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  باچهيد
  

 "ما و اقبال"ن صفحات نوشتة يز نخستن قسمت ايمتن ا
  .ز از ما استيعنوان ن. گرفته شده است
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مانش، حامل روحش و صاحب رسالتش و باالخره، ياست و انسان هم پ "موتيال"خدا 
خدا است و  يبائيو ز ينة قدرت و خردمنديدار و مقدس، كه آ يعت معنين طبينش در ايجانش

د و يزيپرورد و ميد و ميرويگردد و ميم "خدا يسنتها"كه بر است زنده و خودآگاه،  يكرهايپ
زه اش، دفتر هر يتابد و بر زبان هر سنگريم يره اش، آفتابيد و در دل هر ذرة خاك تيزايم

تراود، و نه يرود و شعر خدا ميش، سخن عشق م"نطق آب و نطق خاك و نطق گل"برگش و 
اه، از عناصر يهدف، سرد و س يو ب يمعن ياست ب يشعور و نه توده ايروح و ب ياست ب يلش

قت، يك حقي يانتها يكران و بيانوس بيشمار، از اقيگونه گون و ب يباطل و عبث، كه امواج
نده و يك وجود، كه سرچشمة زايك شعور، يك روح، يات يپاك و وفادار از آ ينه ايآ

 يتمام... و "كمال"و  "ارزش"و  "يآگاه"و  "يبائيز"و  "حركت"است و  "اتيح"تابندة 
ت، و به يمسئول يو به انسان ارزش، به زندگ يبخشد و به بودن معنيآنچه به جهان روح م

آزاد و آگاه  "خداگونة"ن ين، انسان، اينچنيا يآنچنان و در جهان يو با خدائ... حركت، جهت
ن يان و آسمان و هر چه در يش به سجود افتاده اند و زميننده، كه فرشتگان همه در پايو آفر
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و  "هنر"و  "دانش" يرويرا به ن "ريخ"و  "يبائيز"و  "قتيحق"ند، كه يانه است مسخّر اويم
د يجويرا م "يآزاد"پرستد و يرا م "ارزشها"د و يستايرا م "عظمت"كند، كه يد ميص "اخالق"

رسد و آنگاه، از يم "يخداآگاه"و از آن به  "يخودآگاه"به  "يجهان آگاه"و از 
و از  "بود"به  "نمودها"و از  "وحدت"به  "كثرت"و از  "تيابد"، به "يروزمرّگ"
به  -ستن و بودن يدن و انتخاب كردن و رفتن و زيشيستن و انديدر نگر - "ايدن ييدنائتگرا"
، كه ..."ديتوح"به  "شرك"و از  "معاد"به  "معاش"و از  "آخرت يو بلندگرائ يدورنگر"

سدرة "تا  ي' "معراج"، "تكامل"، و در جهان "يمسجداالقصا"تا  يئ"اسرا" يدر ترق
روح خدا نفس "كه با ] روديم! [كتريتقرّب، دو گزك مانده تا خدا و از آن هم نزد ي"المنتها

ز يلبر "نيك"و  "عشق"از  "منكر"و  "معروف"دارد و در برابر  "يكشد و فطرت خدائيم
را  "ايدن"ن يكشاند و ايم "يتنهائ"و  "يگانگيب"او را به  "يخودآگاه"شورد و يشود و برميم

و  "بيدغدغة غ"و آنگاه، . "يديتبع"ش را در آن، يخو "يشتن خدائيخو"ابد و ي يغربت م
و  "ماندن در آنچه هست"از  يزاريفرار و ب يتابيو ب "وصل" يو آرزو "اصل" يجستجو

است، به ستوه آمده  "شيبودن خو"، كه از ..."ستينجا ني، كه ايدانم كجائيآن نم"اق به ياشت
گر، ي، كه د...فرار يتابيتنگ است و او ب يفراتر از عالم و كفش يشيتنگ است و او رو يرهنيپ

ش ي، برا- ، آنگونه كه هست -ستن ي، ز- آنجا كه هست  -، ماندن -آنچنان كه هست  -بودن 
پرد  يرود و از عقل فراتر ميشود و او از علم فراتر ميم يشود و دنيشود و خفقان آور مير ميحق

ش، به يخو "اءفن"Ĥموزد كه در ين و مياعجازآفر يائيميو ك يابد خدائي يدست م يو به هنر
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ات انسان، به يح يش، براي، و در مرگ خو"اثبات"، به "شيخو" يرسد و در نف "بقا"
، و همة عمر، هر شب و "انيطغ"، به "طاعت"و در  "يآزاد"، به "يبندگ"و در  "شهادت"

، همة "ريتكب"زنند، او، با هر يرا بر بام عرش م "حق"كوس سلطنت كه  يروز، در هر پنج نوبت
و  يپوچ و ها يكرّ و فرّها يكند و تمامير ميل را تحقيذل يهايائير و كبريصغ يعظمتها

 "وسواس"را كه همه شرّ  ييها"تيالوه"ها و "تيملوك"ها و "تيربوب"دروغ و  يهايهو
گوش نهاده و پشت سر افكنده، و  ، پشت"خنّاس"ب افسون ساز ياست و وسوسة مردفر

 يپرست و جان حق پرست يبائين و معبود متعال هر دل زياو كه تنها ممدوح راست يارويرو
در طلب  يكه مشركان و كافران، سراسر به سگ دوئ –ستاده و عمر را يا ياست، به پا

بارگاه در  يو چاپلوس يشگاه معبوديت در پيو عبود يدر خدمت ارباب يو پادوئ ياستخوان
و زور و  "ت خم كردني، سر به عبوديش سگيپ يسگ"ر اقبال، همچون يو، به تعب يممدوح

ش، يفروش شرف خو يا به ذلت نشستن و به بهايمروت دن يدن و بر در ارباب بيزر و زن پرست
ن عمر را به سالها و سال ي، ايآر -گذرانند يم... كردن يو لطف از خواجگان گدائ يريدستگ

شود، ظهر كه از كار باز يدار ميكند و هر روز، صبح كه بيم ميها و ماه را به روزها تقس را به ماه
د و به ياسايرود تا بيگردد و شب كه ميرود، غروب كه از كار باز ميگردد، عصر كه سر كار ميم

به  اءو الق "انيطاغوت" يو اعالم به تمام "او"د، خطاب به يخواب رود، هر بار، به تأك
  :كند كهيكرار م، ت"شيخو"
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م يكه رب رحمن و رح -م ينه ارباب جبار لئ -ژة يش ويو سپاس و ستا "اءحمد و ثن"
ن او است و ما تنها و تنها در برابر او است كه سر به عبادت و ياست، ملك و مالك راست

ر يحق يآنهم نه كمكها. ميطلب يم و تنها و تنها از او است كه كمك ميآور يت فرود ميعبود
راست و حق، راه  يافتن و رفتن بر راهي "تيهدا"، كه يخودخواهانه و دن يواستهاو خ

و  1".د و نه گمراهان پوچيشان پلياند، نه بداند يخدائ يكه پروردگان نعمتها يناب يانسانها
د حصار گرفته و يعت كرده است، و در توحيگدازد و با خدا بيكه در عشق م يباالخره، انسان

خواهد و از يفهمد و به دعا ميند و به حكمت ميبيبه تن دارد و به عرفان م "يجان جامة تقو"
و  "هجرت"و  "ينه"و  "امر"گدازد و در يو در عشق م 2رسديت ميعبادت به جوهر ربوب

  .سازديخود، انسان و جهان را دگرگونه م "جهاد"

        

        

  

  

                                      
 

 .كه كليد قرآن است و نماز نيز، سورة ثابت و مكرر هر نماز "فاتحة الکتاب"يا  "حمد"ترجمة مضمون سورة .  1

 ".جوھرة کنه ھا الربوبية"العبادة  . 2
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  ماندن چگونه
  جواب يطرح مسأله، جستجو

 

آن را به نام  يتن كه از نوار استخراج شده است و عده ان ميا
ك ياست در  يشناسند، بحث و مذاكره ا يم "ازدهميشب  يگفتگو"

ان ي، از جمله چند تن از دانشجوي، با حضور جمعيجلسة خصوص
، در شب يو مطهر يو خامنه ا يان حجازيم خارج و آقايمق يرانيا
توسط برادر و ) 1(أله پس از طرح مس). 1355(1397ازدهم محرم ي

) 2(جواب  يان مذكور در فوق مجدداً برادر ما، در جستجويپاسخ آقا
را از متن نوشته  "ماندن هچگون"عنوان  .رديگ يرشتة سخن را بدست م

    .ز از ماستين يم، دو عنوان فرعيگرفته ا
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  طرح مسأله

ز ينكار نيدهند و ارزش ايرا نشان م يدئولوژي، وجود و بودن خودشان، اينمونه ها، با زندگ
ما . شتر استيب يو هزار منبر و هزار كشف علم يده، از هزار كتاب و هزار سخنرانيعق يبرا

كه به  يه ايو تك. ميشناسيع مي، در تشيگر مذهبيد يش از همة فرقه هايرا پ ينقش نمونه ساز
امروز هم  يونه سازن نميم كه اينيبيم. ن اعتقادمان استيم، بر اساس هميكنيامام و امامت م

