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چرا «انقالب ضد استبدادی بهمن ماه  57مردم ایران ،شکست خورد؟»
سر

مقاله

اصل مشترکی که تمامی نظریهپردازان علمی در خصوص «تعیین مبانی ساختار تکوین هر تحول و انقالب اجتماعی» به آن معتقد
میباشند ،این است که «تمامی تحوالت و انقالبهای اجتماعی (به خصوص در فرایند تاریخی بعد از انقالب کبیر فرانسه و بعد از
تکوین سرمایهداری جهانی) ،مولود دو مؤلفه علتی و دلیلی یا دو مؤلفه عینی و ذهنی میباشند» .البته ذکر این موضوع در اینجا
خالی از عریضه نیست که «حرکتها یا تحوالت خودانگیخته و خودجوش ،در غیبت مؤلفه ذهنی یا دلیلی ،امری ممکن میباشد».
(و تاریخ نزدیک به سیصد سال گذشته بشری در این رابطه شواهدی نیز دارد) اما تجربه نشان داده است که «حرکتهای خودانگیخته
و خودجوش ،بدون رهبری هدایتگرانه و سازمانگرایانه و نظریهپردازانه ،به بن بست و رکود و خمود رسیدهاند».
بنابراین ،در خصوص «کالبد شکافی ،یا آسیبشناسی هر انقالب و تحول اجتماعی ،قبل از هر امری ،باید موضوع با رویکردی
دیالکتیکی ،در چارچوب دو مؤلفه علتی و دلیلی ،یا شرایط عینی و شرایط ذهنی ،کنکریت و مشخص آن انقالب یا آن تحول
اجتماعی ،مورد قرع و انبق و واکاوی و کنکاش قرار گیرد» .فراموش نکنیم که هر چند رابطه بین دو مؤلفه علتی و دلیلی یا
شرایط عینی و ذهنی ،تحوالت و انقالبهای اجتماعی بشر (به خصوص در سیصد سال گذشته بعد از انقالب کبیر فرانسه و ظهور
سرمایهداری جهانی) ،دو طرفه و دیالکتیکی بوده است ،ولی آرایش و هیرارشی علتی و دلیلی یا شرایط عینی و ذهنی این تحوالت
اجتماعی ،به علت کنکریت بودن آنها ،در شرایط مختلف تاریخی و جغرافیائی و فرهنگی و اجتماعی ،صورتی یکسان و مشابه
نداشته است.
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بقیه از صفحه اول
به طوریکه در بعضی از این تحوالت «شرایط عینی یا شرایط علتی

بومی شدن تحوالت و انقالبات اجتماعی ،قشر پیشاهنگ یا پیشتاز،

عمده بوده است و در بعضی دیگر ،شرایط دلیلی یا شرایط ذهنی».

از دایره تعریف حزب طراز نوین طبقه کارگر لنین خارج شدند و

البته خود این «شرایط ذهنی یا دلیلی( ،در سیصد سال گذشته) به دو

در جریان انقالب چین (توسط مائو) ،تحت عنوان ارتش خلقی و در

صورت مستقیم فیزیکی و غیرمستقیم توسط عنصر آگاهی عمل کرده

پروسس تکوین انقالب کوبا (توسط رژی دبره و کاسترو و چهگوارا)،

است» .شکی نیست که در صورتی که شرایط دلیلی یا ذهنی تحول

پیشاهنگ یا پیشتاز ،تحت عنوان چریک تعریف شدند».

و انقالب اجتماعی ،صورت غیر مستقیم توسط عنصر آگاهی داشته

بنابراین ،در تئوری تعریف پیشاهنگ یا پیشتاز:

باشد( ،آنچنانکه در فرایند دوم انقالب مشروطیت ایران شاهدان بودیم)
خود این عنصر آگاهی یا خودآگاهی طبقاتی و اجتماعی و سیاسی و
انسانی ،زمانی که با مادیت یافتن آنها ،بسترساز قیام و نهضت و
تحول اجتماعی میشوند ،به صورت فیزیکی نیروهای هدایتکننده
و سازماندهنده (مانند ستارخانها و باقرخانها) از دل این جنبشها
بیرون میآیند و رهبری و سازماندهی و برنامهریزی و هدایت آن
تحول و انقالب اجتماعی را در دست میگیرند.
البته برحسب اینکه «شرایط ذهنی کنکریت هر انقالب و تحول اجتماعی،
در دو مؤلفه فیزیکی و غیر فیزیکی آن ،کدامین اولویت داشته
باشند ،نوع جایگاه نیروهای هدایتگر و رهبریکننده و سازمانگر و
برنامهریز و نظریهپرداز ،شرایط ذهنی یا دلیلی متفاوت میشوند».
بطوریکه در یک تقسیمبندی کلی میتوانیم« ،جایگاه نیروهای شرایط
ذهنی یا دلیلی هر انقالب یا تحول اجتماعی را به سه دسته-1 :
پیشاهنگ یا پیشتاز -2 ،پیشگام -3 ،پیشرو ،تقسیم کنیم».

اوالً «قشر پیشتاز یا پیشاهنگ» تحت هر عنوانی که مطرح شود،
«خواه حزب طراز نوین باشد یا ارتش خلقی و یا چریک» داللت بر
گروه نخبگان جامعه میکند که به عنوان موتور کوچک در شرایطی
که موتور بزرگ (جامعه ،حتی با فراهم بودن شرایط عینی و علتی ،در
فقدان شرایط ذهنی) ،در رکود به سر میبرد( ،در لوای تئوری موتور
بزرگ ،تنها توسط موتور کوچک به حرکت در میآید) میکوشند تا
در غیبت تودهها به جای موتور بزرگ ،خود حرکت و تحول و انقالب
به انجام برسانند.
ثانیا ً «قشر پیشاهنگ یا پیشتاز» از آنجائیکه در غیبت تودهها و طبقه
«تنها راه تحول و انقالب در جامعه را ،در سرنگونی قدرت حاکم
تعریف میکنند» ،هر چند که در عرصه نظری معتقد به خواستههای
دموکراتیک و عدالتطلبانه هم میباشند ،اما به علت اینکه برای
«دستیابی به قدرت» مجبور به تکیه بر «استراتژی سرنگونی
قدرت حاکم» ،به جای «استراتژی دموکراسیخواهانه سوسیالیستی»
میشوند ،در چارچوب «استراتژی سرنگونی حاکمیت» ستونهای

 – 1پیشاهنگ یا پیشتاز:

«استراتژی دموکراسیخواهانه سوسیالیستی»( ،جنبش عدالتخواهانه

در رابطه با ترم «پیشاهنگ یا پیشتاز» منظور همان نیروهای کنکریت
و مشخص جنبش سیاسی است که در پروسس تکوین انقالب و تحول
اجتماعی« ،مجرد از تودهها و به نمایندگی از تودههای غایب ،به

و دموکراتیک) که عبارتند از« :جامعه مدنی و تشکلهای سیاسی
و تحزبگرایانه غیر حکومتی و تکوین یافته از پائینیهای جامعه و
مبارزه مستقل سراسری سندیکائی و غیره» ،وجود ندارند.

عنوان لکوموتیو یا موتور کوچک ،رهبری انقالب و تحول اجتماعی،

علیهذا ،عالوه بر اینکه توسط تغییر استراتژی دموکراسیخواهانه

در فرایندهای مختلف در دست میگیرند و خود را قیم توده یا گروهای

سوسیالیستی ،به استراتژی سرنگونی قدرت حاکم ،در پروسس

مختلف اجتماعی یا طبقه میدانند و در غیبت آنها به صورت تام

تکوین تحوالت و انقالبهای اجتماعی ،آرمانهای عدالتخواهانه و

االختیار ،تمامی تصمیمات و برنامهریزیها را به نمایندگی از آنها

دموکراسیطلبانه قشر پیشاهنگ در پای کسب قدرت قربانی میگردد،

میکنند».

از بعد از کسب قدرت ،مبارزه پیشاهنگ یا پیشتاز به قدرت رسیده،

هر چند در آغاز قرن بیستم به صورت مشخص و تاریخی ،قشر
پیشاهنگ یا پیشتاز برای اولین بار به صورت کالسیک در جریان
پروسس انقالب اکتبر روسیه توسط بلشویکها و لنین (در مبارزه
با رهبری منشویکها)« ،تحت عنوان حزب طراز نوین طبقه کار»
ظهور پیدا کرد ،ولی در ادامه آن ،در پروسس زمان و تاریخ به علت
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تنها در خدمت حفظ و پاسداری از قدرت به دست آمده میباشد ،نه
استمرار تحول و انقالب اجتماعی جهت دستیابی به دموکراسی
و خواسته عدالتخواهانه نظری خود( .که مبارزه بیش از نیم قرن
کاسترو در کوبا که کماکان هنوز کشور کوبا ،حتی بعد از فوت کاسترو
به صورت تک حزبی در چارچوب حزب کمونیست حکومتی حاکم
اداره میشود ،یا جایگزینی استالین به جای لنین در شوروی سابق،
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معرف این حقیقت میباشند) ،بطوریکه در این رابطه میتوان داوری

به ضرس قاطع داوری کرد که تقریبا ً در قرن بیست و یکم ،بشریت به

نهائی و قطعی کرد که «رویکرد پیشاهنگ یا پیشتاز آنچنانکه در

این آگاهی رسیده است که دیگر رویکرد پیشاهنگی یا پیشتازی ،در

گذشته نشان داده است ،در آینده نمیتوانند ،نماینده واقعی جنبشهای

عرصه جنبشهای دموکراتیک و عدالتخواهانه تودهای ،فونکسیونی

دموکراتیک و عدالتخواهانه جامعه باشند» .هر چند که در عرصه

ندارد؛ و تنها فونکسیون آن ،فقط و فقط در دایره استراتژی سرنگونی

سرنگونی قدرتهای حاکم ،به خصوص کسب قدرت سیاسی ،دارای

و کسب قدرت بوده است.

پتانسیل تعیین کنندهای هستند.

ولی در عرصه جنبش و حرکت تحولخواهانه دموکراتیک و

انقالب اکتبر و انقالب چین و انقالب کوبا« ،پارادایم کیسهای کسب

سوسیالیستی ،هر گز چاقوی رویکرد پیشاهنگی برندگی نداشته است.

قدرت سیاسی توسط پیشاهنگ میباشند که تنها به جنبش سرنگونی

بطوریکه اگر بگوئیم که بشریت در قرن بیست و یکم برای همیشه

قدرت حاکم ،بسنده کردند و هرگز آنچنانکه در آرمان و تئوری و شعار

با رویکرد پیشاهنگی یا پیشتازی وداع کرده است ،سخنی به گزاف

معتقد بودند ،نتوانستند جنبش سرنگونی خود را پس از کسب قدرت،

نگفتهایم .البته معنای این داوری ما این نیست که بعد از این دیگر ما با

به جنبش دموکراتیک یا عدالتخواهانه استحاله نمایند» .لذا در همان

جریانهای چریکگرائی و تحزبگرایانه لنینیستی مغلوب (نه مسلط به

فاز سرنگونی توسط پاسداری از قدرت سیاسی کسب کرده تا پایان باقی

صورت گفتمان حاکم ،آنچنانکه در دهه  20در شکل لنینیستی آن توسط

ماندند .علت ناتوانی آنها در دگردیسی از جنبش سرنگونی به جنبش و

حزب توده و در دهه  40و نیمه اول دهه  ،50در شکل چریکگرائی

حرکت عدالتخواهانه یا دموکراتیک ،باید در فقدان توانائی رویکرد

مدرن رژه دبره – کاسترو – چهگوارا ،توسط فدائیان خلق و مجاهدین

پیشاهنگی یا پیشتازی جهت دستیابی به جامعه مدنی جنبشی تکوین

خلق و در دهه  60و هفتاد در شکل ارتش خلقی مائو ،توسط مجاهدین

یافته از پائین و تشکلهای سیاسی غیر حکومتی یا احزاب یقه آبیها

خلق در جامعه ایران شاهدان بودیم) ،در کشورهای پیرامونی از جمله

و تشکل مستقل حکومتی صنفی و سندیکائی جستجو کرد .چراکه یک

در کشور خودمان روبرو نخواهیم بود ،چرا که از آنجائیکه ،در تحلیل

اصل و قانون به اثبات رسیده است که در عرصه مبارزه رهائیبخش

نهائی هر کدام از رویکردهای مختلف مبارزاتی ،دارای خواستگاه

دموکراتیک و عدالتخواهانه ،همان پراکسیس و مسیر تحول قبل از

معین طبقاتی میباشند و نمایندگی گروههای مشخصی اجتماعی در

پیروزی ،تحول و انقالب بعد از پیروزی بر قدرت جهت پاسداری از

دست دارند ،به همین دلیل تا واپسین مرحلهای که خواستگاه و پایگاه

قدرت به دست آمده ،ادامه پیدا خواهد کرد.

طبقاتی آنها ،وجود تاریخی داشته باشند ،این رویکرد پیشاهنگی در

به عبارت دیگر این تنها با استراتژی مبارزه دموکراتیک و
سوسیالیستی است که توسط جامعه مدنی جنبشی و تشکلهای
دموکراتیک تحزبگرایانه و مبارزات سندیکائی و صنفی طبقهای (نه

سه شکل تحزبگرایانه لنینیستی و چریکگرائی رژی دبره – کاسترو
– چهگوارا و ارتش خلقی مائو میتوانند به حیات مغلوب خود در
جامعههای مختلف ادامه دهند.

کارگاهی و گروهی) میتوان بعد از پیروزی بر قدرت ،در عرصه
استقرار و تثبیت قدرت ،هم استراتژی سرنگونی بدل به جنبش فراگیر
دموکراتیک و سوسیالیستی کرد .چرا که ستونهای مبارزه دموکراتیک
و سوسیالیستی ،یعنی جامعه مدنی جنبشی و تشکل تحزبگرایانه
یقه آبیهای تکوین یافته از پائین و مستقل از حکومت ،همراه با
سندیکاهای سراسری طبقهای ،آنچنانکه موتور تکوین و تحقق جنبش
دموکراتیک و سوسیالیسم در یک جامعه تا سرنگونی قدرت میباشند،
خود همین ستونهای دموکراتیک میتوانند «حافظ جامعه دموکراتیک

 – 2پیشگام:
دومین رویکرد جنبشهای سیاسی در صد سال گذشته ،مبارزه
تحولخواهانه جوامع مختلف جهانی« ،رویکرد پیشگامی است».
رویکرد پیشگامی ،از اساس با «رویکرد پیشاهنگی یا پیشتازی» چه
در عرصه نظری و تئوریک یا ایدئولوژیک و چه در عرصه عملی و
استراتژی و تاکتیک متفاوت میباشد؛ که مبانی این تفاوت عبارتند از:

و سوسیالیستی» تا پایان هم باشند؛ و این همان واقعیتی است که خالء

الف – در رویکرد پیشگامی برعکس رویکرد پیشاهنگی یا پیشتازی،

آن در رویکرد بیش از صد ساله عمر تاریخی پیشاهنگ یا پیشتاز به

هدف پیشگام کسب قدرت نیست ،هر چند که پیشگام ممکن است ،این

شدت مشهود است؛ و عامل اصلی شکست رویکرد پیشاهنگی ،به

هدف را در عرصه برنامه درازمدت جنبشهای سه گانه دموکراتیک

خصوص در پایان قرن بیستم در جهان بوده است .بطوریکه میتوان

و اجتماعی و سوسیالیستی تعریف کرده باشد .یادمان باشد که حرکت

3
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پیشگام برعکس حرکت پیشاهنگ (که تک مؤلفهای عمودی میباشد)،

نکنیم که در رویکرد پیشگامی عامل اصلی که باعث میگردد تا فرایند

دو مؤلفهای است ،چراکه پیشگام از یکطرف توسط حرکت عمودی

«فی نفسه یا در خود» طبقه و جنبش و گروههای اجتماعی بدل

به سازماندهی و سازمانگری خود میپردازد و از طرف دیگر توسط

به «فرایند لنفسه یا برای خود» بشود ،انتقال خودآگاهی طبقاتی و

حرکت افقی باید به هدایتگری و سازماندهی و سازمانگری جنبشهای

خودآگاهی سیاسی و خودآگاهی اجتماعی به متن طبقه و جنبش و

سه گانه دموکراتیک (اعم از جنبش دانشجویان و جنبش دانشآموزان و

گروههای اجتماعی است .چراکه پیشگام معتقد است که تنها با انتقال

جنبش معلمان و جنبش زنان و جنبش مزدبگیران یا کارمندان و غیره)

آگاهی موجود در شرایط عینی و محیط طبقه یا جنبش یا گروههای

و جنبش اجتماعی و جنبش زحمتکشان شهر و روستا (از طبقه کارگر

اجتماعی به احساس آنها است که میتواند «خودآگاهی» به عنوان

تا جنبش حاشیهنشینان) بپردازد.

موتور حرکت جنبش و جامعه تکوین پیدا کند؛ یعنی تنها پس انتقال

ب – در «رویکرد پیشگامی» به علت اینکه «استراتژی پیشگام اقدام

آگاهی به احساس تودهها ،آن آگاهی بدل به اراده و حرکت میشود ،به

سازمانگرایانه و تحزبگرایانه جنبشی میباشد» ،همین امر باعث
میگردد تا «اهداف عملی پیشگام در عرصه تکوین جامعه مدنی
جنبشی و تکوین سندیکاهای سراسری طبقهای و دستیابی به احزاب
مستقل یقه آبیهای تکوین یافته از پائین ،تعریف گردد».
ج – در رویکرد پیشگامی هر چند «پیشگام در عرصه استراتژی
اقدام عملی سازمانگرایانه و تحزبگرایانه جنبشی خود ،معتقد به
سازماندهی دو مؤلفه عمودی برای پیشگام و افقی برای جنبشهای
سه گانه دموکراتیک و اجتماعی و سوسیالیستی میباشد ،با همه
این احوال ،هرگز پیشگام ،نه خود را نماینده جنبشها و تودههای
مردم تعریف مینماید ،و نه حاضر است در غیبت مبارزه جنبشها و
گروههای اجتماعی ،اقدام به حرکت عمودی مستقالنه مانند رویکرد
پیشاهنگی بکند».
د  -در «رویکرد پیشگامی» و در عرصه رسالت پیشگام که در
چارچوب دو حرکت عمودی و افقی سازمانگرایانه و تحزبگرایانه
تعریف میشود (برعکس رویکرد پیشاهنگی یا پیشتازی که رسالت
عملیاش تنها در بستر استراتژی سرنگونی و کسب قدرت خالصه
میشود)« ،استراتژی آگاهیبخشی در خصوص جنبش دموکراتیک
و جنبش عدالتخواهانه سوسیالیستی نقش محوری دارد .چرا که
پیشگام معتقد است که در عرصه استراتژی اقدام عملی سازمانگرایانه
و تحزبگرایانه ،اراده جمعی گروههای اجتماعی و جنبشهای سه
گانه ،معلول انتقال خودآگاهی طبقاتی و انسانی و اجتماعی و تاریخی
به احساس طبقه و احساس جنبش و احساس جامعه و احساس
گروههای مختلف اجتماعی میباشد».
لذا در این رابطه است که در عرصه استراتژی آگاهیبخش ،در
خصوص جنبش دموکراتیک و جنبش عدالتخواهانه ،رویکرد
پیشگامی طبقه و جنبش و گروههای اجتماعی به دو فرایند «فی نفسه

4

یا در خود» و فرایند «لنفسه یا برای خود» تقسیم میشوند .فراموش
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عبارت دیگر از نظر پیشگام« ،اعتالی جنبشهای سه گانه معلول ایجاد
حرکت و اراده ،زائیده خودآگاهی حاصل انتقال آگاهی محیط (توسط
پیشگام) به احساس گروههای اجتماعی یا طبقه میباشد» و از اینجاست
که میتوانیم نتیجه بگیریم که «تنها تحولهای اجتماعی ،معلول حرکت
پیشگام است که بتواند از جوهر دموکراتیک برخوردار باشد» .در
صورتی که بدون استثناء تمامی تحولهای اجتماعی معلول رویکرد
پیشاهنگی یا پیشتازی ،به جای جوهر دموکراتیک ،از جوهر سرنگونی
و کسب قدرت برخوردار میباشند.
علی ای حال ،داوری نهائی ما این است که گرچه تمام جنبشهای
عدالتخواهانه نیمه دوم قرن نوزدهم و قرن بیستم در جهان به لحاظ
آرمانی و نظری از جوهر دموکراتیک برخوردار بودند ،ولی در
عرصه عمل تمامی آنها ،پس از کسب قدرت و سوار شدن بر خر مراد
قدرت ،جوهر جنبش آنها از صورت دموکراتیک به صورت سرنگونی
دگردیسی کرده است .چراکه «پس از کسب قدرت ،دیگر تمام هم و غم
آنها ،معطوف به حفاظت از قدرت به دست آورده میشد» .به همین
دلیل از نیمه قرن نوزدهم که جنبش عدالتخواهانه مدرن در جهان
شروع گردید الی یومنا هذا ،هیچ کدام از جنبشهای عدالتخواهانه
نتوانستند ،پس از کسب قدرت ،گوهر دموکراتیک خود را حفظ نمایند.
لذا همین امر باعث گردید تا «همه جنبشهای عدالتخواهانه قرن
نوزدهم و قرن بیستم بدل به جنبشهای سرنگونی و کسب قدرت حاکم
بشوند» و پس از کسب قدرت حاکم در سه مؤلفه آن ،دیگر موضوع
اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت که الزمه جنبش دموکراتیک هست
به فراموشی سپرده شد؛ و همین امر بسترساز پیدایش «سوسیالیسم
دولتی و تک حزبی شدن جوامع سوسیالیسم دولتی و باالخره فروپاشی
نظام سوسیالیسم دولتی در دهه آخر قرن بیستم گردید».
پر پیداست که پیدایش رویکرد پیشاهنگ یا پیشتاز در سه شکل حزب
طراز نوین لنین و ارتش خلقی مائو و چریکگرائی مدرن کاسترو

اول بهمن ماه 1395

– رژی دبره از آغاز قرن بیستم «معلول همین تغییر رویکرد جنبش

شریعتی بر تکیه استراتژیک کردن بر جنبش دانشجوئی بود» .چرا که

دموکراتیک به جنبش سرنگونی و کسب قدرت بوده است» .چراکه

جنبش دانشجوئی به علت عمر کوتاه دوران دانشجوئی ،یک جنبش

«الزمه تحقق برنامه دموکراتیک ،اجتماعی کردن قدرت سه گانه زر

بیثبات و لرزان میباشد و این موضوعی بود که شریعتی متوجه آن

و زور و تزویر و شیوه مبارزه دموکراتیک میباشد و الزمه شیوه

نبود.

مبارزه دموکراتیک ،تکیه بر استراتژی اقدام عملی سازمانگرایانه و

ثانیا ً هرگز نباید دیوار چین بین استراتژی اقدام عملی سازمانگرایانه

تحزبگرایانه جنبشی توسط تکیه بر جامعه مدنی جنبشی و تشکلهای

و تحزبگرایانه جنبشی با رویکرد پیشگامی ،با پیشرو قائل شویم».

حزبی تکوین یافته از پائینیهای جامعه و مستقل از حکومت و مبارزه

چرا که آنچنانکه در بحث تشکیالت افقی و عمودی رویکرد پیشگامی

سندیکائی سراسری طبقه زحمتکش است که همه اینها تنها با رویکرد

مطرح کردیم ،الزمه استراتژی رویکرد پیشگامی «پیوند با جنبشهای

پیشگامی ممکن شدنی است».

سه گانه میباشد؛ که این مهم در عرصه استراتژی رویکرد پیشگامی
اتفاق نمیافتد ،مگر زمانیکه ما در عرصه تبیین استراتژی جنبشی
خود« ،جنبش پیشرو» را مشخص سازیم» .پر واضح است که

 - 3پیشرو:

«تشکیالت افقی پیشگام ،پس از مشخص کردن جنبش پیشرو ،مشخص

در خصوص ترم «پیشرو» باید نخست توجه داشته باشیم که برعکس

میشود» .چرا که برعکس تشکیالت عمودی پیشگام (که مشمول

ترم «پیشاهنگ یا پیشتاز» و ترم «پیشگام» ،ترم «پیشرو»:

سازماندهی نخبهها میشود) در تشکیالت افقی پیشگام« ،سازمانگری

اوالً «فقط مشمول جنبشهای سه گانه دموکراتیک و اجتماعی و

از زندگی و کار و مبارزه صنفی گروههای اجتماعی میگذرد» و به

سوسیالیستی یا کارگری میشود» ،در صورتی که «موضوع دو ترم

همین دلیل از آنجائیکه زندگی و کار در رابطه با جنبشهای سه گانه

پیشاهنگ و پیشگام در تحلیل نهائی ،نخبههای اجتماعی که همان جنبش

متفاوت میباشد ،همین امر باعث میگردد تا برحسب تغییر «جنبش

سیاسی هست ،میباشند» .به همین دلیل در دایره «پیشرو» ما باید

پیشرو» نوع سازماندهی افقی رویکرد پیشگام متفاوت بشود.

در این چارچوب صحبت کنیم که ،کدامیک از جنبشهای دموکراتیک

ثالثا ً در عرصه تکوین حرکت «پیشرو» برعکس «پیشاهنگ»

یا اجتماعی یا کارگری میتوانند در عرصه حرکت تحولخواهانه
اجتماعی ،پیشرو جنبشهای دیگر بشوند؟

و «پیشگام» (که عامل ذهنی تعیین کننده میباشد) ،دیالکتیک بین
علت و دلیل یا عامل عینی و عامل ذهنی که به صورت خودآگاهی

آیا بر جنبش دانشجوئی  -آنچنانکه شریعتی معتقد بود  ،-باید به عنوان

متبلور میگردد ،تعیین کننده هستند .به عبارت دیگر ،در دایره حرکت

پیشرو جنبشهای سه گانه دموکراتیک و اجتماعی و کارگری تکیه

پیشرو تا زمانیکه دیالکتیک عین و ذهن از کانال انتقال آگاهی ،توسط

کنیم ،یا بر جنبش کارگری یا جنبش معلمان یا جنبش زنان یا اصالً خود

پیشگام از محیط به احساس طبقه یا گروه اجتماعی انجام نگیرد،

جنبش اجتماعی و غیره ،تکیه کنیم؟ زیرا اینکه بگوئیم ،همه جنبشهای

اعتال و نقش هژمونی و راهبردی حرکت پیشرو در عرصه استراتژی

سه گانه میتوانند همزمان پیشرو بشوند و با هم سازمانگری شوند

جنبشی غیر ممکن میباشد .بنابراین در این رابطه است که در عرصه

و حرکت کنند ،امری ذهنگرایانه و والنتاریستی میباشد .باری ،باید

مبارزه پیشرو و جنبشهای سه گانه« ،موضوع ایدئولوژی ،به عنوان

هر چند که بر استراتژی اقدام سازمانگرایانه و تحزبگرایانه جنبشی

محوری مطرح میگردد» .ایدئولوژی در این رابطه تنظیم کننده رابطه

تکیه میکنیم ،بر یکی از این جنبشها تکیه استراتژیک داشته باشیم؛

گروههای اجتماعی و طبقه با «محیط برون از خود» است؛ که از کانال

و همین «تکیه استراتژیک بران جنبش» ،جایگاه آن جنبش در عرصه

انتقال آگاهی به احساس طبقه یا گروههای اجتماعی عمل مینماید.

استراتژی جنبشی پیشگام را مشخص میسازد.

حال با عنایت به موارد فوق میتوانیم در باب علل و دالیل شکست

علیهذا ،منظور از «پیشرو ،جنبشی است که به عنوان لکوموتیو
استراتژی جنبشی ،میتواند نقش هدایتگری و راهبری بر جنبشهای
دیگر داشته باشد» .البته تعیین این امر در عرصه تبیین استراتژی
جنبشی پیشگام حائز بسی اهمیت است؛ و علت شکست استراتژی
جنبشی شریعتی ،پس از بسته شدن ارشاد در آبانماه « ،51اشتباه

5

انقالب ضد استبدادی بهمن ماه  57به کالبد شکافی بپردازیم.
بیشک در طول  38سال گذشته در باب علل و دالیل شکست انقالب
بهمن ماه  57تحلیلهای بسیاری از طرف نظریهپردازان مطرح گردیده
است که با نگاهی هر چند اجمالی به این تحلیلها ،میتوان اینچنین
جمعبندی کرد که:
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بعضی علت شکست انقالب ضد استبدادی بهمن « 57در خالء جنبش

ایران تحمیل کنند.

سیاسی ،اعم از جنبش چریکی و جنبش حزبی تحلیل میکنند» که این

علیهذا ،از نظر این دسته علت شکست انقالب ضد استبدادی بهمن

خالء به علت سرکوب فراگیر و استخوانسوز دهه  50رژیم کودتائی

ماه  ،57ضعف طبقه کارگر ایران جهت هژمونی بر جنبش اجتماعی

و توتالیتر پهلوی ،حاصل شده بود .در نتیجه از نظر این دسته خالء

در حال اعتال بود .اگر جنبش کارگری ایران میتوانست از بعد 18

جنبش سیاسی« ،شرایط جهت موجسواری جریانهای فقاهتی از راه

شهریور  ،57هژمونی جنبش اجتماعی ایران (که عالوه بر بخش اعظم

رسیده فراهم کرد» و از آنجائیکه موجسواران از راه رسیده فقاهتی نه

حاشیهنشینان در بدنه جنبش اجتماعی ،رهبری آن جنبش در دست

به لحاظ نظری و نه به لحاظ عملی و تجربی ،هیچگونه پتانسیل مبارزه

طیف خرده بورژوازی شهری قرار داشت) را در دست بگیرد ،شرایط

و برنامه دموکراتیک نداشتند ،لذا در چارچوب همان اندیشه فقاهتی

کامالً تغییر میکرد« .زیرا تنها جنبشی که توان مبارزه درازمدت

هزار ساله گذشته خود ،کوشیدند پس از قطع کردن سر سرمایهداری

سوسیالیستی و دموکراتیک دارد ،جنبش کارگری است» ،آنچنانکه

وابسته ایران ،کلهای جدید برای مناسبات سرمایهداری وابسته ایران با

کارل مارکس در آخرین جمله کتاب مانیفست خود ،در این رابطه

رنگ و لعاب فقه و فقاهت بسازند .در نتیجه همین امر عامل شکست

میگوید« :کارگران در راه مبارزه سوسیالیستی چیزی جز زجنیرهای بسته

انقالب ضد استبدادی  57مردم ایران گردید.

بر دست و پای خود از دست منیدهند».

دسته دیگر در تحلیل علت یا علل شکست انقالب ضد استبدادی بهمن

دسته دیگر در تحلیل علل و دالیل شکست انقالب ضد استبدادی بهمن

ماه  57مردم ایران ،بر «خالء جنبش کارگری» در جایگاه هژمونی

ماه  ،57شکاف بین سنت و مدرنیته در جامعه ایران را عمده میکنند.

جنبش ضد استبدادی مردم ایران تکیه میکنند .از نظر این دسته

لذا در این رابطه معتقدند که از بعد از حرکت مدرنیزاسیون رضاخان

علت شکست انقالب ضد استبدادی بهمن ماه « ،57خأل هژمونیک

و در ادامه آن به خصوص از بعد از پروژه رفرم ارضی شاه – کندی،

جنبش کارگری ایران میباشد» ،دالیلی که این دسته در رابطه با خالء

«مدرنیزاسیون ،خارج از شرایط عینی و تثبیت سرمایهداری ساختی،

هژمونیک طبقه ایران در سال  57و بعد از آن نقل میکنند ،بازگشت
پیدا میکند به بر هم خوردن تعادل طبقاتی در جامعه ایران از بعد
شکست رفرم شاه –کندی و هجرت و فرار زحمتکشان روستائی به

به صورت روبنائی وارد ایران شد که به علت خالء سرمایهداری تثبیت
شده صنعتی و تولیدی و ساختی ،ورود یکطرفه مدرنیزاسیون ،باعث

طرف حاشیه شهرها؛ که این امر باعث رشد سونامیوار حاشیهنشینی
شهرها گردید.

کشاکش تاریخی بین مدرنیته و سنت فقهزده و استبدادزده جامعه ایران
شد» .که در غیاب بورژوازی ملی و رهبری آن دکتر محمد مصدق
(که توسط کودتای  28مرداد ،ارتجاع مذهبی – دربار و امپریالیسم در

البته این امر همراه بود با رشد غیر متعارف طیف خرده بورژوازی

 28مرداد  32سرنگون شده بود) ،نماینده سنت فقهزده و استبدادزده،

شهری که محصول همه اینها آن شد تا توازن طبقاتی در جامعه ایران

توانست از بعد مرگ بروجردی ،در قضیه شورای ایالتی و والیتی ،در

به ضرر طبقه کارگر ایران بر هم بخورد ،مضافا ً از آنجائیکه ،استبداد

راستای مشارکت در قدرت ،توسط مخا لفت کردن «با حق انتخاب شدن

عریان و همه جانبه رژیم توتالیتر و کودتائی پهلوی امکان هر گونه

و حق انتخاب کردن زنان» قد علم کند ،که قیام  15خرداد تحت مدیریت

فعالیت مستقل سندیکائی و صنفی از طبقه کارگر ایران گرفته بود،

طیب حاجی رضائی و نوچههایش ،در این رابطه قابل تفسیر میباشد.

لذا همین ضعف دو مؤلفهای باعث گردید تا حتی زمانیکه (از بعد از
واقعه  17شهریور  57میدان ژاله ،یعنی از روز  18شهریور ،)57
جنبش کارگری ایران ،به صورت فراگیر وارد مبارزه ضد استبدادی با
رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی دوم گردید و به علت ضعف تشکیالتی
نتواند هژمونی جنبش اجتماعی ضد استبدادی حاضر در صحنه را در
دست بگیرد .در نتیجه راهی جز دنبالهروی از جنبش اجتماعی برای
جنبش کارگری ایران باقی نماند .همین دنبالهروی از جنبش اجتماعی
ایران از بعد از  18شهریور  57باعث گردید تا خواسته یا ناخواسته،
موجسواران فقاهتی از راه رسیده ،هژمونی خود را بر طبقه کارگر
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باری ،از بعد از سرکوب قیام  15خرداد توسط رژیم کودتائی و توتالیتر
پهلوی دوم و تبعید خمینی به ترکیه و سپس به عراق ،رفته رفته این
جریان سنتگرا کوشید تا تحت هدایتگری و تأثیر نظریهپردازانی چون
جالل آل احمد و سیداحمد فردید و حسین نصر ،با مخالفت با مشروطیت،
نظریه سنتگرایانه خود را در چارچوب نظریه فقه حکومتی خمینی
تئوریزه نمایند( .یادمان باشد که در تیرماه سال  42وقتی جالل آل
احمد و همسرش سیمین دانشور جهت بیعت با خمینی در منزل او در
قم حاضر شدند ،در شرایطی که دست خمینی و دست سیمین دانشور
همسر جالل ،جهت بیعت در طشت آب قرار داشت ،چشم جالل به دو

اول بهمن ماه 1395

کتاب خود ،یعنی «خدمت و خیانت روشنفکران» و «غربزدگی»

زیربنای ساختی و مناسباتی سرمایهداری در جامعه ایران مانند مغرب

میافتاد که بر روی زانوهای خمینی قرار داشتند و جالل به صورت

زمین پیدا کند».

