مْوَظَنَنتُ قُلُوب کُمْ فِي
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 باز هرگز خویش اهل و نوط به مؤمنان و پیامبر پنداشتید بلکه»   
 سخت بردید که گمانی. پروراندید دل در را گمان این. گشت نخواهند
 .«ایدرفته دست از و بخت نگون مردمی شما و بود نادرست

 
 یهاهدف و مبارزه ایراهنم فکر که استآن: قاعده هفتمین. 1

 که سانآن باشد داشته درکی قابل ضابطه حق و. باشند حق انتخابی
 باطل از را حق ،بدان ،جنگ بخصوص و مبارزه در کنندگان شرکت
 زور حق جانبداران. است نگفتن زور ضابطه آن. دهند تشخیص آسان

 دد،گر حق ابراز مانع زور به خواهدمی که قدرتی وقتی تا و. گویندمین
 آن به هم نیازی. دنخیزمین بر مقابله به است، نزده دست کاراین به

 کردنی تحمیل است، کردنی تبلیغ و اظهار حق زیرا .ندارند
 از بسیار هایآیه. )گویندمی زور باطل جانبداران ،عکسبه .نیست
همواره بکار  ضابطه این اگر( 13 آیه بخصوص و 11 و 11 جمله
 (:11 آیه) گرددمیارتوفیق همواره ی ،رود
  تَبْد يلًا اللَّهِ لِسُنَّةِ تَج دَ وَلَنْ قَبْلُ مِنْ خَلَتْ قَدْ الَّتِي اللَّهِ سُنَّةَ   
 .«کندمین تغییر هرگز ،استگشته مقرر پیش از که خداوندی سنت»  
 
باید  پیروزی از پیش پیروزی، از بعد وضعیت :قاعده هشتمین. 8

 شکست، صورت در بداند دشمن حتی .و تدارک شود باشد روشن
 با زور اِعمال و زور به باور. گرددمین دراز او سوی به تجاوز دست
 زورپرستان ترینکوردل حتی ،رواین از. نیست سازگار آدمی فطرت

 قربانی ،گویندن زور اگر ،آن در ،که وضعیتی به نسبت ندتوانمین
 وقتی عکس به درست و. بمانند القید ،شوندمین نیز زورگوئی
 زورگویان زمره در یعنی هاآن خود جنس از نیز خصم گردند مطمئن
 و جنگندمی توان تمام با ،کندمی نابود را هاآن گردد مسلط اگر و است
 بر ثانیاً و است بزرگتر نیروئی محتاج اوالً پیروزی آوردن دسته به البته
 یاد از نباید .است بزرگی شکست خود آید، بدست پیروزی که فرض
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 قدرت بر کوچک نیروی پیروزی همواره پیامبر، هایپیروزی که برد
 اطمینان جمله از و قواعد این رعایت با پیروزی این. استبوده بزرگ
 آن، در پیروزی و مبارزه هدف که آمدمی بدست امر این به همگان

 پیروزی از بعد ،بنابراین است. زورمداری از دشمن آزادیاستقالل و 
 (:11 آیه) دوشمین دراز کسی سوی به جاوزت دست
 اَنْ  بَعْد  مِنْ مَکَّةَ ب بَطْنِ عَنْهُمْ وَاَیْد یَکُمْ عَنْکُمْ اَیْد یَهُمْ کَفَّ الَّذ ی وَهُوَ    

 بَصِیرًا تَعْمَلُونَ ب مَا اللَّهُ وَکَانَ عَلَیْه مْ اَظْفَرَکُمْ
 و کرد کوتاه شما از را هاآن تجاوز دست که است خدائی او و»    

 کوتاه هاآن از مکه، در هاآن بر تانگرداندن پیروز از بعد را شما دست
گاه همواره دیکنمی چه هر به خدا و. کرد  .«است آ
 
 شورا بنابر تنها نه ،مبارزان جمع در که استاین قاعده نهمین. 3

 از خودانگیختگی خویش و کس هرجمع فراخنای برخورداری   و باشد
 مبارزان بلکه ،کارانداختن مجموع استعدادهای خود بگرددب فرصت