  .وجود دارد

، ين است كه اسالم جوهر و قدرت و استعداد انسان سازيهم كه هست ا يگريد ديام
كه  ين جويط و در بدترين شرايدر بدتر يده آل خود را، حتيو ساختن انسان ا ينمونه ساز

پ آدمها و ين تيباتر از ايو جالبتر و ز. باشد، همچنان حفظ كرده استياالن حاكم بر انسان م
 يد هر كسيو شا. ت نمونه استيجاد بيا -روند ياد شدن ميكه خوشبختانه رو به ز -افراد نمونه 
ت يك واقعيكه االن  يش و كم بشناسد كه اسالم تازه، اسالم از نو متولد شده ايدر ذهنش ب

 يتتواند انكارش كند، به صوريدشمن هم نم يكه حت يما شده است، اسالم يو اجتماع يزمان
 ين و واقعيراست ياسالم يعيت شيك بياز  يدا كرده است كه اكنون ما نمونه هائيرشد پ
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ن يده اند و چنين مرحله رسيكه واقعاً به ا يت اوج و كمال است و كسانين امر نهايم، و ايدار
به دست  يت بزرگ انسانيك موفقيخود ساخته اند، نه تنها  يق خداوند، برايرا، با توف يسعادت
ما  ين جو برايا. هم بر عهده دارند يت بزرگ اجتماعيك مسئوليه اند، بلكه در زمان ما، آورد
  .زنده استيار جالب و آموزنده و برانگيبس

اند كه با مسائل  ينجا هستند از جمله كسانيكه در ا يمسئلة دوم، آن است كه دوستان
نا هستند كه اسالم جوان آش يهائ يريده آلها و ارزشها و جهتها و جهتگيد و رنجها و ايجد
تر و ي، ضرورت طرح مسائل كلين آشنائيو ا. ر و درتماس استي، اكنون، با آنها درگيمترق

اند  يف دارند، كسانينجا تشريكه ا يانيو چون آقا. كنديتر را فراهم م ياتيمهمتر، جامعتر و ح
آنكه  ين به جايازمان هستند، بنابر يعيش - ياسالم ين طرز تفكر و حركت فكريكه در متن ا

م، بهتر است آزادتر، راحتتر، و يم و برويش ساخته بپردازيك برنامة پي يم و به اجراينيبنش
ن يش خواهد آمد، از ايهمه مان كم پ يبرا ين فرصتيم، و چون چنيتر صحبت كنيجد
ل ن مسائيتريگرفت و اساس يادتريد بهرة زيان، بايپ و هم بودن آقاين تيو از بودن ا ياروئيرو
ن نسل يا ين طرز تفكر و به خصوص برايا ياسالم، برا يرا عنوان كرد كه برا يا ياتيح

  .، مطرح استين نهضت فكريوابسته به ا

ه يم و مايند تا استفاده كنياتشان را بگويان نظريكنم كه هم آقايشنهاد مين است كه من پيا
د، از آنچه رنج يزيرون بريب م و هم شماها هر چه در درونتان هستياموزيب يزيم و چيريبگ يا
د، و مسائل و تضادها و بن بست يكنيم ينيش بيد و آنچه را پيكنيد و آنچه را احساس ميبريم
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كه به هر  -د يابييم يو فور ياتيو ح يرا كه ضرور يزهائيد و چيكنيرا كه احساس م يهائ
كه  يرا آدمهائيز. مياموزيپ ماها، بيد، تا باز ماها، تيهمه را بگوئ -كرد  يش فكريد برايحال با

نسلشان  يتهاين خطرند كه كم كم از واقعيتماس دارند در معرض ا... شه با كتاب و فكر ويهم
االت يبشوند و فقط با كلمات و خ يده شوند، ذهنيو زمانشان و جامعه شان دور بشوند، بر

نششان، ياشان، بزش داشته باشند، و بعد اندك اندك زبانشان، احساسشان، دردهيشان آميكتابها
ز طرح يپ ماها نيت ين رو براياز ا. رديگذرد، فاصله بگيطشان ميرامون و محياز آنچه در پ

ست يو امثال آنها ن ياسيز مسائل سين مسائل نيالبته ا. است يك آموزش و آموزندگيحرفها، 
و دمان ياست كه در متن اسالم است و در متن عقا يمسائل! كه طرحشان اشكال داشته باشد

است كه با مسائل زمان، جهان و  يمسائل. ميكه بدان وابسته ا يا يدئولوژيافكارمان و ا
 ينها صددرصد، جنبة اعتقادينها در رابطه اند و ايبها، و خطرات و امثال اي، آسيانات فكريجر

  .دارند يو فكر

است،  در آمده يم و به صورت حاد و فورير هستيكه االن با آن درگ يبه نظر من، مسئله ا
ش و كم يب يكه ما همگ ين معنيبد. د استيجد يش انحرافيك نوع گرايد و يك موج جدي
ش و كم آن را احساس يب ي، همگين طرز تفكر اسالميا يريب پذيم از آسيك احساس داري

ا ي يجهان يكل يشان با مسائليط اجتماعيكه در مح يچه آنهائ. ميكنيم و حس ميكرده ا
در  ين مسائل سر و كار ندارند وليكه با ا يكار دارند و چه آنهائ، سر و يو زمان ياجتماع

تواند يچكس نميه يعني. شناسنديلشان، در همان خانواده شان، نزد بچه شان الاقل آنها را ميفام
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به هر حال به سراغ همه آمده . زد و با غفلت از آن، خود را خالص كنديت بگرين واقعياز ا
 ياست، و نه مسئلة اعتقاد يك مسئلة اجتماعيت كه ين واقعيا. د و خواهد آمديĤياست و م
 يو ب يدر پوستة جامد موروث يتا وقت - گر يدة ديمثل هر عق -اسالم : ن است كه يخاص، ا
و  يفرد ين زندگين فرد و خدا و بيكه در رابطة ب يش مطرح است، تا وقتيت فرديمسئول

ك قدرت يست و چون به صورت يرو نيك نيآخرت مطرح است، از جهت آنكه به صورت 
درست . رسديبه حسابش نم يش باز است، و كسيشود، دشمن ندارد، جلويدر زمان، مطرح نم

الش از شرّ ين خيكه نفت ندارد، طال هم ندارد و كائوچو هم ندارد، و بنابر ا يمثل كشور
ست و الش راحت ايت ندارد، از شرّ دشمن خيهم كه بو و خاص ياستعمار راحت است، اسالم

د و هر جور كه بشود و دور دست هر كس يايهر كس ب. ش امن و امان و آرام استيا برايدن
كه  يهر قدرت ياست كه برا يروئيرا نيگذارد، چرا؟ زين اسالم، احترام ميفتد، به هر حال به ايب

  .موجود باشد مسلماً ضرر ندارد و نود در صد هم منفعت دارد

 يهر قدرت ياست كه برا ين نقش، نقشيد و ايĤيه كار مسرگرم كردن توده، ب يالاقل برا
كه اسالم  ياما وقت. د استيمف يا يدئولوژيو با هر ا يكار باشد، در هر شكل يكه رو

ش و از يد، و از رابطة فرديايرون بياش ب يقرون وسطائ يخواهد از پوستة جامد و سنتيم
ك يك موج، يبه صورت  اش، خارج شود و يو درون يو شخص يو روان يمحدودة اخالق

د يك عامل ساختن انسان و جذب نسل جديت، و به صورت يك رسالت مسئوليدعوت، 
  .گرددين و زمان طرح شود، خطرناك ميد و در وسط زميدرآ
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" ً كه وسط  ينه امت. كه در وسط معركة زمان مطرح است يگروه يعني، 1"اُمًة َوسطا
در وسط قرار گرفته  يست و ويبرش مساون ياست، كه فاصلة آن بر و ا يكيو مكان يهندس
  .است

ن امت در متن زمان و متن جامعه ينكه ايا يعني "وسط"؟ ين چي؟ آخر وسط و بيوسط چ
. روها و جناحها، مطرح است، حضور دارديو عرصة ن يو اجتماع يفكر يهايريو صحنة درگ

شه ها، ير متن اندابان آمده، ديكوچه و خ ياز گوشة محرابش، مدرسه اش و حجره اش، به تو
دا كرده و ناچار جبهه گرفته است، و ناچار يها حضور پيريوجدان زمان و در صحنة درگ يتو

جهت داشته  يداند كجاست، پس ناچار جهت دارد و وقتيم. شناسد يدشمن و دوستش را م
ش يا برايلش به كدام طرف است و تضادش با كدام طرف؟ همة دنيباشد، معلوم است كه تما

 يوقت. ستيات نيربط با همة واقع يج و گنگ و بيو جنوب و مشرق و مغرب دارد، گشمال 
ستد، و خود يايكند و ميام ميشود، قيك حركت مطرح مين صورت، به صورت يكه مسئله به ا

رد، به يگيĤورد، به همان اندازه كه اوج ميبخود، به همان اندازه كه امكانات تازه به دست م
شود، يم يشود، قويم يابد، به همان اندازه كه غني ين حاضر، حضور مهمان اندازه كه در زما

شود و به همان اندازه دچار ير ميب پذيشود، به همان اندازه هم آسيكند، زنده ميدا ميتكامل پ

                                      
 