مزاح از خمینی میپرسد ،مثل اینکه شما هم این چرت و پرتها
میخوانید؟ خمینی در پاسخ به جالل میگوید که «بسیار زیاد» .یادمان
باشد که تا قبل از آشنائی خمینی با اندیشه جالل آل احمد ،خمینی در
کتاب «کشف االسرار» خود ،یک مشروطهطلب دو آتشه در ادامه راه
مدرس بود و از بعد از آشنائی خمینی با اندیشههای ضد مشروطیت
و سنتگرایانه جالل آل احمد بود که خمینی ضد مشروطه میگردد و
از اندیشه مشروطهطلبانه مدرس فاصله میگیرد و با رویآوری به
«شیخ فضل هللا نوری ،شهید جالل آل احمد در کتاب غربزدگی»،
همان شهیدی که حتی آخوند خراسانی او را تکفیر کرد ه بود ،اندیشه
ارتجاعی مشروعهطلبانه شیخ فضل هللا نوری را توسط «نظریه کالمی
 فقهی والیت فقیه» در تابستان سال  ،1346برای اولین بار در تاریخشیعه جنبه حکومتی بخشید که البته بعدا ً در سال  58توسط حسینعلی
منتظری با حمایت سیدمحمد بهشتی ،تز حکومتی کالمی – فقهی والیت
فقیه خمینی ،به صورت حقوقی و قانونی و قانون اساسی در آمد .یادمان
باشد که سیدعلی خامنهای توسط ترجمه کتابهای سیدقطب بنیانگذار
اسالمی داعشی و مطرح کننده شعار «االسالم هو الفقه و الفقه هو
الحلل» ،نظریه فقه حکومتی سیدقطب را در اختیار خمینی گذاشت).
بنابراین از نظر این دسته ،شکست انقالب بهمن ماه  57معلول «تضاد
بین مدرنیزاسیون روبنائی وارداتی رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی اول
و دوم با سنت ارتجاعی ،فقهزده و استبدادزده جامعه ایران میباشد».
پر واضح است که از نظر این دسته ،علت تضاد مدرنیزاسیون با سنت
فقهزده و استبدادزده ایران« ،معلول عدم پیوند بین مدرنیته و مناسبات
سرمایهداری در جامعه ایران میباشد» .به این ترتیب که برعکس
جامعه مغرب زمین (که ابتدا مناسبات سرمایهداری صنعتی و تولیدی
به صورت روابط تولیدی مسلط تکوین پیدا کرد و بعد از آن بود که
مدرنیته به عنوان فرهنگ و روبنای این مناسبات در مغرب زمین شکل
گرفت) ،در جامعه ایران از بعد کودتای « ،1299رضاخان با تاسی
از مصطفی آتاتورک ،کوشید تا جهت مقابله کردن با سنت فقهزده و
استبدادزده حاکم بر فرهنگ مردم ایران با سالح مدرنیته فرهنگی به
جنگ سنت فقهزده و استبدادزده حاکم بر فرهنگ مردم ایران برود،
اما تکوین جنگ بینالملل دوم همراه با تبعید رضاخان و انجام کودتای
 28مرداد  32و شکست بورژوازی ملی و نماینده سیاسی آن و از بعد
از آن شکست پروژه رفرم ارضی شاه -کندی و تزریق سرمایهداری
وابسته درباری توسط سرمایه نفتی به مناسبات زمینداری مسلط
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ایران ،باعث گردید تا مدرنیته فرهنگی و وارداتی رضاخانی نتواند

در نتیجه از آنجائیکه مدرنیته فرهنگی وارداتی یک مدرنیته فرهنگی
مذهبستیز ،معلول انقالب کبیر فرانسه بود (که صد البته مدرنیته
فرهنگی آلمانی و حتی مدرنیته فرهنگی انگلیسی برعکس مدرنیته
فرهنگی فرانسوی نه تنها مذهبستیز نیست ،بلکه مانند مدرنیته فرهنگی
آمریکا مذهبگرا هم میباشند ،آن هم در شکل پروتستانیست آن،
ولی متاسفانه به علت «اشتباه راه رفتن نهضت فرهنگی روشنفکران
ایرانی» همراه با سیل ترجمه مدرنیته فرهنگی فرانسوی زائیده انقالب
کبیر فرانسه ،مدرنیته فرهنگی وارداتی جامعه ایران از همان آغاز یک
مدرنیته فرهنگی مذهبستیز فرانسوی بود) ،همین مدرنیته مذهبستیز
فرانسوی وارداتی به جامعه ایران باعث گردید تا «جدال بین مدرنیته
فرهنگی و سنت فقهزده و استبدادزده جامعه ایران در سال  57به نفع
خمینی به عنوان نماینده فقهی این سنت فقهزده حل شود».
در نتیجه همین تضاد بین مدرنیته فرهنگی مذهبستیز فرانسوی با سنت
فقهزده و استبداد که عامل هژمونی خمینی بر انقالب بهمن  57گردید،
«در فرایند بعد از انقالب بهمن ماه  57عامل شکست همین انقالب
گردید» .چراکه ،از بعد از پیروزی انقالب ضد استبدادی بهمن ماه
 ،57حاکمیت جدید قدرت که خود را نماینده سنت فقهزده و استبدادزده
جامعه ایران میدانست ،جهت مقابله با مشروطیت و مقابله با مدرنیته
مذهبستیز فرانسوی ،کوشید تا در لوای فقه و فقاهت و تز والیت فقیه
خود ،تمامی ادعاهای سنتطلبانه خود را تئوریزه و نهادینه و قانونی
نماید .لذا همین امر باعث گردید تا گور انقالب بهمن ماه  57توسط تز
والیت فقیه ِبکند؛ و با نهادینه شدن نظریه والیت فقیه خمینی ،به لحاظ
نظام سیاسی و نظام حقوقی و قانون اساسی ،جامعه ایران به قبل از
انقالب مشروطیت بازگشت؛ و به لحاظ عینی ،با شکست پروژه رفرم
ارضی شاه –کندی و تکیه یکطرفه رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی بر
سرمایهداری جهانی ،توسط تکیه کردن بر سرمایه نفتی و بدل کرن
اقتصاد ایران به بازار مصرفی کاالهای تولیدی سرمایهداری جهانی،
شرایط جهت پیوند حاشیهنشینان شهری با خرده بورژوازی شهری
یا طبقه متوسط شهری فراهم گردید؛ که خود این امر بستری جهت
موجسواری از را رسیدههای فقاهتی ،در غیبت یک جنبش سیاسی
مترقی و سازمانگر شد.
در تحلیل نهائی با قرار گرفتن عکس خمینی در ماه توسط جنبش
اجتماعی حاشیهنشینان و طبقه متوسط شهری در بهمن ماه سال ،57
هژمونی خمینی بر جنبش اجتماعی ضد استبدادی جامعه ایران تثبیت
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گردید .در نتیجه همین تثبیت هژمونی خمینی بر جنبش ضد استبدادی

شکست انقالب بهمن ماه  57را تبیین نمائیم.

مردم ایران بود که در بهمن ماه  57شرایط جهت نهادینه شدن و

در این رابطه است که انچنانکه در مقدمه این سرمقاله مطرح کردیم،

تثبیت رژیم مطلقه فقاهتی و شکست انقالب ضد استبدادی بهمن ماه
 57مردم ایران فراهم کرد.

نخست باید مشخص کنیم که «آیا استراتژی انقالب بهمن ماه  ،57واقعا ً
یک استراتژی سرنگونی جهت کسب قدرت بود ،یا برعکس استراتژی

اما داوری نهائی ما ،با عنایت به نظریههای مطرح شده فوق در باب

انقالب بهمن ماه  ،57یک استراتژی دموکراتیک برای دستیابی به

پاسخ به سؤال« ،چرا انقالب بهمن ماه  57شکست خورد؟» ،با تاسی

دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی و دموکراسی معرفتی توسط

از تز معلم کبیرمان شریعتی که میگفت« :من نه مارکسم و نه ماکس

اجتماعی کردن قدرت در سه مؤلفه آن یعنی قدرت سیاسی و قدرت

وبر ،من مارکس وبر هستم» این است که معتقدیم که برای کالبد شکافی

اقتصادی و قدرت معرفتی بوده است؟» ،چراکه آنچنانکه در همین

علل شکست انقالب ضد استبدادی بهمن ماه  57مردم ایران ،باید «به

سرمقاله مشخص کردیم تا زمانیکه نتوانیم برای این سؤال پاسخی

صورت دو مؤلفهای برخورد کنیم» ،یعنی «هم به صورت علتی و هم

قانع کننده و علمی و در خور پیدا کنیم ،هر گونه پاسخ به سؤال «چرا

به صورت دلیلی» .به عبارت دیگر« ،علت شکست انقالب بهمن ماه

انقالب بهمن ماه  57مردم ایران شکست خورد؟» اکلکتیویته و ابتر

 57که شرایط عینی انقالب  57میباشد ،در کنار دلیل شکست انقالب

میباشد؛ زیرا اگر پاسخ ما به سؤال« ،کدامین استراتژی ،استراتژی

 57که شرایط ذهنی انقالب  57میباشد ،قرار دهیم و با عنایت به

انقالب بهمن ماه  57بوده است؟» استراتژی سرنگونی و کسب قدرت

این دو مؤلفه به تحلیل در باب علت و دلیل شکست انقالب بهمن ماه

باشد ،قطعا ً و جزما ،پاسخ به سؤال اول که «چرا انقالب بهمن ماه

 57بپردازیم».

 57شکست خورد؟» با پاسخ «استراتژی دموکراتیک ،برای دستیابی

بنابراین هرگز نباید در تحلیل علل و دالیل شکست انقالب ضد استبدادی
بهمن ماه  57به صورت «تک مؤلفهای برخورد نمائیم» ،چرا که
آنچنانکه در تحلیلهای فوق مشهود است ،بعضی از تحلیلهای فوق
در باب علل و دالیل شکست انقالب ضد استبدادی بهمن ماه  57مردم

به دموکراسی سوسیالیستی» متفاوت میباشد .پر پیداست که در
چارچوب انتخاب هر کدام از دو گونه استراتژی فوق ،علت یا شرایط
عینی شکست انقالب با دلیل یا شرایط ذهنی شکست انقالب بهمن ماه
 57متفاوت میباشد.

ایران ،علتهای شکست را میبینند ،اما دالیل شکست را نمیبینند و

ماحصل اینکه ،استراتژی حرکت تحولخواهانه اجتماعی مردم ایران

بعضی دیگر برعکس دالیل شکست را مطلق میکنند ،از علتهای

در بیش از صد سال گذشته در جریان سه جنبش بزرگ اجتماعی- 1 :

شکست انقالب بهمن ماه  57غافل میشوند.

نهضت مشروطه - 2 ،جنبش ملی کردن صنعت نفت - 3 ،مبارزه علیه

گه درون را بنگرند ،حال را

نی برون را بنگرند قال را

گه برون را بنگرند و قال را

نی درون را بنگرند حال را

ما درون را بنگریم ،حال را

هم برون را بنگریم ،قال را

رویکرد دیالکتیکی در تحلیل مسائل اجتماعی و تاریخی و انسانی به ما
حکم میکند تا برای تحلیل در باب علل و دالیل شکست انقالب بهمن ماه
 57مردم ایران« ،شرایط عینی را در کنار شرایط ذهنی قرار دهیم و
هیچکدام از اینها را در غیاب دیگری مطلق و عمده نکنیم» .در نتیجه
هر کدام از تحلیلهای فوق در باب علل و دالیل شکست انقالب ضد
استبدادی بهمن ماه  57مردم ایران تنها وجهی از آن را مطرح میکنند،
نه تمامی علل و دالیل آن .به همین دالیل سعی ما بر این امر قرار دارد
که در تحلیل علل و دالیل شکست انقالب ضد استبدادی بهمن ماه 57

دیکتاتوری و رژیم کودتائی و توتالیتر پهلوی« ،استراتژی سرنگونی،
برای کسب قدرت بوده است» نه «استراتژی برای دستیابی به
دموکراسی سوسیالیستی» و به همین دلیل از نظر ما« ،علت شکست
سه جنبش بزرگ اجتماعی مشروطیت و جنبش مقاومت ملی مصدق و
انقالب بهمن ماه  ،57تکیه بر استراتژی سرنگونی جهت کسب قدرت،
به جای استرتژی دستیابی دموکراسی سوسیالیستی میباشد».
چراکه ،آنچنانکه مطرح کردیم ،وقتی که ما «استراتژی سرنگونی
جهت کسب قدرت» در دستور کار خود قرار دادیم ،خود به خود این
استراتژی ساز و کارهای خود را هم با خود میآورد .به همین دلیل در
جامعه ایران ساز و کارهای استراتژی دموکراسیخواهانه سوسیالیستی
که عبارت است از:

مردم ایران ،با تاسی از رویکرد معلم کبیرمان شریعتی ،توسط تکیه

الف  -جامعه مدنی جنبشی.

بر رویکرد دیالکتیکی شرایط عینی انقالب  ،57در کنار شرایط ذهنی

ب  -احزاب یقه آبی غیر دولتی تکوین یافته از پائین.

8

آن قرار دهیم و توسط کالبد شکافی انقالب بهمن ماه  ،57علل و دالیل

نشر مستضعفین| 91

اول بهمن ماه 1395

ج  -فعالیتهای سراسری سندیکائی مستقل از حکومت ،اصالً و ابدا در

آنتاگونیستی در طول صد سال گذشته تالش میکردند تا به صورت

طول صد سال گذشته حرکت تحولخواهانه مردم ایران شکل نگرفت؛

کوتاهمدت توسط حرکتهای آنارشیستی به کسب قدرت دست پیدا کنند

اما برعکس از نهضت مشروطیت در چارچوب استراتژی سرنگونی

و غیره همه این ساز و کارها که در صد سال گذشته مانند چتری بر

جهت کسب قدرت ،ساز و کارهای آن در اشکال و انواع مختلف آن در

حرکت تحولخواهانه اجتماعی مردم ایران حاکم بوده است ،معلول

طول بیش از صد سال گذشته تکوین پیدا کرده است که اینها عبارتند از:

همان رویکرد سرنگونی جهت کسب قدرت میباشد.

 - 1حرکت ارتش خلقی از قیام مسلحانه ستارخان و باقرخان گرفته تا

لذا به همین دلیل است که در راستای «آسیبشناسی استراتژی

قیام جنگل تا امروز که مجاهدین خلق ادامه دهنده آنها میباشند.

رویکرد پیشاهنگ یا پیشتاز» که تکوین و رشد و ادامه تاریخی این

 - 2حرکت تحزبگرایانه طراز نوین پیشاهنگ لنینیستی که از حزب

رویکرد در حرکت تحولخواهانه مردم ایران ،معلول همین استراتژی

حیدر عمو اوغلی و حزب کمونیست ارانی گرفته تا حزب توده که الی
یومنا هذا ادامه پیدا کرده است.
 - 3حرکت پارلمانتاریستی که از جریان جبهه ملی دکتر مصدق گرفته
تا الی زماننا هذا که تمام احزاب رنگارنگ ادامه میدهند.
 - 4حرکت چریگگرائی و ترور در دو مؤلفه «چریکگرائی سنتی»
آن که از فدائیان اسالم و هئیتهای مؤتلفه گرفته تا فرقان و مؤلفه
«چریکگرائی مدرن» آن که از فدائیان خلق و مجاهدین خلق گرفته تا
امروز که در چارچوب جریانهای کومله و حزب دموکرات کردستان
ادامه دارند.

سرنگونی ،جهت کسب قدرت بوده است ،هم شرایط عینی و هم شرایط
ذهنی تاریخی و اجتماعی جامعه ایران ،دخالت داشتهاند.
علی ای حال تا زمانیکه این شرایط عینی و شرایط ذهنی مولد رویکرد
پیشاهنگی در سه مؤلفه تحزبگرایانه لنینیستی و ارتش خلقی و
چریکگرائی تغییر نکند ،امکان «دگردیسی استراتژی سرنگونی و
رویکرد پیشاهنگی یا پیشتازی ،به استراتژی دموکراسیخواهانه
سوسیالیستی همراه با رویکرد پیشگامی وجود ندارد» .برای فهم
این مهم کافی است که وضعیت تاریخ بیش از یکصد سال حرکت
تحولخواهانه مردم ایران را با کشورهای اروپائی از بعد از انقالب
کبیر فرانسه در سال  1789میالدی ،مورد مقایسه قرار دهیم تا به

 - 5قیامهای بدون برنامه و در خدمت اصحاب باالئیهای قدرت که از
قیام  15خرداد  42تحت مدیریت طیب حاجی رضائی و نوچههایش
گرفته تا قیام تیرماه  78جنبش دانشجوئی و جنبش سبز در  88ادامه
پیدا کرده است.
 - 6شورشهای خود به خودی و بدون رهبری و برنامه و سازماندهی
شده که به وفور در طول بیش از صد سال گذشته در اطراف و اکناف
ایران شاهد آن بودهایم و در سالهای گذشته در مشهد و اسالم شهر و
غیره ادامه پیدا کرده است.
 - 7حرکتهای قومی و منطقهای تجزیهطلبانه که در صد سال گذشته
در مناطق قومی ایران شاهد آن بودهایم.
 - 8تکیه بر کودتای نظامی که هم در دوران رژیم توتالیتر و کودتائی
پهلوی و هم در دوران  38ساله رژیم مطلقه فقاهتی به وفور شاهد آن
بودهایم.
 - 9حرکتهای اپورتونیستی جهت مشارکت در قدرت حاکم که
امروزه به صورت سکه رایج توسط جریانهای رنگارنگ به اصطالح
«اصالحطلب» و غیره دنبال میگردد.

خوبی پاسخی برای این سوالها پیدا کنیم که:
 - 1چرا انقالب کبیر فرانسه در اروپا آخرین انقالب بود ،اما در جامعه
ما هر تحول اجتماعی تا به انقالب جدیدی نرسد خاموش نمیشود؟
 - 2چرا انقالب کبیر فرانسه با یک قرن کار تئوریک تکوین پیدا کرد
اما انقالبهای جامعه ایران با چند فتوا شروع میشود و با چند فتوا
شکست میخورد؟
 - 3چرا انقالب کبیر فرانسه در ادامه تعمیق و رشد خود در قرن نوزدهم
به جنبش جهانی سوسیالیسم کالسیک رسید ،اما انقالب مشروطیت ما به
جنبش فقاهتی خرداد  42ختم گردید؟
 - 4چرا جنبش سوسیالیستی قرن  19نوزدهم اروپا به کمون پاریس
ختم شد؛ اما جنبش سوسیالیستی ما به کودتای اپورتونیستها و کشته،
سوزاندن شریف واقفی ،مرتضی صمدی لباف ختم گردید؟
 - 5چرا نهضت پروتستانسیم لوتر و کالون در اروپا آنچنانکه مارکس
میگوید به سوسیالیسم کالسیک نیمه دوم قرن نوزدهم انجامید ،اما
نهضت پروتستانسیم اقبال ،شریعتی در ایران به حاکمیت سیاسی اسالم
فقاهتی تمام شد؟

 - 10جنبشهای اجتماعی که توسط مبارزه کوتاهمدت و قهرآمیز
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روسو در اروپا به حقوق بشر و سکوالریسم و لیبرالیسم انجامید ،اما
نهضت اصالحطلبانه سیدجمال در ایران به رشد فقه حکومتی و تکوین
رژیم مخوف مطلقه فقاهتی توسط محمد عبده و سیدقطب انجامید؟
 - 7چرا نهضت فلسفی در اروپا از بعد از رنسانس باعث رویش
فلسفههای رنگارنگ دکارت و هیوم و اسپینوزا و کانت و هگل و
مارکس و هایدگر و غیره شد ،اما نهضت فلسفی ما در طول بیش از
هزار سال گذشته از فارابی و ابن سینا گرفته تا مرتضی مطهری و
محمدحسین طباطبائی نتوانستند یک گام از فلسفه یونان قدیم ارسطو و

تزریقی.
 - 4جایگزینی بورژوازی رانتی و نفتی و دستوری و فرمایشی بزرگ
دربار به جای بورژوازی ملی فرسوده و نابود شده.
من حیث المجموع در این رابطه بود که در سال  57و در جریان
انقالب ضد استبدادی بهمن ماه  ،57زمانی که خمینی شعار «شاه
باید برود» سر داد ،همین شعار (بدون اینکه جریانی از جنبشهای
سیاسی و اجتماعی و دموکراتیک و کارگری ایران از او بپرسند
که بعد از سرنگونی شاه چه میشود؟ و بعد از سرنگونی شاه چه

افالطون فاصله بگیرند؟

برنامهای دارید؟ والیت فقیهی که تو در کتاب «والیت فقیه» ترسیم

 - 8چرا نهضت روشنفکرانه اصحاب دایره المعارف در مغرب

کردهای در عرصه قدرت چه معنائی پیدا میکند؟ و جایگاه عدالت

زمین توانست به آزادی و دموکراسی برسد ،اما نهضت روشنفکرانه

و آزادی و دموکراسی به معنای حق سیاست و حق اقتصاد و حق

اواخر قرن نوزدهم ایران به عصیان احمد کسروی و اگزیستانسیالیسم

معرفت برای مردم در پروژه والیت فقیه تو چه معنی دارد؟ و جایگاه

مذهبستیز صادق هدایت انجامید؟

حق کارگران و حق معلمان و حق زنان و حق زحمتکشان در تز

پاسخ به همه این سوالها این است که ما برعکس مغرب زمین ،از
همان قرن نوزدهم و از بعد از شکست جنگهای ایران روس که
جنبش تحولخواهانه جامعه ایران را شروع کردیم ،به جای استراتژی
دموکراسیخواهانه ،استراتژی سرنگونی جهت کسب قدرت پیش
گرفتیم و برای کسب قدرت و بعدا ً حفاظت از قدرت به دست آمده،
کمترین هزینهای که پرداخت کردیم ،فروش تجربه دموکراسی و جامعه
مدنی جنبشی و مبارزه سراسری سندیکائی طبقه بود که تا امروز هم
در حال پرداخت هزینه آن میباشیم.
علیهذا ،از دیدگاه ما علت و دلیل شکست انقالب بهمن ماه ،57
«تکیه جنبش سیاسی و جنبش اجتماعی و جنبش کارگری و جنبش
حاشیهنشینان و جنبش دانشجوئی و جنبش زنان و جنبش معلمان و
جنبش کارمندان ایران و غیره در سال  ،57بر استراتژی سرنگونی
جهت کسب قدرت ،به جای استراتژی دموکراسیخواهانه سوسیالیستی
بود» .شرایط عینی جامعه ایران در سال  57که بسترساز این شرایط
ذهنی گردید عبارت بودند از:

والیت فقیه تو چه میباشد؟) ،سرنگونی شاه توسط خمینی« ،باعث
وحدت همه جریانها حول خمینی گردید»؛ و به یکباره خمینی تنها
با شعار «شاه باید برود» ،عکس خود را (توسط همه شاخههای
جنبش ایران از جنبش اجتماعی و سیاسی گرفته تا جنبش کارگری)
در ماه قرار داد؛ زیرا همه جریانهای جنبش سیاسی از جریان جبهه
ملی گرفته تا نهضت آزادی تا حزب توده تا جریانهای چریکگرای
رویکرد پیشاهنگی فدائیان خلق و مجاهدین خلق و جنبشهای مختلف
از جنبش حاشیهنشینان گرفته تا جنبش دانشجویان و جنبش اجتماعی
و جنبش کارگری و جنبش معلمان و جنبش زنان و غیره همه در
چارچوب اعتقاد به استراتژی سرنگونی برای کسب قدرت« ،فقط به
سرنگونی شاه فکر میکردند و سرنگونی شاه را دعوای همه دردهای
خود و جامعه فقرزده و فقهزده و استبدادزده ایران میدانستند»؛ یعنی
«فقط خوب میدانستند که چه نمیخواهند و خوب میدانستند که چه
کسی باید برود و چه کسی باید جانشین او بشود ،بدون اینکه بدانند،
بعد از آن نخواستن چه میخواهند»؛ و آیا در رابطه با خواسته بعدی،
خود این شخص توان پاسخگوئی دارد یا خیر؟ این بود دلیل و علت

 - 1شکست رفرم ارضی شاه –کندی و فرار روستائیان از روستاها به
علت فقر زائیده این شکست به شهرها.

شکست انقالب بهمن  57ایران¤ .

 - 2ناتوانی و اضمحالل و نابودی بورژوازی ملی ایران ،هم در مرحله

والسالم

بعد از کودتای  28مرداد  32و از دست دادن نماینده سیاسی خود در
قدرت و هم عدم توانائی آنها در حمایت از مصدق در برابر ارتجاع
مذهبی و در بار و امپریالیسم جهانی.
 - 3حاکمیت اقتصاد نفتی و رانتی بر مناسبات سرمایهداری وابسته
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«جنبش کارگری» در برابر دو آوردگاه:
مقابلهبا«الیحهاصالحقانونکار»جهتدستیابیبهحقوقازدسترفته،

«تعیین حداقل دستمزد سال »96

1

با نزدیک شدن سه ماهه چهارم سال  ،95مطابق عرف سه دهه گذشته ،زمزمه

حال نهائی شدن است که در مقایسه با افزایش

«تعیین نرخ دستمزد سال  »96و چانهزنی برای تعیین حداقل حقوق کارگران در سال

حقوق کارمندان در سال  94که  %14و در

 96توسط شورایعالی کار ،رفته رفته به گوش میرسد .چراکه در سه دهه گذشته،

سال  95که  %12بوده است ،کاهش چهار

یعنی از بعد از تصویب قانون کار فعلی ،هر سال در چارچوب ماده  41قانون کار،

درصدی و دو درصدی حقوق کارکنان دولت،

در سه ماهه چهارم هر سال (که خروجی نهائی آن ،در نیمه دوم اسفندماه هر سال

در سال  96در مقایسه با سالهای  94و 95

اعالم میگردد) شاهد چانهزنیهای جناح سه گانه ،یعنی «نمایندگان دولت و نمایندگان

میتواند پیامآور خبر بدی برای طبقه کارگر

کارفرما و نمایندگان تشکیالت زرد کارگری در شورایعالی کار میباشیم» و در

ایران باشد.

همین رابطه است که «برای تعیین نرخ دستمزد و حداقل حقوق کارگران در سال

چراکه آنچنانکه در سنوات گذشته شاهد آن

 ،»96در نیمه دوم آبانماه  ،95معاونت روابط کار وزارت کار به صورت مکتوب،
از تشکلهای زرد کارگری درخواست کرد تا نمایندگان خود را برای شرکت در کار

بودهایم «افزایش تحمیلی حداقل دستمزد
کارگران ،در چارچوب همین افزایش حقوق

گروه ویژه تعیین مزد سال  96معرفی نمایند.

کارمندان با یکی دو درصد اختالف صورت

بنابه گزارش خبرگزاری مهر قرار شد «جلسات این کار گروه از آذر ماه  95در وزارت

میگیرد ».بطوریکه در سال  95با افزایش

کار آغاز بشود» تا پیشنهادهای مختلف دستمزد در این جلسات مورد چکشکاری و

 %12حقوق کارمندان حداقل دستمزد کارگران

آشپزی قرار گیرد.

 %14افزایش پیدا کرد؛ و این در حالی است که

علیهذا ،طبق گفته اولیاء علی بیگی رئیس کانون تشکیالت زرد شوراهای اسالمی کار

تنها محمل دولت یازدهم در الیحه بودجه 96

کارگران قرار است ،در مدت سه ماه آخر سال  95در باره تعیین حداقل مزد سال
 96کارگران ایران تصمیمگیری بشود .در نتیجه از آنجائیکه سرنوشت معیشتی 24
میلیون خانوار زحمتکش ایرانی ،در پیوند با تصمیم این کار گروه میباشد ،تصمیم
گرفتیم تا به موازات باال رفتن کرکرهها و روشن شدن چراغهای شورایعالی کار در
این زمان ،به جای تماشاگری آن صحنههای فرمایشی ،ما هم از بیرون به رصد این
جنگ خرفروشانه بپردازیم.
باری ،برای انجام این مقصود است که در رابطه با خودویژگیهای شرایط سیاسی
و اقتصادی فعلی جامعه ایران که نقش تعیین کننده در تحمیل حداقل دستمزد در سال
 96به طبقه کارگر ایران دارد ،مجبور و موظفیم که موضوع را در چارچوب این
موارد ،به طرح موضوع در این شرایط خودویژه بپردازیم.
از آن است که افزایش  10درصدی حقوق کارمندان دولت ،برای سال  96در

11

دولت در سال « ،96اعالم تورم  %7/5دولت در
سال  95است ».یادمان باشد که در خصوص
کارمندان دولت ،طبق آمارهای خود دولت
یازدهم در شرایط فعلی« ،میانگین حقوق
کارمندان دولت یک میلیون و  300هزار
تومان میباشد ،در صورتی که میانگین هزینه
خانوار دو نفری در کشور طبق آمارهای خود
دولت دو میلیون و  600هزار تومان است»؛
که خود این امر نشان دهنده ،فاصله بین نرخ
تورم و میانگین دستمزد کارمندان دولت در

 - 1آخرین اطالعات در باب اعداد و ارقام الیحه بودجه  96دولت یازدهم ،حاکی
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این شرایط میباشد.
مضافا ً بر اینکه شیوه محاسبه نرخ تورم

توسط دستگاههای دولتی از مرکز آمار تا بانک مرکزی و مرکز

پالن از پیش تعیین شده( ،با هماهنگی بین نمایندگان کارفرما و

پژوهشهای مجلس و غیره یک ایراد عمده که دارد ،این است که

تشکیالت زرد کارگری و هژمونی دولت) به طبقه کارگر ایران

این نهادهای حکومتی و دولتی« ،در تعیین نرخ تورم ،کاالهای

تحمیل بشود.

بزرگ و لوکسی مانند مسکن و خودرو را هم در سبد هزینه

 - 3در سه دهه گذشته ،در راستای تعیین دستمزد کارگران ایران،

خانوار قرار میدهند و متغیرها را با سهم باالی این کاالها،
جا به جا میکنند؛ و این در حالی است که در شرایط فعلی به
علت رکود سنگین حاکم بر اقتصاد سرمایهداری ایران و کمبود
تقاضا ،این دو کاالی سنگین دارای نرخ تورم کمی میباشند ،در
نتیجه حضور آنها در سبد هزینههای خانوار زحمتکشان ،باعث
کاهش نرخ تورم فرمایشی میشود ».این در حالی است که طبق
نظر کارشناسان خود حکومت ،نرخ تورم بدون در نظر گرفتن
مسکن و خودرو و دیگر اقالم لوکس در شرایط فعلی بیش از
 %15است.
 - 2آنچنانکه در سه دهه گذشته شاهد بودهایم ،در خصوص

همواره حتی ماده  41قانون کار هم نادیده گرفته شده است ،زیرا
طبق ماده « 41شورایعالی کار همه ساله موظف است ،میزان
حداقل مزد کارگران را برای نقاط کشور و یا صنایع مختلف با
توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
الف  -حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف
بانک مرکزی اعالم میشود.
ب  -حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران
و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهند ،باید به
اندازهای باشد تا زندگی یک خانوار چهار نفری تأمین نماید».

تعیین نرخ دستمزد و حداقل حقوق طبقه کارگران ایران توسط

بنابراین ماده  41قانون کار ،در راستای تعیین حداقل دستمزد

شورایعالی کار ،گرچه در قانون کار صحبت از توافق سه جانبه،

ساالنه کارگران ایران «بر دو مؤلفه نرخ تورم و تأمین هزینه

نمایندگان ،کارگران و کارفرمایان و دولت میباشد ،ولی دولت

معیشت خانواده چهار نفری کارگری صراحت دارد»؛ اما در

یا نماینده دولت در این مثلث ،هم به عنوان حاکمیت و هم به

سه دهه گذشته آنچه در این رابطه شاهد بودیم عکس این بوده

عنوان یک کارفرمای بزرگ پیوسته حرف آخر در حمایت از

است ،زیرا با اینکه نرخ تورم در دولتهای پنجم و ششم هاشمی

کارفرمایان و به ضرر کارگران در تعیین دستمزد می زند؛ زیرا:

رفسنجانی و دولت نهم و دهم احمدی نژاد  -طبق آمار خود رژیم

اوالً نماینده کارگران در شورایعالی کار ،انتصاب تشکیالت زرد
کارگری میباشد ،نه منتخب تشکیالت مستقل کارگری.
ثانیا ً طبقه کارگر ایران فاقد تشکیالت رسمی مستقل کارگری

 از  %40تجاوز کرده بود و با اینکه طبق اعالم خبرگزاری ایلنادر  10آذر سال  94هزینه معیشت خانواده  4نفری سه میلیون و
هفتصد هزار تومان بوده است ،آنچه شاهد بودهایم این بوده است
که دولت با ترفندهای مختلف از تعیین دستمزد کارگران بر اساس

جهت تعیین نماینده به شورایعالی کار میباشند.

نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار  4نفره طفره رفته است.

ثالثا ً نماینده کارفرما هم به علت قدرت اقتصادی و سیاسی حکومت

لذا طبیعی است که در رابطه با تعیین حداقل دستمزد کارگران

و دولت مانند نماینده تشکیالت زرد کارگری در شورایعالی در

در سال  ،96در این شرایط که با حاکم شدن رکود بر اقتصاد

پشت پرده و در تحلیل نهائی با دولت یکی میباشند.

سرمایهداری رانتی و نفتی کشور و به علت کاهش تقاضا و کاهش

بنابراین قصه توافق سه جانبه در شورایعالی کار در خصوص

قدرت خرید مردم ایران و کاهش تورم قیمت مواد مورد استفاده

تعیین حداقل حقوق ساالنه طبقه کارگر ایران موضوع ماده 41

در صنعت ساختمان و همچنین تعیین نرخ تورم بر پایه میانگین

قانون کار« ،به لحاظ فلسفی ،همان تثلیث در عین وحدت و

 250قلم که شامل مواد ساختمانی نیز میشود ،این همه باعث

وحدت در عین تثلیث است که خروجی نهائی آنها ،تخم دو

میشود تا دولت آنچنانکه برای سال  95با اعالم نرخ تورم %12

زردهای است که همه ساله در طول سه دهه گذشته شاهدان

حداقل حقوق طبقه کارگر ایران را  812هزار تومان اعالم کرد

بودهایم و شاهدان هستیم» .لذا این امر باعث شده است تا تعیین

(که خود این مبلغ به معنای یک پنجم خط فقر میباشد که طبق

دستمزد کارگران در سه دهه گذشته ،به صورت یکطرفه طبق

اعالم خبرگزاری ایلنا در  17بهمن ماه  94بیش از  %80بیمه
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شدگان تأمین اجتماعی حداقل حقوق میگیرند)؛ برای سال ،96

زرد کارگری ،در راستای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال

با اعالم سناریوی نرخ تورم تک رقمی توسط دولت ،حداکثر

 ،96در جلسه شورایعالی کار ،در برابر صف واحد نمایندگان

به خاطر انتخابات  29اردیبهشت  96و نیاز روحانی به رأی

دولت و کارفرمایان ضعیف باشد».

بیش از  40میلیون نفر افراد خانواده مزدبگیران ایرانی ،همان

یادمان باشد که طبق گفته معاون روابط کار ،وزیر کار علی

افزایش  %14سال  95دستمزد کارگران (که بیانگر یک سوم خط

ربیعی ،توسط خبرگزاری مهر در  14اسفند ماه سال « ،94سهم

فقر است) ،تکرار بشود.

دستمزد در قیمت تمام شده کاال ،از سال  75تا  93از %15

 - 4رکود حاکم بر اقتصاد سرمایهداری رانتی و نفتی ایران که

به  %5/6کاهش پیدا کرده است ».بر این مطلب بیافزائیم که

از زمان دولت نهم و دهم احمدی نژاد به موازات اجرای قانون

یکسال پیش طبق گزارش خبرگزاری ایرنا در  22اسفندماه ،94

هدفمندی یارانهها ،جهت آزادسازی اقتصاد و پیوند با سازمان

علی ربیعی وزیر کار در دیدار با نخست وزیر و وزیر کار

جهانی تجارت تکوین پیدا کرده است و همراه با افزایش قیمت

پیشین فرانسه در محل وزارت کار فرانسه با اشاره به جمعیت

حاملهای انرژی ،شرایط جهت تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی

فارغ التحصیالن بیکار گفت« :به زودی  4/5میلیون فارغ التحصیل

فراهم گردیده است (طبق گزارش روزنامه اعتماد در  4آبانماه

بیکار جدید وارد بازار کار ایران میشوند که فرانسه میتواند از این

سال « ،95در شرایط فعلی بیشترین تعطیلی در کارگاههای

موقعیت بیشترین بهرهبرداری بکند».

شیمیائی با یک هزار و  983واحد و در صنایع غذائی با  1542کارگاه

 - 5طبق گزارش روزنامه آرمان در  16آبان  ،95بر اساس

و در کارگاههای فلزی با  1541واحد و در کارگاههای کانی و غیر فلزی

برآورد کارشناسان تا پایان سال  95با حفظ روند فعلی افزایش

با  816واحد و در صنایع نساجی با  434واحد ،همراه میباشد»).

نقدینگی در ایران« ،حجم نقدینگی کشور به عدد شگرف 1300

علیهذا ،همین امر باعث گردیده است تا در این شرایط «به

تریلیون تومان میرسد که این رقم تا پایان سال  96به عدد

موازات رشد لشکر  15میلیون نفری بیکاران ،نیروی کار ارزان

 1700میلیارد تومان خواهد رسید ،یعنی نظام بانکی کشور،

برای جذب سرمایههای انحصاری امپریالیستی ،به کشور فراهم

تنها در دو سال  95و  96حدود  700هزار میلیارد تومان

بشود» .باری ،استمرار رکود پنج ساله ،در این شرایط که طبق

نقدینگی جدید خلق میکنند» که این رشد نجومی نقدینگی در سال

گفته خبرگزاری ایسنا در دوم خرداد « ،94این رکود باعث تکوین

 96باعث خواهد شد تا «نرخ تورم در سال  ،96سیر صعودی

لشکر  15میلیون نفری بیکاران در ایران شده است» ،همین لشکر
 15میلیون نفری بیکاران ،در این شرایط بسترساز آن گردیده

به خود بگیرد¤ ».

ادامه دارد

است« ،تا قدرت چانهزنی نمایندگان کارگری منتخب تشکیالت
وب سایت:

www.pm-iran.org
www.nashr-mostazafin.com

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com

تلفن های تماس:
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درسهائی از تاریخ

23

علل و دالیل

«تشکیالت گریزی ایرانیان»

یکی از خودویژگیهای «روانشناختی تاریخی جامعه ایران ،تشکیالت گریزی ایرانیان

والیت مطلقه فقاهتی خود (در پاسخ به اعالم مواضع

میباشد ».در باب علل تکوین و رشد این بیماری مهلک تاریخی ،چهار علت محوری

علی خامنهای در نماز جمعه تهران) رسما ً اعالم

میتوان مطرح کرد که عبارتند از:

کرد که «حفظ حکومت و نظام ،اوجب الواجبات

الف – فقهزدگی ،ب – صوفزدگی ،ج – مناسبات عقب مانده تولیدی ،د – استبدادزدگی.