 اصل از پیروی است معلوم اینک .باشند دل یک و مهربان یکدیگر با
 رابطه اساس وقتی یکدلی، و مهربانی و مسئولیت در مشارکت و شورا
 بر هارابطه جمع، این در باید بنابراین. گرددمی ممکن غیر باشد، زور
 در زور نرفتن بکار ضابطه و نشانه بودن، رحیم گریکدی با. نباشد زور

 . است رابطه
 نکند، تضاد و زور القاء و نیاورد کار در فساد دشمن، کهآن برای و    
 (:13 آیه اول قسمت. )شد ناپذیر نفوذ و سخت او به نسبت باید
 بَیْنَهُمْ رُحَمَاءُ الْکُفَّار  عَلَى اَشِدَّاءُ    
 ترین رحیم یکدیگر با و ینترگیرسخت انکافر با محمد پیروان»

 .«هستند
 پیروی پیروزی قواعد از و گردد پرهیز آور شکست یهاروش از اگر    

 و شد، پیروز کفر جهان بر تنهائی به( ص) محمد که سانهمان شود،
 با همواره که شد فرماندهی تنها بود، هنخواند نظامی دانش که کسی
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 بر اندکی نیروی هر گشت،می پیروز ربزرگت نیروی بر کمتر نیروئی
 قواعد این از که نیروئی. شودمی پیروز بزرگ یهاقدرت بلکه و قدرت
 گیردمی قوت بروز روز که ماندمی ضعیفی جوانه به آغاز در کند،پیروی

 اندازدمی شگفتی به را همگان استواری و ستبری از سرانجام و
 (:13 آیه دوم، قسمت)

 عَلَى فَاسْتَوَى فَاسْتَغْلَظَ فَآزَرَهُ شَطْاَهُ َاخْرَجَ کَزَرْعٍ اإلنْج یلِ فِی وَمَثَلُهُمْ    
 وَعَمِلُوا آمَنُوا الَّذ ینَ  اللَّهُ  وَعَدَ  الْکُفَّارَ ب ه مُ لِیَغِیظَ الزُّرَّاعَ یُعْج بُ سُوقِهِ 

 عَظِیمًا وَاَجْرًا مَغْفِرَةً مِنْهُمْ الصَّالِحَات 
 زند جوانه چون که مانندمی ایدانه به استآمده انوصفش انجیل در»   
 ساق بر و جوید قوت بتدریج. باشد نازک برآورد خاک از سر و

 شگفتی غرق آن تماشای از کشاورزان که سانآن. گردد استوار خویش
 ایمان که کسانی به خدا و. آیند غیظ به دیدنشان از کافران و گردند
 وعده بزرگ پاداش و آمرزش ،دهندمی انجام نیک عمل و اندآورده
 .«است فرموده

 
از کار عادی  ،کار مراحل تمامی در که استآن قاعده دهمین. 30
 موازنه اصلبر ،برد و کاربردراه ،هدف و روش جهاد، و مبارزهتا 

کند و روش را هدف معین می ،در حقیقت. شوند انتخاب ،عدمی
گزیند. از بر می ،بروفق اصل راهنمای عقل خویش ،دمیآهدف را 

شوند. به سخن در روش بیان می ،رو است که هدف و اصل راهنمااین
انتخاب  ،بر چه اصل راهنمائی ،گوید کدام هدفروش می ،دیگر
 است.شده
شود سبب می شود، انتخاب زورمداری پایه بر هدف و روشی که ،لذا   
 یا سیک بدیهی است . گرددبر شکست احتمال به یزپیرو احتمالکه 

دخالت  ،برد و کاربردراه انتخاب در را زور عامل ندتوانمی کسانی
 در کهاین سخن واضح. باشند داشته استوار باوری توحید به کهندهند 
 نیروی که استآن قصد وقتی بخصوص ،هاها و روشهدف انتخاب
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ی نیرو باید شود، پیروز و مبارزه کند بزرگ، قدرت با کوچک
را در گزینش  فن، و دانش بخصوص ،های محرکهتمامی نیرو ،کوچک

به اندیشه راهنما  اندازه هر. بکارگیرد ،هدف و روش و بکاربردن روش
و  فن و علم تر عمل شود و ازدقیق ،زادی استآکه بیان استقالل و 