 )"آشنا يبا مخاطبها"كتاب  207و  152به ص  دينگاه كن زين. (بقره ة، سور143 ةيآ.  1
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ز يĤورند، و او نيهجوم م يمخاطرات، از اطرافش به و يگردد و به همان اندازه هم تماميخطر م
ن يدرست در برابر ا يريتش و جهتگيحفظ خودش و شناخت موقع يد برايبه همان اندازه با
  .داشته باشد ياريت و هشيخطرات، حساس

د امثالش را جز در صدر يم كه شايدار ينمونه هائ: است يطين شراياسالم االن دچار چن
 يك اسالم اُمين شروع طرح يم، و اينداشته ا ياسالم يو اول ياساس ياسالم و آن موجها

 يدئولوژيك ايكه به صورت  يمتحرّك و سازنده و خالق است، اسالم يمردم ياعتقاد
ط در آمده يردهندة روابط و نظام و جو و محييانسان ساز و جامعه ساز و تغ يانقالب – ياجتماع

 يتين موفقينچنيد در طول قرنها، اياست، و شا يرينظ يت بين خود موفقيو ا. ديĤياست و در م
و فرهنگ  يهم كه تمدن اسالم يرون سوم و چهارم و پنجم اسالمدر ق يم، حتينداشته ا
و  يو اجتماع يرا آنچه در آن دوره مطرح است، تمدن علميز. ده استيبه اوجش رس ياسالم

د روح و يام شايدر همان ا يول. ده استياست كه به اوج خود رس يو مدن يفرهنگ اجتماع
  .ده باشديش رسيض خويبه حض ياسالم يدئولوژيا

ك فرهنگ يست، ين ياسيك قدرت سيست، يك تمدن نيما آنچه اكنون مطرح است، ا
ك ياز درون مردم و از درون وجدانها و  يزش انسانيك انگيست، بلكه ينها نيو امثال ا يعلم

ن است كه يك بعثت تازه مطرح شده است و اياست كه به صورت  يفكر - يانقالب روح
و هم . ز را از نو خواهد ساختيد و همه چينمايران ميوز را يكند، همه چيز را عوض ميهمه چ
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بزرگ موجد  يدر نزد قدرتها ين است كه در همه جا، حتين است آنچه دشمن دارد و هم ايا
  .شودياحساس خطر م

هم  يد با آگاهيد قرار گرفته است كه از هر دو سو با هم و شايشد ياالن اسالم در تنگنائ
ز؟ يكند، اما با چه چيدا ميتضاد پ -ن شكل يبا ا -ن اسالم يا شود و معلوم است كهيبمباران م

 يديها و مذهبها و عقايدئولوژيهم با مكتبها و ا. يجهانخوار يهم با منفعتها و قدرتها و طمعها
  ."دشمن"ك يكند و يدا ميپ "هوو"ك ياسالم،  يعني. نجات و دعوت انسان اند يكه مدع

  ."خصم"ك يكند و يدا ميپ "بيرق"ك ي      

اختالف و تضاد در  يعنياست،  يك قدرت مبارزة اصوليقت و يك حقيمبارزة خصم با 
سم يالياسالم در برابر استعمار، در برابر امپر. است، در مقاصد است يهدفهاست، در مبان

خواهد كه آن نباشد و آن ين ميا. دارد ياروئيرو يعني. دارد ين رابطه ايك چني، يجهان
. را در اصول، در آرمانها و هدفها با هم تضاد دارنديشه كن شود، زياشد و رن نبيخواهد كه ايم

ن به استثمار خلقها و يشد و ايانديو كمال انسان و به صلح و عدالت م يآن به نجات و آزاد
ا به يك خوك مصرف كننده، يل انسان به يو نابودكردن انسان و به تبد يملتها و به حق كش

  .است ياصول ين دو، تضادين تضاد ايبنابرا. ياسيك بردة سيا يو ك كارگر استثمارشونده ي

و  يك دعوت فكريكه در جامعة امروز و در نسل امروز،  -ن اسالم يگر همياز طرف د
ن هدفها يكه هم يگريد يدئولوژيخودبخود با ا -جذب كنندة نسل جوان و روشنفكر است 
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ن تضاد، تضاد يا. كنديدا ميست، تضاد پن آرمانهايهم يرا شعار خودش قرار داده است و مدع
كه در آرمانها و شعارها با هم مشتركند، اما در شكل  يبيب است، نه دو خصم، دو رقيدو رق

خواند و باطل و ين را غلط ميشمارد و باطل و آن، اين، آن را غلط ميدعوت، در طرح مسائل، ا
 ياقت هر كدام، برايو ل ن رقابت است كه صداقتيو در ا يخواه ين جدال و برابريدر ا

و صدق و ارزششان، مشخص خواهد شد و واقعاً  يزان راستيشان و ميتحقق شعارها
  .دين خواهد گردينكار در زمان، معيا ياستعدادشان برا

 يجبهة قدرتها يكي: ن اسالم، االن، در دو جبهه در معرض خطر قرار گرفته استيبنابرا
كنند، و يه ميانسان تك يكه به انسان و به نجات و آزاد يهائيدئولوژيجبهة ا يكيو  يضد انسان
ضد  يزه و حركت در برابر استعمار و قدرتهايدهند و خود را به عنوان دعوت و انگيشعار م
  .كننديم يجهان معرف يانسان

ة اسالم و آن يه بر آن روح اوليع و با تكيو اكنون نسل جوان ما، كه بر اساس اسالم و تش
دان آمده است، خود را در برابر يشده و به م يركتش را آغاز كرده و مدعن، حيانقالب راست

 يو تمام قدرتها ياسيو س يفكر يگاههايرا تمام پايكند، زين دو خطر تنها احساس ميا
و  يا از معنويهر چه در دن -ز يز و همه چي، همه چي، فكري، حزبي، جمعياسي، سياقتصاد

 - ر و فلسفه گرفته تا پول و زور و اسلحه و توطئه، همه وجود دارد، از شعر و هنر و فك يماد
  .ا هستنديار قدرتهاست و ابرقدرتها، كه دست اندر كار تمام دنيدر اخت
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ة ماندنش احساس يخودش است و تمام ما يكه تمام سالحش آگاه ين، نسل جوانيبنابرا
ش و يمفكر ظاهرب، بلكه هيا نه تنها دشمن و نه تنها رقيش، و در تمام دنيت فرديمسئول
گذارد، و يش ميفهمد و تنهايكند و نميتش هم او را درك نميشش و هم ملتش و هم مليهمك
، ي، فني، آگاهانه، علميورش دائمينهمه يكه در برابر ا يزند، وقتيخنجر م ياز پشت به و يحت
احساس كند،  يريب پذيد احساس آسيبا تاًعيماند، طبين اندازه تنها ميشه كن كننده، اي، ريقو

شان ياست كه از مسكو تا واشنگتن برا يهائيدئولوژيك طرف اياز . خطر و ترس كند
، در ي، علميخي، تاري، ادبي، هنريبزرگ فلسف يشود و استعدادهايه ميته يخوراك فكر

شان يگر برايد يشوند، از هزار جايرند، و هر جا ممنوع ميگيقرار م يدئولوژين ايخدمت ا
خودش  يپا ين گروه اندك، كه رويگر ايو از طرف د. شوديرسانده مه و به آنها يخوراك ته

ا متفكر ينده و يا گويسنده يستاده است و چند تا نويمان خودش، تنها ايو بر اساس رابطه با ا
كه همة . مقامتر از خودش، دارد يزورتر و ب يپولتر و ب يامكان تر و ب يتنهاتر از خودش، و ب

كه  يكسان يتمام هست يآر -ا چهار تا خودكار يو آن است، ن يك گوشة خانة ايشان يهست
شود خفه كرد، به يم ينها را به سادگيو ا -بكنند  يد فكرين نهضت تولين نسل و ايا يد برايبا

ة يو منشأ تغذ. شود لبانشان را دوختيم يشان را شكست و به سادگيشود قلمهايم يسادگ
ن يكه در چن يا ياسالم يانسان يگروه فكر نياست كه ا يعيطب. ن نسل را خشكانديا يفكر
نده را پر از هراس حس كند و اگر ير و آيب پذيقد برافراشته است، خود را تنها و آس يزمان

  .ف استيدش ضعياش كم و د يحس نكند، معلوم است كه آگاه
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ا، نه يست؟ ما در دنيكه طرح است چ ياكنون مسئله ا. ميهست يطين شراي، در چنيبار
ار يكند و نه يبه ما كمك م ينه كس. يه ايو سرما يگاهيو پا يم و نه صاحب جائيرتقد يدارا

ن و هم مذهب ما هستند، نه تنها دستمان را يهم كه همد يكسان يحت. ميدار يو همدرد
ب و آن خصم يجلوتر از آن رق يورزند، بلكه حتيغ ميهم در يلفظ يرند، و از همدرديگينم

اه يو س يو آشوب ذهن ينه توزيل تهمت و نفرت و كيارند و سگذيمان مير پايپوست خربزه ز
ن امت كوچك روانه ين گروه و اين نسل و ايا ينها را به سويو امثال ا يو سمپاش يانگار

ن نسلم يكه وابسته به ا يشود كه من به عنوان جوانين مسئله مطرح ميا تاًعينجا طبيدر ا. كننديم
خواهد از يد و دختر من كه مياين راه بيخواهد به ايكه م يچه كنم و بچة من به عنوان نوجوان
خانه  يد بكنند؟ توياموزد، چه بايب يزيمان خودش چين ايفرهنگ خودش، اسالم خودش و ا