میباشد» و بدین ترتیب بود که برعکس رویکرد
گذشته حوزههای فقاهتی ،برای خمینی در ادامه راه
سید قطب و اخوان المسلمین« ،احکام فقهی هم در

الف – فقهزدگی:

مؤلفه عبادات وهم در مؤلفه معامالت ،جنبه طریقیت

از آنجائیکه رویکرد و جوهر و مضمون اصلی فقه حوزههای فقاهتی شیعه و سنی در

در راستای حکومت پیدا کردند ،نه مانند گذشته

طول بیش از  1000سالی که از عمر آنها میگذرد (به استثنای فقه حکومتی سید قطب و

جنبه موضوعیت» ،در نتیجه خمینی رسما ً اعالم

خمینی) یک رویکرد فردی میباشد ،هر چند که به لحاظ ساختاری فقه حوزههای فقاهتی

کرد که« :نظام میتواند ،در راستای حفظ حکومت ،از

«از دو مؤلفه عبادات و معامالت تشکیل میشوند» که مؤلفه معامالت در فقه (برعکس

هر امر عبادی و غیر عبادی جلوگیری کند و حتی حکم

مؤلفه عبادات در فقه که فردی هستند و اجتهادناپذیر و ثابت میباشند و احکام مربوط به

به تعطیلی مناز و روزه بدهد ».چرا که از نظر سید

آنها ،احکام منصوص هستند و تعیین کننده تکلیف انسان در رابطه با خداوند میباشند)

قطب و خمینی «همه اسالم حکومت است و حفظ این

احکامی متغیر و غیر منصوص و زمانمند و اجتهادپذیر میباشند.

حکومت اوجب الواجبات میباشد» و بالطبع احکام

ولی از آنجائیکه حتی جوهر احکام غیر منصوص و متغییر و اجتهادپذیر مؤلفه معامالت
فقهی از فرد شروع به تعیین تکلیف مینماید ،همین امر باعث گردیده است «تا حتی

فقهی در راستای حفظ این حکومت و قدرت جنبه
طریقت پیدا میکنند.

جوهر مؤلفه معامالت فقهی حوزههای فقاهتی هم صورت فردی پیدا کند ».لذا به همین

علی ایحال ،به استثنای فقه حکومتی سید قطب و

دلیل بود که در بحث بازی شطرنج ،از آنجائیکه در فقه حوزههای فقاهتی در طول هزار

خمینی( ،که فقه شش دانگ در خدمت حکومت و

سال گذشته ،حکم بازی شطرنج حرام بود ،زمانیکه خمینی در سال  59در تعطیلی حکم

برای حفظ حکومت در میآید) فقه حوزههای فقاهتی

بازی شطرنج ،حکم جدید اعالم کرد ،خمینی در برابر مخالفت حوزههای فقاهتی اعالم

شیعه و سنی هم در عرصه مؤلفه عبادی و هم در

کرد که«:اجتهاد مصطلح حوزههای فقاهتی توان حل مسائل جامعه ایران را ندارد و با این

عرصه مؤلفه معامالت ،منصوص و ثابت و دارای

شیوه اگر بخواهید اجتهاد بکنید ،باید به تعطیل متدن بشر رأی بدهیم».
البته مبانی که در چارچوب آن خمینی مجبور شد تا در ادامه راه سید قطب و اخوان
المسلمین ،فقه فردی را حکومتی بکند ،اینکه:
اوالً خمینی مانند سید قطب ،رسما ً در کتاب بیع خود اعالم کرد که «االسالم هواحلکومه

جوهر فردی میباشند و به علت اینکه فقه حوزههای
فقاهتی هرگز در چارچوب نظام اجتماعی و تجربه
اجتماعی پراتیک نکرده است ،به همین دلیل عالوه
بر اینکه پیوسته در جبهه مخالفین سر سخت نظام
اجتماعگرائی قرار داشتهاند ،از اغاز تکوین آن

 -اسالم همهاش حکومت است».

الی زماننا هذا ،مدافع سرسخت نظامهای فردگرا،

ثانیا ً خمینی پس از اینکه مانند سید قطب اعالم کرد که «اسالم همهاش حکومت است»

از بردهداری تا زمینداری و اکنون سرمایهداری

و بعد از اینکه توانست به حکومت دست پیدا کند و سوار قدرت بشود ،در بیانیه اعالم

میباشند.
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فراموش نکنیم که جوهر هر دو مؤلفه فقه حوزههای فقاهتی فردی

و ندادهها به آسمان ،در مردم ایران بدل به ایمان و اعتقاد بشود»

میباشند ،یعنی حتی آن بخشی از عبادات و معامالت هم که دارای قالب

که خروجی نهائی این ایمان و اعتقاد مردم ایران ،تشکیالتگریزی

اجتماعی هستند« ،به لحاظ انجام تکلیف از فرد به اجتماع میرسند،

و عدم اعتقاد به حرکت جمعی و پرداخت هزینه زندگی اجتماعی و

از نماز جماعت گرفته تا مناسک حج».

جامعهسازی میباشد.

ماحصل اینکه ،جوهر فردی فقه حوزههای فقاهتی اعم از شیعه و سنی

بر این مطلب بیافزائیم که تمامی مصلحین و اصالحطلبان نظری و

در طول هزار ساله گذشته یکی از عواملی بوده است که باعث گردیده

سیاسی و عملی جهان اسالم از قرن هشتم الی یومنا هذا در راستای

تا روحیه فردی در مردم ایران رشد نماید و این روحیه فردگرائی

حرکت اصالحطلبانه نظری و عملی خود ،در نوک پیکان حرکت

با رشد سرطانی خود ،جایگزین روحیه جمعی و روحیه اجتماعی

خود جهت به حرکت در آوردن مسلمین «سه بیماری فقهزدگی و

بشود که خروجی نهائی این پروسه آن شده است که با جایگزینی

صوفیزدگی و فلسفه یونانیزدگی مورد هجمه و حمله مستمر خود

روحیه فردی به جای روحیه جمعی و روحیه اجتماعی ،مردم ایران

قرار دادهاند ».یعنی از ابن خلدون تا معلم کبیرمان شریعتی همه و

جمعی منظم
روحیه تشکیالت گریزی پیدا کنند ،یعنی برای مبارزه
ِ
تشکیالتی که الزمه مبارزه درازمدت عدالتخواهانه و آزادیطلبانه و

همه در «آسیبشناسی علل انحطاط مسلمین ،سه بیماری فقهزدگی و
فلسفه یونانیزدگی و تصوفزدگی ،به عنوان مؤلفههای انحطاطآور

رهائیبخش میباشد و مستلزم پرداخت هزینههای فردی و اجتماعی

جامعه مسلمین بخصوص از قرن چهارم و پنجم الی زماننا هذا مطرح

میباشد ،آمادگی صرف هزینه و ایثار و فداکاری نباشند.

کردهاند» .تنها تفاوتی که در این رابطه میان این مصلحین وجود داشته

طرح ضرب المثالهائی در میان مردم ایران مثل «دامن خود را
نگهدار که آتش نگیرد» یا «کس نخارد پشت من ،جز ناخن انگشت

است آرایش آسیبهای سه گانه فوق بوده است ،به این ترتیب که مثالً
سیدجمال تصوفزدگی را عمده میکرد و تالش میکرد که در نوک
پیکان حرکت اصالحگرایانه نظری خودش توسط علم ساینس و فلسفه

من» و غیره همه در این رابطه معنی و تفسیر میشوند.

به جنگ تصوفزدگی برود .در صورتی که ابن خلدون فقهزدگی را
عمده میساخت و اقبال فلسفه یونانیزدگی را به عنوان عامل اصلی

ب – تصوفزدگی:

انحطاط مسلمین مطرح میکرد.

رشد تصوف در اشکال مختلف آن «اعم از تصوف زاهدانه غزالی و

با همه این احوال تمامی مصلحین  700سال گذشته جامعه مسلمین در

تصوف عاشقانه مولوی و تصوف رندانه حافظی» که مدت بیش از

رابطه با علل انحطاط تمدنی و انحطاط سیاسی و انحطاط اقتصادی

هزار سال است که جامعه ایران را گرفتار خود کرده است ،هرچند

و اجتماعی و فرهنگی ،جامعه مسلمین از قرن چهارم و پنجم به بعد

در چارچوب متفاوت و مختلف رویکردهای سه گانه زهدی و عشقی و

«سه بیماری فقهزدگی و تصوفزدگی و فلسفه یونانیزدگی ،به عنوان

رندی عمل کردهاند ،ولی نباید فراموش کنیم که «فونکسیون اجتماعی

عوامل انحطاط مسلمین به چالش میکشیدند» .تنها استثنائی که در

و تاریخی هر سه نوع تصوف فوق در نهایت یکسان بوده است» که آن

این رابطه وجود دارد ،شریعتی است که منهای اینکه در حرکت

فونکسیون مشترک سه نوع تصوف فوق عبارت بودهاند از:

اصالحگرایانه نظری و عملی خود مانند تمامی مصلحین قبل از خود،

 – 1دنیاگریزی.

فلسفه یونانی و فقه حوزههای فقاهتی و تصوف سه گانه عشقی و زهدی
و رندی به چالش میکشد ،در رابطه با «علل انحطاط مسلمین و جامعه

 - 2اختیار و ارادهستیزی.

ایران ،موضوع اتوریته و قدرتهای سه گانه زر و زور و تزویر را

 – 3فردگزینی.

مورد چالش قرار میدهد» .لذا شریعتی معتقد است که ،از آنجائیکه

 - 4درون گرائی.

حتی سه آسیب فقهزدگی و تصوفزدگی و فلسفه یونانیزدگی جزء

همین چهار فونکسیون مشترک سه رویکرد تصوفگرائی زهدی و
عشقی و رندی باعث گردیده است تا «روحیه فردگرائی و درونگرائی
و بی نیازی به اجتماع و زندگی جمعی و بی اختیاری نسبت به خود و
جبرگرائی نسبت به تعیین سرنوشت خود و حواله کردن تمام دادهها

15

عوامل انحطاطآور مسلمین بوده است« ،اما وجود این سه مؤلفه اگر به
صورت تاریخی مورد مطالعه قرار دهیم از نظر شریعتی ،خود این سه
مؤلفه و ظهور و رشد آنها در عرصه نظری و عملی جامعه مسلمین
معلول تالش صاحبان قدرت سه گانه زر و زور و تزویر جهت تخدیر
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لذا در این رابطه است که او با به چالش کشیدن قدرت تزویر که

تودهها بوده است».
به همین دلیل از آنجائیکه شریعتی در تبیین تاریخ بشر در چارچوب
مبارزه طبقاتی عامل زور را به عنوان عامل تکوین مالکیت مطرح
میکند و خود مالکیت را عامل اصلی تکوین طبقه و مبارزه طبقاتی در
جامعه بشر میداند ،در نتیجه سالح تزویر در پروسس تکوین تاریخ
بشر مؤخر بر دو مؤلفه زور و زر تبیین میکند.
ماحصل اینکه ،سه بیماری فقهزدگی و یا به زبان شریعتی روحانیتزدگی
و مذهبزدگی همراه با تصوفزدگی و فلسفه یونانیزدگی اگر به
صورت تاریخی مطالعه شود ،در دیسکورس شریعتی جزء مؤلفه
تزویر قرار میگیرند که در این چارچوب از آنجائیکه شریعتی مؤلفه
سه گانه قدرت یعنی زر و زور و تزویر به عنوان عامل انحطاط جامعه
مسلمین در  700سال گذشته تبیین میکند و از آنجائیکه او «سه
بیماری فقهزدگی و فلسفهزدگی و تصوفزدگی را در چارچوب قدرت
تزویر به چالش میکشد» ،این همه باعث میگردد تا او برعکس
مصلحین نظری و عملی قبل از خود ،جهت به چالش کشیدن سه
بیماری فقهزدگی و فلسفه یونانیزدگی و تصوفزدگی ،اینها را در
چارچوب به چالش کشیدن مؤلفههای سه گانه قدرت که از نظر شریعتی
عبارتند از زر و زور و تزویر ،مورد نقد نظری خود قرار دهد.
به همین دلیل است که شریعتی پس از برخورد نقدی ،جهت برخورد
اثباتی با موضوع ،برعکس ابن خلدون و سیدجمال و حتی خود قبال
معتقد است که«در راستای به چالش کشیدن اثباتی قدرت سه مؤلفهای
زر و زور و تزویر ،باید تنها توسط پروژه اجتماعی کردن قدرت سه
گانه زر و زور و تزویر ،توسط دموکراسی سوسیالیستی ،به مقابله
ریشهای و ساختاری با سه بیماری فقهزدگی و فلسفه یونانیزدگی و
تصوفزدگی بپردازیم» .از نظر او تنها با برخوردهای نقدی و نفیائی
و نظری مکانیکی مانند سیدجمال یا عبده و یا حتی کواکبی با این
بیماریهای سه گانه نمیتواند ،دوای ریشهای و ساختاری درد باشد.
علی هذا در این رابطه است که او «دموکراسی سوسیالیستی که
عبارت است از اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت اقتصادی و سیاسی
و معرفتی ،به صورت نسخه درمان زیرساختی ،با عوامل انحطاطی

از نظر شریعتی« ،اگر با رویکرد تاریخی به آن نگریسته شود
و با نگاه ذاتگرایانه آن را تبیین نکنیم» ،همین قدرت تزویر در فرایند
سوم تکوین پروسس تاریخ بشر«،پس از پیدایش دو قدرت زر و زور
یا استثمار و استبداد ،به عنوان وسیله استحمار تودهها در خدمت آنها
در آمده است» .به هر ترتیب در رویکرد شریعتی به این بیماریهای
سه گانه ،اگر به صورت تاریخی و غیر ذاتگرایانه مورد مطالعه و
تبیین قرار گیرند «،تنها توسط دموکراسی سوسیالیستی یا اجتماعی
کردن سه مؤلفه قدرت میتوان به درمان نهائی آنها دست پیدا کرد».
تعجب نکنید که چرا ما در تحلیل بیماری تشکیالتگریزی مردم ایران،
به دلیل چهار بیماری فقهزدگی و تصوفزدگی و استبدادزدگی و
عقبماندگی مناسبات تولیدی ،سر از انحطاط مسلمین و دموکراسی
سوسیالیستی شریعتی و مبارزه سیدجمال با تصوف و مبارزه اقبال با
فقهزدگی و فلسفه یونانیزدگی و تصوفزدگی و مبارزه ابن خلدون
با فقه سرطانی و مبارزه شریعتی با مؤلفه سه گانه قدرت یعنی زر و
زور و تزویر درآوردیم .بی شک خود بیماری تشکیالتگریزی جامعه
ایران در بوته آسیبشناسی همه جانبه یکی از میوههای تلخ درخت
انحطاط جامعه ایران در هزار ساله گذشته میباشد .چرا که«جامعهای
که تشکیالتگریز است ،همان جامعهای است که در راستای تکامل
تاریخی و اجتماعی خود به تغییر نمیاندیشد» و با تکیه بر تقدیر و
جبر و سرنوشت تعیین شده از طریق آسمان« ،مسئولیتپذیر نیست»
و حاضر نمیشود تا در راستای تغییر سرنوشت خود ،هزینه اجتماعی
پرداخت نماید؛ و به مبارزه درازمدت دست بزند؛ و اتوریتههای سه
گانه قدرت در عرصه زر و زور و تزویر به چالش بکشد؛ و زمینی
فکر کند؛ و واقعی بیندیشد؛ و یا آنچنانکه حافظ تعلیم میدهد به منصحه
ظهور برساند:
آسمان کشتی ارباب هنر میشکند
تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم
و یا مطابق رویکرد محمد اقبال حرکت کند:
خدا آن ملتی را سروری داد

و سه بیماری فقهزدگی و تصوفزدگی و فلسفه یونانیزدگی ،تجویز
مینماید ».شعار «دموکراسی سوسیالیستی شریعتی» به همان میزان

که تقدیرش به دست خویش بنوشت
به آن ملت سر کاری ندارد

که قدرت سیاسی و اقتصادی طبقه و هیئت حاکمه غاصب بر تاریخ را

که دهقانش برای دیگری کشت ¤

به چالش میکشد ،قدرت معرفتی و اطالعاتی قدرتهای سه گانه حاکم
را هم نیز نقد نظری و عملی مینماید.

16
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پاسخ به سوالهای رسیده

میزگرد مستضعفین
سوال دهم

قسمت دوم

در ترم «پیشگامان مستضعفین»« ،مستضعفین کیانند؟» و «پیشگامان کدام؟»
چرا شریعتی در تعیین مصداقهای تاریخی مستضعفین از آغاز تکوین تاریخ بشر الی

آیا میتوانیم «مبانی سوسیالیسم تاریخی شریعتی»،

زماننا هذا در اشکال مختلف بردهها و سرفها و دهقانان و کارگران و پرولتاریای

یعنی اجتماعی کردن مؤلفههای سه گانه قدرت

صنعتی و قس علی هذا تبیین و تعریف میکند و مستکبرین هم در جایگاه تاریخی آن

اقتصادی و قدرت سیاسی و قدرت معرفتی« ،خارج

به طبقات حاکم از آغاز تکوین تاریخ الی یومنا هذا به طبقه بردهدار و طبقه فئودال و

از چارچوب پدیده استثمار تاریخی» به عنوان یک

زمیندار و طبقه سرمایهدار تعریف مینماید؟

فرایند در پروسس تاریخ غاصب بشر از آغاز تا این

چرا شریعتی در تبیین تاریخ مبارزه طبقاتی بشر از آغاز تا حال ،در چارچوب «پدیده

زمان تبیین نمائیم؟

مالکیت تاریخی» ،تمام تاریخ طبقاتی بشر را به دو دوره «مالکیت فردی» و «مالکیت

آیا میتوانیم پروسس تکوین سه مقوله تاریخی قدرت

اجتماعی» ،به عنوان زیربنا تقسیم میکند؟

یعنی زر و زور و تزویر یا استثمار و استحمار و

چرا شریعتی در تبیین «مناسبات استثمارگرانه سرمایهداری بر ماشینیسم (نه ماشین) به

استبداد ،در چارچوب پدیده دیگری از قدرت غیر

عنوان یک عامل عمده تکیه مینماید؟»

از استثمار تاریخی ،مثل استحمار تاریخی یا استبداد

چرا شریعتی در تبیین استضعاف و مستضعفین در چهار مؤلفه «استثمار و استحمار

تاریخی تبیین نمائیم؟

و استعباد و استبداد» یا «زر و زور و تزویر» استضعافساز تاریخ «عامل استثمار

چرا شریعتی پیوسته تاکید بر این امر داشته است که

را عمده مینماید» و مؤلفههای دیگر «استحمار نو و کهنه و استعباد و استبداد» را در

«غیر از مبارزه تاریخی با زر و زور و تزویر یا

چارچوب «استثمار در عرصه مناسبات استثمار گرایانه تاریخ» تبیین و تعریف مینماید؟

استثمار و استبداد و استحمار» هر چه مطرح کرده

چرا «مبنای سوسیالیسم شریعتی بر پایه اجتماعی کردن تولید و توزیع و مصرف»

است اضافی بوده است؟

استوار میباشد؟

چرا شریعتی مدل منظومه معرفتی خودش در عرصه

چرا ساختار سه آشکوبهای سوسیالیسم شریعتی عبارت است از «اجتماعی کردن اقتصاد

مبارزه با سه مؤلفه قدرت یعنی زر و زور و تزویر،

و سیاست و معرفت؟»

نه مدل مارکس میداند و نه مدل ماکس وبر ،بلکه

چرا شریعتی «اجتماعی کردن اقتصاد در عرصه تولید و توزیع و مصرف با سوسیالیسم

برعکس «مدل منظومه اندیشه خودش را در این

علمی تعریف مینماید» و «اجتماعی کردن قدرت در عرصه سیاست را با دموکراسی»

رابطه به صورت مارکس وبر تعریف میکند؟»

مشخص میسازد و «اجتماعی کردن معرفت ،توسط پلورالیسم» تعریف میکند؟

چرا در چارچوب آسیبشناسی بحران تشکیالتی

چرا از نگاه شریعتی «سه مؤلفه قدرت ،اعم از قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی و

جریان آرمان مستضعفین از نیمه دوم سال  59یکی

قدرت معرفتی در عرصه تاریخی ،استضعافساز میباشند» و به همین دلیل شریعتی

از مبانی بسترساز آن بحران عدم آرایش سه مؤلفه

استضعاف از طریق اقتصادی توسط استثمار تبیین مینماید و استضعاف از طریق

قدرت در تبیین تاریخی سوسیالیسم و مبارزه طبقاتی

معرفتی را توسط استحمار تبیین میکند و استضعاف از طریق سیاست و زور را توسط

بشر بوده است که برخورد تثلیثی قدرت در عرصه

استبداد تبیین میکند؟

تبیین تاریخی مبارزه طبقاتی بشر باعث گردید تا

چرا «سوسیالیسم شریعتی» که بر پایه اجتماعی کردن سه مؤلفه قدرت ،یعنی زور و زر

عدهای از طرفداران آرمان مستضعفین ،استضعاف

و تزویر استوار میباشد ،در برابر «سوسیالیسم دولتی جهانی»« ،سوسیالیسم انسانی»

تاریخی و اجتماعی بشر را توسط عمده کردن

نامیده میشود؟

استحمار تبیین نمایند ،همین امر باعث گردید تا این

سه پایه «سوسیالیسم و دموکراسی و پلورالیسم» اسالم تاریخی شریعتی ،در چارچوب

دسته از هواداران آرمان مستضعفین ،استثمار تاریخی

«استثمار تاریخی» چگونه تعریف و تبیین میگردد؟

و استبداد تاریخی را هم در چارچوب استحمار تبیین
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نمایند؟ در نتیجه خروجی نهائی این رویکرد آن گردید که این دسته از

بر حرکت جمعی و سازمانگرایانه پیشگامان مستضعفین ،بر حرکت

هواداران آرمان مستضعفین «کار فرهنگی به صورت فردی و جمعی،

انفرادی روشنفکرانه تکیه نمائیم؟

خارج از کار سیاسی و تحزبگرایانه و تشکیالتی مطلق کنند»؛ و

چرا تبیین استضعاف و مستضعفین تاریخی در چارچوب پدیده

مبارزه رهائیبخش مستضعفین را در گرو کار فرهنگی صرف تبیین

استثمار تاریخی به عنوان یک فرایند تاریخی مشمول مؤلفههای دیگر

نمایند و هر گونه کار غیر فرهنگی را عبث و اتالف وقت بدانند.

استضعافساز و مستضعفپرور تاریخی ،اعم از استحمار نو و کهنه

برعکس این گروه از هواداران آرمان مستضعفین ،گروه دیگری از

و استبداد سیاسی به عنوان یک فراورده تاریخی میگردد؛ اما تبیین

هواداران آرمان مستضعفین که «با عمده و مطلق کردن استبداد تاریخی

استضعاف و مستضعفین تاریخی در چارچوب استحمار و استبداد به

و سیاسی» پروسس تکوین تاریخی استضعاف و مستضعفین تاریخی

عنوان فرایندهای تاریخی (نه فراوردههای تاریخی) مشمول استثمار

را تبیین و تعریف میکردند و استبداد سیاسی را به عنوان عامل عمده

تاریخی ،به صورت فرایندی نمیگردد؟

استضعافساز ،تاریخ میدانستند.

چرا تبیین انفرادی و مکانیکی استضعاف و مستضعفین تاریخی ،در

در نتیجه این گروه در تشکیالت آرمان مستضعفین« ،استثمار تاریخی

چارچوب مؤلفه استحمار (چه در شکل استحمار نو و چه در شکل

و استحمار تاریخی را به صورت فراورده ،محصول استبداد سیاسی

استحمار کهنه) باعث میگردد تا «مبارزه فردی در شکل کار فرهنگی،

تاریخی تعریف و تبیین میکردند» و تنها فرایند عمده استضعافساز

جدای از کار سیاسی و کار سازمانگرایانه و تحزبگرایانه جنبشی عمده

تاریخ بشر را استبداد سیاسی تاریخی میدانستند .در نتیجه این گروه از

و مطلق کنیم و اهمیتی حاشیهای برای خودآگاهی طبقاتی توسط انتقال

هواداران آرمان مستضعفین (برعکس گروه اول که تنها استحمار را به

تضادهای تاریخی و اجتماعی قائل بشویم و با کار فرهنگی برخوردی

صورت فرایند استضعافساز تاریخی میدانستند و استبداد و استثمار

غیر تاریخی و غیر اجتماعی و غیر سیاسی بکنیم و بین کار فرهنگی

را به صورت دو فراورده؛ فرایند استحمار تبیین تاریخی میکردند) به

و کار سیاسی دیوار چین بکشیم و نقد تاریخی و اجتماعی قدرت در

دلیل مطلق کردن استبداد سیاسی ،به عنوان یک فرایند استضعافساز

مؤلفههای مختلف آن اعم از قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت

تاریخی ،مستضعفین مجبور شدن تا با رها کردن مبارزه درازمدت اقدام

اجتماعی و قدرت معرفتی که بسترساز انتقال آگاهیهای اجتماعی و

عملی سازمانگرایانه و تحزبگرایانه جنبشی آرمان مستضعفین از بعد

تاریخی به خودآگاهی تودهها میباشد ،به عنوان حرکتی تغییرساز و

از  30خرداد سال  60به موازات تثبیت فضای چریکگرائی بر جامعه

تحول آفرین اجتماعی تلقی نکنیم و وظیفه پیشگام که انتقال تضادهای

ایران ،به دنباله روی از رویکرد چریکگرائی بپردازند.

طبقاتی و تاریخی و اجتماعی توسط نقد مؤلفههای قدرت به خودآگاهی

پر واضح بود که کلیدواژه اندیشه این گروه در هواداری از حرکت

مردم جهت اقدام سازمانگرایانه جنبشی در اشکال مختلف جنبش

سازمان مجاهدین خلق از بعد از  30خرداد  60در همین مطلق کردن

اجتماعی و جنبش سیاسی و جنبش دموکراتیک و جنبش سوسیالیستی

استبداد سیاسی نهفته بود ،در نتیجه این همه باعث گردید تا از بعد از

میباشد ،تنها محدود به کار ذهنی و انفسی و سوبژکتیو بکنیم و بین

شکست پلنوم آرمان مستضعفین در سال  60نظریهپردازان این جریان

خودآگاهی آفاقی و خودآگاهی انفسی دیوار چین ایجاد نمائیم و حرکت

در راستای ایجاد وحدت تئوریک درون تشکیالتی به تبیین صحیح

تحولخواهانه و تغییرساز آفاقی و برونی و عینی و ابژکتیو در گرو

استضعاف تاریخی و مستضعفین تاریخی در چارچوب استثمار تاریخی

حرکت یکطرفه و مکانیکی فردی و انفسی و سوبژکتیو بدانیم و کاهش

را به عنوان فرایند پرداختند.

درد رنج و مرارت مردم را در گرو کشف حقیقتی بدانیم که روشنفکر

چرا تبیین استضعاف تاریخی و مستضعفین در چارچوب استثمار

به صورت فردی و ذهنی و انفسی بدنبال آن میباشد؟

تاریخی ،به عنوان یک فرایند (نه یک فراورده) باعث میگردد تا ما در

چرا تبیین استضعاف در چارچوب استحمار در شکل غیر تاریخی آن

عرصه مبارزه رهائیبخش و مبارزه ضد استثمارگرایانه «به حرکت

باعث میگردد تا عالوه بر اینکه کار فرهنگی را از کار سیاسی جدا

تحزبگرایانه و سازمانگرایانه جنبشی ،تکیه داشته باشیم» و به جای

کنیم و کار فردی را از کار اجتماعی جدا کنیم و کار آفاقی را از کار

تکیه بر «رهائی فردی و رهائی فرهنگی و نفی مستبدین» به رهائی

انفسی جدا کنیم و کار عینی را از کار ذهنی جدا کنیم و کار ابژکتیو را

طبقه زحمتکش و اجتماعی کردن معرفت و نفی استبداد که همه اینها

از کار سوبژکتیو فرق بگذاریم و عقالنیت ابزاری را از عقالنیت نقدی

در دموکراسی سه شاخهای دموکراسی سیاسی و دموکراسی اقتصادی

جدا کنیم .در راستای کاهش درد و رنج مردم گرفتار پوپولیسم بی در

و دموکراسی معرفتی تعریف میشوند ،تکیه کنیم؟

پیکر بشویم و به جای کار اصالحگرایانه و تحولخواهانه اجتماعی،

چرا تبیین استضعاف و مستضعفین تاریخی بر پایه استحمار و استبداد

گرفتار کار خدماتی پوپولیستی بشویم؟

(نه در چارچوب فرایند استثمار تاریخی) باعث میگردد تا به جای تکیه

چرا در تبیین استضعاف و مستضعفین تاریخی در چارچوب استحمار
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به صورت غیر تاریخی و در شکل فراوردهای نه فرایندی ،عالوه بر

«استبداد و استثمار و استحمار» بود که این تکیه تثلیثی بر مثلث «زر

اینکه باعث میگردد تا «کار ذهنی و انفسی و سوبژکتیو و درونی

و زور و تزویر» یا «استبداد و استثمار و استحمار» باعث گردید تا

عمده و مطلق بشوند ،کشف حقیقت که رسالت اصلی پیشگام مستضعفین

عالوه بر اینکه وحدت تئوریک در عرصه تشکیالت آرمان مستضعفین

میباشد ،صورت نظری و ذهنی و فردی و انتزاعی و مجرد و غیر

به چالش کشیده شود ،از آنجائیکه باالجبار هر فرد و دسته در تشکیالت

تاریخی پیدا میکند؟»

آرمان مستضعفین بر حسب سلیقه خود به آرایش این تثلیث میپرداخت،

چرا در تبیین استضعاف و مستضعفین تاریخی در چارچوب استثمار

بسترساز آن شد تا نیروی تشکیالتی آرمان مستضعفین از نیمه دوم سال

تاریخی به صورت یک فرایندی که از آغاز تکوین تاریخ الی زماننا هذا

 59به سه دسته یا سه شاخه تقسیم شوند:

ادامه دارد« ،کشف حقیقت برای پیشگامان مستضعفین در راستای اقدام

دسته اول که نیروی غالب بودند و تحت تأثیر فضای چریکی حاکم

عملی سازمانگرایانه جنبشی خود به صورت مبارزه نقادانه نظری و

به سکانداری سازمان مجاهدین خلق قرار داشتند و بعدا هم به آنها

عملی با مؤلفههای قدرت در میآید؟»

پیوستند ،افرادی بودند که با عمده و مطلق کردن استبداد سیاسی حاکم

چرا در تبیین استضعاف و مستضعفین تاریخی در کادر استبداد

و برخورد غیر تاریخی و غیر فرایندی با مؤلفه «زور» یا «استبداد

سیاسی غیر تاریخی و به صورت فراوردهای نه فرایندی ،آنچنانکه

سیاسی» ،تالش میکردند تا دو مؤلفه دیگر قدرت یعنی مؤلفه «زر»

نهضت آزادی تحت مدیریت مهندس مهدی بازرگان دنبال میکرد،

و مؤلفه «تزویر» که همان «استثمار و استحمار» میباشند ،در

باعث میگردد تا عالوه بر اینکه نظامهای مستبد سیاسی را «جدای

چارچوب این مؤلفه به صورت مکانیکی و غیر تاریخی تبیین نمایند،

از مناسبات امپریالیسم جهانی و سرمایهداری داخلی تبیین نمائیم» و

که البته نتوانستند و حرکت زیگزاگی سیاسی مجاهدین خلق از سال 60

عالوه بر اینکه نقشی برای جنبشهای اجتماعی و در رأس آنها جنبش

الی یومنا هذا نشان داده است که تکیه مکانیکی کردن بر استبداد سیاسی

مستضعفین و زحمتکشان و کارگران قائل نشویم ،جهت مقابله با استبداد

به صورت غیر تاریخی و مطلق کردن آن بشکل غیر علمی ،راهی جز

و مستبدین حاکم ،راهی جز تکیه بر لیبرالیسم برای ما باقی نماند؟

این باقی نمیگذارد که مبارزه ضد استثماری و ضد استحماری نظری

چرا تمام جریانهائی که میخواهند جهت مبارزه با استبداد بر لیبرالیسم

و عملی خود را هم قربانی این امر بکنیم.

در مؤلفههای مختلف آن اعم از لیبرالیسم سیاسی و لیبرالیسم اقتصادی و

دسته دوم جریانی بودند که با مطلق کردن مبارزه ضد استحماری

لیبرالیسم معرفتی و لیبرالیسم اخالقی تکیه کنند جهت بسترسازی نظری

خارج از چارچوب فرایند تاریخی مبارزه ضد استثماری ،گرفتار تلهای

آن ،قبل از آن میکوشند تا استضعاف و مستضعفین تاریخی را «توسط

شدند که خروجی نهائی آن ،این گردید تا آنها کار فرهنگی را به

استبداد غیر تاریخی و منفک از مناسبات اقتصادی تبیین نمایند؟»

صورت مکانیکی بر کار سیاسی اولویت بدهند و کار فردی را بر

چرا تنها عامل نظری که باعث وحدت تئوریک در حرکتهای

کار جمعی برتری بخشند و کار ذهنی را بر کار عملی رجحان دهند و

سازمانگرایانه جنبشی مستضعفین میشود «تبیین استضعاف و

کار انفسی را بر کار آفاقی عمده بکنند و کار نظری را بر کار میدانی

مستضعفین تاریخی در چارچوب استثمار به عنوان یک فرایند تاریخی

ارجحیت بخشند و کار غیر تشکیالتی و غیر سازمانگرایانه را بر کار

است» که در بستر تاریخ از زمان تکوین مبارزه طبقاتی «این فرایند

تحزبگرایانه و تشکیالتی برتری دهند و شعارشان این بشود که ما در

استثمار تاریخی ،باعث تکوین استحمار و استبداد در اشکال مختلف نو

تشکیالت نمیگنجیم.

و کهنه آن شده است؟»

جریان سوم آنهائی بودند که گرچه بر موضع ضد استثماری و مبارزه

چرا تکیه نظری حرکتهای سازمانگرایانه جنبشی طرفدار شریعتی

با «زر» تکیه داشتند ،اما از آنجائیکه به مبارزه ضد استثماری از

به صورت یکسان و بدون آرایش و در نظر گرفتن هیرارشی تاریخی

زاویه فرایندی و تاریخی نگاه نمیکردند ،در نتیجه این رویکرد باعث

آن بر مثلث «زر و زور و تزویر» یا «استثمار و استبداد و استحمار»

گردید تا آنها گرفتار ورطه قشریگرائی و زهد صوفیانه و پوزیتیویست

بسترساز اصلی تکوین بحران و انشعاب تشکیالتی میشود و تا زمانیکه

بشوند و شعارشان این بشود که «الفقر فخری» ،این جریان زهدگرا

این جریانها نتوانند خود را از بحران این تثلیث ،توسط عمده کردن

و صوفیمنش و قشریگرا و پوزیتیویست هم به علت اینکه باالخره

مؤلفه استثمار تاریخی و فرایندی و تبیین دو مؤلفه استبداد و استحمار

نتوانستند به تغییر رویکرد غیر تاریخی و غیر اجتماعی و غیر فرایندی

در کادر مؤلفه استثمار نجات بدهند ،امکان رهائی از بحران برای آنها

خود بپردازند ،مانند جریان دوم پاسیف شدند و عطای مبارزه را به

وجود ندارد؟
چرا یکی از علل بحران تشکیالتی سال  60 – 59آرمان مستضعفین

لقائش بخشیدند؟ ¤

«تکیه تثلیثی به صورت یکسان بر مثلث «زر و زور و تزویر» یا
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«جنبش دانشجوئی ایران» در کدامین جایگاه استراتژی قرار دارد؟

«پیشرو؟»

یا

«پیشگام؟»

2

یا

«پیشاهنگ؟»

تنها تغییری که از نیمه دوم سال  55در اندیشه شریعتی در این رابطه اتفاق افتاده بود

هم نمیباشد ،لذا جنبش دانشجوئی ایران ،تنها و فقط

این بود که شریعتی «به این باور رسیده بود تا دانشجویان خارج از کشور را جایگزین

پیشرو است»؛ و تنها جنبشی که در عرصه استراتژی

دانشجویان داخل کشور بکند» .لذا به همین دلیل است که «ما معتقدیم ،حتی اگر شریعتی

اقدام عملی سازمانگرایانه و تحزبگرایانه جنبشی

میتوانست از سال  56در خارج از کشور تثبیت بشود و اندیشه خود را در این رابطه

شریعتی میتواند «پتانسیل پیشگامی داشته باشد ،فقط

به پیش ببرد ،باز شریعتی مانند فرایند اول خود شکست میخورد ،چراکه اشتباه

و فقط جنبش کارگری ایران است».

استراتژیک شریعتی ،در استراتژی اقدام عملی سازمانگرایانه و تحزبگرایانه جنبشی
او نبود ،بلکه بالعکس در تکیه استراتژیک او بر جنبش دانشجوئی ایران بود».