 توانمی کمتری نیروی با ،یدآتر بعملآدیگر نیروهای محرکه تألیفی کار
 اسباب باید گوئیممی وقتی ،سانبدین. شد پیروز بزرگتری قدرت بر

 ،با بکاربردن این تألیف است کهقصد این ،جست خود در را امید
میسر  ،نیروی کوچک استعدادهای و هاائیناتو از را استفاده حداکثر

 نیرو دو کنیممی فرض موضوع، بیشتر هم باز شدن ترروشن برای. شود
 در نفر 30 مثالً. است وچکترک دیگری از برابر ده یکی شوندمی درگیر
 بر دتوانمی نفری 30 نیروی صورتی در. بگیرند قرارتن  300 برابر

که  هاروش و شکست از پرهیز قواعد که شود پیروز نفری صد نیروی
 خویش کار بنای ،. از جملهبرد بکار را کنندپیروز شدن را تضمین می

. دهد قرارحرکه و دیگر نیروهای م فن و علمبر بکاربردن تألیف  را
 نیازمند نفری صد نیروی بر نفری ده نیروی پیروزی ،ترتیببدین

 جوئی بهره اما. تألیف نیروهای محرکه است از جوئی بهرهترین مطلوب
 در آن برای زور. است ممکن غیر ،زورمداری پایه بر ،چنین تألیفی از

 راآن و ندک انتخاب را آسان حلراه خواهدمی برنده بکار که آیدمی کار
 زور عدم محور بر عمل معنای .بکاربرد مشکالت حالل عنوان به

 حداقل به زور از استفاده ،جنگ در حتی ،کهکند ایجاب می
 اهل حقیقت در. آید شگفت به سخن این از نباید خواننده. برسد
 از پیش ،نآدر ،که استجنگ  آن هاجنگ ترینموفق دانندمی خبره
 زور داندمی که ایاندیشه. آید بدست پیروزی ،دهدروی درگیری کهآن
 به دنبال ناگزیر به برد، بکار نباید حداقل در و ضرورت گاه به جز را

 ،عقیده و علم رواین از .رودمیترین تألیف نیروهای محرکه آکار
. شمرد یکی باید را ،عقیده و تألیف نیروهای محرکه ،تردقیق

رکه برای رشد در استقالل همراهی عقیده و تألیف نیروهای مح
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نه در رابطه با قدرت را سیاست  ،زادی ضرور است. و هرگاهآو 
خاطر که بدین ،که در رابطه با استقالل و آزادی تعریف کنیم

 دانشجوئی ،شوندزادی هم هدف و هم روش میآاستقالل و 
بکار  ،بنابراین ،با هدف رسیدن به قدرت ،سیاست گریختن از

ضرور و پرداختن به را  ،بعنوان روش ،(بردن قدرت )= زور
 دا کند. نیز ضرور می را سیاست با هدف کردن استقالل و آزادی

 آن، یا و این به دادن تقدم و سیاست از علم و دین از علم کردن
  .است جهل در ماندن بنابراین و زورپرستی دام در افتادن

یروهای محرکه و ن فنون و علوم پی در و باشد آزاد اندیشه اگر      
 با ،شودحاصل نمی پیروزی نهاآاز  آدیگر برود که بدون تألیف کار

 سنت و قاعده این. دهد انجام تواندمی بزرگ کارهای اندک، هکارمای
 بر تن 10 پیروزی. کندمی صدق جامعه و طبیعت در و است خدائی
 (انفال سوره 31 آیه: )فرمود که است قاعده همان بر بنا تن 100
 مِّئَة   مِّنكُم يَکُن وَاِن مِئَتَيْنِ يَغْلِبُواْ صَاب رُونَ عِشْرُونَ مِّنكُمْ يَکُن اِن    

 يَفْقَهُونَ الَّ قَوْمٌ ب اَنَّهُمْ كَفَرُواْ الَّذ ينَ مِّنَ  اَلْفًا يَغْلِبُواْ
 نفر دویست بر باشید داشته استقامت و صبر و باشید نفر بیست اگر    
 .«روندمین فن و دانش پی در هاآن که چرا شویدمی پیروز کافران از
 بهره معنای به صبر که گرددمی روشن استقامت و صبر بر تکیه از و    