كه وجود دارد اصوالً ضد اعتقاد من است و  يزهائيز وجود ندارد و در مدرسه هم چيچ چيه
انسان شدن و  يكه برا يم و ضد آرزوئاست كه من به آنها معتقد يمانيتها و ايضد انسان

هم كه وجود دارد  يگريد يشود و جاين ميكه به آنها تلق يزهائينهاست چيو ا. ت دارميانسان
م كه چه ينيب يشود و ميشان عرضه ميكه در آنجا به ا يزهائين خانه و مدرسه است، و چيب
حال روح انسان را  كه به هر يا يغاتيو تبل يفكر يتمام دستگاهها: شوديعرضه م يزيچ
اقت و يبا ل يواشكيانه و يو اگر هم مخف. گران استيگران و ديگران و ديار ديسازند، در اختيم

كه به خوردشان داده  يدا كنند، باز خوراكهائيپ يو انسان يتشان بخواهند خوراك فكريمسئول
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ا از يب يا از رقي: گريك مارك ديهستند و با  يگريساخت كارخانة د يشوند، خوراكهايم
  .گردديشود و رابطه اش با ما قطع ميگانه ميبا ما ب يگرين خوراكها، بچة ما جور ديو با ا. دشمن

رود يم يگريك كشور ديشود و به ينكه بچه مان، به هر حال پا ميا اي. است ين جو داخليا
انات ن امكياما از همة ا. دا استيپ يخودساز يبرا يشتريند كه امكانات بيب يو در آنجا م

ز يرا در آنجا نيز. كننديگر استفاده ميدست اندركار و خوراكساز و انسانساز د يروهاين
و  يفكر يگر، كانونهايد يهايدئولوژيگران، و ايآورد كه د ير نميجز آن گ يخوراك
ا آلمان يس، يكا، فرانسه، انگلين بچة ما االن كه به امريا تاًعيطب. سازنديش ميگر برايد يفرهنگ
ن يست، و بنابرايخوب ن... رفتن و "مولن روژ"رفتن و به  "گاليپ"داند كه مثالً به يت، مرفته اس

ك مهندس و دكتر بشود و بعد به جامعه يد درس بخواند و يداند كه فقط نبايرود و هم مينم
ا دكتر و مهندس به اندازة يگر دنيد يشود از هر جايكه اگر هم برنگردد با پول م -اش برگردد 

ست، و رسالت و ين ين هم كافيداند كه ايم -ن آقا كرد ين ايد و آورد و جانشيخر يكاف
ن جهت يند كه ايخواهد ببيبعد م. خواهديم... و يو جهت فكر يو خودساز يت انسانيمسئول
و  يفكر يون و كانونهايزيو و تلوينماها و راديلمها و سيد بسازد؟ اصالً با فيرا از كجا با يفكر

ن خودش را در يداند و بنابرايشه كن كننده ميانه است، و اصالً آنها را رگياروپا ب يفرهنگ
نجاست كه يو ا -از چپ و راست  -ها يدئولوژيرود سراغ ايدارد، و ميبرابرشان محفوظ نگه م

ن وجه، مثل يا، خواسته باشد، با ساده تري، در دنيدئولوژيك ايرا كه راجع به  يند، هر كتابيبيم
خواهد از فرهنگ خودش، اسالم يم يو! اما نه. تواند بخرد و بخوانديم چ،يك ساندويدن يخر
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! دهدينجاست كه فاجعه، دامنة خودش را نشان ميدر ا. اموزديب يزيمان خودش چيخودش، ا
ت يبرا يخواهينجا پسته مياز ا! شنوديخودش نم ياز مخاطبها يجواب يپرسد چه بخوانم؟ وليم
اما كتاب، . ميفرستيم يخواهيم، كت و شلوار ميفرستيم تيبرا يخواهيم، روغن زرد ميفرستيم

شود، در برابر آن يهم تك و توك فرستاده م يزياگر چ يگاه! ميم چه بفرستيدانيفكر؟ نم
تواند داشته باشد؟ خوب به قرآن و يم ياست و مگر چه قدرت مقاومت يلها قطره ايهجومها و س
ن فرهنگ به آنجا رفته است، يران با ايكه از ا يپلمه ايك جوان ديبرگردد اما ... نهج البالغه و

كه  يد؟ در برابر آنهمه مسائليآ يرش ميگ يزيباز كند چه چ قرآن را باز كند و نهج البالغه را
ن سالح ين هنر و با بهترين قلم، با بهتريكنند، با بهتريشود و مطرح ميش مطرح مياز اطراف برا

 يتواند پادزهر آنها را از تويچه جور م يروز، و يلسفن مسائل فيقترين و عميتريو با عال يعلم
حوزه كار كرده اند و  يكه پنجاه شصت سال تو ياورد؟ علمائيقرآن و نهج البالغه در ب

س كرده و خوب هم شكفته اند و خوب هم عالم و جامع يل كرده اند و خوب هم تدريتحص
ك فرد از نسل يه، يسانسيك ليمه، پليك دين كنند، چطور از يتوانند چنيو مجتهد شده اند، نم

  بكند؟ ين اجتهاديشود توقع داشت كه چنيجوان آنجا م

ك طرف فقر ياست كه از  يدر شرائط. ن مسئله مطرح استين نسل جوان ايا ياكنون برا
است كه بتواند  يط، فقر جو، و اصالً فقر هر منبع و سرچشمه اي، فقر كتاب، فقر محيفكر

 يگر غنا و وفور همه جانبه و حاكم فكريباشد و از طرف د يشه به ويمان و انديالهام بخش ا
پ لش يك تيكه از  يآن جوان. گريد ياست كه از سو يد، و فساديĤيكسو مياست كه از 
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 يپ مسئول خودآگاه جديك تيگر كه از يافتد و جوان ديم ياستعمار ياست، به دامن دامها
ن ين جوان ما اينهد، و ايگانه با ماست ميكه ب يا يدئولوژيز و انسان است سر به دامن ايعز

ن دو عدم، چطور خودش را حفظ كند و يا و اين دو درين ايش مطرح است كه بيمسئله برا
  چكار كند؟

ست؟ چه برنامه يكه وجود دارد چ يه ايو توص يراهنمائ. ن استيا يبه نظر من مسئلة اساس
ك يا خارج، بر اساس آن، الاقل يداخل  يشود داد، كه االن در شرائط فعلين بچه ميبه ا يا
حساس شده است  يخودش دست و پا كند؟ اكنون مسئله به قدر يبرا يذات - يانت فكريص

است كه چگونه ماندن است؟ االن باز به  يتريكه مسئلة چه كردن و چه نكردن تابع مسئلة فور
نكه خود يا يم؟ براينم بماين جور كه هستيم؟ چگونه هميم كه چگونه بمانينجا برگشته ايا

ت و يك مسئوليو روشن،  يآگاه و مترق يآدمها يبرا يعه ماندن، حتيماندن، مسلمان و ش
د، از يشود از نسل جدياز دارد، و هرگز نميك جهاد نيك ضرورت است، كه هر روز به ي

و  ينة اعتقاديك زمي، يك بستر فكريد يبا. ك جهاد بكننديجوانها انتظار داشت كه هر روز 
خواهد خودش را نگه دارد و يكه دلش م ين كسيوجود داشته باشد تا ا يك برنامة خودسازي

ن يهراس از ابتذال دارد و به ا يو. د بكندياز مبتذل شدن و پوچ شدن هراس دارد، بداند چه با
، هنوز در ياسالم ياش به ارزشها يده و واقعاً هم عالقه و دلبستگيرس يمرحله از خودآگاه

اما از حاال احساس خطر كرده كه مبادا خودش عوض بشود و خانواده اش . است مرحلة عشق
دارد، اما نسل بعدش يهم كه شده نگه م يستيخودش را هر جور باشد با رودربا. دا كندير پييتغ
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كنند اما با هم چهار كلمه يم يك خانه زندگينند، در ينشيك سفره ميسر . رودياز دست م
شود و احساسشان، دردهاشان، يكنند، زبانشان كم كم از هم دور محرف ندارند كه رد و بدل 

ده است، اما از درون، ين بچه هنوز در خانة اوست و تازه به سن بلوغ رسيند كه ايبيو بعد م
، االن 4"كم نارايقوا انفسكم و اهل". با او ندارد يانسان يشيخو يشاوندين رابطة خويكوچكتر

دا كرده يو خطر پ ينيه شده است، دامنه و عمق و سهمگن سخن گفتيكه ا يشتر از موقعيب
 يبود و آتشهايغمبر ميكاش پ يا. "دين آتش حفظ كنيخودتان را و خانواده تان را از ا": است

، يست كه قطره ايچ كس هم نيده اند و هيچيد كه چگونه به دامن و به درون ما پيديامروز را م
را  يد و رنج ويفزاين نسل را بيمقاومت ا يروين ن آتش بپاشد، تا الاقليا يبر رو يآب سرد

  .ف دهديتخف

 ياروين بچه ها به خصوص آنها هستند كه درست در همان جبهه روية ما هميهمة سرما
ن نسل از دست ياگر ا. كننديجبهة هم مبارزه و هم خطر، و خود را مسئول احساس م: هستند
ه تماماً جزو ين است و بقيم، همه اش هميشامت بايد منتظر قيم و بايز نداريچ چيگر هيبرود د