چرا که «تنها جنبش کارگری ایران است که هم
ظرفیت کار جمعی دارند و هم ظرفیت مبارزه مستمر و

دلیل این امر آن بود که «شریعتی جنبش دانشجوئی ایران را در کادر پیشگام تعریف

درازمدت دارند و هم به علت استثمار استخوانسوز،

میکرد ،نه در کادر پیشرو» هر چند که شریعتی در این تعریف خود «توانسته بود ،با

این طبقه در مناسبات سرمایهداری وابسته و رانتی

تعریف پیشاهنگ لنین و حزب توده از جنبش دانشجوئی فاصله بگیرد ولی گرچه این

و نفتی حاکم بر ایران ،به لحاظ عینی بیش از سایر

فاصلهگیری شریعتی در عرصه استراتژی و تئوری الزم بود ،اما کافی نبود ،به این دلیل

گروههای اجتماعی دارای پتانسیل عینی و ذهنی

که شریعتی نتوانست بفهمد که جنبش دانشجوئی ایران ،یک جنبش پیشرو است ،نه یک

میباشد»؛ بنابراین رمز موفقیت ره پویان راه شریعتی

جنبش پیشگام»؛ زیرا الزمه «پیشگام بودن یک جنبش یا یک حرکت و یا یک جریان

در عرصه استراتژی اقدام عملی سازمانگرایانه و

و یا یک سازمان ،ثبات و دوام استمرار و پتانسیل تاریخی مدیریت آنها میباشد که

تحزبگرایانه جنبشی در ایران و در این زمان« ،تنها

این مشخصهها اصالً و ابدا ً در جنبش دانشجوئی وجود نداشت و در میان جنبشهای

در گرو تکیه پیشگامی کردن بر جنبش کارگری ایران،

گوناگون امروز و دیروز ایران ،تنها جنبش کارگری ایران است که از چنین شاخص و

در قالب دو فرایند عمودی و افقی است» و در نتیجه

خودویژگیهائی برخوردار میباشند».

هر گونه تکیه آلترناتیوی غیر از این( ،رهپویان راه

پر واضح است که به همین دلیل «در تمامی نوشتهها و گفتههای شریعتی از آغاز تا
پایان عمرش ،حتی یکبار هم او خود را با جنبش کارگری ایران ،مخاطب نمیبیند»؛ و

شریعتی در این زمان) ،بر جنبشهای دیگر ،آب در
هاون کوبیدن است.

حتی برای یکبار هم ما کاربرد اصطالح جنبش کارگری ایران از قلم و نوشته شریعتی

ماحصل اینکه« ،هر گونه تکیه پیشاهنگی در

نمیبینیم؛ اما تا دلتان بخواهد در اندیشه و قلم و زبان شریعتی ،کلمه دانشجو و

استراتژی اقدام عملی سازمانگرایانه و تحزبگرایانه

روشنفکر وجود دارد .طبیعی است که حرکت شریعتی ،در طول نیم قرن گذشته خود،

جنبشی شریعتی ،بر جنبشهای سیاسی و اجتماعی و

بابت این اشتباه مجبور به پرداختند هزینهها و جریمههای گزافی شده است؛ و لذا تا

کارگری و دانشجوئی و غیره ،غلط و باطل میباشد».

زمانیکه رهپوپان راه شریعتی در این زمان به این اشتباه فاحش شریعتی آگاهی پیدا

همچنین هر گونه تکیه پیشگامانه ،به غیر از جنبش

نکنند و در جهت رفع این اشتباه بزرگ گام برندارند ،امکان موفقیت برای آنها نیست؛

کارگری ایران ،در عرصه استراتژی اقدام عملی

و همه اینها گرفتار همان شکست شریعتی خواهند شد.

سازمانگرایانه و تحزبگرایانه جنبشی شریعتی،

لذا برای نجات راه شریعتی ،امروز رهپویان استراتژی اقدام عملی سازمانگرایانه و

اشتباه و غلط میباشد .لذا تنها تکیه پیشروئی کردن (نه

تحزبگرایانه جنبشی شریعتی ،قبل هر چیز باید باور پیدا کنند که جنبش دانشجوئی
ایران« ،برعکس آنچه که حزب توده و جنبش چریکی فکر میکردند ،یک پیشاهنگ
نیست ،بلکه برعکس آنچه که شریعتی فکر میکرد ،جنبش دانشجوئی ایران پیشگام

20
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چارچوب تعریف پیشروئی (نه پیشاهنگی و نه پیشگامی) از جنبش

که فرایند درونزاد جنبش دانشجوئی ایران را به سرعت وارد فرایند

دانشجوئی ایران است که این جنبش میتواند ،در شرایط فعلی ضمن

برونزاد کرد؛ و در عرصه فرایند برونزاد جنبش دانشجوئی ایران بود

آسیبشناسی از فرایندهای پیشاهنگی دهه  20و غیبت  28مرداد  32و

که به سرعت جنبش دانشجوئی ایران در پاسخ به سؤال فوق دریافت

فرایندهای چریکگرائی دهه  40و فرایند دنبالهروی از ارتجاع مذهبی

که استبداد سیاسی و دیکتاتورهای حاکم عامل اصلی فساد و انحطاط

در سالهای  56و  57و فرایند دنبالهروی از ارتجاع مذهبی در جریان

و عقبماندگی جامعه ایران میباشد .به همین دلیل و در همین رابطه

خیمه شب بازی اشغال سفارت در آبان  58و قربانی شدن نرمافزاری و

بود که جنبش دانشجوئی ایران بیدرنگ بدل به یک جنبش سیاسی شد

سختافزاری در جریان کودتای فرهنگی بهار  59به بعد و دنبالهروی

و سکانداری جنبشهای دیگر جامعه ایران( ،اعم از جنبش اجتماعی و

از استراتژی پیشاهنگ چریکگرائی و ارتش خلقی ،از بعد از 30

جنبش کارگری و )...در دست گرفت.

خرداد  60و دنبالهروی یکطرفه در خرداد  76و  88از دو جنبش به
اصطالح «اصالحات» و «جنبش سبز» و سر در گمی و بیبرنامگی
در قیام تیرماه و رکودهای پیوسته در طول  90سال گذشته عمر خود،
راه آینده خود را به صورت مهندسی شده به دست خود ترسیم نماید.

سقوط دیکتاتوری رضاخان و تبعید او به موریس در عرصه جنگ دوم
بینالملل و اشغال ایران توسط متفقین باعث گردید تا از شهریور 20
جنبش دانشجوئی ایران برای خود رسالت هژمونیک در هدایتگری
دیگر جنبشها هم تعریف نماید .همچنین شروع نهضت مقاومت ملی به

باری ،گرچه از دهه اول قرن چهاردهم هجری ،به موازات تأسیس

رهبری دکتر محمد مصدق ،در این فرایند و اعتالی جنبش رهائیبخش

دانشگاه تهران ،جنبش دانشجوئی ایران پا به عرصه وجود گذاشته

کشورهای پیرامونی از بعد از جنگ بینالملل دوم ،باعث گردید ،تا

است ،اما اگر پروسس تکوین و اعتالی جنبش دانشجوئی ایران ،از

رفته رفته جنبش دانشجوئی ایران در پالتفرم مبارزاتی خود ،مبارزه

آغاز «در دو فرایند درونزاد و برونزاد تقسیم کنیم» بیشک به

رهائیبخش و ضد امپریالیستی را در چارچوب شعار ملی کردن

موازات تأسیس دانشگاه تهران و بعدا ً دانشگاه تبریز« ،از آنجائیکه

صنعت نفت دکتر مصدق (سرسلسله جنبان مبارزه رهائیبخش خلقهای

دانشجو در آن زمان برگزیدهترین و آگاهترین فرزندان جامعه ایران

کشورهای پیرامونی از بعد از جنگ بینالملل دوم) هم تعریف نماید.

بودند که در محوطه دانشگاه ،این بستر آماده میشد تا این نخبگان

همین قرار گرفتن مبارزه رهائیبخش و ضد امپریالیستی از بعد از

و فرهیختگان جامعه ایران (در شرایطی که بدنه و قاعده جامعه ایران
گرفتار سنتزدگی و فقهزدگی و استبدادزدگی شده بودند و دارای تأخر
تاریخی و تأخر فرهنگی بودند) ،در کنار هم قرار گیرند ،همین امر
باعث میشد تا در برابر فسادها و عقبماندگیهای سیاسی و اقتصادی
و اجتماعی جامعه ایران ،دیالکتیکی ذهنی و عینی جهت تکوین و

شهریور  20در کنار مبارزه ضد استبدادی و ضد دیکتاتوری در
دستور کار جنبش دانشجوئی ایران بود که باعث گردید تا رفته رفته،
جنبش دانشجوئی ایران به موازات اعتالی جنبش اجتماعی ایران (در
چارچوب شعار ملی کردن صنعت نفت دکتر محمد مصدق و اعتالی
جنبش کارگری ایران ،تحت هژمونی جنبش کارگران صنعت نفت

رویش جنبش دانشجوئی ایران فراهم بشود».

ایران به خصوص شاخه خوزستان این جنبش) ،در فرایند زمانی بین

علی هذا ،اگر تکوین جنبش دانشجوئی ایران در دهه اول قرن چهاردهم

شهریور  20تا کودتای  28مرداد  32به عنوان سرپل بین جبهه ملی

هجری معلول دیالکتیک فوق بدانیم ،بیشک در این رابطه میتوانیم

مصدق و جنبشهای اجتماعی و کارگری جامعه ایران مطرح شود.

داوری کنیم که «دیالکتیک فوق ،معرف فرایند درونزاد جنبش

یادمان باشد که بزرگترین آفت حرکت دکتر محمد مصدق در عرصه

دانشجوئی میباشد؛ اما هر چند جنبش دانشجوئی ایران در فرایند
درونزاد خود ،در عرصه پارادوکس بین سنت و مدرنیته مادیت پیدا
کرد و به موازات رشد و بالندگی خود رفته رفته ،با استحاله این
شکاف بین سنت و مدرنیته (به عنوان بستر حرکت) به شکاف بین
عدالت و ظلم یا دموکراسی و استبداد ،جنبش دانشجوئی ایران در
عرصه این استحاله ،در برابر علل عقبماندگی و انحطاط سیاسی و
اقتصادی و فرهنگی جامعه آن روز ایران ،خود را در برابر این سؤال
تاریخی میدید که عامل اصلی فسادها و عقبافتادگی و انحطاط تاریخی
و سیاسی و اجتماعی و تمدنی جامعه ایران چیست؟»
همین قرار گرفتن دانشجوی ایرانی در برابر سؤال جبری فوق بود

21

تشکیالتی و مبارزاتیاش ،یکی استراتژی پارلمانتاریستی مصدق به
جای استراتژی جنبشی بود و دیگر خواستگاه روشنفکری و انتلکتوئلی
جبهه ملی ،بازوی تشکیالتی دکتر محمد مصدق بود .باری ،در نتیجه
همین دو آفت حرکت دکتر مصدق بود که باعث گردید تا جنبش
دانشجوئی ایران ،در چرخه مبارزاتی دکتر محمد مصدق« ،به عنوان
سرپل اتصال بین تشکیالت جبهه ملی و جنبشهای اجتماعی و کارگری
ایران در چارچوب مبارزه رهائیبخش و ضد امپریالیستی و شعار ملی
کردن صنعت نفت ،مطرح شوند».
همین قرار گرفتن جنبش دانشجوئی ایران در دهه  20بین دو حلقه
تشکیالت پارلمانتاریستی مصدق و جنبشهای سه گانه قاعده جامعه
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ایران باعث گردید تا جایگاه جنبش دانشجوئی ایران در عرصه مبارزه
رهائیبخش و ضد امپریالیستی و ضد استبدادی دکتر محمد مصدق
نقش کلیدی و محوری پیدا کند .لذا در این رابطه بود که هم جریان غیر
مذهبی ،تحت هژمونی حزب توده و هم دربار و امپریالیسم جهانی به
سرکردگی امپریالیسم نوظهور آمریکا دریافتند که شیشه عمر حرکت
دکتر محمد مصدق ،در جنبش دانشجوئی ایران نهفته است.

کودتای مصدق آماده بشود».
بد نیست که اگر در این رابطه داوری کنیم که قبل از کودتای دربار،
ارتجاع مذهبی و امپریالیسم آمریکا و انگلیس در  28مرداد بر علیه
مصدق «کودتای بزرگی که بر علیه مصدق صورت گرفت ،کودتای
حزب توده و ارتجاع مذهبی به رهبری کاشانی و حوزههای فقاهتی
بود» .چراکه کودتای قبل از کودتای  28مرداد چپ و راست بر علیه

علی ایحال ،داوری آنها در این رابطه این بود که تا زمانیکه نتوانند بین

مصدق باعث گردید تا بین مصدق و جنبشهای سه گانه اجتماعی و

مصدق و جنبش دانشجوئی ایران شکاف ایجاد کنند ،نخواهند توانست

کارگری و دانشجوئی ایران شکاف بوجود بیاید .یادمان باشد که تنها

بر مصدق غلبه کنند .البته هر کدام از دو رویکرد چپ و راست در

بازوی عملیاتی دکتر محمد مصدق در عرصه مبارزه رهائیبخش ضد

این رابطه به اتخاذ استراتژی و تصمیمات متفاوتی دست زدند ،به

امپریالیستی و ضد استبدادیاش ،همین جنبشهای سه گانه اجتماعی و

این ترتیب که حزب توده جهت ایجاد شکاف بین جنبش دانشجوئی

کارگری و دموکراتیک بود.

و مصدق ،از یکطرف توسط تشکیالت دانشجوئی وابسته به حزب

طبیعی است که شکاف بین مصدق و این جنبشهای سه گانه باعث

خود کوشید تا وحدت درون تشکیالتی جنبش دانشجوئی ایران را در
رابطه با حرکت رهائیبخش مصدق به چالش بکشد و از طرف دیگر
با اولویت بخشیدن به مبارزه ضد استثماری داخلی ،نسبت به مبارزه
ضد استثماری و ضد امپریالیستی خارجی دکتر محمد مصدق ،وحدت
درون خلقی مردم ایران را به چالش بکشد ،تا شرایط جهت شکستن
هژمونی مصدق بر جنبشهای سه گانه داخلی فراهم بشود.
به همین دلیل «بزرگترین ضربهای که حزب توده به مصدق زد ،همین
ایجاد دو دستگی در عرصه جنبشهای سه گانه داخلی و دو گانگی
در عرصه شعار مبارزه رهائیبخش دکتر محمد مصدق توسط عمده
کردن تضاد طبقاتی بر تضاد ملی ضد امپریالیستی بود .تا آنجا که ایجاد
این دو گانگی در عرصه تشکیالت و شعار و استراتژی دکتر محمد
مصدق ،توسط حزب توده باعث گردید تا به موازات تکوین شکاف
بین جبهه ملی و جنبش دانشجوئی ،رفته رفته شکاف بین مصدق و
جنبشهای اجتماعی هم فراهم بشود».
فراموش نکنیم که ارتجاع مذهبی تحت رهبری کاشانی و حوزههای
فقاهتی در همین شرایط ،به خصوص از بعد واقعه  30تیر (که مصدق
توانست جایگاه بیبدیل خود را در عرصه هژمونی جنبش اجتماعی در
میدان بهارستان به نمایش بگذارد) ،از آنجائیکه مدعی هژمونی جنبش
اجتماعی با عصای مذهب و سنت بود ،همین ارتجاع مذهبی ،از بعد از
واقعه  30تیر کوشیدند تا جایگاه کاریزماتیک مصدق در عرصه جنبش
اجتماعی را به چالش بکشند .ماحصل اینکه ،در این رابطه بود که
«به موازات شکاف بین جبهه ملی مصدق با جنبش کارگری و جنبش

گردید تا در روز  28مرداد  32در غیبت جنبشهای سه گانه اجتماعی
و دموکراتیک و کارگری ،با حضور فیزیکی چند لومپن به همراه
نوچههایشان ،امثال شعبان بیمخ و رمضان یخی و طیب حاجی رضائی
و غیره بستر اجتماعی برای کودتاچیان وابسته به دربار و امپریالیسم و
ارتجاع مذهبی تحت رهبری کاشانی و حوزههای فقاهتی فراهم گردد.
فراموش نکنیم که یکی از دالیل انتخاب مردادماه جهت انجام کودتا
توسط طراحان کودتا ،تعطیل بودن دانشگاهها و مدارس ایران در این
ماه بود؛ که خود این امر مبین این حقیقت است که طراحان کودتای
 28مرداد  32بر علیه دکتر محمد مصدق با اینکه واقف به شکاف
بین مصدق و جنبشهای سه گانه جامعه ایران بودند ،نسبت به جنبش
دانشجوئی و جنبش دانشآموزی در حمایت از مصدق ،جهت شکست
کودتا وحشت داشتند.
پیروزی کودتای  28مرداد بر علیه دکتر محمد مصدق به همان میزان
که بر مذاق ارتجاع مذهبی تحت رهبری کاشانی و حوزههای فقاهتی
شیرین آمد ،بر مذاق جنبش دانشجوئی ایران تلخ گردید ،شاید بهتر باشد
که اینچنین مطرح کنیم که آنچنانکه مرجعیت حوزههای فقاهتی در
رابطه با کودتا  28مرداد  32بر علیه دکتر محمد مصدق ،بالفاصله
پس از ورود شاه فراری به کشور برای تبریک فرستادن به دربار گوی
سبقت از هم میربودند و از بعد از ورود نیکسون به ایران ،بالفاصله
بین کاشانی که در بیمارستان بستری بود و نیکسون پیام تشکر و

سپاسگزاری از هم دیگر رد بدل میشد¤ .

دانشجوئی توسط حزب توده و ارتجاع مذهبی ،بین مصدق و جنبش
اجتماعی شکاف و فاصله افتاد و در نتیجه این شکاف بود که باعث

ادامه دارد

گردید تا در فرایند زمانی بین  30تیر تا مرداد  32رفته رفته همراه
با ریزش جنبشها و تفرقه و دوگانگی در جامعه ایران ،شرایط جهت
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اول بهمن ماه 1395

جنبش
«حاشیهنشینان ایران»

و «پوپولیسم ستیزهگر و غارتگر و دگماتیسم» 5
ماحصل آنچه گفته شد :اینکه:
 - 1پدیده حاشیهنشینی در تاریخ اقتصاد ایران مولود شکست پروژه رفرم ارضی شاه –
کندی در دهه  40میباشد.

الف  -تجزیه و تفکیک زمینهای کشاورزی.
ب  -عدم جایگزینی مدیریت برنامهای سرمایهداری

 - 2پدیده حاشیهنشینی در تاریخ اجتماعی جامعه ایران ،از آنجائی شکل گرفت که به علت
نقش استراتژیک سرمایههای نفتی در استحاله الغای مناسبات زمینداری به سرمایهداری،

در عرصه اقتصاد کشاورزی ،به جای مدیریت
قبلی زمینداران.

با عنایت به اینکه سرمایههای نفتی در ایران از آغاز پیدایش نفت الی زماننا هذا در دست

ج – عدم سرمایهگذاری برنامهریزی شده دربار،

حکومتها بوده است« ،جایگزین شدن این سرمایههای حکومتی به جای سرمایههای

جهت هدایت برنامه اقتصاد کشاورزی در چارچوب

تجاری بخش خصوصی ،باعث گردید تا پروژه استحاله مناسبات تولیدی ایران در دهه 40

تعاونیهای تولید در روستاهای ایران.

از زمینداری به سرمایه به صورت دستوری و وارداتی و تزریقی از باال به پائین صورت
بگیرد ».علیهذا پروژه تغییر مناسبات تولیدی در ایران در دهه  40توسط سرمایههای نفتی
حکومتی در راستای منافع سرمایهداری جهانی صورت گرفته است.

 - 6شکست پروژه رفرم ارضی شاه – کندی در
دهه  40باعث گردید تا دهقانان خرده مالک شده،
توان تامین معیشت خود در اقتصاد جدید کشاورزی

 - 3از آنجائیکه در رفرم ارضی دهه  40شاه – کندی جهت استحاله مناسبات تولیدی

پیدا نکنند و از آنجائیکه هیچ نهاد حکومتی و تامین

از زمینداری به سرمایهداری ،سرمایه به عنوان بازوی اجرائی و تحولی از صورت

اجتماعی جهت مقابله با فقر استخوانسوز آنها از

سرمایههای تجاری بخش خصوصی ،به سرمایههای نفتی حکومتی بدل گردید ،همین امر

بعد از شکست پروژه رفرم شاه – کندی نبود تا از

باعث گردید تا به صورت دستوری و فرمایشی توسط دربار همان طبقه زمیندار روستائی

طبقه زحمتکش روستائی حمایت کند ،در نتیجه از

با فروش زمینهای خود به دربار ،توسط سرمایههای نفتی به دست آورده از روستا به شهر

بعد از شکست پروژه رفرم ارضی شاه – کندی

بیایند و با سرمایهگذاری آنها در عرصه بخشهای سه گانه سرمایهداری اعم از تولید و

تنها راه بقاء برای طبقه زحمتکش روستاهای

تجارت و خدمات «بدل به بورژوازی بزرگ دربار بشوند».

ایران ،خروج از روستا و رها کردن همه چیز و

 - 4تکوین سرمایهداری در ایران در دهه  40به عنوان مناسبات تولیدی (محیطی نه
محاطی) از آنجائیکه به جای سرمایهداری مستقل تجاری بخش خصوصی سرمایههای
حکومتی نفتی و رانتی تاثیرگذار بودند ،همین امر باعث گردید تا سرمایهداری ایران
برعکس سرمایهداری قرن  17و  18اروپا دارای مضمون وابسته بشود.
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و کپرها و آلونکها در حاشیه شهرها با بدترین
شکل ممکن بود.
 - 7با تشکیل کمربند حاشیهنشینها در دهه 50
در اطراف شهرهای ایران به علت اینکه فقر

 - 5شکست رفرم ارضی شاه  -کندی در دهه  40در ایران مولود:
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فرار به طرف شهرها و زندگی کردن در زاغهها

استخوانسوز و خرمنسوز و خانمانسوز این

اول بهمن ماه 1395

حاشیهنشینها مانع از عرضه نیروی کار متخصص آنها به عرصه

که از عمر حاکمیت سرمایهداری وابسته در ایران میگذرد تا کنون

سرمایهداری وابسته ایران میشد ،در نتیجه هر چند حاشیهنشینها

نتوانسته است در راستای تحول مثبت ذهنی و عینی جامعه ایران تاثیر

خواستگاه کارگران سرمایهداری تولیدی و خدماتی ایران بوده است ،در

چندانی داشته باشد؛ و شاید بهتر باشد که اینچنین مطرح کنیم که شکاف

عرصه بدنه سرمایهداری نتوانستهاند حضور چشمگیری داشته باشند.

و جدال بین سنت و مدرنیته ،در عمر نیم قرن حاکمیت سرمایهداری

 – 8خودویژگیهای روانشناسی اجتماعی حاشیهنشینان ایران که از
دهه  40به علت شکست پروژه رفرم ارضی شاه – کندی تکوین پیدا
کردهاند عبارتند از:

وابسته در ایران ،بیش از آنکه در راستای تحول مثبت تاریخی ذهنی –
عینی جامعه ایران باشد ،فونکسیونی منفی داشته است .به طوری که از
زمان سید حسن تقی زاده که با شعار «از فرق سر تا ناخن پا ،باید مدرنیته
و غربی بشویم» به استقبال مدرنیته رفت تا زمان جالل آل احمد (و
اکنون سید حسین نصر) که با شعار «تکیه بر سنتهای گذشته به

الف – نگاه سنتی به مذهب.

جنگ با مدرنیته رفتهایم» ،این جنگ سنت و مدرنیته نتوانسته در

ب – فردگرا.

اعتالی ذهنی و عینی جامعه ایران تاثیر زیر ساختی داشته باشد.

ج – تشکل ناپذیری.

لذا در این رابطه هنوز حتی برای طرفداران مدرنیته ،نوع مدل
مدرنیتهای که آنها معتقدند جامعه ایران برای دستیابی به توسعه باید

د – خودبین.

به آن دست پیدا کند ،مشخص نیست؛ یعنی آیا ما میخواهیم مانند

ه – حالبین.

ژاپن و چین و هندوستان ،با دور زدن مدرنیته در چارچوب سنتهای
گذشته خود به توسعه سرمایهداری در جامعه ایران دست پیدا کنیم؟ یا

و – کوتاهبین.

اینکه مانند کشورهایی دیگر آسیای جنوب شرقی مثل مالزی ،با آتش

ز  -اندکبین.

زدن به سنتهای گذشته (آنچنانکه سیدحسن تقی زاده میخواست) ،در

 - 9جایگزینی سرمایه نفتی و رانتی و حکومتی به جای سرمایههای
تجاری بخش خصوصی در پروسس استحاله مناسبات تولیدی جامعه
ایران توسط رفرم شاه – کندی در دهه  40در چارچوب جایگزین

چارچوب تکیه یکطرفه بر مدرنیته مغرب زمین( ،آنهم از نوع مدرنیته
مذهب ستیز فرانسوی آن) میخواهیم به توسعه سرمایهداری در جامعه
ایران دست پیدا کنیم؟

شدن سرمایهداری وابسته به جای سرمایهداری مستقل دینامیک تاریخی

به عبارت دیگر پروسس تکوین سرمایهداری در مغرب زمین که

باعث گردید تا سرمایهداری وابسته تکوین یافته در دهه  40در جامعه

در رابطه با دستیابی به پروسه توسعه ،ابتدا جامعه اروپا توانست

ایران توسط رفرم شاه – کندی نتواند آن فونکسیونی که سرمایهداری

به تحول نظری و ذهنی دست پیدا کند و پس از آن تا انقالب کبیر

در مغرب زمین در قرن  17و  18داشته است در جامعه ایران ایجاد

فرانسه در سال  1789و بعد از آن بود که آن تحوالت ذهنی و نظری

نماید .به همین دلیل سرمایهداری وابسته در جامعه ایران نتوانست در

جامعه مغرب زمین در چارچوب لیبرالیسم ستیزهگر فلسفی و کالمی

دهه چهل الی زماننا هذا ،مانند مغرب زمین بسترساز تحول و استحاله

و سیاسی و اخالقی و اقتصادی توانست به توسعه از طریق مناسبات

سنتهای گذشته بشود.

سرمایهداری دست پیدا کنند؛ اما در ایران از آنجائیکه در دهه 40
در چارچوب رفرم شاه – کندی به یکباره یک سرمایهداری وارداتی
و بیسابقه ،مانند یک عروسک ،تحویل زمینداران زمین فروخته به

ح – جدال «طرفداران توسعه» با «طرفداران مدرنیته»
در مقابله با «سرمایهداری وابسته» ایران:
جنگ طرفداران سنت با طرفداران مدرنیته در طول بیش از نیم قرنی
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دربار شاه توسط سرمایههای نفتی شد ،این سرمایهداری وابسته از
آنجائیکه برعکس سرمایهداری مغرب زمین دارای بسترهای ذهنی و
نظری قبلی نبود ،باعث گردید تا در طول نیم قرن گذشته ،تنها یک
مدرنیته مذهب ستیز زائیده انقالب کبیر فرانسه در کادر سکوالریسم

اول بهمن ماه 1395

کالمی به بخشی از انتلکتوئل جامعه ایران هدیه کند و از آنجائیکه این
مدرنیته ستیزهگر ریشه در دینامیسم تاریخی جامعه ایران ندارد ،تا
کنون تنها فونکسیونی که داشته است گرایش بیشتر تودههای جامعه
ایران به سنتهای گذشته بوده است.

را باید از روی میوههایشان شناسائی بکنیم».
به همین دلیل از آنجائیکه در راستای دستیابی به توسعه ،هنوز روشنفکر
ما نه توان عرضه کردن یک تعریف مشخص از سنت یا گذشته تاریخی
جامعه ایران دارد و نه میتواند نوع مدل فرهنگی (از طریق مدرنیته

به همین دلیل سنتهای گذشته جامعه ایران نه تنها در نیم قرن گذشته

یا دور زدن مدرنیته توسط سنتها) جهت دستیابی به توسعه عرضه

در جدال با مدرنیته ستیزهگر مذهبستیز ضعیفتر نشده است ،بلکه

نماید ،در نتیجه در عرضه مدل اقتصادی جهت دستیابی به توسعه

برعکس این چالش مکانیکی و غیر تاریخی و غیر دینامیکی بین

نیز ناکام میباشد .لذا مدل اقتصادی توسعه برای روشنفکران ایرانی

مدرنیته ستیزهگر مذهبستیز فرانسوی با تمامیت سنتهای گذشته مردم

هنوز مشخص نیست ،آنچنانکه در این شرایط گروهی بر طبل مدل

ایران بدون غربال کردن آن ،باعث شده است تا در چارچوب دیالکتیک

سوسیالیستی جهت دستیابی به توسعه میکوبند و معتقدند که از نیمه دوم

سوردل پیوند مردم با سنتهای گذشته غیر قابل استحاله بشود؛ که

قرن بیستم الی زماننا هذا به علت فرایند ارتجاعی سرمایهداری جهانی

خروجی نهائی این امر آن شده تا رژیم مطلقه فقاهتی در  37سال گذشته

و چتر استثمارگرانه و استعمارگرانه و تقسیم کار سرمایهداری جهانی

با حمایت از این سنتها در برابر آن مدرنیته ستیزهگر مذهبستیز برای

در عرصه کاال و بازار و مواد اولیه و تکنولوژی و انواع سرمایه

خود مشروعیت تاریخی صوری ایجاد نماید.

از سرمایه تجاری تا سرمایه مالی و بانکی غیره ،دیگر شرایط برای

علی هذا ،به همین دلیل شاهد هستیم که هر چه از عمر این سرمایهداری
وارداتی و تزریقی و رانتی و نفتی میگذرد شکاف بین سنت و مدرنیته

اینکه بتوان در کشورهای پیرامونی از طریق راه رشد سرمایهداری به
توسعه دست پیدا کرد ،وجود ندارد.

یا بین مردم و انتلکتوئل سنتستیز مدرنیتهطلب روز به روز بیشتر

برعکس این رویکرد دکترین دیگری که به صورت آلترناتیوی در

و بیشتر میشود .لذا همین جدال بیحاصل بین طرفداران مدرنیته و

برابر این رویکرد قرار دارد ،دیدگاهی است که هنوز بر طبل راه رشد

طرفداران سنت باعث گردیده است تا پروسس دستیابی به توسعه در

سرمایهداری جهت دستیابی به توسعه میکوبند و معتقدند که تنها از

جامعه ایران با بن بستهای نظری و عملی روبرو گردد .بطوریکه

طریق سرمایهداری میتوانیم در جامعه ایران به توسعه دست پیدا کنیم.

مدت نیم قرن است که هنوز روشنفکر ما نمیداند که «سنت عبارت

چراکه اصال از دیدگاه طرفداران این دکترین ،سوسیالیسم نه به لحاظ

است از تمامی گذشته تاریخی و فرهنگی و اجتماعی و مذهبی جامعه

نظری و نه به لحاظ تاریخی و نه به لحاظ عملی دارای هویت و اصالت

ایران ،که مقابله بدون تعریف و مرزبندی با این سنت در راستای
اثبات مدرنیته ،به معنای قطع ریشه تمامی گذشته این جامعه میباشد؛

علمی و تجربی نمیباشد¤ .

که بیهویتی اولین ثمره این درخت خواهد بود»؛ و آنچنانکه حضرت
موالنا عالمه محمد اقبال الهوری میگوید ،در تحلیل نهائی «درختها
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ادامه دارد

اول بهمن ماه 1395

اقبال «پیام – آوری» است برای زمان ما،

که از نو باید او را شناخت!

7

توحید شش مؤلفهای وجودی ،انسانی ،اجتماعی ،تاریخی ،فلسفی و معرفتشناسانه
کارل مارکس در تزهای فویر باغ جملهای دارد که هر چند بعدا ً مجال آن پیدا

خداشناسی و انسانشناسی و معادشناسی قرآن

نکرد تا به شرح مبسوط آن بپردازد ،ولی بیشک میتوان در باب آن جمله چنین

بپردازد؛ و توسط آن ،مبانی منظومه معرفتی

داوری کرد که یکی از جمالت دورانساز تاریخ اندیشهساز بشریت است؛ یعنی

پروژه بازسازی اصالح نظری اسالم ،در

آنچنانکه جمله« :من میاندیشم ،پس من هستم» دکارت توانست سر فصل نوینی

قرن بیستم تدوین نماید؛ و در عرصه «اجتهاد

در عرصه اپیستمولوژی بشر بشود و دوران جدیدی در شناخت و معرفت و رابطه

در اصول» ،اعتقادات و اخالق و احکام

انسان با جهان خارج ،بوجود بیاورد ،این سخن کارل مارکس در تزهای فویر باخ که

قرآنی و مقدم بر همه اجتهاد در خداشناسی و

میگوید« :تاکنون فالسفه جهان را تفسیر کردهاند ،اما سخن بر سر تغییر آن است»،

انسانشناسی و معادشناسی مسلمانان ،در بستر

توانست سرفصلی نوینی در رویکرد انسان به جهان و خودش و جامعه و تاریخ

«دعا و نیایش ،رابطه انسان را با خداوند،

بوجود بیاورد؛ و فرایند تاریخی انسان تفسیرگرای انطباقی یونانیزده را از پاشنه

از عرصه تماشاگری محض وارد فرایند دو

رویکرد ارسطوئی آن« ،بر پاشنه انسان تطبیقی تغییرگرا و تاریخساز بچرخاند».

طرفه بازیگری بکند».

هر چند هدف کارل مارکس از طرح این کالم و جمله داوری در باب فالسفه

علی ایحال ،رویکرد اقبال در فصل سوم

بوده است ،اما بیشک «این جمله دورانساز کارل مارکس را میتوان به تمامی

کتاب بازسازی فکر دینی به دعا و نیایش

مؤلفههای نظری و عملی تاریخ اندیشه و عمل انسان تعمیم داد» ،از جمله اینکه در

بر این امر قرار دارد که اکنون نیایش برای

عرصه «رابطه انسان با جامعه» در چارچوب این کالم مارکس میتوانیم بگوئیم که

بشر و مسلمانان «تنها واکنش یکطرفه و

«تاکنون جامعهشناسان و انسانشناسان و تاریخشناسان تنها( ،با رویکرد یکطرفه

تماشاگرایانه با خداوند و جهان بوده است»،

ذهن مرکزی کانت – دکارت) به شناخت جامعه و انسان و جامعه و تاریخ بسنده

در صورتی که در رویکرد قرآن از نظر

میکردند ،اما سخن بر سر تغییر انسان و جامعه و تاریخ میباشد».

محمد اقبال «دعا و نیایش بسترساز و تبیین

به عبارت دیگر ،با این رویکرد برعکس رویکرد کانت و دکارت ،دیگر شناخت برای

کننده رابطه بازیگرایانه دو طرفه بین انسان

شناخت نیست بلکه «شناخت برای تغییر است» .آنچنانکه در یک رابطه دیالکتیکی
همین تغییر باز در فرایند دیگر در خدمت بازتولید و بازسازی و بازآزمائی همان
شناخت اولیه درمیآید؛ یعنی «در عرصه پراکسیس ،تغییر خود در خدمت اعتالی
شناخت درمیآید» .علیهذا در همین رابطه است که حضرت موالنا عالمه محمد
اقبال الهوری ،از انتهای فصل دوم و به خصوص در فصل سوم و چهارم کتاب
دورانساز و گرانسنگ بازسازی فکر دینی در اسالم (که مانیفست تمامی اندیشههای
اقبال میباشد و البته سه فصل دوم و سوم و چهارم کتاب بازسازی ،تحت عنوانهای،
محک فلسفی تجربیات تجلیات تجربه دینی ،تصور خدا و معنی نیایش ،من بشری
– آزادی و جاودانی آن ،سه فصل کالمی و فلسفی کتاب بازسازی فکر دینی او
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و خداوند میباشد» .لذا در همین رابطه است
که عالمه محمد اقبال در فصل اول کتاب
بازسازی فکر دینی تحت عنوان معرفت و
تجربه دینی در ظلل تفسیر آیه  11سوره رعد:
یروا َما
یر َما بِقَ ْو ٍم َحتَّی یغَ ُ
للا لاَ یغَ ُ
«...إِنَّ هَّ َ
س ِه ْم - ...خداوند اوضاع و احوال مردمی
بِأ َ ْنفُ ِ
را تغییر نمیدهد مگر آنگاه که خود ایشان
آنچه را که در خود دارند تغییر داده باشند»
میگوید:
«قسمت آدمی این است که در ژرفترین بلند

پروازیهای جهان اطراف خویش شرکت جوید و به سرنوشت خویش

و عرفانی ،بر اصول فقهی و احکامی قرآن گردید و در عرصه

و نیز به سرنوشت طبیعت شکل بدهد و این کار را گاه با همساز

اجتهاد در اصول اعتقادی و کالمی ،قبل از هر چیز او معتقد به

کردن خود با نیروهای طبیعت و گاه از طریق به کار انداخنت همه

تقدم اجتهاد در خداشناسی و توحید و انسانشناسی در رویکرد

نیرومندی خویش برای به قالب ریخنت طبیعت بنابر هدف و غرضی

قرآن گردید؛ و در عرصه اجتهاد در خداشناسی مسلمانان بود

که خود دارد ،به اجنام برساند؛ و در این فرایند تغییر تدریجی ،خدا یار

که او معتقد به جایگزین خدای خالق و فاعل و مرید و انتخابگر

و مدد کار آدمی خواهد بود ،به شرط اینکه از جانب خود او اقدامی

و دائما ً در حال خلق جدید و حاضر در وجود و زمانمند به

بشود .اگر از طرف او اقدام نشود و ثروت درونی خویش را آشکار

جای خدای ناظر و صانع و بیرون از وجود و جای گرفته در

نسازد و فشار رو به داخل را که زندگی در حال پیشرفت وارد میآورد

ماوراءالطبیعت و مجبور و محصور در علم خود و بیکار و

احساس نکند ،آنگاه روحی که در درون او است چون سنگ سخت

بازنشسته گردید .در عرصه اجتهاد در انسانشناسی ،معتقد به

میشود و خود به صورت ماده بیجانی درمیآید .ولی زندگی او و

پیوند و مشارکت بین خدای خالق و فاعل و مرید و مختار و

حرکت رو به پیش نفس او بسته به این است که با واقعیتی که رو

آیندهساز ،با انسان خالق و فاعل و با اراده و مختار گردید.