 راه در اول، قدم طبیعی عوامل و زمان دادن دخالت و زمان از جوئی
  که کرد استفاده چنان مکان و زمان از باید. است مبارزه نکردمیعل
 زیان به کمتر و سود به بیشتر رودمی پیش زهمبار که بتدریج دو، این

 کهناچن داد افزایش را خود تحمل و قابلیت باید کار این برای. گردند
 بر بنا. بیاورد توان و قوت بلکه نیاورد، فرسودگی تنها نه زمان گذشت
 می طوالنی زمانی به و کندمی را فرداها فکر کهآن نیرو دو از ،قاعده
 بر ،کندمی استفاده جوئی قوت برای زمان از و دکنمی عمل و اندیشد
 نیرویش از زمان که کندمی عمل چنان و کندمین را فردا فکر که نیروئی

 دوره در عراق، و ایران جنگ در مثال برای. شودمی پیروز ،کاهدمی
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 نیروهای بنابراین کند، استفاده طبیعت و زمان از کوشیدمی ایران اول
 سازمان تدریج به آمدندنمی حساب به گ،جن آغاز در که مسلح
 ورزیدمی شتاب عراق، ارتش زمان، آن در. ندگرفتمی قوت و ندیافتمی
 دریا و هوا و زمین در کند یکسره را کار روز چند در کهآن برای و

 آن نتیجه. کردمی تلف و انداختمی بکار انبوه بطور را خود نیروهای
 هوائی نیروی و شد ناتوان بکلی دریا و هوا در دوم ماه همان از که شد
و در زمین نیز  یافتند کامل تسلط عراق سواحل و هوا بر ایران دریائی و

 عکس به کار جنگ دوم دوره در ابتکار عمل بدست قوای ایران افتاد.
 بکار قواعدی ضد کامالً  ایرویه ایران مسلح نیروهای باراین .دش

قوای   به نوبت ،باراین. است دهشمر بر باال شرح به قرآن که بردند
 استفاده خود نیروهای تقویت برای طبیعت و زمان از که رسید عراق
 عراق نوبت به و کردتغییر قوا تناسب که شد این کار لصحا. کند
 . گردد مسلط ایران فضای بر که رسید

 
در هیچ وضعیت و موقعیتی ابتکار عمل را از  قاعده یازدهم. 33

العمل نگشتن است. این قاعده بسیار مهم را سدست ندادن و عک
نویسم که مایه را باز میبن ،جادر این ،ام. لذاجداگانه مطالعه کرده

ورشدنش به آتواند با یادسان به خاطر بسپرد و عقل میآتواند حافظه می
و خود را زندانی مدار  دادن قرار نگیردواکنش نشان در موضع  ،خود
 :و کرد توان شدجز ویران نمی ،نآدر ،ای نکند کهبسته

 ،نآدربرابر  ،مایه آن زور نباشدیعنی بن ،. هرگاه عملی نیک باشد33.3
و  العمل(چون و چرا پذیرفت )عکسبی :توان بکاربرددو روش می

مدار  ،و یا موضوع کار عقل خودانگیخته گرداند. در روش اول بکاربرد
ها و بسا وردهآن فرمصرف کرد ،است. نمونه نوعی این روشبسته
های زیر ها به بهای سنگین رشد نکردن است. جامعهها و فندانش

تخریب شدن  ،درجا ،برند. اما رشد نکردنسلطه این روش را بکار می
 ،کننددر ازای آنچه مصرف می ،که مصرف کنندگاناست. چنان
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درس این روش . دهندنیروهای محرکه خویش را از دست می
 ،مایه آن زورنباشد و ویرانی ببار نیاوردشی که بنواکن :استاین

 .تصورکردنی نیز نیست
هائی که نه دردانشگاه –رود ها بکار میدوم در دانشگاهروش     

ورد علمی و فنی آهر دست :-مصرف کننده علم و فن هستند 
موضوع نقد و بکاربردن در ابتکار و ابداع و کشف و خلق 

ها در محل. هرگاه انسانو زور بی شود. مدار عقل باز استمی
استعدادهای خویش را  ،زندگانی روزمره این قاعده را بکاربرند

 .شوندکنند و دستیار یکدیگر در رشد میفعال می
در قبال  ،مایه آن زور باشدیعنی بن ،باشدن. و اگر عملی نیک 33.1

زور را زور را با زور پاسخ گفتن و  :توان بکار بردباز دو روش می ،نآ
 موضوع زورزدائی کردن.