  .است يباستانشناس

شود و من يد و حساس است كه به طور روزمره عوض ميشد يامروز مسائل به قدر يبار
ساده، نه  يليم؟ خيدار يم؟ چه برنامه ايد چكار كنين نسل بايحفظ ا يخواستم بپرسم كه برايم
ن راه جهت بدهد، كار بدهد و يمقدار به اك يم كه يدار يا يات، بلكه چه برنامة عمليكل
ر و ييب و مسخ و تغيفر ين جو كه همة عوامل برايرا نشان بدهد؟ در ا يراه خودساز يحت
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كنم يج شده است، فكر ميبس ين نسل در سطح جهانيختن از درون و جذب و هضم ايفرور
 يليخ يتقاضا چ وقتيش، كه البته هين نكته مطرح بشود، به هر حال كم و بيبهتر است ا

 يحجاز يا آقاي يمطهر ي، جناب آقايخامنه ا يك مرتبه جناب آقايم كه مثالً يانه نداريناش
ن ين شربت را بخور بعد ايد بله، اياورد و بگويبش در بياز ج يك نسخه اي، يا از رفقا كسي

 يرا از كس ين فرمول جادوگرانه ايك چني. رين قرصها را هم بگيآمپول را بزن و بعد ا
 -  يشتر جنبة فكريكه ب ين باره حرف زده شود، حرفيبه هر حال هر قدر در ا يم، وليخواهينم
ن راه يك شدن به ايا نزديك راه يافتن ي يزان ما را برايتوأم با هم دارد، به همان م يعمل

  .كمك خواهد كرد
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  جواب يجستجو

از و در حد يورد نمطرح كنم م ياسالم يدئولوژيخواهم به عنوان ايكه من م يمسئله ا
است كه نسل جوان در متن آن قرار و با آن  يط خاصيه و شرايو دردها و ما يامكانات عمل

ن موارد بود، من يباال باشد كه اگر در ا ي، فلسفيعلم ينكه در افق تخصصيسروكار دارد، نه ا
به خاطر اما اگر به خودم حق دادم كه صحبت كنم، . ستيرا حد من نيكردم، زيد صحبت مينبا
ن يط و با توجه به همة اين شراياز شاگردانم در هم يكيكنم، اگر ين است كه تصور ميا

ن داخل كه هست و در دانشگاه است يا در هميكه زدم، بخواهد به خارج برود و  يحرفهائ
، ي، اخالقيط اجتماعين محيكند و به هم يزندگ ين جو فكرين كتابها و هميبخواهد با هم

 يم، فكر كند و در متن آنها رشد كند و عمل كند و وابستگيكه االن دار يتيترب يو ب يتيترب
حفظ بكند و در  يا عاطفي يك سنّت مذهبيو نه  يدئولوژيك اياش را هم به اسالم، به عنوان 

را طرح  ين اساس اگر مسئله اين حال در برابر هجومها مقاومت داشته باشد و آنگاه بر ايع
جواب  يتوانم به وينطور ميكه دارم ا ياتيك معلم، و بر اساس تجربيبكند، من به عنوان 

ق، يع و عميوس يو اعتقاد يو فلسف يك بحث علمينه به صورت . "فرموله"بدهم، خالصه و 
 ين مرز فكريدن، كاركردن و مشخص بودن ايشياند يبرا يبلكه به عنوان فرمول و چهارچوب

  .ياعتقاد -

از  يكيكه  ياز سؤالهائ يكي 5.نجا سؤالها را مطرح بكننديخواست كه بچه ها ايمن دلم م
به : ن بود كهيا - خواست آنها مسائل را مطرح بكنند يل دلم مين دليو به هم -پ كرد ين تيهم

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


ماندنگونه چ  

 www.shariatihome.com 25 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

ن دشمن كه يست؟ ايست و چيك "ما"، "ما"ن يو مهمتر و خطرناكتر ا ينظر تو، دشمن اصل
 يست، آن گروه است؟ بعد من به ويفكرن گروه ياست، ا ياست، خارج يمهمتر است، داخل
 يمختلف، معان يبر اساس ابعاد و نقطه نظرها "ما"ن ي، ا"ما"م يگوئيم يوقت: عرض كردم كه

  . مختلف دارد

 "ما"م، يروشنفكر داخل مملكت هست يك گروه از مسلمانهايبه عنوان  "ما"ك وقت ي
ك يبه عنوان  "ما"ك وقت هست كه ي. ميتر داريك نوع دشمنان خطرناكتر و فوري
كه  ياست، وقت يدئولوژيك ايمقصودمان  "ما"م يگوئيكه م يمطرح است و وقت يدئولوژيا
تر ياصل يها و دشمنهايريب پذيك مطرح است، خطرات، آسيدئولوژيا ي"ما"به صورت  "ما"

 يخين است كه موقع و موضع تاريد اول مطرح كرد ايكه با يه ايقض. كنديترش فرق ميو فور
ن يمرحلة تكو": ن جملهين اسالم عبارت است از ايا يخيست؟ موقع تاري، چ1الم نوزادن اسيا
سم صد سال است كه يماركس. ميك هستيدئولوژين ايما االن در مرحلة تكو. "كيدئولوژيا
ش از صد سال يفست چاپ شده است تاكنون بيكه مان ياز موقع. ن مرحله را گذرانده استيا
برسد كه  يم كه كارمان به مرحله ايكنيم ينه سازيم زمينوز داركه ما ه يگذرد، در صورتيم

سم يمان چقدر با ماركسينيم كه از لحاظ عمر تكوينيب يپس م. ديايفست در بيك مانيبه شكل 

                                      
 
  .ينوزائ: دوباره ينو به معن.  1
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و  يش مسائلياست خودبه خود برا ينيكه در مرحلة تكو يا يدئولوژيك اي. ميفرق دار
شود، و يكه بعد از تولدش  همة آنها عوض ممطرح است  يو خطرات يتهائيو مسئول يازهائين
 يگذراند، داراياش را م ينين است و دورة تكويدر جن يكند، همانطور كه بچه هم وقتير مييتغ
ها و خطرات خاص است و بعد يماريخاص و ب ية خاص و نگهداريك بهداشت خاص، تغذي

 يساس همان اسالمبر ا 1يدر مقام كشف فكر اسالم. شودياز تولدش همة مسائل او عوض م
د عناصرش يساخته شده است، با يكه در آن عل يشده است، بر اساس همان اسالم يكه وح

رون يب يم مسلمانين فرهنگ عظين محمد را از درون ايرا، ا ين علين مذهب را، ايرا، عناصر ا
مان ن است، به هيا يمذهب يدئولوژين ايمقصودمان از تكو. ميد بنا كنيم و دو مرتبه تجديبكش
: د يگويم Reconstitutionدارد و  يبهتر يليد، اقبال اصطالح خيگويكه اقبال م يمعن
د ساختمان، يتجد: ن استين كلمه بهتر از تكويو اصالً ا "يد ساختمان طرز فكر مذهبيتجد"

از  يكين مرحله، مسلماً يم و در ايگذرانين مرحله را ميم ايد بنا ما داريتجد يبرا. د بنايتجد
ة بد را خورده ين تغذيك بار چوب اي. ة بد استين دشمنان، تغذين و خطرناكتريترخطرناك

ة بد شد و ما يخود، تغذ يانسان - ياخالق - ياجتماع - يخين تارياسالم در آغاز تكو. ميا
ة يشد، تغذ ية هنديتغذ: رايدارد، ز يت غذائيم كه مسموميسر و كار دار يماريهنوز با اسالم ب

                                      
 
همان  ست،ين يديكه مقصودمان باز، اسالم جد ميواضحات بده حيو توض يكه مرتباً پاورق ستين اجياحت نجايا گريالبته د.  1

  !حل است گريمطلب د نيالبد ا. شده است يكه وح يهمان اسالم اسالم است،
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در آمد كه  يشد، مگر نشد؟ بعد به صورت ية اسكندرانيشد، تغذ يآتن ةيشد، تغذ يمجوس
 يد تعادليو آن چهار نفس مخالف سركش اش كه با. دا كردير پيين اسالم تغياصالً مزاج ا

ك مرتبه، ي. نمودند، به هم خوردندين ميات و نموش را تأميكردند و سالمت و حيجاد ميا
 يكي، ينش علميافتاد به ب يكيت، يافتاد به رهبان يكيفان، افتاد به عر يكيافتاد به فلسفه،  يكي

افتاد به  يكي يهند، و حت يافتاد به عقده در برابر علما يكيافتاد به عقده در برابر فالسفة آتن، 
موفق ما هست كه  يليز و مشهور و خيار عزيلسوفان بسياز ف يكي. يرانيعقده در برابر فلسفة ا
ن نكات يه و از ايو نور اسپهبد يم از فلسفة نور اسكندرانينيبياش م يدر متن كتاب فلسف

و . شه و مغز و خون اسالم شدندينش، روح، اندين عناصر وارد متن بيا. كنديصحبت م يائيآر
م دوباره يكه ما بتوان ين مزاج، به طوريسر كار آمدن دوبارة ا يشستشو شدن و برا ياكنون برا