به روی او است ارتباط برقرارسازد؛ و آنچه این ارتباط را برقرار میکند

علی ایحال ،در این رابطه است که میتوان گفت وجه مشترک

معرفت است و معرفت همان ادراک حسی است که به وسیله
فهم حالت کمال و پختگی پیدا کرده است»

(بازسازی فکر دینی –

فصل اول – معرفت و تجربه دینی – ص  – 16س .)12
آنچنانکه در عبارات فوق از اقبال به وضوح مشهود است ،اینکه
تمام تالش اقبال بر این امر قرار دارد تا «رویکرد مسلمانان را
نسبت به انسان و جامعه و تاریخ عوض نماید و این حقیقت را
به مسلمانان تفهیم نماید که در دیسکورس قرآن ،انسان تغییرگرا

حرکت اصالحگرایانه شریعتی و اقبال ،در این است که هر دو:
اوالً حرکت اصالحگرایانه نظری برای حرکت اصالحگرایانه
عملی میخواهند،
ثانیا ً استراتژی هر دو آنها در عرصه حرکت اصالحگرایانه عملی
و سیاسی ،بر پایه نجات اسالم قبل از مسلمین استوار میباشد،
ثالثا ً هر دو در عرصه اصالح نظری اسالم ،معتقد به پروژه

باید جایگزین انسان تفسیرگرا بشود ،یا انسان بازیگر باید

بازسازی اسالم میباشند نه پروژه احیاء اسالم مانند محمد عبده و

جایگزین انسان تماشاگر بشود و یا انسان تطبیقی باید جایگزین

سیدجمال و ابن خلدون و غزالی ،چراکه هم اقبال و هم شریعتی

انسان انطباقی بشود و یا انسان جامعهساز و تاریخساز باید

معتقدند که امروز تمامی اصول و پایههای اسالم دچار انحطاط

جایگزین انسان تقدیرگرا و انسان تکلیفگرا بشود و یا انسان

کالمی و انحطاط فلسفی و انحطاط عرفانی و انحطاط فقهی شده

انتخابگرا و اختیارگرا جایگزین انسان جبر گرا بشود».

است و دیگر از مبانی اسالم چیزی سالم باقی نمانده است تا با

در نتیجه به همین دلیل است که «اقبال مقدم بر حرکت اصالح
عملی معتقد به اصالح نظری میباشد و اصالح سیاسی مسلمانان
را در گرو اصالح نظری اسالم میداند؛ و انجام پروژه نظری

تکیه بر آنها بخواهیم مانند غزالی و ابن خلدون و سیدجمال و عبده
معتقد به احیاء مبانی فراموش شده اسالم بشویم.
رابعا ً هر دو در عرصه پروژه بازسازی اسالم برعکس شاه ولی

بازسازی اسالم مقدم بر انجام پروژه بازسازی عملی مسلمانان

هللا دهلوی( ،که جهت بازسازی اسالم ،معتقد به بازسازی اصول

میداند؛ و در عرصه اصالح نظری اسالم در چارچوب اجتهاد

فقهی و بازسازی فقه اسالم بود) معتقدند که تمامی مبانی اسالم

در اصول اعتقادی و اخالقی و فقهی ،مقدم بر اجتهاد فقهی،

از توحید و خداشناسی گرفته تا نبوت و معاد و غیره باید مورد

معتقد به اجتهاد در تمامی اصول اعتقادی و اخالقی قرآن و

بازسازی و بازشناسی و بازخوانی و بازتولید مجدد قرار گیرد.

اسالم میباشد».

به همین دلیل هم اقبال و هم شریعتی از سرسلسله جنبانان اعتقاد

به همین دلیل او در عرصه اجتهاد در اصول اعتقادی ،معتقد به

به اجتهاد در تمامی اصول زیربنای اعتقادی و اخالقی و احکامی

تقدم اجتهاد در اصول کالمی و اصول فلسفی و اصول اخالقی
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به پروژه بازسازی اسالم تنها (مانند شاه ولی هللا دهلوی مفسر و

شدن چتر اسالم روایتی بر اسالم قرآنی« ،کوشیدند تا ما قرآن

متکلم بزرگ قرن هیجدهم هندوستان) به اجتهاد در اصول مبانی

را بد بفهمیم»؛ و همین بد فهمیدن قرآن یا به قول اقبال فهم قرآن

فقهی اعتقاد نداشتند ،بلکه برعکس هم اقبال و هم شریعتی

از زاویه و عینک فلسفه یونانی و اسالم روایتی و اسالم فقاهتی

جهت دستیابی به پروژه بازسازی اسالم معتقد بودند که جهت

و اسالم صوفیانه دنیاستیز و اجتماع گریز باعث گردید تا ما

بازسازی این اسالمی که تمامی شالوده و مبانی و اصول آن

برعکس گذشته« ،به جای راه اشتباه رفتن ،گرفتار اشتباه رفتن

دچار انحطاط و تحریف شده است ،باید از صفر تا صد اسالم ،در

در راه بشویم».

کادر اجتهاد در اصول مورد بازسازی و بازشناسی و بازخوانی

در نتیجه هم اقبال و هم شریعتی در نوک پیکان چالش نظری

و بازتولید مجدد قرار گیرد.

خویش ،اسالم فقاهتی و اسالم روایتی و اسالم فلسفی یونانیزده

به همین دلیل هم اقبال و هم شریعتی ،پروژه بازسازی اسالم خود

و اسالم صوفیانه دنیاگریز و اختیارستیز به چالش گرفتند؛ یعنی

را از بازسازی خدا و توحید( ،که هسته سخت و اولیه و زیربنای

معتقد بودند که تنها به موازات مرزبندی و مبارزه همه جانبه

کالمی و فلسفی و عرفانی و اعتقاداتی و اخالقی اسالمشناسی آنها

نظری با اسالم فلسفی یونانیزده و اسالم فقاهتی فقهزده و اسالم

میباشد) شروع کردند .لذا در این رابطه بود که هم اقبال و هم

روایتی تحریف شده و اسالم صوفیانه اختیارستیز و اجتماعگریز

شریعتی معتقد بودند که:

است که ما میتوانیم به پروژه بازسازی اسالم دست پیدا کنیم.

بیزارم از این کهنه خدائی که تو داری

همین امر باعث گردید تا هم اقبال و هم شریعتی بیشترین هزینه در

هر حلظه مرا تازه خدای دگر استی

و باز در همین رابطه بود که هم اقبال و هم شریعتی معتقد بودند
تا زمانیکه نتوانیم تصور خدای ارسطوئی یا تصور خدای بیگانه
با انسان و وجود و تصور خدای خارج از طبیعت یونانیزده  -که
از قرن دوم وارد اندیشه مسلمانان شده است  -بازسازی بکنیم،
امکان استارت پروژه بازسازی اسالم اصالً و ابدا ً وجود ندارد.
همچنین در این رابطه بود که هم اقبال و هم شریعتی معتقد بودند

عرصه مبارزه با اسالم فقاهتی و اسالم فلسفی یونانیزده و اسالم
روایتی تحریف شده و اسالم صوفیانه دنیاگریز و اختیارستیز
پرداخت کنند ،آنچنانکه «هنوز هم در حال پرداخت این هزینه
کالن استخوانسوز و هویتسوز هستند» به همین دلیل بود که
معلم کبیرمان شریعتی در این رابطه فریاد برآورد که «خدایا
کاری کن که دین برایم نام و نان نیاورد ،یاریم ده که نامن و حتی نامم

فدای دینم بکنم¤ ».

که در خصوص قرآن اگرچه نتوانستند خود متن قرآن را دچار
تحریف مستقیم بکنند ،توسط اسالم تحریف شده روایتی و حاکم
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30

سنگهائی از فالخن

مبانی فلسفی

مقوله آزادی و عدالت
در منظومه معرفتی اقبال و شریعتی

حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری در انتهای فصل ششم کتاب بازسازی فکر دینی در

رابطه مطرح میشود و آن اینکه ،اقبال با چه

اسالم ،تحت عنوان «اصل حرکت در ساختمان اسالم» موضوعی مطرح میکند که طرح آن

نگاه و رویکردی به پروژه «ختم نبوت و ختم

در اینجا به عنوان «مقدمه تبیین مبانی فلسفی مقوله آزادی و دموکراسی در منظومه معرفتی

والیت» پیامبر اسالم ،اینچنین دعوی فربهی

اقبال و شریعتی» ضرورت پیدا میکند .او میگوید:

میکند که ما مسلمانان میتوانیم «در چارچوب

«چون به این فکر اساسی اسالم توجه کنیم که پس از این دیگر وحیای نخواهد رسید که مایه

دو پروژه ختم نبوت و ختم والیت پیامبر اسالم

محدودیت آدمی شود ،بایستی که ما از حلاظ روحی «آزادترین مردمان روی زمین باشیم» .مسلمانان

آزادترین مردمان روی زمین بشویم؟»

نخستین که تازه از قید اسارت روحی آسیای پیش از اسالم بیرون آمده بودند ،در وضعی نبودند که

برای پاسخ به این سؤال کلیدی تنها کافی است

به اهمیت واقعی این فکر اساسی متوجه شوند .بسیار شایسته است که مسلمانان امروز وضع

که به کالبد شکافی نظری و تئوریک «استبداد

خود را باز شناسند و زندگی اجتماعی خود را در روشنی اصول اساسی بنا کنند و از هدف اسالم

مطلق  38سال گذشته حاکم بر جامعه ایران

که تا کنون به صورتی جزئی آشکار شده ،آن «دموکراسی معنوی» را که غرض نهائی اسالم است

بپردازیم» .چراکه با کالبد شکافی نظری مبانی

بیرون بیاورند و به کامل کردن و گسترش آن بپردازند» (بازسازی فکر دینی در اسالم – فصل ششم –

فقهی و کالمی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم بر

اصل حرکت در ساختمان اسالم – ص  – 186س .)1

جامعه ایران که  38سال است که در جامعه

در این عبارت کوتاه ،عالمه محمد اقبال الهوری به طرح چند موضوع محوری در باب

ایران توسط رژیم مطلقه فقاهتی حاکم،

«آزادی و دموکراسی» میپردازد؛ که این موضوعهای محوری عبارتند از:

صحبت از پژمردن یک بر گ نیست

 - 1ما مسلمانان به علت «ختم نبوت و ختم والیت پیامبر اسالم» باید «آزادترین مردمان روی

آه ،جنگل را بیابان کردهاند

زمین بشویم».

میتوانیم با عنایت به اصلهای پنجم ،پنجاه و

 - 2مسلمانان نخستین در شرایط مناسب تاریخی نبودند تا به اهمیت «دو پروژه ختم نبوت و

هفتم ،شصتم ،نود و یکم ،یکصد و هفتم ،یکصد

ختم والیت پیامبر اسالم» واقف شوند ،اما امروز «وظیفه اول سیاسی همه مسلمانان است که

و هشتم ،یکصد و نهم ،یکصد و دهم ،یکصد

با فهم جوهر دو پروژه ختم نبوت و ختم والیت پیامبر اسالم ،حیات سیاسی و اجتماعی خود را

و یازدهم ،یکصد و سیام ،یکصد و پنجاه و

در روشنی دو اصل اساسی فوق ،مورد بازسازی مجدد قرار دهند».

هفتم ،یکصد و هفتاد و پنجم ،یکصد و شصت

 - 3هدف اساسی اسالم و هدف اساسی بعثت پیامبر اسالم از دو پروژه «ختم نبوت و ختم

و دوم ،یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی

والیت» دستیابی بشر و مسلمانان به «دموکراسی معنوی» بوده است.
 - 4وظیفه سیاسی امروز همه مسلمانان این است که در چارچوب دو پروژه «ختم نبوت و ختم
والیت» ،ابتدا به «تبیین نظری مبانی دموکراسی معنوی» ،در چارچوب «اجتهاد در اصول
اساسی اسالم» و «آشتی دادن بین ابدیت و تغییر» بپردازند و در مرتبه بعد از آن ،پس از کامل
کردن «مبانی نظری و کالمی و فلسفی دموکراسی معنوی» به «گسترش عملی دموکراسی
معنوی» بپردازند.
نگاهی هر چند اجمالی به این ادعاهای عالمه محمد اقبال الهوری ،یک سؤال کلیدی در این
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رژیم مطلقه فقاهتی ،به روشنی درمییابیم
که «آبشخور تمامی مبانی فقهی و کالمی و
سیاسی رژیم مطلقه فقاهتی حاکم ،اصل والیت
فقیه میباشد که از سال  58الی یومنا هذا،
به عنوان زیرساخت حقوقی قانون اساسی
رژیم مطلقه فقاهتی در آمده است» .علیهذا اگر
مبانی کالمی و فقهی اصل والیت فقیه (که برای
اولین بار توسط خمینی در سال  46در نجف

به صورت مبنای فقه حکومتی مطرح گردید) ،از کتاب «والیت فقیه»

اسالم ،تحت عنوان روح فرهنگ و تمدن اسالمی تالش میکند تا در

خمینی مورد واکاوی کالمی – فقهی قرار دهیم« ،به روشنی مشخص

سر لوحه «پروژه بازسازی اسالم» خود ،پروژه بازفهمی و بازتفسیر

میشود که تمامی حرف خمینی در کتاب والیت فقیه ،بر این اصل قرار

ختم نبوت پیامبر اسالم ،در دستور کار قرار دهد و در این رابطه تالش

دارد که والیت پیامبر اسالم ختم نشده است و فقهای حوزههای فقاهتی

میکند تا «برعکس مطهری و خمینی ،به جای گوهر فقه ،گوهر عقل

در چارچوب ادامه والیت پیامبر اسالم از همان اختیاراتی برخوردار

برهانی استقرائی را به عنوان عامل بسترساز پروژه ختم نبوت پیامبر

میباشند که پیامبر اسالم برخوردار بوده است».

اسالم اعالم کند» ،هدف اقبال از جایگزینی عقل برهانی استقرائی به

«اثبات والیت فقیه از طریق نص – و اگر فرضا ً گفته شود که از روایت

جای فقه ،آن است که:

استفاده میشود که رسول اهلل (ص) جز علم ،چیزی به ارث نگذاشته

اوالً اقبال معتقد است که ظهور و رشد عقل برهانی استقرائی انسان

است و امر والیت و خالفت هم ارثی نیست و اگر خود رسول اهلل (ص)

باعث ختم نبوت گردید ،در صورتی که مطهری و خمینی معتقدند که

میفرمود :علی وارثی ،استفاده منیکردیم که حضرت امیر (ع) خلیفه

«کمال فقه اسالم باعث ختم نبوت پیامبر گردید» برای فهم این نظریه

آن حضرت است ،در این صورت ،ناچاریم که راجع به خالفت امیراملومنین

مطهری و خمینی ،تنها کافی است که توجه داشته باشیم که اقبال در

و ائمه علیهم السالم ،به نص متشبث شویم و بگوئیم که رسول اهلل

فصل ششم کتاب بازسازی فکر دینی ،تحت عنوان اصل حرکت در

(ص) امیراملومنین (ع) را به خالفت منصوب کرده است و همین مطلب را

ساختمان اسالم ،با تاسی از نظریه فقهی و کالمی شاه ولی هللا دهلوی،

نسبت به والیت فقیه میگوئیم ،چون بنابر آن روایتی که سابقا ً ذکر شد،

در فصل اول کتاب «حجه هللا بالغه» ،معتقد است که حتی فقه قرآن تا

فقها از طرف رسول اهلل به خالفت و حکومت منصوبند» (کتاب والیت

آنجا که جوهر و محتوای قانونی دارد ،مانند قانون بشری امری سیال

فقیه – ص  – 104س .)14

میباشد و صورت عصری و زمانی – مکانی دارد و اصالً و ابدا ً قابل

«و اما داللت حدیث شریف بر «والیت فقیه» نباید جای تردید باشد ،زیرا

انطباق و تطبیق با زمانها و مکانهای مختلف نیست.

«خالفت» همان جانشینی در «متام شئون نبوت است» (...همان منبع -

ثانیا ً اقبال (برعکس مطهری و خمینی که پروژه ختم نبوت و ختم

ص  – 65س .)15

والیت پیامبر اسالم را در چارچوب حوزههای فقاهتی و روحانیت و فقه

«والیتی که برای پیغمبر اکرم (ص) و ائمه (ع) میباشد ،برای «فقیه»

محصور و محدود میکنند)« ،پروژه ختم نبوت را در عرصه انسان و

هم ثابت است» (همان منبع – ص  – 124س .)4
بنابراین وقتی که اقبال در عبارات فوق میگوید« ،دوران ختم نبوت
و ختم والیت ،دورانی است که دیگر به مسلمانان وحیای نخواهد
رسید که مایه محدودیت آنها بشود و در این رابطه ما مسلمانان در
این دوران باید آزادترین مردم جهان باشیم» ،دقیقا ً با رویکردی کامالً
برعکس خمینی به والیت نگاه میکند .علت تفاوت رویکرد اقبال به
اصل والیت پیامبر اسالم با رویکرد خمینی در این است که «خمینی
جوهر ختم نبوت پیامبر اسالم را آنچنانکه شیخ مرتضی مطهری
میگوید ،در کمال فقه تبیین مینماید» .در صورتی که «اقبال جوهر
ختم نبوت پیامبر اسالم را در تولد عقل برهانی استقرائی میداند».
طبیعی است که وقتی که ما مانند خمینی و شیخ مرتضی مطهری
«جوهر ختم نبوت پیامبر اسالم را در کمال فقه فقیهان ارزیابی کردیم
و همین فقه را هم ،آنچنان که سیدقطب معتقد بود« :همه اسالم دانستیم
 االسالم هو الحل  -الفقه هو الحل  -االسالم هو الفقه» ،نتیجهای کهدر تحلیل نهائی میتوانیم از این تعریف خود بگیریم« ،جز آنچه که
خمینی و مطهری گرفتهاند ،نمیباشد» .چراکه در چارچوب این تعریف
«اجرای احکام فقهی ،تمامی هدف پیامبر و ائمه و فقها میباشد».
بنابراین وقتی که اقبال در فصل پنجم کتاب بازسازی فکر دینی در
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تاریخ مورد مطالعه و تبیین و تحلیل قرار میدهد».
ثالثا ً اقبال موتور حرکت اسالم را در فرایند ختم نبوت پیامبر اسالم،
«اجتهاد مستمر در اصول و فروع اسالم میداند و اجتهاد را در
چارچوب آشتی دادن بین ابدیت و تغییر ،تفسیر مینماید» و در همین
راستا او «اجتهاد در اصول» را در محدود کالمی تفسیر نماید و
«اجتهاد در اصول» را مقدمه «اجتهاد در فروع و فقه» میداند؛ و
لذا در همین رابطه «در پروژه بازسازی اسالم خود» او بدون اجتهاد
در اصول در عرصه کالم ،هر گونه اجتهاد در فروعات فقهی را رد
میکند .در نتیجه او ،در این رابطه در فصل ششم کتاب بازسازی
فکر دینی تحت عنوان اصل حرکت در ساختمان اسالم« ،نه تنها فقه
روایتی حوزههای فقاهتی شیعه و سنی را به چالش میکشد ،حتی
معتقد است که فقه خود قرآن هم به دلیل اینکه صورت قوانین دارد
باید آنچنانکه قوانین بشر سیال میباشند ،فقه قرآن را هم امری سیال
بدانیم و مشمول اجتهاد اصول در چارچوب پیوند ابدیت و تغییر قرار
دهیم».
یعنی از نظر اقبال حتی به فقه قرآن هم نباید به صورت قوانین ثابت
و الیتغیر و فرازمانی و فرامکانی برای جوامع مسلمین در تاریخ
نگاه کنیم ،بلکه بالعکس ،باید جدای از اینکه فقه قرآن را مانند

اول بهمن ماه 1395

قوانین دستساز بشر سیال بدانیم ،برخورد ما با آیات فقهی قرآن باید

باطنی از همان پتانسیلی برخوردار میباشند که تجربه طبیعی یا تجربه

صورت الگوئی داشته باشد ،نه صورت تقینیی ،به عبارت دیگر فقط

حسی برخوردارند.

یاد بگیریم که پیامبر چگونه جوهر توحید قرآن را به جامعه بربری

سادسا ً از نظر اقبال موضوع تجربه حسی همان طبیعت میباشد که

و ماقبل تاریخ مکه و مدینه توسط این احکام فقهی قرآن تزریق کرده

بیش از هر منبعی دیگر قرآن تالش میکند تا بشر به عنوان منبع

است ،برعکس رویکرد سیدقطب و مطهری و خمینی که معتقدند که

معرفتی بر آن تکیه نماید .منظور اقبال از تجربه حسی و معرفت منبع

فقه اسالم اموری سیال و ثابت نمیباشند و احکامی مثل «الضرر و

طبیعت در فصل اول کتاب بازسازی فکر دینی در اسالم« ،همان عقل

الضرار فی السالم» تا ابد باقی است ،لذا اجتهاد از نظر مطهری و

برهانی استقرائی است که اقبال هم گوهر ختم نبوت پیامبر اسالم در

خمینی و سیدقطب برعکس اقبال ،نه تنها مشمول اجتهاد در اصول

چارچوب همین عقل استقرائی تبیین مینماید و هم گوهر آزادی»؛ و

نمیشوند ،بلکه حتی در عرصه فقهی هم اجتهاد فقط شامل فروعات

برای پاسداری از این عقل استقرائی انسان است که اقبال در سرتاسر

فقهی میشود نه اصول فقهی.

کتاب بازسازی فکر دینی در اسالم و در کلیات دیوان خود ،هر کجا که

رابعا ً اقبال «خرد مولود عقل برهانی استقرائی بشر را امری جمعی

فرصتی پیدا کرده است ،عقل قیاسی ارسطوئی و عقل ُمثلی افالطونی

میداند ،نه صنفی و گروهی و فردی» ،لذا معتقد است که خرد جمعی

را به چالش میکشد« .چرا که اقبال معتقد است که بزرگترین آفت

صورت کاروانی دارد؛ و در همین رابطه در خصوص فقه قضائی،

عقل استقرائی انسان ،عقل قیاسی ارسطوئی و عقل مثلی افالطونی

«اقبال معتقد به جایگزین علم حقوق (که معرف خرد کاروانی بشر

میباشد».

میباشد) است .برعکس مطهری و خمینی و روحانیت حوزههای

باز در همین رابطه است که اقبال بزرگترین آفت عقل استقرائی مسلمانان

فقهی که «معتقد به خرد فقهی در انحصار فقههای حوزه فقاهتی

در چهارده قرن گذشته ،عقل قیاسی ارسطوئی و عقل مثلی افالطونی

هستند» و با صنفی کردن فقه آن هم توسط صنف روحانیت ،عالوه بر

میداند .اقبال نه تنها شکست معتزله را معلول وابستگی منظومه

اینکه علما از نظر آنها محدود به فقیهان حوزههای فقاهتی میباشند،

معرفتی آنها به عقل قیاسی ارسطوئی میداند ،حتی اندیشه فلسفی غزالی

تنها همین فقیهان حوزههای فقاهتی را به عنوان جانشین پیامبر در

را هم که در ظاهر ادعای مخالفت و مبارزه با اندیشه فلسفی یونانیان

عصر ختم نبوت مطرح میکنند.

میکرد ،مغلوب و مسحور عقل قیاسی ارسطوئی میداند ،اقبال در نقد

خامسا اقبال عالوه بر اینکه «گوهر ختم نبوت پیامبر اسالم را در تولد

عقل صوفیانه عرفای گذشته مسلمان ،چه در شاخه افالطونی آنها و

عقل برهانی استقرائی میداند»« ،گوهر آزادی در انسان را هم در

در شاخه نئوافالطونی و افلوطینی آنها« ،عامل انحراف آنها گرفتار

عقل و عقالنیت استقرائی تبیین مینماید» .بنابراین در راستای همین

شدن در حصار دستگاه دوآلیسم افالطونی میداند».

جایگاه عقل استقرائی و تعقل استقرائی است که اقبال در سرتاسر کتاب

اقبال بزرگترین دستاورد قرآن و تجربه نبوی پیامبر اسالم برای بشریت

بازسازی فکر دینی در اسالم ،هر جا که فرصتی پیدا کند چهار اسبه

ظهور عقل استقرائی میداند ،اقبال برعکس اشاعره «عقل استقرائی

به مبارزه با عقل قیاسی و تعقل قیاسی ارسطوئی میرود .چراکه در

بشر را یک عقل غیر دینی و سکوالر میداند» .اقبال معتقد است که

دستگاه فلسفی ارسطوئی «عقل استقرائی ارزش معرفتی و شناختی و

آنچنانکه معتزله با اسیر کردن عقل استقرائی بشر در زندان عقل قیاسی

اپیستمولوژی ندارد و ارسطو معرفت را فقط مشمول کلیات میداند؛ و

ارسطوئی بزرگترین زیان بر مسلمانان و عقل استقرائی قرآن وارد

برای شناخت حسی و استقرائی و جزئی ارزشی قائل نیست» .آنچنانکه

کردند ،اشاعره توسط محصور کردن «عقل استقرائی قرآن و انسان،

در دستگاه معرفتی افالطونی ،شناخت به عالم واقعیات این جهان ممکن

در زندان عقل دینی ضربهای به مراتب بزرگتر از ضربه معتزله به

نیست .معرفت و شناخت از نظر افالطون فقط مشمول حقایق موجود
در ناکجاآباد عالم ُمثل میشود .علیهذا در این رابطه است که اقبال از
فصل اول کتاب بازسازی فکر دینی در اسالم ،تحت عنوان معرفت و

عقل استقرائی انسان و قرآن وارد کردند» .اقبال معتقد است که اشکال
معتزله این بود که «توسط فلسفه یونانی میخواستند ،در مبارزه

تجربه دینی ،تالش میکند تا به تبیین سه تجربه - 1 :تجربه حسی،
 - 2تجربه دینی و  - 3تجربه عقلی ،به موازات هم بپردازد و آنچنانکه

نظری و فلسفی خود با عقل دینی اشاعره ،به اثبات عقل غیر دینی

بپردازند¤ ».

برای اقبال منابع معرفتی عبارتند از – 1 :طبیعت - 2 ،تاریخ و - 3

ادامه دارد

تجربه درونی ،تجربههای انسانی هم شامل سه تجربه – 1 :حسی،
 - 2باطنی و  - 3دینی میشوند .به همین دلیل اقبال در فصل اول کتاب
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انتخابات
چهل و پنجمین
رئیس جمهوری
در آمریکا

«پوپولیسم ساختاری» یا 3
«پوپولیسم سیاسی؟»

توسط این کودتا بود که نظام و دیکتاتوری میلیتاریستی ،توانست در جامعه ایران جایگزین

بزرگ ایران با سرمایههای نفتی یک شبه همراه با

نظام دموکراسی نو پای بشود ،همان نظام میلیتاریستی که امروز بعد از  63سال که از

فروش زمینهای خود به دربار جهت انجام پروژه

کودتای  28مرداد  32میگذرد به عنوان بورژوازی پادگانی بیش از  %50کل اقتصاد

اصالحات ارضی بدل به بورژوازی بزرگ دربار

و سیاست و قدرت تقنینی و قضائی و اداری و نظامی و انتظامی و امنیتی ایران را در

شدند.

قبضه خود درآورده است و مدیریت کننده تمامی مؤلفههای سیاسی و اداری و نظامی و

توسط این کودتا بود که دربار پهلوی و ارتش

انتظامی و تقینی و قضائی و اقتصادی رژیم مطلقه فقاهتی باشد؛ و توسط این کودتا بود که

وابسته به او ،در برابر چشمان نیکسون ،در 16

در چارچوب کنفرانس گوادولپ در سال  57امپریالیسم آمریکا و همپیمانان جهانخوارش

آذر  32جنبش دانشجوئی ایران را به خاک و خون

در مغرب زمین ،شاه را مجبور به رفتن کردن و ارتش شاه مجبور به تسلیم شدن در برابر

کشید؛ و توسط این کودتا بود که دربار پهلوی ،با

خمینی نمودند و در پی این سناریوی از پیش تعیین شده امپریالیسم آمریکا بود که هایزر در

حمایت امپریالیسم آمریکا بالفاصله بعد از کودتا

بهمن ماه  57جهت وادار کردن ارتش به تسلیم در برابر خمینی به ایران آمد«،و شد آنچه

توسط سرنیزه تمام آزادیهای داخلی ایران را به

که نمیبایست میشد».

بند کشید ،یعنی دربهای احزاب را تخته کرد و

توسط این کودتا بود که ارتش ایران برای  25سال بزرگترین بازار کاالهای نظامی

قلمها را شکست و زبانها را برید و سانسور را بر

امپریالیسم آمریکا در جهان گردید؛ و توسط این کودتا بود که رژیم کودتائی پهلوی دوم

همه نهادهای فکری و قلمی حاکم کرد و با سرکوب

بدل به ژاندارم امپریالیسم آمریکا در منطقه خلیج فارس شد تا به عنوان سر انگشت نظامی

هر گونه فریاد آزادیخواهانه ،تمامی آزادیهای

امپریالیسم آمریکا ،به قتل و عام انقالبیون ظفار بپردازد؛ و توسط این کودتا بود که بین

بیان و قلم و مطبوعات و تظاهرات و اعتصابات و

سرمایهداری وابسته تکوین یافته توسط پروژه رفرم ارضی کندی – شاه با سرمایه ملیهای

احزاب و تشکیالت صنفی به چالش کشید؛ و توسط

و بورژوازی ملی ایران ،خندق پر نشدنی ایجاد شد؛ و توسط این کودتا بود که سرمایههای

این کودتا بود که تا سال  55تمامی جریانهای

تجاری و کالسیک بازار ایران ،نتوانست بسترساز انباشت اولیه سرمایهداری مستقل ایران

تحزبگرا و سازمانگرای جنبشی و حزبی

بشود؛ و توسط این کودتا بود که ارتش کالسیک در نظام سیاسی ایران ،عالوه بر اینکه

لنینیستی و چریکی و ارتش خلقی توسط ارتش و

به عنوان بازار کاالهای نظامی امپریالیسم آمریکا شد ،خود به عنوان بازوی تعیین کننده و

ساواک آمریکائی شاه سرکوب و قلع و قمع شدند

حمایت کننده رژیمهای ارتجاعی سیاسی حاکم و بازوی سرکوب قیامهای اعتراضی مردم

«و شرایط جهت در ماه قرار گرفتن ،عکس خمینی

ایران گردید.

در سال  57همراه با تثبیت آلترناتیوی ارتجاع

توسط این کودتا بود که در چارچوب پیمان سنتو ،ارتش رژیم کودتائی حاکم بر ایران ،جهت

مذهبی حوزههای فقاهتی فراهم کردند».

بنای دیوار آهنین بر گرد اتحاد جماهیر شوروی در پیوند مستقیم با ناتو قرار گرفت؛ و توسط

توسط این کودتا بود که به علت شکست پروژه

این کودتا بود که معادن ملی ایران و در رأس آنها نفت و گاز ایران ،با حداقل قیمت ممکن

رفرم ارضی کندی – شاه ،زحمتکشان تولید

در خدمت اقتصاد سرمایهداری جهانی و در رأس آنها اقتصاد امپریالیسم آمریکا قرار گرفت؛

کننده روستاهای ایران ،با ترک روستاها بدل به

و توسط این کودتا بود که زمینداران در فاز اول تا سال  42توانستند بر بورژوازی ملی

کمربند حاشیهنشینان شهری شدند و همین کمربند

ایران مسلط بشوند؛ و از سال  42توسط پروژه رفرم ارضی شاه – کندی همین زمینداران

حاشیهنشینان شهری هستند که عامل بحران طبقاتی

32
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نیم قرن گذشته تاریخ ایران میباشند؛ و توسط این کودتا بود که با عمده

این امر بپردازیم که ما در تحلیل و تفسیر تغییرات سیاسی و راهبردی

کردن جایگاه صدور نفت خام در اقتصاد ایران ،جهت بدل کردن اقتصاد

و اقتصادی در کشور آمریکا ،در همه جا باید دنبال«همین رقابت بین

ایران به بازار فروش کاالهای سرمایهداری جهانی تحت هژمونی

الیههای سرمایه در کشور آمریکا باشیم» .برای مثال اگر میبینیم که

امپریالیسم آمریکا و تأمین نیروی کار ارزان کل اقتصاد تولیدی ایران

در آمریکا سیستم دو حزبی در  200سال گذشته جز چند رئیس جمهور

در عرصه کشاورزی و سنتی و صنعتی نابود کردند.

اولیه در تاریخ این کشور باقی به دو حزب دموکرات و جمهوریخواه

بنابراین ،هر گونه تغییر و تحول سیاسی و اقتصادی و راهبردی در
کشور آمریکا ،توسط طبقه حاکمه و هیئت حاکمه آن کشور ،در تحلیل

متعلق هستند و اگر میبینیم که در طی تاریخ آمریکا ،یعنی در 250
سال گذشته ،تنها دو حزب دموکرات و جمهوریخواه باقی ماندهاند و
مابقی یا کامالً حذف شدهاند و یا اینکه مطالبات و آرمانهای خود را

نهائی معلول همین رقابت بین الیههای مختلف هیرارشی سرمایهها در

در دو حزب دموکرات و جمهوریخواه باز یافتهاند و اگر میبینیم که

آمریکا میباشد ،با عنایت به اینکه ،از آنجائیکه از نیمه دوم قرن نوزدهم
میالدی« ،سرمایهداری انحصاری» در جهان سرمایهداری و متروپل
و بخصوص در کشور آمریکا«،جایگزین سرمایهداری رقابتی» قبلی

جنگهای داخلی آمریکا میان ایاالت شمالی و پانزده ایاالت جنوب،
در فاصله سالهای  1861تا  1865خونینترین جنگ تاریخ آمریکا
را رقم می زند و طی این جنگها بیش از  750هزار نفر از مردم

گردید ،به موازات«تثبیت سرمایهداری انحصاری در کشور آمریکا»
الیههای مختلف سرمایه در این کشور ،اعم از الیه سرمایههای
نفتی یا الیه سرمایههای نظامی یا الیه سرمایههای مالی و بانکی یا

آمریکا کشته میشوند و اگر میبینیم که با ورود ریگان به کاخ سفید،
رشد تورم افزایش پیدا میکند و رکود فراگیر میشود و بحران انرژی
جهان را فرا میگیرد و قیمت نفت سیر صعودی پیدا میکند و شکست

الیه سرمایههای صنعتی ،در چارچوب «مکانیزمهای سرمایهداری

امپریالیسم آمریکا در ویتنام قطعی میگردد و مذاکرات بین آمریکا و

انحصاری» ،جهت مقابله با «رقابت ویرانگر سرمایهداری رقابتی»

شوروی تحت لوای خلع سالح هستهای شکست میخورد و اگر میبینیم

توسط تکوین کارتلها و تراستهای جهانی ،سرمایههای طبقه حاکمه

که دونالد ریگان از موضع آنتی کمونیستی با سیاست تأمین اجتماعی

آمریکا که دیگر امکان انباشت در کشور خود نداشتند ،جهت انباشت به
طرف کشورهای متروپل سرمایهداری جهانی سرریز شدند.

در آمریکا مخالفت میورزد و با بیمه درمانی همگانی مخالفت میکند و
آن را نشانی از سوسیالیسم میدانست و اگر میبینیم که  46میلیون نفر

همین امر عالوه بر اینکه باعث ادغام سرمایههای طبقه حاکمه آمریکا

از مردم آمریکا محروم از تأمین اجتماعی و بیمه درمانی هستند و اگر

با سرمایههای جهانی گردید ،شرایط جهت سلطه این سرمایهها بر

میبینیم که دونالد ترامپ در مبارزه انتخاباتی خود سخن از باز گرداندن

سرمایههای جهانی فراهم کرد و باعث گردید تا طبقه حاکمه کشور

غرور ملی آمریکا میکند و اگر میبینیم که دونالد ترامپ سخن از فساد

آمریکا مسلط بر اقتصاد سرمایهداری جهان بشود .بر این امر بیافزائیم

نظام سیاسی حاکم بر آمریکا میکند و اگر میبینیم که دونالد ترامپ

که تثبیت دالر به عنوان ارز واحد برتر در عرصه معامالت جهانی ،به

سخن از اخراج دو میلیون مهاجر از آمریکا میکند و اگر میبینیم که

همراه رشد تولید ناخالص ملی این کشور که برابر با یک سوم کل تولید

دونالد ترامپ سخن از دیوار کشیدن در مرز مکزیک میکند و اگر

ناخالص کره زمین گردید و هژمونی امپریالیسم آمریکا بر مدیریت نظم

میبینیم که ترامپ شش تریلیون هزینه جنگ در خاورمیانه توسط دولت

بینالمللی همراه با توان نظامی و قدرت برتر ارتش این کشور که تنها

باراک اوباما را فاجعه میخواند و اگر میبینیم که دونالد ترامپ نظام

بودجه نظامی کشور امپریالیسم آمریکا از مجموع کل بودجه ارتشهای

انتخابات رئیس جمهوری در آمریکا را نظام مهندسی شده میخواند،

کشورهای کره زمین بیشتر میباشد ،باعث گردید تا در طول یک قرن

همه و همه نشان دهنده بازتاب همان رقابت الیههای سرمایه در کشور

گذشته امپریالیسم آمریکا به عنوان پدر خوانده جهان سرمایهداری و

آمریکا میباشد.