زمائی را آزندانی شدن در مدار بسته زور ،بکار بردن روش اول ●
ویرانی بر ویرانی  ،دو طرف ،در این مدار ،کند وناگزیر می

 افزایند.می
زورمایه را موضوع  یعنی عملِ« جزای سیئه را با حسنه دادن» ●

را از هم بکاربرنده  ،زدائی کردننقد و بکاربردن خشونت
ها را باز نگاه رهد و هم مدار عقلزورباوری و زورگوئی می

 . وکندهای حق با حق میها را رابطهدارد و هم رابطهمی
 

جدائی ناپذیر دانستن و کردن حق و تکلیف و  قاعده دوازدهم. 31
عین مفسدت دانستن و کردن دوگانگی حق و مصلحت و تقدم 

 :مصلحت برحق است
حقوقی دارد که ذاتی حیات او هستند. تکلیف او . هر انسانی 31.3

حقوق ملی دارد که ذاتی حیات  ایعمل به این حقوق است. هر جامعه
 ،ن هستند. تکلیف هر شهروندی عمل به این حقوق است. بنابراینآ

تواند باشد و نیست. جز حکم زور نمی ،تکلیفی که عمل به حقی نباشد
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تخریب خویش  ،بنابر این ،عمل نکردن به حقوق ،عمل به آن ،پس
 ،نچه وجود دارد حق است. دوگانگی حق و تکلیفآ ،ساناست. بدین

است. تقدم  ،بر اصل ثنویت ،ن بیان قدرتآدروغی ساخته این و 
زیرا جز تقدم قدرت )= زور( بر تکلیف بر حق نیز دروغ است. 

از راه عمل به بر زندگی  از راه تخریب تقدم مرگ ،بنابراین ،حق
 . دهدمعنی نمیحقوق 
سنجد. حتی . حقوق را انسان دارد اما مصلحت را قدرت می31.1

رابطه خود باقدرت را به زیان حقوق  ،سنجدمی ی راوقتی کسی مصلحت
به  ،هر مصلحتی ،قرارکند. بدینمی تنظیم ،خویش و حقوق دیگران

سنجد و عین را قدرت مینآگیرد و بیرون از حقوق قرار می ،ضرورت
های میزان مصلحت ،هاخاطر است که در جامعهت است. بدینمفسد

اندازه تخریب نیروهای محرکه  ،روندکه بکار می قدرت سنجیده
سنجد ها که میمصلحت ،هر انسان حقوقمند ،اگر دهد.را بدست می

کند را با میزان نها عمل میآبه  ،و به جای عمل به حقوق خویش
یابد که جز در مقام توجیه در می ،کند مقایسه ،آوردویرانی که ببار می

مصلحت که  سنجد وگر مصلحت نمیعقل توجیه ،کردن بکاربردن زور
 افزاید.ی بر ویرانی میویران ،جز بکار بردن زور نیست

 
 :استاین ،ندکه تمامی قاعده بشمار نیست ،موزش این دوازده قاعدهآ    

او است که از استقالل و بر  ،دمی باشدآکه توفیق همواره یار برای این
گاه زندانی مدار هیچ ،زادی عقل خویش غافل نشود. به سخن دیگرآ

نشود. بکار  –نها است آگرترین که مدار بسته بد و بدتر ویران –بسته 
دهد هم عقل خودانگیختگی خویش ها به او امکان میبردن این قاعده
و همواره کامیاب زندانی مداربسته نگردد  ،بنابراین ،را از یاد نبرد

روشها که عقل قدرتمدار و نیز روشها که  ،باشد. در کتاب عقل آزاد
را  ،روش 311 ،برندبکار می ،زادآمستقل و  ،عقل خودانگیخته
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ن آسزا است که  ،ام. عقل دوستدار استقالل و آزادی خویششناسانده
 را بشناسد. روشها 
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