، سر و كار يكروب و جرثومة خارجيسالم سالم و بدون من، و اياسالم نخست يقيبا چهرة حق
 يزيچسباندن و رنگ آم يواريو كاغذ د ياست نه از نوع بزك كار ياج به كاريم، احتيابيب

 يكه حت يك بنائي يد بناي، تجديمنته. ك كار تازهيدرست مثل : ادياز بن يكردن، بلكه كار
 ينيكه دورة جن ين دورانيدر چن. تهم گذاشته نشده اس يد دو تا آجرش هم درست رويشا

  .كند كه بعد از تولدش هم همراهش هستيجاد ميا ية فاسد، فسادياست، تغذ

. ميشناسيم و همة آنها را مير هستياست كه اكنون با آنها درگ يگر، دو تا خطريمسئلة د
وز است و يك روح لش دارد، پفي يكيما دو جورند،  يهمانطور كه اشاره كردم بچه ها

ن يا. ستين يزيندارد، و اصالً از همان اول معلوم است كه چ ياست، از همان اول نور يسطح
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د چه به اروپا برود و چه در تهران يد و در تمدن جديد و در فرهنگ جديبچه در نظام جد
كه االن در هلند  يلمين است كه همان فياز افتخارات ما ا يكيالحمدهللا . كندينم يبگردد فرق

 يحت. دهنديس، در همان ساعت در تهران هم نشان ميا در مولن روژ پاريو دهند يش مينما
 يفرق ين جائين در چنيبنابرا! ميم، فقط از شعور عقبيستيد عقب نيك ساعت هم از تمدن جدي
  .1ا در خارجين تهران باشد يدر ا يماريكند كه آن بينم

پ مدرن يك تي يبران خوراك باشد يكه گفتم، بهتر يوزين پفياست كه ا يعي، طبيبار
مبتذل  يدست دوم دوبله شدة به فارس يبدل يپ شبه فرنگيك تيله شدن، يميك آسيشدن، 
 يكه قالبها يزيخواهد، همان چيامروز م يكه نظام اقتصاد يزيهمان چ يعنيدن، يگرد

 "ماكت"ك يپ درست ين تيا. خواهديم يخواهند و فرهنگ استعماريم يفرهنگ استحمار
كنند و هر طور بخواهند بزكش يرا به تنش م ياست كه هر لباس يا يك مانكن گچياست 

شود و يپ طعمة استعمار مين تيا. ندينمايزان ميرا هم به گردن و بدنش آو ينيكنند و هر تزئيم
  .دشمن يليتحم يو طعمة ارزشها يطعمة فرهنگ استعمار

                                      
 
اما . ميكنيرا حفظ م هياحساس ظاهر قض نياست و با ا ياسالم طيمال خودمان است و مح نجايكه ا ميدار يما احساس كاذب.  1

اشتباهات  واز غفلتها  يكي. كنديرا عوض م - زيهمه چ - زهايچ يلياحساس خ نيچه ا. ديايبودن در ما به وجود ب تياحساس اقل كاشيا
 تياقل كياند و مثل  تيدر اقل فهمندياست كه م نيبچه ها در خارج ا ازاتياز امت يكيو  م،يدار تياكثر ميكنيم الياست كه خ نيما ا

  .كننديو هم بهتر عمل م فهمنديهم بهتر م نيو بنابرا كننديعمل م
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زن مسئول واقف است، اصالً  يانسان ياست و به ارزشها يهست كه جد يگريپ ديت
 يفرد ياگرائين احساسات دنيشتر از ايب يانسان ياست، مرد مسئول است و در درونش آرمانها

كه  يرا كسان ية فكرياست كه تغذ يعيخواهد و طبيم ية فكرين آدم تغذيخلجان دارند، ا
ك ساعت، يآورد،  يطاقت نم يچ وقت در سر سفرة خاليگرسنه ه. رساننديم يغذا دارند به و

اورد و معلوم است كه هر ير بيرود كه غذا گيم يك جائيكند و باالخره يصبر م دو ساعت
را سر  يشود كسياست نم يعيك امر طبين يشود، ايغذا بدهد، نمك پروردة او م يكس به و
  .را در آنجا نگه داشت يا كسيدعوت كرد و  يسفرة خال

وز پوچ پوك مبتذل ين است كه ما پفيا يكين، يدر حال تكو يدئولوژين ايپس دشمنان ا
 يمبان ينكه قربانيگر ايد يكيم، يبشو يو مصرف پرست يه داريسرما يف و قربانيكث
اد يش، اسالم را از بنياعتقاد يم كه به خاطر مبانيبشو يگانة با مائيب يانسان يك علميدئولوژيا
  .كنديم ينف

به هر حال . ميداده ا گاهمان را از دستيمان را، پايدئولوژيم كه در هر دو طرف ما اينيب يم
كه از خانة ما رفته است به مسجد رفته باشد  يكند كه بچة ما وقتينم يم و فرقياز دست داده ا

  .ا به كابارهي

. ميبه هر جا كه رفته باشد، او را از دست داده ا. ستيباالخره در هر دو حال در خانة ما ن
است كه  يا يدئولوژياز آن ا ب گفتم و مقصودميرا رق ينجا من دشمن علمين است كه ايا
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است كه هدفش  يروئياما دشمن عبارت از ن. گر شوديد يدئولوژين ايكند تا جانشيتالش م
او . زيچ چيندارد در ه يچ وجه با ما وجه اشتراكياد و آرمان ماست و به هيشه و بنيبرانداختن ر

 يد تلقينيبب. ن ما شوديكوشد تا جانشيب در تالش مشترك با ما ميو رق. ميخواهد كه ما نباشيم
اكنون . كنندياز آن، با هم فرق م يستياليماتر يدئولوژيا يكه استعمار از اسالم دارد و تلق يا

ا را ين آسيانه تمام ايدورتر از خاورم ين منطقه و حتيست؟ در تمام ايانه خطر چيدر خاورم
 يانقالب يك موج اسالميد، ينگاه كن -ه يترك -ا در خاور دور تا مرز اروپا يآس... د، ينگاه كن

گر فضا و يكند و از طرف ديشه كن ميرا محو و ر يوجود و سلطة استعمار غرب يد، از طرفيĤيم
رد و يگيم ين منطقه جايشمند نسل روشن و آگاه ايكند و در ذهن و وجدان اندينه را پر ميزم

ن منطقه با اسالم به يا سم دريپس ماركس. سازديتنگ م يستيماركس يدئولوژين جا را بر ايبنابرا
كند و به عنوان ياست كه جا را بر او تنگ م يبرخاسته ا يروين عنوان مخالف است كه نيا
حركت  ير است كه دارايدرگ يروئيو استعمار با اسالم به عنوان ن. دينمايك فكر طردش مي

  .كنديم يك قدرت نفياست و او را به عنوان  يانقالب

ست و يو اقتصاد يو نظام ياسيس يرينجا درگيدر ا: است يريدرگ يرياما به هر حال درگ
نة ماست كه جنگ يك دست در درون سي. است يو ذهن يو فكر يعلم يريدر آنجا، درگ

كشاند يم يسر ما است كه ما را به بندگ يب ما و بر رويك دست در درون جياندازد، و يراه م
ن دو تا، دو تا غولند كه از دو ير حال ابه ه. دينمايكند و غارتمان ميم يبمان را خاليا جيو 

گر داشته يكديهم كه ممكن است با  يست كه با همة تضاديطرف دهان باز كرده اند و شك ن
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ا ين منطقة دنين و حساسترين بهتريكه دارد در ا ين آتشيشه كن كردن ايو ر يباشند، در نف
  .هست ين همداستانيبر ا يرايات بسيگسترد، همداستان هم باشند، چنانكه شواهد و آيدامن م

  :خواهم آن را مطرح كنم كهيم يگر است كه اكنون خالصه و فرموليد يك مسئلة اساسي

كه االن ما خودمان  ين مسئله ايست؟ در اين جوان، اصالً چيا يبرا ياسالم يدئولوژين ايا
به مرحله  ن است كه مايو آن ا. گريد يدئولوژيم، نه استعمار مؤثر است و نه ايگرفتارش هست

 ياست كه در دورة زندگ ير همان مرحله ايم، كه درست نظيده ايرس يمه روشنفكرياز ن يا
است كه انسان در  يدوره ا. نديگويم  "Adolescence"د و به آن دورة يĤيش ميانسان پ

مكتوم درون انسان و خلق  يروهايجان و سر برداشتن همة نيدورة بحران و ه. آستانة بلوغ است
ز شروع يافته، اما همه چيت نيچ كدام تحقق و تماميت تازة اوست، كه هنوز هين شخصيو تكو

كه  يو روح يفكر يگذراند و با بحرانهاين دورانش را مين حالت آدم، بدتريدر ا. شده است
 -نها ين حال، همة اياما در ع. بان استيكشاند، دست به گريو جنونش م يبه خودكش يگاه
دارد به آستانة بلوغ  ين است كه وياز رشد اوست، نشانة ا يشانه ان –ها يمارين بيهم يحت

ك يك موجود عقب مانده، ي. ن است كه زنده استينشانة ا. رسديم يو بلوغ روان يجسم
 ين تشتتيا يبار. رسدين مرحله نميچ وقت به ايشده، ه يائيانسان عقب مانده و متحجر و موم