کشورهای متروپل در همه عرصهها ،اعم از نظامی و مالی و صنعتی
و نفتی و بانکی حرف اول بزند.

علی ایحال«،هرگز نباید رقابت و جنگ منفعت بین جناحها و الیههای
سرمایه در آمریکا رت صوری و ظاهری بدانیم ،بلکه بالعکس تمامی

البته تمامی این دعاها برای آمین است ،یعنی این همه گفتیم تا به تبیین

33
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الیه از هیرارشی الیههای سرمایه در کشور آمریکا میباشد« ،دیگر

میگیرد».
بنابراین بدین ترتیب است که ،پدیده نو ظهور پوپولیسم ستیزهگر در
انتخابات چهل و پنجمین ریاست جمهوری آمریکا هم نباید ،مانند پدیده
ظهور پوپولیسم در ایران یا در آمریکای مرکزی و جنوبی تحلیل نمائیم.

نمیتوانند ،در چارچوب استراتژی جهانی گذشته امپریالیسم آمریکا
و حزب دموکرات و آن بخش از الیههای سرمایه به حیات خود در
عرصه هژمونی بینالمللی ادامه دهند».

چرا که پیروزی دونالد ترامپ نماینده پوپولیسم نوظهور ستیزهگر در

بنابراین هر چند پیروزی دونالد ترامپ و حزب جمهوریخواه در چهل

کشور آمریکا از آغاز تا انجام در چارچوب رقابت دو حزب دموکرات

و پنجمین انتخابات رئیس جمهوری آمریکا ،بخش بزرگی از جهان را

و جمهوریخواه که هر کدام نمایندگی الیههائی از هیرارشی سرمایهها

در بهت و حیرت فرو برد ،این امر در عرصه رقابت بین سرمایههای

در آمریکا میباشند ،صورت گرفته است.

امپریالیسم آمریکا و حامیان سیاسی و طبقاتی آنها در داخل آمریکا غیر

به عبارت دیگر اینچنین نبوده و اینچنین هم نیست که دونالد ترامپ
بتواند مانند مثالً محمود احمدی نژاد در ایران یا چاوز در ونزوئال به
صورت جریانی یا فردی یا سلیقهای خارج از منافع طبقاتی خود در
عرصه رقابت انتخاباتی به طرح شعارهای پوپولیستی بپردازد .چراکه
برعکس جریانهای پویولیستی در کشورهای پیرامونی ،در کشورهای

منتظره و غیر مترقبه نمیباشد؛ و به همین دلیل چهل و پنجمین انتخابات
رئیس جمهوری آمریکا ،نشان دهنده بحران همه جانبه نظام کاپیتالیسم
آمریکا میباشد .فراموش نکنید که در انتخابات اخیر بیش از %50
مردم صاحب رأی آمریکائی مشارکت داشتند؛ و این حجم مشارکت در
چهل و چهار انتخابات قبلی بی مثال بوده است.

متروپل سرمایهداری و در رأس آنها در انتخابات چهل و پنجم رئیس

علیهذا پناه بردن دونالد ترامپ در مبارزه انتخاباتی اخیر آمریکا به

جمهوری آمریکا ،پوپولیسم سیاسی در راستای تأمین منافع الیههائی از

شعارهای عامه پسند و پوپولیسم در عرصههائی که خود میلیاردرهای

هیرارشی سرمایههای امپریالیسم آمریکا میباشد.

بزرگی چون ترامپ در ایجاد این بحرانها و نابسامانی اجتماعی بی

بنابراین اگر دونالد ترامپ در مبارزه انتخاباتی با هیالری کلینتون سخن
از بازتولید عظمت از دست رفته آمریکا میکند و سخن از فساد سیاسی

نقش نبودهاند تنها در چارچوب پوپولیسم سیاسی قابل تعریف میباشد،
نه پوپولیسم ساختاری.

در دستگاه قدرت آمریکا میگوید و سخن از بیرون کردن دو میلیون

به هر حال اگر میبینیم که دونالد ترامپ مانند چاوز در لباس یک

مهاجر از کشور آمریکا میگوید و سخن از بطالن شش تریلیون دالر

پوپولیسم سخن از حقوق از دست رفته کارگران میگوید و سخن از

هزینه تجاوز به عراق و خاورمیانه توسط حزب دموکرات و رئیس

کارتن خوابها و  20میلیون بیکار در آمریکا میگوید ،نشان دهنده این

جمهوری آمریکا میکند و سخن از پاره کردن توافقنامه برجام میکند و

حقیقت است که نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی امپریالیسم آمریکا

محروم بودن  40میلیون نفر از مردم آمریکا از خدمات تأمین اجتماعی

آنچنانکه در عرصه بینالمللی از بعد از بحران جهانی  2008در حال

و  20میلیون بیکار در آمریکا به نقد میکشد ،همه و همه این شعارها

بحران میباشد ،در عرصه داخلی هم دچار بحران و سونامی ویرانگر

در راستای یک واقعیت است و آن اینکه حزب جمهوریخواه که امروز
در آمریکا ،عالوه بر رئیس جمهوری و دولت و قدرت اجرائی ،اکثریت

اقتصادی و اجتماعی و ساختاری و سیاسی میباشد¤ .

ادامه دارد

نمایندگان در مجلسین آمریکا در اختیار دارد و نماینده الیهای یا چند
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شریعتی در آئینه اقبال

سلسله درسهائی در باب پروسه تکوین اسالم بازسازی شده یا اسالم تطبیقی

«پیوند جدولی یا دو طرفه»،

اقبال الهوری  -شریعتی

18

رابعا بن مایه پروژه مشترک اقبال و شریعتی در تدوین عرفان مدرن ،در چارچوب «واسازی

بدین ترتیب است که ،اقبال در سرلوحه کار خود

و بازسازی و بازخوانی اسالمشناسی تطبیقی و تفکر دینی در اسالم تطبیقی ،بر پایه ،تبیین

در امر بازسازی فکر دینی در اسالم« ،موضوع

رابطه وحی نبوی پیامبر اسالم با عقل برهانی و استقرایی یا عقل خودبنیاد انسان استوار

تکوین عقل برهانی استقرایی در چارچوب

میباشد ».به این ترتیب که از قرن  17میالدی که ،دکارت فیلسوف فرانسوی با شعار «من

وحی نبوی پیامبر اسالم قرار داد»؛ و مطابق

میاندیشم پس من هستم» به جنگ منظومه معرفتی ارسطوئی ،که برعکس دکارت معتقد بود

این رویکرد است که تمام تالش اقبال در فصل

که «من هستم پس من میاندیشم» رفت .دکارت ،رویکرد اپیستمولوژی را جایگزین رویکرد

روح فرهنگ و تمدن اسالمی کتاب بازسازی

آنتولوژیک ارسطوئی کرد ،چرا که دکارت ،با این شعار معتقد «به تقدم اندیشه بر هستی من

فکر دینی در اسالم بر آن است که« ،عالوه بر

انسانی» ،شد که برعکس رویکرد ارسطویی که در چارچوب ذهن آئینهای انسان« ،معرفت

نفی عقل مستقل از وحی دکارت و کانت تبیین

را مطابقت ذهن با عین» تعریف میکرد ،دکارت و در ادامه او کانت« ،معرفت را مطابقت

نماید که اصال عقل برهانی استقرائی میوه و

عین با ذهن» تعریف کرد.

محصول تجربه نبوی پیامبر اسالم بوده است».

به عبارت دیگر دکارت و کانت برعکس ارسطو که« ،در چارچوب رویکرد آنتولوژیک یا
وجودشناسانه خود معتقد بود که اول باید عین یا بیرون را بشناسیم و بعد باید به شناخت ذهن
انسان دست پیدا کنیم» دکارت و کانت معتقد شدند که« ،اول باید ذهن انسان را بشناسیم بعد
باید در چارچوب ذهن انسان به معرفت جهان بیرون دست پیدا کنیم» و در این رابطه بود که،
«از بعد از انقالب کپرنیکی دکارت و کانت ،توسط جابجایی ذهن و عین ،موضوع مهمی که
در عرصه معرفتشناسی مغرب زمین مطرح گردید» ،عقل مستقل از وحی بود و همین عقل
مستقل از وحی دکارت و کانت بود که ،گرچه مدت  300سال ،بر دیسکورس فلسفی مغرب

یعنی ،از نظر اقبال عامل تکوین عقل برهانی
استقرایی در بشر خروج بشریت از مرحله تک
منبعی معرفتشناسی دوران انبیاء ابراهیمی
ماقبل اسالم میباشد ،که بشر تنها توسط منبع
وحی که اقبال با فرایند غریزی از آن یاد میکند،
میاندیشید و منهای منبع وحی هیچگونه منبع
دیگری جهت معرفت نمیشناخت.

زمین در مبارزه با اسکوالستیک و حاکمیت کلیسا حاکم بود و در این رابطه توانست ،در

طبیعی بود که در کانتکس چنین رویکردی به

مغرب زمین کلیسا را توسط این شعار وادار به عقب نشینی کند ،با همه این احوال اقبال و بعد

معرفت شعار عقل مستقل از وحی دکارت و

از او شریعتی به این حقیقت واقف شدند که ،گرچه شعار «عقل مستقل از وحی» دکارت و

کانت میتوانست «بسترساز تولد عقل خودبنیاد

کانت در طول  300سال توانست برای مغرب زمین باعث دستاوردهای مثبتی بشود و توسط

انسان در مغرب زمین بشود ».اما موضوع

این شعار کلیسا را جهت حاکمیت هزار ساله بر اندیشه مغرب زمین وادار به عقب نشینی

مهمتر از این که اقبال در این رابطه مطرح

سازد ،اما شعار «عقل مستقل از وحی» دکارت و کانت نمیتواند در جوامع مسلمین ،دارای

میکند اینکه« ،انقالب بزرگی که پیامبر اسالم

دستاورد مثبتی بشود .چراکه رابطه قرآن و وحی نبوی پیامبر اسالم با عقل خودبنیاد انسان یا

توسط قرآن و وحی نبوی در بشریت ایجاد کرد

به قول اقبال عقل برهانی استقرایی ،با آنچه که فلسفه یونانی یا اسکوالستیک در مغرب زمین

آن بود که با چند منبعی کردن معرفت بشر و

تشویق و تبلیغ میکرد کامال متفاوت میباشد.

قرار دادن طبیعت و تاریخ در کنار منبع وحی،
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بسترساز تولد عقل برهانی استقرایی در بشریت گردید» به عبارت

پیوند جدولی است نه خطی و طولی ،به این ترتیب که در چارچوب

دیگر« ،اقبال نه تنها معتقد به شعار عقل مستقل از وحی دکارت و کانت

بازسازی فکر دینی و اسالمشناسی تطبیقی حرکت تئوریک و نظری

نبود ،بلکه بالعکس عقیده داشت که ،خود عقل برهانی استقرایی بشر

این دو نظریهپرداز دوران در خصوص هر کدام از محورهای تئوریک

مولود وحی نبوی پیامبر اسالم است».

بازسازی اسالم تطبیقی ،در پیوند عمودی و افقی با یکدیگر معنی پیدا
میکنند و کامل میشوند و قطعا برخورد مکانیکی با نظریه هر کدام

علیهذا ،هر چند که اقبال عقیده دارد که با تولد عقل برهانی استقرایی

از این دو نظریهپرداز منهای دیگری ،در خصوص مؤلفههای تئوریک

بشر توسط چند منبعی شدن معرفت انسان به وسیله وحی نبوی ،وارد

اسالم تطبیقی ابتر و ناقص میباشد.

فرایند جدیدی از حیات و تکامل گردید ،که این فرایند همان وداع
انسانیت با فرایند قبل یعنی دوران غریزه میباشد ،و مشخصه اصلی

برای نمونه ،بن مایه تئوریک اقبال ،در رابطه با بازسازی فکر دینی و

این فرایند اینکه عقل برهانی استقرایی مولود وحی نبوی پیامبر اسالم

اسالمشناسی تطبیقی« ،اجتهاد در اصل وحی نبوی» و «تجربی دانستن

است و در چارچوب منابع معرفتی مشخص شده توسط قرآن عقل انسان

وحی پیامبر اسالم» و «تفکیک بین تجربه دینی و تجربه عرفانی»

حرکتی خود اتکا در جهت هدایتگری دارد با همه اینها از نظر اقبال

و «بیگانگی تجربه دینی پیامبر اسالم با تجربه عرفانی صوفیانه»،

همین عقل برهانی استقرایی بشر« ،بسترساز ختمیت نبوت پیامبر اسالم

«تولد عقل برهانی استقرائی بشر در عصر نبوت پیامبر اسالم توسط

گردید» بنابراین از نظر اقبال و بعدا شریعتی« ،جوهر وحی نبوی

چند منبعی کردن معرفت بشر به وسیله قرآن» و «پیوند ختم نبوت

پیامبر اسالم تکوین و رشد عقل برهانی و استقرائی بشر میباشد»

پیامبر اسالم با تولد عقل برهانی استقرایی بشر» و «تفکیک بین ختم

که البته از دیدگاه اقبال و شریعتی پیامبر اسالم منهای اینکه توسط

نبوت پیامبر اسالم با ختم والیت پیامبر» و «تکیه بر عقل برهانی

نجات عقالنیت انسان از تک منبع وحی انبیاء ابراهیمی ماقبل خود

استقرایی بشر یا عقل خودبنیاد نقاد» در دوران بعد از رحلت پیامبر

همراه با چند منبعی کردن معرفت ،شرایط جهت تکوین عقل برهانی

اسالم میباشد.

استقرایی بشر فراهم کرد جهت نجات این عقل برهانی استقرایی از آفت

در صورتی که ،بن مایه تئوریک اسالمشناسی تطبیقی شریعتی که

فلسفههای یونانی و اندیشه ارسطوئی که زنجیری بر دست و پای این

در اسالمشناسی ارشاد ،به خصوص در درس اول و دوم تدوین شده

عقل برهان استقرایی بود ،کوشش بلیغ کرد.

است ،عبارتند از« ،اجتهاد در اصل توحید و نجات توحید از حصار

در همین رابطه است که هم اقبال و هم شریعتی جهت نجات این

کالمی ،توحید صفاتی ،توحید افعالی ،توحید ذاتی و وارد کردن توحید

عقل برهانی استقرایی انسان مبارزهای مستمر با فلسفه یونانی و منطق

به دایره انسان و اجتماع و تاریخ ،و تکیه بر تاریخ نه به عنوان نقل

ارسطوئی داشتهاند و تمام قد تالش میکردند تا پیوسته به موازات

حوادث گذشته ،بلکه به عنوان علم شدن انسان و جایگزین کردن ،تاریخ

مبارزه با عرفان کالسیک و سنتی فلسفه یونان و به ویژه منطق

به عنوان علم شدن وجود ،به جای ماهیت ذاتی و از پیش تعیین شده

ارسطوئی را که حکومتی هزار ساله بر فقه و اصول و کالم و فلسفه و

ارسطوئی ،توسط تاریخدار کردن ،کل وجود اعم از طبیعت و جامعه و

حتی عرفان ما داشت ،به چالش بکشند.

انسان ،و اگزیستانسی یا وجودی دیدن ،معراج و اسرای پیامبر اسالم،
و تجربی و اگزیستانسی دیدن وحی نبوی پیامبر اسالم و مخالفت کردن

ماحصل درس چهارم« ،شریعتی در آینه اقبال»

با جهانشناسی ثنوی و دو ساحتی افالطونی ،میباشد».

 - 1گوهر اندیشه شریعتی و اقبال عبارتند از :الف – آگاهی .ب –
مسئولیت .ج – تغییر.

با نگاهی هر چند اجمالی به این مبانی تئوریک ،این دو نظریهپرداز
به وضوح روشن میشود که ،پیوند اندیشه آنها در باب هر کدام از

 - 2گوهر« ،اسالمشناسی تطبیقی شریعتی و اقبال» عبارتند از« ،عقل

موضوعات ستبر و فربه تئوریک اسالمشناسی تطبیقی ،صورت جدولی

برهانی استقرایی» یا «عقل خودبنیاد نقاد».

دارد .به این ترتیب که ،در بعضی از موضوعات مثل وحی اگر اقبال
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انسانی و تاریخی وحی نبوی پیامبر اسالم در کانتکس اسرای پیامبر ،به

تعریف میکنند ولی هر دو این نظریهپرداز ،تجربه اگزیستانسی و

تببین افقی همان وحی نبوی پیامبر اسالم پرداخته است .مضافا ،بر اینکه

وجودی پیامبر اسالم را که آبشخور اصلی تکوین وحی نبوی و تکوین

این دو نظریهپرداز ،در چارچوب« ،اجتهاد در اصول ،نه در فروع

دین اسالم میباشد ،به صورت یک پروسس تعریف میکنند نه یک

فقهی» ،اسالمشناسی تطبیقی خود را بنا کردهاند .البته ،با این تفاوت

حادثه دفعی که برای پیامبر تنها یکبار در غار حرا انجام گرفته باشد

که اقبال توسط «اجتهاد در اصل وحی نبوی» نظریهپردازی خود را

و همین پروسهای دیدن تجربه دینی پیامبر اسالم (که از غار حرا طبق

در کتاب بازسازی فکر دینی به انجام رسانیده است( ،تمامی نظریات

گفته قرآن در یکی از شبهای ماه رمضان قبل از بعثت آغاز میشود

اقبال در کتاب بازسازی فکر دینی در چارچوب اجتهاد در اصل وحی

و تا زمان رحلت پیامبر اسالم ادامه داشته است) نه دفعی پنداشتن آن

نبوی تکوین پیدا کرده است) در صورتیکه ،شریعتی توسط «اجتهاد در

و نه محدود کردن آن به یکبار ،اس اساس تبیین وازسازی و بازسازی

اصل توحید» نظریهپردازی خود را در درس اول و دوم اسالمشناسی

اسالم تطبیقی توسط اقبال و شریعتی میباشد .چراکه اگر تجربه دینی

ارشاد که زیربنای منظومه معرفتی شریعتی میباشد به انجام رسانیده

پیامبر اسالم ،آنچنانکه شریعتی در تبیین معراج و اسرای پیامبر اسالم

است (و در همین رابطه ،تمامی نظریات شریعتی به لحاظ تئوریک

و اقبال ،در «فصل روح و فرهنگ و تمدن اسالم کتاب بازسازی فکر

در چارچوب اجتهاد در اصل توحید تکوین پیدا کرده است) به طوری

دینی» تبیین میکنند ،به صورت یک پروسس  23ساله مکی و مدنی

که اگر بگوئیم« ،ستون خیمه منظومه معرفتی اقبال اجتهاد در اصل

بدانیم ،دیگر حق نداریم« ،بین تجربه دینی و معرفت دینی یا بین نومن

وحی میباشد» ،در صورتی که «ستون خیمه منظومه معرفتی شریعتی

دین و فنون دین خندق پر ناشدنی (منظومه معرفتی کانت) ایجاد کنیم و

اجتهاد در اصل توحید است» ،سخنی به گزاف نگفتهایم.

هرگونه قرائت از دین را ،به رسمیت بشناسیم» و برای قرائت  23ساله

به عبارت دیگر« ،بازفهمی منظومه معرفتی اقبال در گرو فهم اصل
وحی نبوی از منظر اقبال است» ،در صورتی که «بازفهمی منظومه
معرفتی شریعتی ،در گرو فهم اصل توحید از نگاه شریعتی» میباشد.

پیامبر اسالم آنچنانکه اقبال و شریعتی «تحت عنوان سنت نبی به عنوان
قرائت رسمی از دین به رسمیت میشناسند» ارزش مبنائی قائل نشویم
و قرائت اشعریگری و صوفیانه مولوی از اسالم را به عنوان قرائت
رسمی اسالم معرفی کنیم و مولوی را بر صدر اسالمشناسان قرار

 - 4گرچه هم اقبال و هم شریعتی ،وحی نبوی پیامبر اسالم را به

دهیم و حتی قرآن و وحی نبوی پیامبر اسالم را از زاویه اسالمشناسی

صورت اگزیستانسی و تجربی تبیین و تعریف کردهاند ،ولی هر دو

صوفیانه و اشعریگری مولوی تفسیر نمائیم؛ و دامنه تفسیر صوفیانه

آنها در عرصه تبیین تئوریک پدیده وحی نبوی پیامبر اسالم ،با

و فردگرایانه و دنیاستیز و عقلستیز و ارادهستیز و اجتماعستیز و

«تفکیک تجربه دینی و تجربه عرفانی اهل تصوف ،وحی نبوی پیامبر

تغییرستیز مولوی ،نه تنها محدود به عرفان و کالم و تفسیر و فلسفه و

اسالم را از جنس تجربه دینی میدانند نه از جنس تجربه عرفانی»

اخالق نکنیم و حتی به عرصه سیاست هم بکشانیم.

چراکه هر چند به لحاظ ساختاری ،هم تجربه دینی و هم تجربه عرفانی
جوهر وجودی و اگزیستانسی دارند ،لیکن از نگاه این دو نظریهپرداز،
از آنجائی که زیرساخت و آبشخور اولیه تجربه عرفانی اعتقاد به جهان
دو ساحتی افالطون میباشد ،همین امر باعث گردیده تا تجربه عرفانی
با تجربه دینی که زیرساخت آن جهانبینی توحید میباشد کامال در دو
جبهه رویاروی یکدیگر قرار گیرند و به همین دلیل آنچنانکه اقبال معتقد
است که« ،جبر حافظی برای جامعه مسلمین سم میباشد ،شریعتی
اندیشه مولوی را برای جامعه مسلمین به عنوان سم» تعریف میکند.
 - 5هر چند که هم شریعتی و هم اقبال ،وحی نبوی پیامبر اسالم را
در چارچوب تجربه دینی و تجربه اگزیستانسی پیامبر اسالم تبیین و
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بنابراین در صورتی که ما مانند اقبال و شریعتی ،تجربه دینی پیامبر
اسالم:
اوال متباین با تجربه عرفانی صوفیه بدانیم.
ثانیا این تجربه دینی پیامبر اسالم را محدود به یکبار آنهم به صورت
دفعی نکنیم ،بلکه به صورت یک پروسس  23ساله مکی و مدنی تبیین
نمائیم که کل قرآن نماد این پروسس  23ساله تجربه دینی پیامبر اسالم
در دو مؤلفه عمودی یا فردی یا معراج و تجربه افقی یا اجتماعی یا
اسرا میباشد.
ثالثا پروسس  23ساله وحی نبوی پیامبر اسالم در دو فرایند سیزده ساله

اول بهمن ماه 1395

مکی و ده ساله مدنی ،در کانتکس سنت نبی «به عنوان قرائت رسمی

بر اینکه توانستند منظومه معرفتی بشر را از حصار آنتولوژیک و

از دین اسالم ایمان پیدا کنیم» در آن صورت مانند اقبال و شریعتی

ذهن منفعالنه و آینهای فردی ارسطوئی نجات دهند ،با نجات منظومه

دیگر نمیتوانیم بین ذات دین (به عنوان نومن منظومه معرفتشناسی

معرفتی بشر از خندق ذهن و عین دکارتی – کانتی – پوپری ،توانستند

کانتی) که غیر قابل شناخت و غیر قابل دسترسی میباشد و فنومن دین

مضمون مجرد و انتزاعی و فردی آگاهی دکارتی – کانتی – پوپری

که آداب و مناسک و اخالق و فقه میباشد تفکیک قائل شویم.

را بدل به آگاهی مشخص و کنکریت اجتماعی و تاریخی کنند ،البته در

 - 6اصل بنیادین دیگر منظومه معرفتی شریعتی و اقبال در وازسازی و
بازسازی اسالم تطبیقی« ،اصل الیتغیر تقدم انسانیت بر عقیده میباشد»
الر ْ
ش ُد ِمنَ ا ْلغَ ِ ّی»
ّین قَ ْد تَبَیَّنَ ُّ
که پیامبر اسالم تحت شعار «ال إِکْرا َه فِی ال ِد ِ
(سوره بقره  -آیه  )255بر آن تاکید میورزید؛ لذا «در چارچوب اصل
تقدم انسانیت بر عقیده است» ،که اقبال و شریعتی توانستند توسط
تاریخی و اجتماعی و سیاسی کردن (نه حکومتی کردن) اسالمشناسی

منظومه معرفتی اقبال و شریعتی ،خود این معرفت تاریخی و اجتماعی
و غیر مجرد و غیر انتزاعی ،هویت جاری و جمعی دارد که برای فهم
این مهم تنها کافی است تا به جایگاه پروسس وحی در عرصه وجود
در دیسکورس اقبال – شریعتی به صفحات  144به بعد فصل روح
فرهنگ و تمدن اسالمی کتاب بازسازی فکر دینی در اسالم اقبال ،تکیه
بشود.

تطبیقی ،اسالم سیاسی اجتماعی و تغییرساز بازسازی شده را ،جایگزین

 - 8انقالب کپرنیکی که اقبال و شریعتی در عرصه منظومه

اسالم حکومتی فقاهتی یا والیتی و اسالم صوفیانه فردی بکنند ،که خود

معرفتشناسی دینی ایجاد کردند ،منهای نفی معرفت منفعالنه و فردی

این امر باعث گردید تا اسالم تاریخی ،توسط اسالم بازسازی شده اقبال

معلول ذهن آینهای ارسطوئی و منهای نفی معرفت مجرد و انتزاعی

و شریعتی ،از کنج حجرههای فقاهتی و کنج خانقاهها ،وارد صحنه

دکارتی – کانتی – پوپری و منهای پر کردن خندق ذهن و عین منظومه

جامعه و تاریخ و انسانیت بشود و «اسالم تغییرساز تطبیقی اجتماعی و

اپیستمولوژی دکارتی – کانتی  -پوپری ،این بود که آگاهی تفسیری

انسانی و تاریخی ،جایگزین اسالم تفسیری کالمی و روایتی و فقاهتی

و مجرد در عرصه دینشناسی بدل به آگاهی تغییرساز اجتماعی و

و شفاعتی و والیتی و صوفیانه بشود».

تاریخی کردند¤ .

اقبال و شریعتی از آنجائیکه «تاریخ را به عنوان علم شدن انسان
تعریف میکنند نه نقل حوادث گذشته یا طرح قانونبندی حرکت جامعه

ادامه دارد

در پروسه زمان» توسط این تعریف اگزیستانسی از تاریخ« ،رابطه
ذهنی انسان با عالم خارج که در منظومه معرفتشناسانه دکارت و
کانت و پوپر ،صورت مجرد و کلی و عام دارد و خندقی پر نشدنی
بین انسان یا ذهن او با واقعیت عینی خارج از ذهن ایجاد میکند،
در کانتکس تاریخی کردن معرفت و انسان و اجتماع این خندق پر
نشدنی بین ذهن و عین منظومه معرفتی دکارت ،کانت ،پوپر را از بین
بردند ».در نتیجه در منظومه معرفتی اقبال و شریعتی ،رابطه انسان
با عالم خارج به جای شکل ذهنی و مجرد و کلی دکارتی – کانتی –
پوپری ،صورت اگزیستانسی و وجودی پیدا میکند.
 - 7تحول بزرگ دیگری که اقبال و شریعتی در عرصه منظومه
معرفتشناسی دینی ایجاد کردند ،این بود که ،با تاریخی کردن معرفت
بشر در چارچوب تبیین پدیده وحی به عنوان مؤلفه هدایتگرانه در
پروسس تکامل وجود از آغاز تکوین هستی الی زماننا هذا ،عالوه
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مبانی تئوریک و معرفتی استراتژی
اقدام عملی سازمانگرایانه
تحزبگرایانه جنبشی

یا

2

به همین دلیل ،شریعتی معتقد بود که «پیشگامان مستضعفین با انتقال این خودآگاهی

دیگر هیچ آرزوئی ندارم»؛ و شاید در اینجا بتوانیم چنین

سه مؤلفهای به متن جامعه خود ،میتوانند به حرکت دینامیکی و درون جوش دست پیدا

داوری بکنیم که از نظر شریعتی «هنر و مذهب در

کنند» و از حرکت مکانیکی لنینیستی و مائوایستی و رژی دبرهای فاصله بگیرند ،پر

یک جامعه دینی بهترین ابزاری است که میتواند

پیداست که در این رابطه بود که به موازات اعتالی حرکت سازمانگرایانه و تحزبگرایانه

آگاهی را وارد احساس تودههای اجتماعی بکند».

جنبشی ،شریعتی (بخصوص از فروردین  50که با خروج جناح شیخ مرتضی مطهری

البته «ضعف شریعتی ،در این رابطه این بود که او

از حسینیه ارشاد ،توانست سکاندار حرکت بشود) ،جریانهای مختلف طرفدار دیسکورس

نمیتوانست بین احساس تضادها با ادراک تضادها

چریکگرائی و ارتش خلقی و تحزبگرایانه لنینیستی به موازات جریان ارتجاع مذهبی

مرزبندی بکند» چرا که هر چند هنر و مذهب در

و اسالم فقاهتی و اسالم زیارتی و اسالم روایتی و اسالم مداحیگری و اسالم والیتی ،به

یک جامعه دینی میتواند «با انتقال تضادها ،از

جان حرکت سازمانگرایانه و تحزبگرایانه جنبشی نو پای شریعتی افتادند و در پس این

باور ذهنی و واقعیت جامعه ،به احساس تودهها،

حرکت همه جانبه به استراتژی تحزبگرایانه و سازمانگرایانه جنبشی شریعتی بود که در

خودآگاهی احساسی ایجاد نماید ،اما خودآگاهی

تند پیچ تاریخ بحران استراتژی مبارزه در ایران که شریعتی این شعار استراتژیک سر داد

احساسی ،غیر از خودآگاهی ادراکی است».

که «آنهائی که رفتهاند ،کار حسینی کردهاند و آنهائی که ماندهاند ،باید کاری زینبی بکنند

به عبارت دیگر «ایجاد خودآگاهی احساس از طریق

و گرنه یزیدیاند».

هنر و مذهب در یک جامعه دینی حاصل شدنی است،

در این شعار و در این موضعگیری« ،شریعتی کار حسینی را همان استراتژی معتقد به

اما خودآگاهی ادراکی ،تنها از طریق زندگی تودهها

انتقال حرکت از پیشگام به جامعه میداند و نفی میکند ،در صورتی که کار زینبی ،از

قابل دست یافتنی میباشد»؛ یعنی برای مثال طبقه

نظر او( ،اشاره به استراتژی خودش که) همان ایجاد حرکت در گروههای اجتماعی به

زحمتکش ایران و در رأس آنها طبقه کارگر ایران،

صورت دینامیک از طریق ایجاد خودآگاهی در مؤلفههای مختلف آن میباشد» .باری ،در

اگرچه از طریق هنر و مذهب میتوانند به احساس

این رابطه بود که از بعد از تکیه شریعتی «بر استراتژی حرکت دینامیک توسط موتور

تضادهای اجتماعی دست پیدا کنند ،ولی هرگز

خودآگاهی» ،او به دنبال دستیابی این موتور خودآگاهی و ایجاد و تکوین آن در گروههای

توسط اینها نمیتوانند «به ادراک تضادها دست پیدا

مختلف اجتماعی افتاد .چراکه شریعتی به نیکی میدانست« ،که تنها آگاهیهای نظری

کنند»؛ زیرا آنها برای ادراک تضادها مجبورند که

او توسط قلم و بیان و کالس و درسهایش در حسینیه ارشاد ،نمیتواند حرکتساز و

«از طریق پراتیک صنفی و اجتماعی و سیاسی در

حرکتآفرین به صورت دینامیکی توسط خودآگاهی در مؤلفه مختلف آن در گروههای

زندگی طبقاتی خود استثمار و استبداد و استحمار را

مختلف اجتماعی بشود».

فهم کنند ،نه از طریق کتاب خواندن و سینما رفتن».

در نتیجه ،در راستای سرپل ابزاری گم شده خود ،جهت استحاله آگاهی به خودآگاهی

البته این موضوع به معنای نفی کتاب خواندن و سینما

بود که «به هنر و مذهب به عنوان این ابزار استحاله تکیه کرد» و باز در همین رابطه

رفتن طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستاهای

بود که وقتی که تئاتر ابوذر در حسینیه ارشاد برقرار گردید ،شریعتی هنرمندی که نقش

ایران نیست ،بلکه بالعکس فقط برای این است تا

ابوذر در این تئاتر به عهده داشت ،در آغوش کشید و به او اعالم کرد« ،اگر االن مبیرم

نشان دهیم «که بین احساس تضادها با ادراک
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تضادها تفاوت وجود دارد ».فراموش نکنیم که «هیرارشی ساحتهای

و تحزبگرایانه جنبشی هدایتگر و بسترساز بشود و قطعا ً در این

خودآگاهی در هر انسانی در سه الیه:

رابطه اگر تنها بر دو فرایند خودآگاهی ذهنی و خودآگاهی احساسی

 - 1باورهای ذهنی.

تکیه کنیم ،در غیاب خودآگاهی ادراکی همان بالئی دستگیر ما میشود
که نصیب حرکت ارشاد شریعتی بعد از بستن ارشاد و نصیب آرمان

 - 2باورهای احساسی.

مستضعفین از نیمه دوم سال  59شد ،میشود.

 - 3باورهای ادراکی ،تقسیم میشوند».

ماحصل اینکه ،برای آفتزدائی کردن استراتژی تحزبگرایانه و

لذا تا زمانیکه در عرصه تعیین مؤلفههای خودآگاهی به این هیرارشی

سازمانگرایانه جنبشی« ،باید قبل از هر چیز بر محور خودآگاهی

توجه و تکیه نکنیم ،هرگز نمیتوانیم به جایگاه این مؤلفههای مختلف

ادراکی که فرایند نهائی پروسس خودآگاهیساز بعد از خودآگاهی ذهنی

خودآگاهی پی ببریم؛ و تا زمانیکه به جایگاه سه مؤلفه خودآگاهی ذهنی

و خودآگاهی احساسی میباشد ،تکیه نمایم» .علیهذا ،در این رابطه

و خودآگاهی احساسی و خودآگاهی ادراکی پی نبریم ،هرگز نمیتوانیم

است که برای دستیابی به خودآگاهی ادراکی ،باید بر این باور باشیم

به تبیین مبانی تئوریک و معرفتی استراتژی اقدام عملی سازمانگرایانه

که خودآگاهی ادراکی تنها توسط احساس تضادها در عرصه زندگی

و تحزبگرایانه جنبشی ،دست پیدا کنیم .چراکه در تحلیل نهائی« ،هدف

سیاسی و زندگی اقتصادی و زندگی اجتماعی حاصل میشود.

ما دستیابی به خودآگاهی اداراکی میباشد» یعنی در این رابطه تمامی

لذا در اینجا است که «پیشگام مستضعفین ،به اهمیت مطالعه زندگی

دعاها برای آمین است .در نتیجه «هم خودآگاهی ذهنی و هم خودآگاهی

عینی گروههای مختلف جامعه جهت دستیابی به خودآگاهی ادراکی

احساسی را برای خودآگاهی ادراکی میخواهیم»؛ و تنها «توسط

پی میبرد» .در نتیجه به جای اینکه پیوسته به دنبال انبار کردن ذهن

خودآگاهی ادراکی است که استراتژی اقدام عملی سازمانگرایانه و

خود از مطالب متفرقه باشد ،تنها به دنبال آن مطالبی میرود که بتواند

تحزبگرایانه جنبشی ،ممکن شدنی و دست یافتنی میشود».

هدایتگر او در این مسیر بشود.

اگر تنها با خودآگاهی ذهنی و خودآگاهی احساسی ما میتوانیم شورشگر

به هر حال ،داوری ما به اینجا ختم میشود که پیشگام مستضعفین به

اجتماعی ،جهت انجام انقالبهای زودرس بسازیم (آنچنانکه در انقالب

یک مثقال تجربه عینی و عملی در عرصه مبارزه تحزبگرایانه ،بیشتر

ضد استبدادی بهمن ماه  57عامل اصلی و بسترساز آن همین خودآگاهی
ذهنی و خودآگاهی احساسی بود و خالئی که باعث شکست انقالب 57
گردید ،هم همین خودآگاهی ادراکی بود و عامل شکست حرکت ارشاد
شریعتی در عرصه استراتژی از بعد از بستن حسینیه ارشاد و در ادامه

بهاء میدهد تا به یک خروار مطالعه ذهنی و مجرد ،آنچنانکه قضاوت
قرآن در این رابطه بر این امر قرار دارد.
سفارا ً...
مار یَحْ ِم ُل أ َ ْ
« َمث َ ُل الَّ ِذینَ ُح ِ ّملُوا الت َّ ْوراةَ ث ُ َّم لَ ْم یَحْ ِملُوها َک َمث َ ِل ا ْل ِح ِ

آن عامل بحران تشکیالتی آرمان مستضعفین از نیمه دوم سال  ،59باز

 -مثل کسانی که ذهنیت آنها مشرف بر عمل آنها نمیباشد ،مانند خری

همین خالء خودآگاهی ادراکی و تکیه مکانیکی و یکطرفه شریعتی و

است که تنها کتاب حمل میکنند» (سوره جمعه آیه .)5

آرمان مستضعفین بر خودآگاهی ذهنی و خودآگاهی احساسی بود ،البته

بنابراین ،ما میتوانیم داوری نهائی خودمان را در رابطه با استراتژی

باز هم بر این نکته تاکید کنیم که طرح این موضوع در اینجا به معنای

اقدام عملی سازمانگرایانه و تحزبگرایانه جنبشی ،بدین صورت

نفی یا کم بهاء دادن به باورهای ذهنی و باورهای احساسی نیست ،بلکه

تئوریزه کنیم که «پیشگامان مستضعفین ایران برای اینکه بتوانند به

هدف ما از طرح این موضوع برای آن است تا مشخص کنیم که الزمه

استراتژی اقدام عملی سازمانگرایانه و تحزبگرایانه جنبشی دست

کمال پروسس خودآگاهی ،دستیابی به خودآگاهی ادراکی است).

پیدا کنند و از آفات حرکت ارشاد شریعتی پس از بسته شدن ارشاد

یعنی ما «توسط خودآگاهی ذهنی و خودآگاهی احساسی میخواهیم

در آبانماه  51و آفت حرکت آرمان مستضعفین در نیمه دوم سال 59

به خودآگاهی ادراکی دست پیدا کنیم؛ و در عرصه خودآگاهی ادراکی

در امان بمانند ،باید بر خودآگاهی ادراکی تکیه استراتژیک بکنند؛ و

به استراتژی اقدام عملی سازمانگرایانه و تحزبگرایانه جنبشی

در راه دستیابی به خودآگاهی ادراکی ،توسط تکیه بر زندگی اجتماعی

دست پیدا کنیم ».لذا اگر در پروسس خودآگاهیبخش ،به دو فرایند

و اقتصادی و سیاسی گروههای مختلف جامعه ایران ،به پراکسیس

خودآگاهی ذهنی و خودآگاهی احساسی بسنده کردیم و وارد خودآگاهی

عینی بیشتر از پراکسیس ذهنی و باطنی ارزش بدهند»؛ و این را

ادراکی نشدیم این پروسس سترون و عقیم میباشد .در نتیجه هرگز

خوب فهم کنند که «تنها با آب نبات ،آب نبات کردن دهان شیرین

این مرکب نمیتواند ما را به استراتژی اقدام عملی سازمانگرایانه

نمیشود» و تنها با ادعای به اینکه ،این تنها ما هستیم که مسلح به
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استراتژی اقدام عملی سازمانگرایانه و تحزبگرایانه جنبشی میباشیم،

لذا همین پیوند بین آگاهی و زندگی گروههای اجتماعی جهت

راهی به ده نمیبریم ،یعنی «فقط باید به مرحلهای برسیم که به جای

خودآگاهیسازی آنها است که باعث میگردد تا خودآگاهی را اینچنین

تکیه یکطرفه و مکانیکی بر خودآگاهی ذهنی و خودآگاهی احساسی

تعریف بکنیم که «خودآگاهی گروههای مختلف اجتماعی ،چیزی

با ورود به زندگی اجتماعی و اقتصادی گروههای مختلف اجتماعی

نیست جز ادراک همان آگاهیهای موجود در زندگی آن گروههای

بر خودآگاهی ادراکی تکیه بکنیم» ،زیرا خودآگاهی ادراکی ،یک امر

اجتماعی» .برای مثال «خودآگاهی طبقاتی در طبقه کارگر ایران چیزی

مجرد و فانتزی و ذهنی نیست؛ و اصالً ما خودآگاهی ادراکی مجرد

نیست جز ادراک تضاد طبقاتی موجود در زندگی مشخص همین طبقه

نداریم .هر چند خودآگاهی مجرد ذهنی و احساسی داریم؛ به عبارت

کارگر ایران»؛ به عبارت دیگر« ،تنها همین ادراک آگاهی کنکریت

دیگر هر چند ما میتوانیم در چارچوب دیسیپلین و آکادمی و کالسیک،

و مشخص است که میتواند خودآگاهیساز برای آن گروه مشخص

صاحب خودآگاهی مجرد بشویم ،هرگز در عرصه واقعیت و مصداق

اجتماعی بشود».

و مشخص و کنکریت ،ما نمیتوانیم صاحب خودآگاهی ادراکی به

بر این مطلب بیافزائیم که هر آگاهی موجود در هر جامعه مشخص،

صورت عام و کلی و مجرد بشویم.

نمیتواند در گروههای مشخص اجتماعی ،ایجاد خودآگاهی کنکریت

البته همین تمایز بین خودآگاهی ذهنی و خودآگاهی احساسی با خودآگاهی

و مشخص ذهنی یا احساسی و یا ادراکی بکند؛ یعنی تنها آن آگاهی

ادراکی ،بین دو نوع آگاهی مجرد و عام و کلی با آگاهی مشخص و

میتواند در آن گروههای مشخص اجتماعی بدل به خودآگاهی بشود که

مصداقی و کنکریت هم وجود دارد .فراموش نکنیم که باور همیشگی

به صورت کنکریت و مشخص در پیوند با آن گروههای اجتماعی باشد.

پیشگام به خودآگاهی ،باید بر این امر قرار داشته باشد که آگاهی

پس علت اینکه میگوئیم مبارزه سیاسی و اجتماعی و طبقاتی هر گروه

بسترساز تکوین خودآگاهی ذهنی ،در گروههای مختلف یک جامعه،

اجتماعی از زندگی عادی و اجتماعی و تاریخی آنها عبور مینماید،

اوالً به صورت خود به خودی به نفس آن گروههای اجتماعی منتقل

چیزی جز بیان همین موضوع نمیباشد.

نمیشوند.

بنابراین میتوانیم نتیجه بگیریم که رسالت پیشگام مستضعفین در هر

ثانیا ً این آگاهیهای خودآگاهیساز ،از متن زندگی فردی و اجتماعی

جامعهای:

این گروهها و توسط همین زندگی به آنها انتقال پیدا میکند.

اوالً صورت بومی و کنکریت دارد.

لذا در این رابطه است که نفس آگاهیهای اجتماعی و اقتصادی و

ثانیا ً این رسالت در راستای بر شورانیدن آنها بر زندگی فالکت بار

طبقاتی و سیاسی در یک جامعه به صورت خود بخودی ،هر چند که

سیاسی و اجتماعی و طبقاتی و تاریخیشان میباشد.

فراگیر و گسترده هم باشند ،نمیتوانند در گروههای مختلف اجتماعی

ثالثا ً انجام این مقصود برای پیشگام تنها از کانال استحاله همین آگاهی

ایجاد خودآگاهی ذهنی ،جهت تکوین اراده برای حرکت و بر شورانیدن

کنکریت و مشخص اجتماعی و طبقاتی به خودآگاهی حاصل میشود

عقول آنها بکند .علی ایحال به این دلیل است که «خودآگاهی که رسالت

نه غیر از آن.

و وظیفه پیشگام مستضعفین میباشد ،یک امر مجرد و عام و کلی

رابعا ً پیشگام جهت انتقال این آگاهیهای کنکریت به متن جامعه ،تنها

نیست» و همین کنکریت بودن خودآگاهی حتی در شکل خودآگاهی
ذهنی آن باعث میشود تا پیشگام در عرصه دستیابی به این هدف خود،
بر پیوند سه مؤلفه باور و احساس و ادراک یا اراده تکیه نماید.

بر عقالنیت نقدی نه عقالنیت ابزاری ،توسط نقد قدرت سه مؤلفهای
قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی و قدرت معرفتی که کشف حقیقت
میباشد ،تکیه میکنند؛ یعنی حرکت پیشگام مستضعفین در هر جامعه

بدین ترتیب ،پیشگام در عرصه خودآگاهیسازی گروههای اجتماعی
هرگز نباید بر آگاهی مجرد و بیرونی آن گروهها تکیه نماید؛ و توسط

بر دو مؤلفه هماهنگ و تنگاتنگ سلبی و ایجابی استوار میباشد¤ .

آن آگاهیهای مجرد و مکانیکی بخواهد در آن گروههای اجتماعی ایجاد

ادامه دارد

تحول نماید ،بلکه بالعکس ،پیشگام باید عنایت داشته باشد که «تنها آن
آگاهی میتواند بدل به خودآگاهی ذهنی برای گروههای مختلف جامعه
بشود که از متن زندگی همان گروهها و همان انسان گوشت و پوست
استخواندار مشخص حاصل شده باشد».
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سلسله درسهای بعثت شناسی

بعثت پیامبر اسالم در راستای استقرار عدالت اجتماعی
توسط برپائی میزان و ترازوی تاریخی با نفی نظام استثمار
انسان از انسان در سایه مبارزه با جوع و خوف
حاکم بر تودههای استثمار شده و چتر سیاسی
استبداد و چتر ایدئولوژیک استحمار حافظ این
نظام استثمارگرانه

32

ب – میزان یا ترازو یا عدالت اجتماعی بر پایه نفی استثمار و نفی استبداد
و نفی استحمار یا نفی خوف اجتماعی و نفی جوع اجتماعی و نفی احبار
و رهبان قابل تحقق است:
سوره قریش تنها سوره مکی است که در  5آیه به صورت مختصر و کپسولی فونکسیون دو
تجربه فاز حرائی پیامبر اسالم در جامعه مکی آن روز و همه جوامع بشریت  -از بعد از
بعثت پیامبر اسالم در صورتی که در جهت تحقق و مادیت و عینیت بخشیدن این دو تجربه
نبوی برآیند  -تبیین مینماید .هر چند اکثریت قریب به اتفاق مفسرین شیعه و سنی و از جمله
صاحب «تفسیر المیزان» و صاحب تفسیر «پرتوی از قرآن» تالش کردهاند تا برای تبیین و
تعریف و تعیین موضوعی که باعث شده تا در این سوره بر قریش منت بگذارد با پیوند دادن
این سوره به سوره فیل و یکی دانستن این دو سوره در قالب یک سوره موضوع دفاع از
کعبه و متالشی شدن اصحاب فیل به عنوان عامل امنیت و الفت و ائتالف و وحدت و رهائی
از گرسنگی قریش مطرح کنند ،ولی آنچنانکه صاحب تفسیر المیزان در جلد  20ترجمه
فارسی آن ص  - 626س  3در ظلل تفسیر آیه اول همین سوره مطرح میکند «گرچه این
نظریه پیوند بین این سوره و سوره فیل به مشهور در بین شیعه و اهل سنت نسبت دادهاند و
لیکن حق مطلب آن است که دلیلی که بر آن استناد کردهاند وحدت را منیرساند».
برای فهم موضوع سوره قریش نباید به پیوند بین این سوره با سوره فیل بپردازیم ،به هر
حال برای فهم این سوره  5آیهائی مکی برعکس دیدگاه مفسرین قرآن اعم شیعه و سنی ما
مجبور نیستیم که این سوره را در کانتکس سوره فیل تفسیر نمائیم چراکه اگر چنین نیازی
میبود خود پیامبر اسالم که تنظیم کننده سورههای قرآن بوده است و به دستور او این سوره
به این شکل تفکیک شده است ،دو سوره فیل و قریش را یکی میکرد .مضافا بر اینکه
غیر از دلیل فوق دلیل مهمتری که در این رابطه قابل طرح میباشد اینکه اصال موضوع
و محتوای دو سوره قریش و فیل کامال متفاوت میباشد بطوریکه در این سوره در آغاز
ف» بدون مقدمه قبلی با شیرجه
«ليلاَ ِ
«ليلاَ ِ
ف قُ َر ٍ
يش» با طرح الم در إِ ِ
در آیه یک با بیان إِ ِ
رفتن بالبداهه به اصل موضوع که جزء سیاق و روش قرآن میباشد ،میخواهد غایت و
نتیجهائی را اعالم کند که هم فاعلش برای مخاطبین روشن میباشد (که بی شک آن فاعل
ب َه َذا ا ْلبَيتِ» این فاعل را مشخص
ربک است که در آیه  3این سوره با بیان «فَ ْلي ْعبُدُوا َر َّ
میسازد) و هم مفعول «ایالف» که گرچه در این سوره به صورت کنکریت و مصداقی از
قبیله قریش یاد میشود.
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«م ْن ُجوعٍ َو...
اما در آیه  4و  5این سوره با بیان ِ

ف» به جای «من الجوع و من ا لخوف» به
ِم ْن َخ ْو ٍ
صورت نکره به جای معرفه قرآن تالش میکند تا
مفعول قریش را تعمیم دهد و لذا موضوع و مخاطب
بعثت و دو تجربه توحید و عدالت فاز حرائی پیامبر
اسالم را از محدودیت و محصوریت قبیله قریش به
همه جوامع پسابعثت تعمیم میدهد تا بدان وسیله این
اصل را بیان کند که در هر جامعهائی که دو تجربه
حرائی پیامبر اسالم یعنی «توحید و عدالت» مادیت
پیدا کند فونکسیون اصلی مادیت یافتن این دو اصل
عبارتند از ایمن بودن از:
الف – جوع.
ب – خوف ،خواهد بود که خود داللت بر نفی
استثمار و نفی استبداد به عنوان یک مقوله
جامعهشناسی سیاسی از نگاه پیامبر اسالم میباشد
که آنچنانکه در آیه  112سوره نحل تبیین شده است
از دیدگاه پیامبر اسالم ریشه و عامل اصلی بحران
جامعه بشری ،استثمار انسان از انسان است که
همین استثمار انسان از انسان عامل اصلی ایجاد
پدیده جوع یا گرسنگی در جامعه بشریت در پروسه
تاریخ شده است.
لذا تا زمانیکه از دیدگاه پیامبر اسالم پدیده شوم
استثمار انسان از انسان که از قرن هیجدهم میالدی
این پدیده شوم در کانتکس نظام سرمایهداری
در عرصه جهان بشریت به صورت یک پدیده
جهانشمول درآمده است نابود نشود بشریت روی
عدالت را نخواهد دید و به همین دلیل است که
استثمارگران مدت بیش از  300سال است که در
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چارچوب نظام سرمایهداری بشریت در کره زمین را از یک طرف

ب أ َ ِل ٍيم  -ای آنانی که ایمان آوردید
للا فَبَ ِ ّ
س ِبي ِل هَّ ِ
ي ْن ِفقُونَهَا فِي َ
ش ْر ُه ْم ِبعَ َذا ٍ
بدانید که اکثریت روحانیت رسالتشان خوردن اموال تودهها است و با

از  %10افراد کره زمین را شامل نمیشوند  -و از طرف دیگر بیش

این عمل سد راه تکامل بشریت در مسیر الی هللا میشوند لذا ای پیامبر

از  %90افراد کره زمین امروز گرفتار گرسنگی یا جوع مولود پدیده

به این روحانیون دین ابراهیمی که رسالت کنز مال برای خود تعریف

استثمار انسان از انسان در نظام سرمایهداری جهانی شده است لذا تا

کردهاند بشارت عذابی دردناک بده» (آیه  - 34سوره توبه).

گرفتار طبقه برخوردار و مرفه و سیر کردهاند  -که این طبقه بیش

زمانیکه این نظام نابود نشود و نظام دموکراسی سوسیالیستی جایگزین

با بیان این آیه ،روحانیت یا چتر ایدئولوژیک نظام استثمارگرانه انسان

آن نگردد ،استثمار انسان از انسان که عامل اصلی پدیده جوع در جهان

از انسان را به چالش میکشد و اما در خصوص چتر سیاسی نظام

امروز میباشد از بین نمیرود.

استثمار انسان از انسان که در سوره قریش و آیه  112سوره نحل

اما آنچنانکه در سلسله درسهای تبیین سوسیالیسم در نشر مستضعفین
اح َدةً  ) ...مطرح کردیم
اس أ ُ َّمةً َو ِ
در تفسیر آیه  213سوره بقره (كَانَ النَّ ُ

یا قدرت زور میکند که از آغاز تکوین تاریخ بشریت که پدیده شوم

از دیدگاه پیامبر اسالم به لحاظ تاریخی تکوین پدیده شوم استثمار انسان

استثمار انسان از انسان به عنوان عامل اصلی همه بدبختیهای بشریت

از انسان که عامل اصلی و از خود بیگانگی همه بدبختیهای بشر از

به صورت نظام اجتماعی و اقتصادی درآمد ،این چتر سیاسی یا

آغاز تا این زمان میباشد در پروسس تکوین تاریخی خود همین پدیده

زور و قدرت حکومت به عنوان بزرگترین بسترساز و حفاظ نظام

شوم استثمار انسان از انسان مولود پدیده زور میباشد که این پدیده

استثمارگرانه استثمار انسان از انسان تجلی کرده است که با سرکوب

زور  -که بسترساز تکوین پدیده شوم استثمار انسان از انسان است  -در

تودههای استثمار شده برای طبقه حاکمه استثمارگر ،امنیت اقتصادی

عرصه اجتماعی و تاریخی به صورت خوف بر تودههای مادیت پیدا

ایجاد میکرده است.

از آن با عنوان خوف یاد شده است داللت بر همان استبداد سیاسی

میکند و لذا در این رابطه است که پیامبر اسالم که هدف رسالت خودش

بنابراین در این رابطه است که در سوره قریش الفت جامعه بشری

را بر شورانیدن تودهها جهت برپائی میزان و ترازو و قسط در جامعه

از بعد از بعثت پیامبر اسالم در گرو تحقق و مادیت بخشیدن دو اصل

(در آیه  25سوره حدید) میداند ،از آنجائیکه از نگاه همین پیامبر برپائی

«عدالت و توحید» همان دو تجربه فاز حرائی پیامبر اسالم میداند.
ض( »...سوره نور  -آیه  )53و
اوا ِ
ور ال َّ
ت َو أْال َ ْر ِ
س َم َ
یعنی تجربه هَّ
«للاُ نُ ُ

میزان و ترازو و قسط در جامعه بشری  -که مخاطب اصلی او در همه
زمانها میباشد  -تحقق پیدا نمیکند جز با نفی استثمار انسان از انسان
(که آنچنانکه گفته شد در این زمان تنها با نابودی نظام سرمایهداری
جهانی ممکن میباشد) ،طبیعی است که این مهم در جامعه تحقق پیدا
نمیکند مگر اینکه قبل از آن چتر سیاسی و چتر ایدئولوژیک حافظ نظام
استثمارگرانه استثمار انسان از انسان از بین برود.

در چارچوب آن تجربه دوم اینکه «عالم و سموات و االرض» و جامعه

انسانها و خود انسان و تاریخ بشریت همه در کفههای عدالت و ترازو
ض»...
اوا ِ
ور ال َّ
ت َو أْال َ ْر ِ
س َم َ
و میزان قرار گرفتهاند و آنچنانکه هَّ
«للاُ نُ ُ
میباشد ،عدالت میزان توزین همه وجود در هستی است تبیین کننده این
حقیقت است که آنچنانکه هر چه و هر که از آن نور و از کفههای این

به عبارت دیگر هر چند هدف پیامبر اسالم و هدف دیگر پیامبران

ترازو که همان «سبیل هللا» میباشد اگر خارج بشود ،نابود خواهد شد

ابراهیمی برقراری میزان و ترازو و عدالت در جامعه بشری توسط

و رمز حرکت «سبیل هللا» همه وجود از جهان طبیعت تا جهان انسان

نفی استثمار انسان از انسان تا پایان تاریخ بشر میباشد ولی نکتهائی

حرکت در چارچوب آن نور و این ترازو میباشد.

که در این رابطه نباید از نظر دور بداریم اینکه آنچنانکه در تفسیر آیه
 214سوره بقره مشاهده کردیم ،پدیده شوم استثمار انسان از انسان به
عنوان عامل اصلی همه بدبختیهای بشر در گذشته و حال و آینده در
پروسس تاریخی خود از آغاز تا پایان تثبیت و مشروعیت پیدا نمیکند،
مگر زمانی که توسط دو چتر ایدئولوژیک و سیاسی محافظت شوند که
چتر ایدئولوژیک حافظ استقرار و تثبیت نظام استثمارگرانه انسان از
انسان همانی است که قرآن نظام روحانیت در مذهب و دین ابراهیمی
تعریف میکند.

لذا در این رابطه است که پیامبر اسالم آنچنانکه از بعد از بعثت خود
در مسیر نفی استثمار انسان از انسان یا نفی زر یا نفی جوع کوشید
همفاز با آن به نفی زور یا نفی خوف یا نفی استبداد سیاسی که همان
چتر سیاسی نظام استثمارگرانه و نفی تزویر یا نفی نظام روحانیت
مذاهب ابراهیمی که همان چتر ایدئولوژیک میباشد ،تالش کرد و با
نفی دو چتر سیاسی استبداد و چتر ایدئولوژیک استحمار است که پیامبر
اسالم میکوشد تا به نفی نظام استثمار انسان از انسان که عامل جوع

اس
ان لَيأ ْ ُكلُونَ أ َ ْم َوا َل النَّ ِ
يرا ِمنَ أْالَحْ بَ ِار َو ُّ
«يا أَيهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِإنَّ َك ِث ً
الر ْهبَ ِ
ب َوا ْل ِفضَّةَ َولاَ
سبِي ِل هَّ ِ
اط ِل َوي ُ
بِا ْلبَ ِ
صدُّونَ ع َْن َ
للا َوالَّ ِذينَ ي ْكنِ ُزونَ الذَّ َه َ
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ادامه دارد
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سلسله درسهائی از نهجالبالغه

چالش «اسالمقرآنی» با

«اسالم روایتی»

از نگاه امام علی

«و قد سأله سائل عن أحادیث البدع و عما فی أیدی الناس من اختالف الخبر  -کسی از امام علی
در باب احادیث جعلی و مجعول (که بازار گرم آن از بعد از وفات پیامبر اسالم ،توسط راویان
و محدثین اسالم روایتی گرم شده بود ،بطوریکه تنها ابوهریره در این زمان بیش از  30هزار
حدیث و روایت از زبان پیامبر اسالم ،در خدمت اصحاب قدرت جعل کرده بود و به بازار داغ
حدیث فروشی عرضه نموده بود) ،پرسید :فقال (ع) امام علی در پاسخ آن فرد (در باب احادیث
اطلاً َو ِصدْقا ً َو کذِبا ً
اس َحقّا ً َو بَ ِ
یا روایات جعلی منقول از پیامبر اسالم) فرمودِ « :إنَّ ِفی أَیدِی النَّ ِ
صا ً َو ُمحْ کما ً َو ُمتَشَابِها ً َو ِح ْفظا ً َو َو ْهما ً  -روایات یا احادیثی
سوخا ً َو عَا ّما ً َو َخا ّ
َو نَا ِ
سخا ً َو َم ْن ُ

1

للاُ ع َِن ا ْل ُمنَافِ ِقینَ
فَیأ ْ ُخذُونَ بِقَ ْو ِل ِه َو قَ ْد أ َ ْخبَ َرک هَّ
صفَ ُه ْم ِب ِه لَک ث ُ َّم
صفَ ُه ْم ِب َما َو َ
ِب َما أ َ ْخبَ َرک َو َو َ
بَقُوا بَ ْع َدهُ فَتَقَ َّربُوا إِلَی أَئِ َّم ِة ال َّ
ضلاَ لَ ِة َو ال ُّدعَا ِة

ِإلَی النَّ ِار ِب ُّ
ان فَ َولَّ ْو ُه ُم أْال َ ْع َما َل َو
الز ِ
ور َو ا ْلبُ ْهت َ ِ
اس فَأَکلُوا بِ ِه ُم
َجعَلُو ُه ْم ُحکاما ً َ
ب النَّ ِ
علَی ِرقَا ِ
ال ُّد ْنیا َو ِإنَّ َما
َم ْن َ
ع َ
ص َم هَّ
للاُ

اس َم َع ا ْل ُملُوک َو ال ُّد ْنیا ِإلاَّ
النَّ ُ
فَ َه َذا أ َ َح ُد أْال َ ْربَعَ ِة  -دسته اول از

که امروز( ،تازه این داوری امام علی در سال  36هجری ،یعنی  25سال بعد از وفات پیامبر

راویان و محدثین اسالم روایتی ،آن گروهی از

اسالم است و فقط مربوط به روایات سال  36هجری که منقول از پیامبر اسالم بود ،میباشد ،نه

محدثین هستند که «منافقاند» ،چراکه ادعای

روایات و احادیثی که امروز خروار خروار در کتابهای  110جلدی مثل بحاراالنوار مجلسی

ایمان به اسالم میکنند و ادعای پیوند به اسالم

پس از  14قرن از ائمه و پیامبر به دست ما رسیده است) در دسترس مردم میباشند ،شش

دارند ،در صورتی که خود میدانند که این

مشخصه دارد :مشخصه اول اینکه ،روایات حق و باطل مخلوط میباشند .مشخصه دوم ،مخلوط

روایات و احادیث که برای مردم نقل میکنند،

بودن روایات راست و دروغ از قول پیامبر اسالم است .مشخصه سوم روایات و احادیث موجود

دروغ است .ولی چون منافقند در این رابطه

در جامعه مسلمین که منقول از پیامبر اسالم میباشند ،مخلوط بودن روایات ناسخ با روایات

احساس گناه نمیکنند و راحت و از روی عمد،

منسوخ میباشد .مشخصه چهارم مخلوط بودن روایات عام و با روایات خاص پیامبر اسالم

به پیامبر دروغ میبندند و در میان مردم شایع

است .مشخصه پنجم ،مخلوط بودن احادیث محکم با احادیث متشابه مطرح شده توسط پیامبر

میکنند ،در صورتی که اگر مردم میدانستند

اسالم است؛ و باالخره ،مشخصه ششم روایات و احادیث موجود منقول از پیامبر اسالم ،مخلوط

که این روایان اسالم روایتی ،منافقینی بیش

بودن حفظ و وهم است.

نیستند ،ادعای آنها را رد میکردند و پنبه آنها

علَی
ب َ
علَی َ
للا (صلی هللا علیه وآله) َ
ِب َ
سو ِل هَّ ِ
علَی َر ُ
ع ْه ِد ِه َحتَّی قَا َم َخ ِطیبا ً فَقَا َل َم ْن ک َذ َ
«و لَقَ ْد کذ َ
َ
ْ
َ
ْ
ُمتَعَ ِ ّمدا ً ف ْلیتَبَ َّوأ َمقعَ َدهُ ِمنَ النَّ ِار  -موضوع جعل و خلط روایات (منقول از پیامبر اسالم ،فقط

را میزدند ،ولی برعکس به خاطر جهل مردم،

مربوط به این  25سال بعد از وفات پیامبر اسالم نمیشود) ،بلکه این موضوع حتی بازگشت
پیدا میکند به زمان حیات پیامبر اسالم ،آنچنانکه یکبار در حضورش راویان و محدثین از او
روایات دروغین نقل کردند تا آنجا که پیامبر اسالم بر علیه آنها خطبهای ایراد فرمود و در آن
خطبه خطاب به این روایان و محدثین فرمود «هر کس از روی عمد نقل قول دروغین به من
ث أ َ ْربَعَةُ
«و ِإنَّ َما أَتَاک ِبا ْل َحدِی ِ
نسبت بدهد ،جایگاه او در آتش باد» (علی ایحاله با همه این تفاسیر) َ

س  -راویان احادیث و روایات (اسالم روایتی) چهار گروه بیشتر نیستند.
یس لَ ُه ْم َخ ِ
ِرجَا ٍل لَ َ
ام ٌ

سو ِل
ِب َ
سلاَ ِم لاَ یتَأَث َّ ُم َو لاَ یتَح ََّر ُ
«ر ُج ٌل ُمنَافِ ٌ
ان ُمت َ َ
ال ْ
علَی َر ُ
ج یکذ ُ
گروه اول َ
ص ِنّ ٌع بِ إْ ِ
ق ُم ْظ ِه ٌر ِل إْ ِ
لی َم ِ
ص ِ ّدقُوا
للا (صلی هللا علیه وآله) ُمتَعَ ِ ّمدا ً فَلَ ْو َ
هَّ ِ
اس أَنَّهُ ُمنَافِ ٌ
ِب لَ ْم ی ْقبَلُوا ِم ْنهُ َو لَ ْم ی َ
ق کاذ ٌ
ع ِل َم النَّ ُ
ع ْنهُ
ف َ
سو ِل هَّ ِ
قَ ْولَهُ َو لَکنَّ ُه ْم قَالُوا ص ِ
للا (صلی هللا علیه وآله) َرآهُ َو َ
ب َر ُ
س ِم َع ِم ْنهُ َو لَ ِق َ
َاح ُ
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(از ماهیت نفاق این روایان ،اسالم روایتی و
بخاطر ظاهر بینی و دهان بینیشان) ،داوری
مردم ناآگاه (در باب این منافقین اسالم روایتی)،
این است که میگویند :این محدثین و راویان
اسالم روایتی ،یار و همراهان پیامبر بودهاند و
با پیامبر مبارزه کردهاند و پیامبر را دیدهاند» و
به همین دلیل ،این مردم ناآگاه سخن و روایات
و احادیث دروغین و مجعول و تحریف شده
آنها را قبول میکنند و جزء اعتقادات خود قرار
میدهند.

علَی َوجْ ِه ِه
للا شَیئا ً لَ ْم یحْ فَ ْظهُ َ
سو ِل هَّ ِ
«و َر ُج ٌل َ
س ِم َع ِم ْن َر ُ
دسته دوم َ
یر ِوی ِه َو ی ْع َم ُل بِ ِه َو یقُو ُل
فَ َو ِه َم فِی ِه َو لَ ْم یتَعَ َّم ْد کذِبا ً فَ ُه َو فِی یدَی ِه َو ْ
س ِل ُمونَ أَنَّهُ
للا (صلی هللا علیه وآله) فَلَ ْو َ
سو ِل هَّ ِ
ع ِل َم ا ْل ُم ْ
أَنَا َ
س ِم ْعتُهُ ِم ْن َر ُ

ع ِل َم ُه َو أَنَّهُ ک َذ ِلک لَ َرفَ َ
ضهُ  -گروه دوم از
َو ِه َم فِی ِه لَ ْم ی ْقبَلُوهُ ِم ْنهُ َو لَ ْو َ
راویان احادیث پیامبر اسالم« ،خاطئون» هستند و آنها کسانی هستند

راویان احادیث پیامبر ،تنها از حکم اول پیامبر مطلع بودهاند و نسبت
به تغییر حکم پیامبر دیگر خبر ندارند ،نمیدانند که منسوخ یا حکم اول
را حفظ کردهاند ،ولی ناسخ یا حکم دوم را حفظ نکردهاند ،به همین دلیل
اگر این گروه میدانستند که احادیث مطرح شده توسط آنها به وسیله
خود پیامبر اسالم ،بعدا ً منسوخ شده است آن احادیث را دور میانداختند

که از پیامبر اسالم چیزی شنیدهاند ،اما (بخاطر اینکه فرهنگ مردم

و اگر مردم و مسلمانان هم میفهمیدند که احادیثی که گروه سوم از قول

مسلمان ،فرهنگ شفاهی میباشد ،نه فرهنگ کتابتی ،در نتیجه همین

رسول مطرح میکنند ،منسوخ شده است آنها هم آنها را رد میکردند.

شفاهی بودن فرهنگ مردم باعث میشد تا مسلمانان با تکیه بر ذهن
فردی خود ،توسط حفظ کردن فردی ،احادیث پیامبر را از طریق حافظه
و ذهن به صورت فردی و جدای از یکدیگر به هم منتقل کنند ،لذا
همین کسب و انتقال ذهنی و فردی احادیث در عرصه فرهنگ شفاهی
مسلمانان ،باعث شده است تا به علت دخالت در برداشتهای فردی در
زمان حفظ و انتقال این احادیث ،ناقلین احادیث نتوانند به صورت واحد
و کامل ،حفظ امانت نمایند) ،در نتیجه آنها نتوانستند آن احادیث را به
طور کامل به حافظه خود بسپارند و به دیگران منتقل کنند ،لذا همین
اینها دچار خطا شدهاند ،اگرچه (برعکس گروه اول که منافقین بودند
و مانند ابوهریره بیش از  30هزار روایت دروغین آگاهانه از زبان
پیامبر ساختند) ،گروه دوم نمیخواستند که به پیامبر دروغ عمدی ببندند
(ولی همین فقدان فرهنگ کتابتی و دخالت فرد در عرصه فرهنگ

دسته چهارم که خود امام علی نمونه اعلی آنها میباشد و از  9سالگی
با پیامبر اسالم بوده است و بیش از همه مسلمانان مطلع به احادیث و
روایات پیامبر میباشد ،ولی با همه این احوال ،برای اینکه در برابر
اسالم قرآن ،اسالم روایتی نسازد ،نه تنها او در  25سال سکوت و
خانهنشینی خود هیچگونه اقدامی جهت مکتوب کردن احادیث پیامبر که
خود بطور کامل هم در حافظه داشت و هم خدای قلم و بیان بود ،نکرد،
بلکه در کل نهج البالغه تنها یازده حدیث از پیامبر نقل مینماید و این
درست در زمانی است که ماشین حدیثسازی تنها ابوهریره بیش از 30
هزار حدیث دروغین از زبان پیامبر اسالم ساخته و منتشر کرده است.
بنابراین در این رابطه است که امام علی در اینجا در رابطه با اینکه
چرا اهتمامی جهت تدوین و تکثیر احادیث پیامبر اسالم بعد از وفات

شفاهی در زمان حفظ و انتقال سخنان پیامبر ،باعث گشت) تا گروه
دوم که گروه «خاطیان» میباشند ،هم ناخودآگاه در حفظ و نقل حدیث
به پیامبر دروغ ببندند ،حاصل اینکه این گروه این روایات دروغین
در دست دارند؛ و آنها را از قول پیامبر روایت میکنند و به آن هم
عمل مینمایند و در زمان انتشار آنها در میان مردم ،میگویند« :من
این حدیث را خودم با گوش خودم از دهان رسول هللا شنیدهام» ،در
صورتی که اگر افراد گروه دوم بدانند که در نقل حدیث از رسول هللا
دچار خطا و وهم و اشتباه شدهاند ،آن حدیث را مردود اعالم میکنند؛ و
همچنین اگر مردم هم بدانند که این افراد در نقل احادیث دچار توهم و
خطا شدهاند ،هرگز آن احادیث را از آنها قبول نمیکنند.
دسته سوم از راویان احادیث پیامبر اسالم« ،اهل شبه یا اشتباه کنندگان»
«و َر ُج ٌل ثَا ِل ٌ
للا
سو ِل هَّ ِ
ث َ
س ِم َع ِم ْن َر ُ
میباشند و آنها کسانی هستند که َ

(صلی هللا علیه وآله) شَیئا ً یأ ْ ُم ُر ِب ِه ث ُ َّم
شیءٍ ث ُ َّم أ َ َم َر بِ ِه َو ُه َو لاَ
س ِمعَهُ ی ْنهَی ع َْن َ
َ
سو ٌ
س ِمعُوهُ ِم ْنهُ
خ لَ َرفَ َ
ضهُ َو لَ ْو َ
س َخ فَلَ ْو َ
ع ِل َم ا ْل ُم ْ
النَّا ِ
س ِل ُمونَ ِإ ْذ َ
ع ِل َم أَنَّهُ َم ْن ُ
سو ٌ
خ لَ َرفَضُوهُ  -گروه سوم از راویان افرادی هستند که از پیامبر
أَنَّهُ َم ْن ُ
ع ْنهُ َو ُه َو لاَ ی ْعلَ ُم أ َ ْو
إِنَّهُ نَهَی َ
سو َخ َو لَ ْم یحْ فَ ِظ
ی ْعلَ ُم فَ َح ِف َظ ا ْل َم ْن ُ

اسالم در یک زمانی چیزی یا مطلبی را شنیدهاند که مثالً آن حضرت به

موضوعی امر کرده است (اما با تغییر شرایط پیامبر اسالم بعدا ً نسبت
به آن امر و تکلیف خود ،تجدید نظر کرده است) ،و بعدا ً امر خود را
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آن حضرت نکرده است ،در توصیف گروه چهارم که توصیف خود او
سو ِل ِه
للا َو لاَ َ
ِب َ
علَی هَّ ِ
«و آ َخ ُر َرابِ ٌع لَ ْم یکذ ْ
علَی َر ُ
میباشد ،میفرمایدَ :
للا (صلی هللا علیه وآله)
سو ِل هَّ ِ
ب َخ ْوفا ً ِمنَ هَّ ِ
للا َو ت َ ْع ِظیما ً ِل َر ُ
ُم ْبغِضٌ ِل ْلک ِذ ِ

س ِمعَهُ لَ ْم ِیز ْد
علَی َوجْ ِه ِه فَجَا َء بِ ِه َ
س ِم َع َ
علَی َما َ
یه ْم بَ ْل َح ِف َظ َما َ
َو لَ ْم ِ
ب
فِی ِه َو لَ ْم ی ْنقُ ْ
ص ِم ْنهُ فَ ُه َو َح ِف َظ النَّا ِ
س َخ فَعَ ِم َل بِ ِه َو َح ِف َظ ا ْل َم ْن ُ
سو َخ فَ َجنَّ َ

ف ا ْل َخاصَّ َو ا ْلعَا َّم َو ا ْل ُمحْ ک َم َو ا ْل ُمتَشَا ِبهَ فَ َو َ
َ
ض َع ک َّل َ
شیءٍ
ع ْنهُ َو ع ََر َ
َم ْو ِضعَهُ  -گروه چهارم ،افرادی هستند که نه به خدا و نه به رسول خدا
دروغ نمیبندند ،آنها به جهت ترس از خدا و حفظ عظمت پیامبر اسالم،
دروغ را دشمن میدارند و اشتباهی در این رابطه مرتکب نمیشوند.
لذا به همان صورتی که حدیث و خبر از زبان پیامبر اسالم شنیدهاند،
نقل میکنند و در زمان نقل حدیث از پیامبر اسالم ،نه بر حدیث او
چیزی میافزایند ،و نه از حدیث او چیزی کم میکنند ،آنها ناسخ را
میشناسند و به آن عمل میکنند و منسوخ را هم در حفظ میدارند .هم
خاص میدانند و هم عام را ،هم محکم میشناسند و هم متشابه را و
باالخره هر چیزی را در موضع خاص آن حدیث قرار میدهند (و در
چارچوب آگاهی به این مؤلفهها است که پس از سبک و سنگین کردن
به نقل حدیث از پیامبر میپردازند) ،چراکه « َو قَ ْد کانَ یکونُ ِم ْن

َان فَکلاَ ٌم َخاصٌّ َو کلاَ ٌم
سو ِل هَّ ِ
َر ُ
للا (صلی هللا علیه وآله) ا ْلکلاَ ُم لَهُ َوجْ ه ِ
للا
س ْبحَانَهُ بِ ِه َو لاَ َما َ
ف َما َ
سو ُل هَّ ِ
عَا ٌّم فَی ْ
عنَی َر ُ
للاُ ُ
س َمعُهُ َم ْن لاَ ی ْع ِر ُ
عنَی هَّ
علَی َ
یو ِ ّج ُههُ َ
س ِ
غ ِیر َم ْع ِرفَ ٍة ِب َم ْعنَاهُ
(صلی هللا علیه وآله) فَیحْ ِملُهُ ال َّ
ام ُع َو َ

اول بهمن ماه 1395

َو َما قُ ِص َد ِب ِه َو َما َخ َر َج ِم ْن أَجْ ِل ِه  -گاهی از رسول خدا (ص) سخنی
صادر میگشت که دارای دو وجه یا دو بُعد بود ،وجهی خاص داشت

اجتهاد در فقه را (که برای بیش از هزار سال توسط حوزههای فقاهتی

و وجهی عام؛ اما کسی که نمیتوانست این دو وجه را از هم تفکیک

شیعه و سنی با محدود و محصور کردن اصل اجتهاد به موضوع فقهی

بکند ،آن حدیث را میشنید ،بدون آنکه معنا و مقصود و هدف و منظور

موتور حرکت اسالم را خاموش کرده بودند) ،در گرو اجتهاد در اصول

پیامبر اسالم را درک کند».