ن است كه يك شدن به بلوغ است و نشانة ايم، تشتت دوران نزديكنيكه االن احساس م
دن نداشت، در همان مكتبخانه، يشياج به انديم، احتيكه تا كنون داشت ياسالم. ميشيانديم

اج به ياحت يكه حت يداد تا جائيم ميشد و اسالممان را مادرمان به ما تعليدمان كامل ميتوح
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اصول را در ! صول و فروع راتمام ا. ميگرفتياد ميز را يهمه چ. ميمراجعة پدر هم نداشت
 يزهايچ. داديادمان ميم و فروع را هم كه مادرمان، عمه مان، خاله مان يگرفتياد ميمكتبخانه 

ز يگر همه چيم و آن ديگرفتيه ميك رسالة عمليدر مسائل فروع بود كه با پنج تومان  يباالتر
ح الجنان ير مفاتبهشت را هم د يدهاي، تمام كليخواستيآخرت م يو اگر هم برا. داشت

از تابوها،  ياز سنتها، مجموعه ا يك فرهنگ و مجموعه اياما حاال كه اسالم از . دادنديم
ها يرين درگيست كه ايك خودآگاه انتخاب شده، شك نيدئولوژيم ايل شده است به مفاهيتبد

نها يمة اشوند و هيها و مشكالت و گره ها، همه مطرح ميو بن بستها و تشتتها و تشنجها و نارسائ
و  يآگاه ياريگذراند و اگر با يت مين خود را با موفقيعالمت آنند كه اسالم دارد دورة تكو

ن دوره به سالمت بگذرد، به بلوغ خودش در يكه آگاهند و مسئول، از ا يت كسانيمسئول
م و ينيبيكه مهندس گفت و به چشم خود م يبه خصوص با آن معجزه ا: ديعصر ما خواهد رس

ت را از ما سلب يم كه مسئوليه كنيتك يد به عنوان عاملين معجزه نبايبه ا يمنته -م يكنيحس م
ر عمل و تالش و دلهره هامان به يدر مس يقيزة توفيد آن را به عنوان عامل و انگيكند، بلكه بايم

ن يكه اكنون مطرح است، در ا يا يدئولوژين اين است كه در ايو آن ا -م يحسابش آور
كه االن احساس  يك اسالم است تشتتيدئولوژيون مطرح است و چهرة اكه اكن ياسالم

ن ياش مع يفستيمان يچهارچوب آن مشخص شود و به قول امروز، مبان. ان بروديم از ميكنيم
در حال حاضر آنچه را كم . پها باشديش مورد توافق همة تيگردد، و حد و حدودش و مرزبند

گر يم كه ديده ايرس يرا، به مرحله ايز. استمان يمشخص اصول اعتقاد يريم، جهتگيدار
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م و راجع به خدا مثل يراجع به نماز مثل سابق فكر نكن. ميراجع به امام زمان مثل سابق فكر نكن
م، چند تا كتاب يدار يم، آگاهيدار يه عقلياسالم توج يراجع به مسائل جزئ. ميسابق فكر نكن

را به صورت  ي، عناصر اسالميوعات اسالمم و موضيا هم كمك گرفته ايم، از افكار دنيدار
ك يدئولوژيكر اياما آنچه پ. مينسل روشنفكر در آورده ا يو قابل قبول برا ي، منطقيعقل
و . د كار كرديو البته با. ن كار هنوز مانده استيب است، و ايسازد، تركيسازد و چهره ميم
  !د درست كرديون هم نبايسيآن كم يبرا

ن ياز طرف دولت دارد و ا "يفكر 1ونيانتاسياور"ون يسيكم كيسم است كه يآن ماركس
ون يسيم، و نه كميون نداريسينه، ما كم يول. كنديرا درست م يدئولوژيون است كه ايسيكم
حركت و  يشه راه را برايعه است كه هميازات شين امتياز بهتر يكين يعه هست و ايدر ش يباز

 يا ي، هر ولي، هر امامي، هر رهبريهر مرجعول يتواند از تيحركتها باز گذاشته و شخص م
ش را انتخاب ين امكان را دارد كه خودش ماليا. را انتخاب كند يگريد و راه ديايرون بيب

ن به يو از پائ يك جهت مردميع يدهد كه تشين امر نشان ميكند و ايكند، مال او را انتخاب نم
غمبر يبعد از پ يعنيسالم ما، از اول، ا: كنند كهيكه اهل سنت م ين افتخاريا يحت. باال دارد

اگر بعد از !! خوب. است يخيك بحث تاريگر ياست، د يتياست و از آن شما وصا يانتخاب

                                      
 
1 .Orientation  
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شتر صادق ين منطق كه در ما بياما حاال ا 1!!!هه!! حاال!! از من! تر يم تو مترقيبود يغمبر ميپ
مراجعمان را بر  يچ قدرتيو ه يچ مرجعيو ه يچ قانونيآنكه ه يچون اكنون ب. است تا در تو

نطور است يع اياالن در تش. كنندين خود توده ها هستند كه آنها را انتخاب ميل كند، ايما تحم
دهد، با يكند و حرفش را گوش ميرود و قبولش ميپسندد به سراغش ميكه مال را م يكه هر كس

اگر دستگاه  يحت. ندكيتش ميكند و تقويش و ارزشش او را انتخاب ميتوجه به شعورش، تقوا
ك نفر به ياز مالئكه هم سرش بگذارند،  يرا به اوج افالك هم برسانند و تاج يها كس

 يكه در جامعه ها يدر صورت. مهم است يلين كار خيا! يكي يحت. دهديحرفش گوش نم
. است يباشد و بخشنامه ايو وابسته به قدرت زمان م يك مقام رسمياهل سنت، مرجع كامالً 

خالصه  2.ستين يقادر به آخوندساز -قادر است  يكه بر هر كار -، يچ قدرتيع هيتش اما در

                                      
 
و قلوبشان  يدارند و ذوق يكه دل يكسان يآن، برا يو مفهوم انكار ديگفتار برادر شه زيطنزآم ةبا توجه به مجموع مطلب جنب.  1

نوار را همراه نوشته كرد تا احتماالً به كمك  توانياشترچران نم ذوقانيب ينكرده است، روشن است اما چون برا "ختم"را خداوند 
و به ظن و گمان مطلب را مخالف معارف و مقاصد  فتنديمغرضانه ن يهاريو در دام تفس ابنديطنز را در ان،يبتوانند از لحن ب گوش
حاالت تعجب و  انيب... حروف و ادات و اصوات ندا و تعجب و ةكه با نقل منطوق نوار و گزارش هم ميكرده ا يندانند سع ياسالم

عبارات نوشته، لطمه  اقيند به سبك و سهر چ... )عالمات تعجب و سؤال و ياريموجود در لحن به ... و ياستفهام و استفهام انكار
. اال باهللا قنايو ما توف ميهستند در امان نگهدار  "اثم "آنها  "بعض "مغرضانه و ظنها و گمانها كه  يرهايمطلب را از شرّ تفس( زننديم
  )ناشر(

) ر من مغبون استباشد، به نظ دهيرا نشن نيا يجالب است و اگر كس يليخ( گفتيخودش م "ساخته" ياز مالها يكي.  2
 شيكه ر يكه آدم ميديمرتبه د كي. ميخوانديو نماز م ميرفتيخوب م م،يبار در مسجد بود كيما  گفتيم! ديرا نگاه كن يخودآگاه

معقول بود و  يليهم خ شيآمد و وضو گرفت، وضو ماند،يهم م يحرفها نيمؤمن پين تياست و به هم يمقدس اريهم دارد و مرد بس
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نكه يت از ايهم مصون! يليخ. دهديت ميمصون يليدهد، خيت ميمصون يليع را خين امر تشيا
صد سال است ين حال كه سيده شود، در عينكه به جمود كشيت از ايده بشود و هم مصونيخر

در . حركت، حركت آزادانه شانس و راه باز دارد يشه برايمده شده است، هيبه جمود كش
تواند يمثل من و امثال من م يازيچ امتيه ي، بيچ جايك آدم الت وابسته به هين جامعه، يهم

. گريد يچ جايشود گفت و نه در هيت ميحينها را نه در مسيا. ديد بگويايهر چه به دهنش ب
  !!كننديد و درازش منيĤيشود و اصالً ميصادر م يك فتوائي يفور

البته چهارچوب كه . كمان استيدئولوژين مسائل، مفهوم چهارچوب اياز ا يكي يبار
. جهت. ميخواستم چهارچوب بگويبله نم 1ك،يدئولوژيجهت ا. ستين يم كلمة خوبيگويم

                                                                                                                                            
 

به ما اقتدا  يكس نيچن كيبار بود كه  نياول يما هم چون برا. دار و كار كرده است، بعد آمد و به ما اقتدا كرد ابقهكه س شديمعلوم م
مؤمن آمده  نيا ،يجور نيكه هم شديآخر نم! نزند يضربه ا كي كه مشيديپائيم ريبه سجود، از آن ز اي ميرفتيبه ركوع م يوقت كرد،يم

عجب  يشنمازيسال پ ستيبعد از ب ميگفت. هم آمد شيفردا. شبش باز آمد. و رفت ستين يخطر الحمدهللا رينخ ميديد يول. باشد
بر  نيو از ا ريبگ يو آ ختندير ميديمرتبه د كيخرده خاطرمان جمع شده بود كه  كيو  ميحال بود نيدر هم. ميكرد دايپ يا يمشتر