اعم از اصول فقه و اصول کالم و اصول اعتقادی و اصول اخالقی

به عنوان موتور حرکت اسالم است که در این فصل اجتهاد در فروع یا

اسالم میداند؛ و بدون اجتهاد در اصول عام و کلی اسالم هر گونه

امام علی در اینجا و در خاتمه این خطبه به یک ضعف کلیدی اصحاب

اجتهاد در فروع و فقه را بیهوده میداند؛ و در راستای این اجتهاد در

پیامبر اشاره میکند و تفاوت خودش در این رابطه با آن اصحاب

اصول است که او ،در ادامه حرکت شاه ولی دهلوی میگوید« :که کل

تعریف مینماید؛ و آن اینکه میفرماید عیب اصحاب پیامبر این بود که

ساختار اسالم باید مورد بازسازی مجدد قرار بگیرد» ،چراکه از آنها

نمیتوانستند سوالهای کلیدی از پیامبر بپرسند تا پیامبر در این احادیث

جز ویرانههائی باقی نمانده است.

و روایتها ،پاسخهای خود را مطرح نمایند ،پر پیداست که علت اینکه
اصحاب پیامبر نمیتوانستند سوالهای کلیدی و عمیق مطرح نمایند،

باز در این رابطه است که اقبال نام مانیفست نظری حرکت اصالحگرایانه

بازگشت پیدا میکند به ضعف نظری آنها ،فراموش نکنیم که بخشی از

خود را بازسازی فکر ددینی قرار داده است.

قرآن ،صورت دیالوگی دارد و در پاسخ به سوالهای روزمره مسلمانان

«بنابراین وظیفهای که مسلمانان در این زمان دارند ،بسیار سنگین است.

مطرح شده است.

چراکه باید بیآنکه کامال ً رشته ارتباط خود را با گذشته قطع کنند ،از

اینکه مثالً در باره اهله یا انفاق و یا روح و حج و غیره پرسیدهاند و

نو در کل دستگاه مسلمانی بیندیشند .شاید نخستین مسلمانی که

بعد قرآن پاسخ آنها را در قرآن نقل کرده است ،طبیعی است که اگر

ضرورت دمیدن چنین روحی را در اسالم احساس کرده ،شاه ولی اهلل دهلوی

این سوالها عمیقتر و همه جانبهتر ،توسط سؤال کننده مطرح میشد

بوده است .ولی آن کس که کامال ً به اهمیت و عظمت این وظیفه متوجه

و تعداد آنها هم بیشتر میگردید ،هم مضمون پاسخها ،عمیقتر میگشت

شده و بصیرت عمیق در تاریخ اندیشه و حیات اسالمی ،همراه با وسعت

و هم ماهیت دیالوگی قرآن فراگیرتر میشد .در همین رابطه است که
للا
یس ک ُّل أ َ ْ
سو ِل هَّ ِ
ب َر ُ
امام علی در پایان این خطبه میفرمایدَ :
«و لَ َ
صحَا ِ

نظر حاصل از جتربه وسیع در مردم و اخالق و آداب ایشان ،او را حلقه اتصال

یحبُّونَ
سأَلُهُ َو ی ْ
(صلی هللا علیه وآله) َم ْن کانَ ی ْ
ست َ ْف ِه ُمهُ َحتَّی إِ ْن کانُوا لَ ِ
یجی َء أْالَع َْرابِی َو ال َّ
س َمعُوا َو کانَ
سأَلَهُ (علیه السالم) َحتَّی ی ْ
ئ فَی ْ
ط ِار ُ
أ َ ْن ِ
علَی ِه
ع ْنهُ َو َح ِف ْظتُهُ فَ َه ِذ ِه ُو ُجوهُ َما َ
سأ َ ْلتُهُ َ
لاَ ی ُم ُّر بِی ِم ْن َذ ِلک َ
شی ٌء إِلاَّ َ

زندهای میان گذشته و آینده ساخته ،جمال الدین اسدآبادی افغانی بوده
است .اگر نیروی خستگیناپذیر وی جتزیه منیشد و خود را تنها وقف حتقیق
در باره اسالم به عنوان دستگاه اعتقادی و اخالقی میکرد ،امروز جهان
اسالم از حلاظ عقلی بر پایه محکمتری قرار میداشت .تنها راهی که برای

اس فِی ْ
اختِلاَ فِ ِه ْم َو ِعلَ ِل ِه ْم فِی ِر َوایاتِ ِه ْم  -اینچنین نبوده است که یاران
النَّ ُ

ما باز است این است که به علم جدید با وضعی احترامآمیز ولی مستقل

پیامبر از پیامبر بپرسند و احادیث صحیح و راست و واقعی منقول از

نزدیک شویم و تعلیمات اسالم را در روشنی این علم ارزشیابی کنیم ،حتی

پیامبر اسالم ،در پاسخ پیامبر به سؤال آنها باشد ،بلکه برعکس این

اگر این کار سبب آن شود که با کسانی که پیش از ما بودهاند اختالف پیدا

اصحاب پیامبر مینشستند و دوست میداشتند که یک عرب غریب

کنیم» (کتاب بازسازی فکر دینی – فصل چهارم – آزادی و جاودانی من

بادیهنشین اطراف از راه برسد و سوالهای خودش را از پیامبر بپرسد

بشری – ص  113 - 112از سطر آخر).

و بعد پاسخ پیامبر به آن سؤالها را ،این اصحاب به نام حدیث حفظ
نمایند و بعدا ً به مسلمانان منتقل کنند؛ اما وضعیت من با اصحاب دیگر
پیامبر متفاوت بود ،چراکه من سوالهای خودم را با پیامبر مطرح
میکردم و پاسخهای پیامبر به آن سوالها را منتقل میکردم .علی ایحاله
اینها علل به چالش کشیدن اسالم روایتی توسط امام علی بود» (نهج

البالغه صبحی الصالح  -خطبه  – 210ص  – 325س .)7
حضرت موالنا عالمه محمد اقبال الهوری در فصل ششم کتاب گران

و لذا در این رابطه است که اقبال در فصل اول کتاب بازسازی فکر
دینی در اسالم خود تحت عنوان معرفت و تجربه دینی اینچنین به
جمعبندی میپردازد.
«اکنون وقت مناسب آن است که کل اصول اساسی اسالم مورد جتدید
نظر واقع شود» (کتاب بازسازی فکر دینی – فصل اول – ص  - 12س

.)1

¤

ادامه دارد

سنگ بازسازی فکر دینی در اسالم تحت عنوان اصل حرکت در
ساختمان اسالم به تبیین جایگاه «اصل اجتهاد» در ساختمان اسالم در
«اصول و فروع» میپردازد و در چارچوب تبیین جایگاه اصل اجتهاد
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تفسیر سوره انبیاء

4

تبیین قرآن به عنوان «ذکر» انسان ساز

و ضیاء جامعهساز و فرقان تاریخساز

سِحْ َر
س ُّروا النَّجْ َوی الَّ ِذینَ َظلَ ُموا َه ْل َه َذا إِلاَّ بَش ٌَر ِمثْلُ ُ
ج « -لاَ ِهیةً قُلُوبُ ُه ْم َوأ َ َ
ک ْم أَفَتَأْت ُونَ ال ّ
َوأ َ ْنت ُ ْم تُب ِْص ُرونَ » آنچنانکه قرآن در آیه  2سوره انبیاء مطرح کرد ظالمین قوم هر گونه
«ذکر» جدیدی که باعث بیداری و خودآگاهی مردم و جامعه بشود جهت حفظ منافع و

گفته اینک ما بشر ایشان بشر
ما و ایشان بنده خوابیم و خور
این ندانستند ایشان از عمی

موقعیت خودشان به بازی میگیرند و در راستای مکانیزم ظالمین جهت به بازی گرفتن
«ذکر» و وحی نبوی است که در ابتدای آیه  3سوره انبیاء میفرماید «لاَ ِهیةً قُلُوبُ ُه ْم»
دلیل اصلی به بازی گرفتن وحی نبوی توسط ظالمین قوم آن است که قلوب آنها که همان
فکر و اندیشه و شناخت آنها میباشد ،وابسته به منافعشان است.

هست فرقی در میان بی منتهی
هر دو گون زنبور خوردند از محل
لیک شد زان نیش و زان دیگر عسل
هر دو نی خوردند از یک آبخور
این یکی خالی و آن پر از شکر

به عبارت دیگر از آنجائیکه این ظالمین قوم از زاویه منافع خود به فونکسیون پیام تو
میاندیشند و از زاویه منافع خود «ذکر» و وحی نبوی را تجزیه و تحلیل میکنند ،این

سحر را با معجزه کرده قیاس
هر دو را بر مکر پندارد اساس

امر باعث میگردد که آنها «ذکر» یا وحی نبوی را بر علیه منافع خود تشخیص دهند
در نتیجه به مقابله با وحی نبوی بپردازند و طریقه مبارزه کردن اینها با وحی نبوی به

ساحران موسی از استیزه را
بر گرفته چون عصای او عصا

این ترتیب است که اینها تالش میکنند تا بین تودههای مردم و پیامبر فاصله بیاندازند؛
لذا در این رابطه است که برای ایجاد فاصله انداختن بین تودههای مردم و پیامبر یا بین

زین عصا تا آن عصا فرقیست ژرف

توده مردم و پیشگام:

زین عمل تا آن عمل راهی شگرف

اوال تالش میکنند جایگاه کاریزماتیک پیامبر اسالم را در چشم مردم که بسترساز والیت
پیامبر اسالم جهت ابالغ پیامش میباشد ،خرد کنند لذا برای شکستن جایگاه کاریزماتیک
پیامبر اسالم مداوم در گوش تودهها به صورت مخفی و آشکار میخوانند که « َه ْل َه َذا إِلاَّ

ک ْم  -آیا این پیامبر جز بشری مثل شما است؟» و با طرح این سوال که پیامبر هم
بَش ٌَر ِمثْلُ ُ
مثل شما بشر است و مانند شما میخورد و میخوابد و به بازار میرود و غیره و اینکه
او هیچ چیز بیشتر از شما ندارد ،جز یک ادعا که آن ادعا هم دروغ و افترا به خداوند
میباشد چراکه اگر قرار است که بر پیامبری که مثل شما است وحی نبوی نازل شود
پس باید بر خود شما وحی نازل شود .بنابراین هدف ظالمین قوم در طرح سوال « َه ْل
ک ْم؟» شکستن اتوریته و جایگاه کاریزماتیک پیامبر است.
َه َذا ِإلاَّ بَش ٌَر ِمثْلُ ُ
از قیاسش خنده آمد خلق را

کو چو خود پنداشت صاحب دلق را

کار پاکان را قیاس از خود مگیر

گرچه باشد در نوشنت شیر شیر

جمله عالم زین سبب گمراه شد

کم کسی زابدال حق آگاه شد

همسری با انبیاء برداشتند

اولیاء را همچو خود پنداشتند
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ثانیا ظالمین جامعه برای ایجاد فاصله بین مردم و
پیامبر در بین تودههای مردم تبلیغ میکردند که این
پیام پیامبر یا این معجزه پیامبر ،یک سحر است و خود
پیامبر هم ساحر میباشد .در آیه سوم سوره انبیاء این
مؤلفههای را به این ترتیب مطرح کرده است:
الف  -ابتدای آیه با بیان «لاَ ِهیةً قُلُوبُ ُه ْم» ماهیت
شناخت و معرفت دشمنانان رویاروی پیامبر اسالم را
تعریف میکند که مطابق این تعریف معرفت و شناخت
این گروه را وابسته به منافع مادیشان میباشد.
س ُّروا
«وأ َ َ
ب – مشخصه تبلیغ این گروه با بیان َ
النَّجْ َوی» که داللت بر شکل تبلیغ مخفیانه همراه با
شانتاژ و جوسازی در میان تودهها بر علیه پیامبر

اول بهمن ماه 1395

میکند ،است .به عبارت دیگر یکی از خودویژگیهای روانشناختی

توسط آن حرکت پیامبر اسالم یک حرکت زمینی قدرت طلبانه برای

تودهها این است که به علت فقر فرهنگی و فقر سواد بیشتر در آموزش

مردم تعریف کنند.

و قضاوت تحت تاثیر شایعات و شانتاژها هستند و از آنجائیکه طرح
شایعات و شانتاژها در جامعه نیازمند به تبلیغات غیر مستقیم و مخفیانه
دارد ،این گروه از این امر استفاده میکنند و توسط نشستهای سری
و پخش شایعات تالش میکنند تا با جوسازی و پخش شایعات ،قدرت
اندیشه مردم را به استخدام خود درآورند.

دوم اینکه با نفی پیوند بین خداوند و پیامبر اسالم ،شخصیت پیامبر
اسالم هم یک شخصیت زمینی معرفی میکنند تا عظمت شخصیت
پیامبر اسالم در میان مومنین و هواداران حرکت او که به عنوان والیت
یا دلیل و برهان تجربه باطنی و وحی او میباشد ،به زیر سوال ببرند
تا بدینوسیله بتوانند به راحتی پیام پیامبر را سحر و جادو و شعر و

ج – در این آیه با بیان «الَّ ِذینَ َظلَ ُموا» صف رویاروی حرکت

خیالبافی تعریف کنند تا پیامبر اسالم دیگر نتواند در چارچوب شخصیت

رهائیبخش پیامبر اسالم را مشخص میکند که برای تعریف این

خودش به مردم بگوید ،تجربه نبوی من بر شما تکلیف است باید آن را

صف همیشگی تاریخ ،قرآن در این آیه از ترم و اصطالح «ظلم»

دستور خدائی بدانید و به آن عمل کنید؛ لذا بدین ترتیب است که عمود

و «ظالمین» استفاده میکند که در دیسکورس و ادبیات قرآن ظلم در

خیمه نبوت که اصل والیت میباشد قطع میگردد.

برابر قسط قرار میگیرد ،آنچنانکه جور در برابر عدل و البته در تحلیل

سِحْ َر َوأ َ ْنت ُ ْم
و  -در آخر آیه  3سوره انبیاء با طرح این سوال «أَفَتَأْت ُونَ ال ّ

نهائی هم قسط و هم عدل در کانتکس اصل عدالت تعریف میشوند و
آنچنانکه در آیه  25سوره حدید مشاهده کردیم قرآن هدف رسالت انبیاء
الهی را برشوراندن مردم جهت برپائی قسط میداند؛ لذا در این رابطه
است که ظالمین در جامعه آن گروهی هستند که به عنوان قاسطین در
برابر پیامبران جهت نفی مبارزه قسط طلبانه پیامبران با آنها وارد
چالش و مبارزه میشوند.

تُب ِْص ُرونَ ؟  -چرا شما که چشم بینا دارید به سحر و جادوی محمد رو
میکنید؟» دشمنان پیامبر اسالم پس از اینکه توسط سوال اول با بیان
ک ْم؟» والیت پیامبر اسالم را به زیر سوال بردند
« َه ْل َه َذا ِإلاَّ بَش ٌَر ِمثْلُ ُ
سِحْ َر َوأ َ ْنت ُ ْم تُب ِْص ُرونَ ؟» کتاب پیامبر را
با طرح سوال دوم «أَفَتَأْت ُونَ ال ّ
سحر معرفی میکنند و خود پیامبر را ساحر تا از فونکسیون ایمان
آفرین قرآن جلوگیری کنند.

بنابراین تعریف صف دشمنان پیامبر در آیه  3با بیان «الَّ ِذینَ َظلَ ُموا –
آنانی که ظلم میکنند» داللت بر این امر دارد که صف رویاروی پیامبر
اسالم ،ستمگران اقتصادی هستند چراکه قسط در دیسکورس قرآن ریشه
اقتصادی دارد برعکس عدل که ریشه حقوقی دارد .بنابراین در این
رابطه است که تمامی سردمداران صف رویاروی حرکت رهائیبخش
پیامبر اسالم کاروانداران و باغداران و ثروتمندان مکه بودند و باز در
این رابطه بود که در جنگ بدر که نخستین جنگ نظامی صف نهضت
رهائیبخش پیامبر در برابر صف مشرکین مکه بود ،پیامبر دستور داد
که در ضمن جنگ ،بردههای به استخدام گرفته شده در جنگ را نکشند
تنها سردمداران و ستمگران اقتصادی قریش را از پای درآورند.
د  -در آیه  3سوره انبیاء اولین شعار محوری دشمنان حرکت پیامبر
بر علیه بعثت و قرآن جهت جوسازی و شانتاژ و سست کردن ایمان
تودهها نسبت به حرکت رهائیبخش پیامبر اسالم و شکستن جایگاه
کاریزماتیک و اتوریته پیامبر اسالم طرح این سوال میداند « َه ْل َه َذا
ک ْم؟  -آیا این محمد جز بشری مثل شما است؟» البته آنان با
ِإلاَّ بَش ٌَر ِمثْلُ ُ
طرح این سوال و این شانتاژ که به صورت مخفیانه در بین مردم شایع

س ِمی ُع ا ْلعَ ِلی ُم»
س َم ِ
ض َو ُه َو ال َّ
د « -قَا َل َر ِبّی ی ْعلَ ُم ا ْلقَ ْو َل فِی ال َّ
اء َو أْال َ ْر ِ
پیامبر اسالم پس از اینکه گروه ظالمین در میان توده مردم توسط
شانتاژ و تبلیغ و جوسازی ،نبوت او را تکذیب کردند و پیامش و
کتابش را سحر و شعر و کذب و افترا معرفی کردند ،به جای برخورد
عکسالعملی کردن با شعارها و جوسازیهای آنها که هدفشان این
بود تا بوسیله آن پیامبر اسالم را وادار به حرکت عکسالعملی بکنند تا
انرژی پیامبر را به هدر بدهند و او را مشغول به خود کنند ،با طرح
شعار توحید به جنگ تبلیغاتی آنها میرود.
شعار پیامبر در این رابطه عبارت است از اینکه «خدای من به هر
سخنی احاطه علمی دارد چه سری باشد و چه علنی و در هر جا که
باشد او شنوای گفتههای شما و دانای به کارهای شما میباشد پس هر
چه هست به دست او است و هیچ امری به دست من نیست» بنابراین
پیامبر اسالم با این شعار:
اوال با هر گونه برخورد عکسالعملی جهت پاسخ دادن به شایعات
دشمنان نهضت خودداری میکند و انرژی خود را آنچنانکه دشمنان

و پخش میکنند چند هدف دنبال میکنند:
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ثانیا توسط این شعار برعکس آنچه که دشمنان حرکت او تالش میکردند

خود که همان قرآن و وحی نبوی میباشد ،پافشاری میکند چراکه

تا دشمنی خودشان را با شخص پیامبر اسالم تعریف کنند نه با خداوند

آنچنانکه عالمه محمد اقبال الهوری میگوید:

و تمامی حمالتشان بر علیه شخص خود پیامبر باشد که میگفتند «او

«پیغمبر اسالم میان جهان قدیم و جهان جدید ایستاده است تا آجنا که

کذاب است»« ،او ساحر است»« ،او شاعر است» و غیره نه خداوند.

به منبع الهام وی مربوط میشود به جهان قدیم تعلق دارد و آجنا که پای

پیامبر با طرح این آیه و این شعار خدا را در برابر این دشمنان قرار

روح الهام وی در کار میآید متعلق به جهان جدید است» (بازسازی فکر

میدهد تا بدینوسیله به تودههای مردم این آگاهی را بدهد که مخالفت

دینی در اسالم – فصل روح فرهنگ و تمدن اسالمی – ص  – 145س .)22

این مخالفین با نهضت رهائیبخش اسالم زائیده مخالفت اینها با خداوند

لذا در این رابطه بود که پیامبر اسالم تالش میکرد تا با تکیه بر تنها

است نه مخالفت با شخص من.

معجزه خود یعنی قرآن جهت انتقال بشریت از جهان قدیم به جهان

اث أَحْ لاَ ٍم بَ ِل ْ
ضغ َ ُ
ه – «بَ ْل قَالُوا أ َ ْ
افت َ َراهُ بَ ْل ُه َو شَا ِع ٌر فَ ْلیأْتِنَا بِآی ٍة َک َما
س َل أْال َ َّولُونَ » علت اینکه قرآن توسط آیه  4که بین دو آیه  3و 5
أ ُ ْر ِ

جدید تالش نماید و به همین دلیل او دریافته بود که ارائه معجزات
مانند پیامبران سلف خود ،نمیتواند در شرایط تاریخی که او قرار دارد

قرار گرفته است بین شعارهای دشمنان پیامبر اسالم بر علیه پیامبر

بسترساز انتقال بشریت از جهان قدیم به جهان جدید بشود .او آنچنانکه

فاصله ایجاد میکند و دو آیه  3و  5که موضوع این دو آیه طرح

اقبال میگوید رسالت خود را در بسترسازی معرفتی جهت والدت عقل

شعارها دشمنان پیامبر بر علیه پیامبر اسالم میباشد  -در کنار هم قرار

برهانی استقرائی میدانست نه جلب اعتماد مردم توسط شکافتن زمین و

نمیدهد  -این است که قرآن بین شعارهای مخالفین حرکت پیامبر یک

ایجاد چشمه یا ایجاد باغی از خرما و انگور یا آوردن مالئکه و خداوند

آرایشی ایجاد کرده است .به این ترتیب که دو شعار اول که در آیه
 3مطرح شده است یعنی شعار «محمد بشری مثل ما است» و شعار
«محمد ساحر است» ،به عنوان شعار کلیدی دشمنان بر علیه پیامبر
میشناسد و لذا پس از طرح آنها در آیه  ،3در آیه  4با شعار توحید
به نفی اثباتی این شعارهای کلیدی میرود اما شعارهای مطرح شده
در آیه  5منهای شعار آخری که به پیامبر گفتند «اگر راست میگوئی
مانند پیامبران گذشته ،تو هم معجزهائی آنچنانکه آنها آوردند مثل اژدها
شدن عصای موسی بیاور» بقیه شعارهای اینها اینکه گفتند «سخنهای
پیامبر خوابهای پریشان است» یا گفتند «او افترا میبندد» یا گفتند
«او شاعر است» ،این شعارها همه فرع بر آن دو شعار اصلی میباشد
که در آیه  3مطرح شده است و لذا قرآن تنها به پاسخ به همان شعار
آخر آیه  5بسنده میکند.
و َ « -ما آ َمنَتْ قَ ْبلَ ُه ْم ِم ْن قَ ْری ٍة أ َ ْهلَ ْکنَا َها أَفَ ُه ْم ْ
یؤ ِمنُونَ » یکی از
مکانیزمهای دشمنان نهضت رهائیبخش پیامبر اسالم جهت بی اعتماد
کردن قلوب و اذهان تودههای جامعه نسبت به وحی نبوی پیامبر اسالم
و شخصیت کاریزماتیک پیامبر و سست کردن پایههای والیت پیامبر
اسالم که بسترساز اجرای وحی نبوی در جامعه بود ،این بوده که
پیوسته از پل تودهها بر پیامبر اسالم فشار وارد میآوردند که اگر پیامبر
اسالم در ادعای خود در خصوص نبوت صادق است ،میبایست بتواند
مانند پیامبران گذشته معجزههائی که داللت بر صداقت او باشد بیاورد،
البته این پافشاری مشرکین و کفار یا دشمنان بعثت پیامبر اسالم از آنجا
نشات میگرفت که آنها دریافته بودند که پیامبر اسالم بر تنها معجزه
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در زمین ،آنچنانکه دشمنان راه او از او طلب میکردند.
ک
ض ی ْنبُوعًا  -أ َ ْو ت َ ُ
ک َحتَّی ت َ ْف ُج َر لَنَا ِمنَ أْال َ ْر ِ
َ
کونَ لَ َ
«وقَالُوا لَ ْن نُ ْؤ ِمنَ لَ َ
س َما َء
یرا  -أ َ ْو ت ُ ْ
س ِق َط ال َّ
َجنَّةٌ ِم ْن نَ ِخی ٍل َو ِعنَ ٍ
ب فَتُفَ ِ ّج َر أْال َ ْنه َ
َار خاللها ت َ ْف ِج ً

الل َوا ْل َملاَ ئِ َ
ک
َک َما َزع َْمتَ َ
ک ِة قَ ِبیلاً  -أ َ ْو ی ُ
سفًا أ َ ْو تَأْتِی ِب هَّ ِ
علَینَا ِک َ
کونَ لَ َ
علَینَا
یک َحتَّی تُنَ ِ ّز َل َ
س َم ِ
بَیتٌ ِم ْن ُز ْخ ُر ٍ
ف أ َ ْو ت َ ْرقَی فِی ال َّ
اء َولَ ْن نُ ْؤ ِمنَ ِل ُرقِ َ

اس
س ْب َحانَ َر ِبّی َه ْل ُک ْنتُ ِإلاَّ بَش ًَرا َر ُ
ِکتَابًا نَ ْق َر ُؤهُ قُ ْل ُ
سولاً َ -و َما َمنَ َع النَّ َ
یؤ ِمنُوا ِإ ْذ جَا َء ُه ُم ا ْل ُهدَی ِإلاَّ أ َ ْن قَالُوا أَبَعَ َ
أ َ ْن ْ
سولاً  -قُ ْل لَ ْو
للاُ بَش ًَرا َر ُ
ث هَّ
اء َملَکًا
شونَ ُم ْط َمئِ ِنّینَ لَنَ َّز ْلنَا َ
یم ُ
س َم ِ
یه ْم ِمنَ ال َّ
ض َملاَ ئِکَةٌ ْ
کَانَ فِی أْال َ ْر ِ
عل َ ِ

یرا
الل ش َِهیدًا بَینِی َوبَینَ ُ
سولاً  -قُ ْل َکفَی بِ هَّ ِ
َر ُ
یرا بَ ِص ً
ک ْم إِنَّهُ کَانَ بِ ِعبَا ِد ِه َخبِ ً
 و گفتند به پیامبر که ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد تا آنکه اززمین برای ما چشمه آبی بیرون بیاوری  -یا آنکه تو را باغی از خرما
و انگور باشد که در میان آن باغ نهرهای آب جاری گردد  -یا آنکه
آسمان بر سر ما فرو افتد و فرشتگان مقابل ما حاضر شوند  -یا آنکه
خانهای از طال تو را باشد و یا بر آسمان باال روی و هرگز به باال
رفتنت ایمان نمیآوریم مگر اینکه بر ما نازل کنی کتابی را که بخوانیم
 ای پیامبر بگو منزه است خدای من آیا غیر از این است که من یکفرد بشری هستم که به رسالت آمدهام  -بعد از آمدن هدایت آنچه که مردم
را از هدایت شدن باز داشت جز این نبود که میگفتند مگر میشود که
خداوند بشری را برای رسالت بفرستد  -ای پیامبر بگو اگر به جای شما
فرشتگان در زمین ساکن بودند ما فرشتگان را رسول خود میکردیم -
بگو خداوند گواه و شاهد میان من و شما است او به احوال بندگانش آگاه
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بنابراین از جمله مواردی که پیامبر اسالم و قرآن هرگز حاضر نشد
تا در برابر دشمنان عقب نشینی کند همین موضوع آوردن معجزات
مانند پیامبران سلف خود جهت کسب اعتماد مردم از طریق معجزه
بود ،چراکه پیامبر اسالم در این رابطه رسالت خود را در کسب اعتماد
مردم خالصه نمیکرد ،او آنچنانکه اقبال میگوید از همان آغاز خود را
خاتم پیامبران میدانست و در این رابطه برای اینکه پروژه نبوت انبیاء
ابراهیمی ناتمام نماند رسالت خود را در راستای بسترسازی معرفتی
جهت تحقق پروژه ختمیت میدانست و به همین دلیل بود که توسط
پلورالیسم منابع معرفتی تالش میکرد تا با بسترسازی جهت والدت
عقل برهانی استقرائی ،پروژه ختمیت نبوت را به انجام برساند.
لذا در انتهای آیه  5سوره انبیاء وقتی دشمنان از پیامبر میخواهند که
س َل أْال َ َّولُونَ  -ای محمد یا مانند پیامبران گذشته
«فَ ْلیأْتِنَا بِآی ٍة َک َما أ ُ ْر ِ
جهت اثبات حقانیت ادعای خود برای ما معجزهائی بیاور» قرآن در آیه
 6سوره انبیاء به شدت در برابر این خواسته دشمنان حرکت پیامبر یا
ظالمین قوم مقاومت میکند و به پیامبر به صورت شفاف اعالم میکند
که «اگر آنچه که اینان با طلب معجزه پیشنهاد میکنند برایشان آورده
شود باز هم ایمان نمیآورند زیرا اقوام گذشته وقتی معجزات پیشنهادی
خودشان را هم دیدند ایمان نیاوردند و هالک شدند آیا اینان با معجزه
ایمان میآورند؟»
لذا به این ترتیب است که قرآن پیامبر اسالم را جهت مخالفت با ایمان
معجزهائی از نوع ایمان قوم موسی و غیره ،شارژ میکند و آنچنانکه
در آیه  6سوره انبیاء مشاهده میشود قرآن به شدت با تکوین ایمان
معجزهائی در میان پیروان پیامبر اسالم مقابله میکند و ایمان معرفتی
را جایگزین ایمان معجزهائی میکند و در همین رابطه است که امام
علی در تبیین فلسفه رسالت انبیاء و به خصوص فلسفه نبوت و رسالت
پیامبر اسالم در خطبه اول نهج البالغه میفرماید:
«فَبَعَ َ
ستَأْدُو ُه ْم ِمیثَاقَ فِ ْط َرتِ ِه َو
سلَهُ َو َوات َ َر إِلَی ِْه ْم أ َ ْنبِیَا َءهُ ِلیَ ْ
یه ْم ُر ُ
ث فِ ِ
یروا لَ ُه ْم َدفَائِنَ
س َّی نِ ْع َمتِ ِه َو یَحْ ت َ ُّجوا َ
یُ َذ ِ ّک ُرو ُه ْم َم ْن ِ
یغ َو یُثِ ُ
علَی ِْه ْم بِالت َّ ْب ِل ِ

ِین ا َ ْل َم ْ
ور
« َه ُد أَنَّ ُم َح َّمدا ً َ
سولُهُ أ َ ْر َ
ع ْب ُدهُ َو َر ُ
ور َو ا َ ْلعَلَ ِم ا َ ْل َمأْث ُ ِ
ش ُه ِ
سلَهُ ِبال ّد ِ
س ُ
اط ِع َو اَل ِ ّ
ضیَ ِ
ب ا َ ْل َم ْ
س ِ
ور اَل َّ
َو ا َ ْل ِکتَا ِ
ور َو اَلنُّ ِ
ط ِ
اء اَلالَّ ِم ِع َو ا َ أْل َ ْم ِر اَلصَّادِعِ

ت
إِ َزاحَةً ِلل ُّ
شبُهَا ِ
ت َو ت َ ْخ ِویفا ً بِا ْل َمثُالَ ِ
ت َو تَحْ ذِیرا ً بِ آْالیَا ِ
ت َو اِحْ تِجَاجا ً بِا ْلبَ ِیّنَا ِ

ین َو
ِین َو ت َ َزع َْزعَتْ َ
َو اَلنَّ ُ
س َو ِاری ا َ ْلیَ ِق ِ
اس ِفی ِفت َ ٍن اِ ْن َج َذ َم ِفیهَا َح ْب ُل اَل ّد ِ
شتَّتَ ا َ أْل َ ْم ُر َو َ
صد َُر فَا ْل ُهدَی
ف اَلنَّجْ ُر َو ت َ َ
ج َو ع َِم َی ا َ ْل َم ْ
ضاقَ ا َ ْل َم ْخ َر ُ
ا ِْختَلَ َ

ش ْی َطانُ َو ُخ ِذ َل ا َ إْ ِلی َمانُ
لرحْ َمنُ َو نُ ِص َر اَل َّ
ام ٌل َو ا َ ْلعَ َمی ش ِ
َخ ِ
َام ٌل ع ُِص َی ا َ َّ
عفَتْ ش ُُر ُکهُ
سبُلُهُ َو َ
َارتْ َدعَائِ ُمهُ َو تَنَک ََّرتْ َمعَا ِل ُمهُ َو د ََر َ
ستْ ُ
فَا ْنه َ
ارتْ أ َ ْعالَ ُمهُ
سا ِل َ
أ َ َطاعُوا اَل َّ
کهُ َو َو َردُوا َمنَا ِهلَهُ ِب ِه ْم َ
سلَکُوا َم َ
ش ْی َطانَ فَ َ
س َ

علَی
ستْ ُه ْم ِبأ َ ْخفَافِهَا َو َو ِطئَتْ ُه ْم ِبأ َ ْظالَفِهَا َو قَا َمتْ َ
َو قَا َم ِل َوا ُؤهُ فِی فِت َ ٍن دَا َ
سنَابِ ِکهَا فَ ُه ْم فِیهَا تَائِ ُهونَ حَائِ ُرونَ جَا ِهلُونَ َم ْفتُونُونَ فِی َخی ِْر د ٍَار َو ش ِ َّر
َ
ض عالمها ُم ْل َج ٌم َو جاهلها
س ُهو ٌد َو کُحْ لُ ُه ْم ُد ُمو ٌ
ع بِأ َ ْر ٍ
ان نَ ْو ُم ُه ْم ُ
ِج َ
یر ٍ

ُمک َْر ٌم  -شهادت میدهم که محمد بنده و پیامبر اوست خداوند او را
فرستاد با دینی آشکار و نشانههائی پدیدار و قرآنی نبشته بر علم که
نوری است رخشان و چراغی است فروزان و دستورهایش روشن و
عیان تا گرد دو دلی از دلها بزداید و با حجت و دلیل ملزم فرماید
نشانههایش ببینند و با ایشان نستیزد و بترسد و از گناه بپرهیزد و این
هنگامی بود که مردم به بالیا گرفتار بودند رشته دین سست و نااستوار
بود و پایههای ایمان ناپایدار ،پندار با حقیقت به هم آمیخته و همه کارها
درهم ریخته بود برون شوی کارها دشوار بود و گمراهی و کوری همه
گیر و همه جائی بود چراغ هدایت بی نور و دیده حقیقتبین کور گشته
بود همگی نسبت به خداوند نافرمان و نسبت به شیطان فرمانبردار شده
بودند از ایمان روگردان بودند پایههای دین ویران شده بود و شریعت
بی نام و نشان و راههایش پوشیده و ناآبادان ،فتنه چون شتری مست آنان
را در برگرفته بود و آنان در چار موج فتنه سرگردان بودند پیامبر در
بهترین سرزمینها مبعوث شد اما در میان بدترین همسایگان و ساکنان،
ساکنانی که خوابشان بیداری کشیدن بود و سرمه چشمشان گریستن در
محیطی که بر دهان عالمان لجام زده بودند و جاهالن را عزیز و مکرم

میدانستند»(نهج البالغه صبحی الصالح  -خطبه  - 2ص  - 46س ¤ .)6

ا َ ْلعُقُو ِل  -پس خداوند رسوالنش را در میانشان مبعوث کرد و پیامبرانش

ادامه دارد

را پیاپی فرستاد تا از آنان بخواهند میثاق فطرت را بگذارند و نعمتی را
که فراموششان شده به یادشان آرند و با رساندن حکم خدا جای عذری
برایشان نگذارند تا خزانههای عقول مردم را برانگیزانند و بشورانند»
(نهج البالغه صبحی الصالح  -خطبه  - 1ص  - 43س .)10
و باز در همین رابطه است که امام علی در خطبه دوم نهج البالغه در
خصوص شرایط تاریخی و اجتماعی و فرهنگی عربستان و بشریت در
زمان بعثت پیامبر اسالم میفرماید:
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