 ميديد ميو نگاه كرد!! خرابكارهاست نيمؤمن از هم نيكه ا يديد ميو گفت ميزود سالم داد گريو آن بر و پشت سر ما، ما هم د
  ...بابا دو سه روز گم شده بود نيا ديگفتند بله ببخش!! مارستاننديت نيمأمور

كه  يبه نظر من از وقت. شوديدر چهارچوب گرفتار نم يوقت فكر اسالم چيو ه رسانديچون باز هم چهارچوب جمود را م.  1
كردند،  شيپنج تا. را به جمود كشاندند يما آنهاست، فكر اسالم نيو فروع د نهاستيما ا نياصول د: هما درست كردند ك نيمتكلم
 تشياصول اهم ةهست كه از هم يفرع مينيبيم يگاه. جور باشد ياسالم نشيبا ب نهايكه ا كنميفكر نم. كردند شيكردند، نه تا شيسه تا

  .است يگريجور د يماسال نشيو اصالً ب. اصل كي زين ياست و گاه شتريب
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ت تا به ينهايب يمسئلة حر، مسئلة منها 1دار است، در داستان حر گفتم، يمعن يلين جهت خيا
دا كرده است، مسلماً ير جهت، تحقق پيير ناگهان، با تغيين تغير است و همة اييت تغينهاياضافة ب

م پشت سر امام، امام يدانيخوانده است و چنان كه ميحر صبح عاشورا و حر روز تاسوعا نماز م
غمبر اعتقاد  ير بوده، مسلماً به پيمسلماً نمازخوان بوده، روزه گ. ن هم نماز خوانده استيحس
ن  يد اعتقاد داشته و امام حسيت اعتقاد داشته، به قرآن اعتقاد داشته، به توحيته، به خاتمداش
ك درس ينه . نگرفته است يز تازه ايچ چيظهر عاشورا حر ه. نداده است يز تازه به ويچ چيه

ست، نداده ا ين به ويز تازه، امام حسيچ چيتازه،  نه كالم تازه، نه فقه تازه، نه اصول تازه و نه ه
ك يل شده است به يس كوفه تبديس كوفه و افسر پليك پلياز  ياما چه به او داده است كه و

چه . شهدا هستند ين چهره هايباتريكه ز يان هفتاد و دو تا چهره اين چهره در ميباتريز: چهره
كه راجع به متخصص شد،  يبحث! جهت. داده است؟ فقط جهت ير را به ويين قدر تغيز ايچ
  .مينكه مسئلة جهت را مطرح كنيرسد، مگر ايچ جا نميبه هچ وقت يه

اگر جهت وجود داشته باشد، نه تنها تخصص، نه . كندين است كه مسئله را حل ميفقط ا
 يا يات جعليروا يكه در اسالم آورده اند، حت يخرافات ي، حتيتنها همة آن معارف اسالم
: اي! خورديخورد، به درد ميبه درد م هم ينه زنيو س يرزنين زنجيهم يكه در اسالم هست، حت

                                      
 
  .به بعد 213كتاب ص  نيبه هم دينگاه كن). 1355( 1379سال  يدر شب عاشورا . 1

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


ماندنگونه چ  

 www.shariatihome.com 37 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

دن يفهم -دن يفهم يا برايكردن،  ينف يا برايل كردن يه و تحليتجز يا برايآگاه شدن،  يبرا
ت يشة خودمان، در ذهنين در انديساختن آن اسالم راست يا برايو  -ها، انحرافها يناهنجار
نة بزرگ، به درد يك گنجي ك منبع وياگر جهت باشد، تمام كتاب بحار به عنوان . خودمان
قاً كشف كرده يرا دق ياسالم - يزمان - يخورد كه جهت دارد و جهت اجتماعيم يمتفكر
جهت نداشته باشد، اگر فقط و فقط به  ياما اگر كس. ن باالتر؟ بحار االنواريگر از ايد. است

ش ندارد، بلكه گر هم مراجعه نكند نه تنها دو پول ارزيچ كتاب ديقرآن هم مراجعه كند و به ه
خود همان ! ست آقا بله؟ بلهين طور نيمگر ا. ديĤيهمان قرآن به عنوان عامل انحراف در م

 يپرسيهر وقت م! يسعود يرد، تمام مالهايگياصالً تمام فكرش را هم از قرآن و سنت م. قرآن
ن حرف بهتر اصالً وجود ياز ا!! بارك اهللا! خوب . ند كتاب و سنت، كتاب و سنتيگويم
دهد؟ ين جواب مير از ايهم غ يدهد؟ خود علين جواب مير از ايغمبر هم غيارد؟ مگر خود پد

صل است و به يفقط در جهت آرامكو و ملك ف يسعود يم كه آن كتاب و سنت مالينيبياما م
ر از يد، غيگوين كتاب و سنت چه جور است؟ راست هم ميا. خورديهمان درد آنها هم م

چ ي، نه از هيفه ايچ خلي، نه از هيچ امامينه از ه. كندينقل نمز هم يچ چيث هيكتاب و حد
ك ي: ث فقط آن مصرف را دارديات و همان احاديز، اما همان آيچ چي، اصالً از هيعالم

 يشود، سنت هم بيم يمعن ياست، ب يمعن يجهت هم، ب يم قرآن بينيب يم. دارد يمصرف نفت
. است يحرف مال امام صادق است و در كافن يا. شود يم يمعن يد هم بيتوح. شوديم يمعن

 گلّه: د كهيگويكند و ميراجع به امامت صحبت م  )1( يدر باب حجة كاف. است يچقدر عال
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و . رود به همان كنامشيافتد و گلّه مين گلّه عقب مياز ا يفرض كن، گوسفند يابانيرا در ب يا
چ گوسفند ير هيند نخيب يرود ميور مرود، آن ين ور ميابان آواره است، اين گوسفند تنها در بيا
. برديشود و به آن پناه ميافتد و خوشحال ميم يك مرتبه چشمش به گلّه ايست، ين يگريد
را رفته است،  يراهه ايگانه است، بيك قلعة بيست، ياو ن يند كه آباديبيرود و بعد ميرود و ميم

افتد، گلّه يند و به دنبال آن ميبيا مر يگريگلّة د. د و آواره استيĤيصحرا م يباز تو. كنديفرار م
رود و يدا كرده است، ميگلّه اش را پ: دا كرده استيپ يك جائيرود و او هم خوشحال كه يم
و  يگريباز در صحرا آواره است و باز گلّة د. كندياست، فرار م يگريلة ديند كه اصالً طويبيم

! ه، آواره در  صحراست تا آخر باالخرهن گلّه به آن گلّين گلّه به آن گلّه، از اين جور از ايهم
  !يچقدر عال! شكم گرگ. كند، آن كجاست؟ شكم گرگيدا ميپ يك جائي

نه . جهت يعنياصالً لغتش . جهت يعنيامامت ! خواهد مسئلة جهت را نشان بدهد، جهتيم
ن جهت را برو، اگر هم سرت را يا. جهت يعنياصالً لغتش . جهت يعنيرش ين است كه تعبيا

د، اگر يتوح يحت. كشانديم يراهه و گمراهيهمة كتاب و همة سنت تو را به ب يداندبرگر
د، جز يد و اثبات توحيد جهتدار نباشد، خروارها فلسفه و حكمت و كالم راجع به توحيتوح

ل به يرا تبد يك عاميد، يتوح ياما اگر جهت داشته باش. ستيچ نياالت پوچ، هيمجموعة خ
ن يعجب زرنگند ا: ديگويغمبر ميپ. ده استيشتر نشنيد را بيك توحياو . كنديم يابوذر غفار
 ينكه عبادت درستيبدون ا يشان، حتيبعض. ، آنها كه در بدر كشته شدند"بدر" يبچه مچه ها
نكه تازه يا يبرا. كسر افتادند به بهشتيداشته باشند،  يك نماز و روزة درستيهم بكنند، 
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ش يك مرتبه مسئله پيافته بودند كه يرا ن يزيچ يريمسلمان شده بودند و هنوز فرصت فراگ
است  يزرنگ. احد شدند يا جزو شهدايبدر، و  يآمد و در آن افتادند و رفتند جزو شهدا

  1!گريد

ه كه تمام عمرش را فقط يك فقيشود يك است كه معلوم ميدئولوژين جهت اياكنون در ا
ن نهضت و حركت يكه در ام ينيبيو م. مت دارديدر فقه خشك گذرانده است، چقدر ق

از ينيه بين فقيشود و شما را از ايه نمين فقين ايجانش يو رهبر يو مجاهد يچ قهرمانيجهتدار، ه
  .كندينم

 يد اميك توحي. رديگيد مطرح شود، مسلّم است كه اوج ميكه در جهت، مسئلة توح يوقت
ا يكند، دنيگل را مطرح ما هيدن. ميدار يد فلسفيك توحيز يم و نيدار يد عمليك توحيم، يدار
را كه  يد متخصصيكند، آن وقت است كه بايا سارتر را مطرح ميكند، دنيدگر را مطرح ميها

ر شناس است، به جنگ آنها فرستاد تا يشناس است، خواجه نص يمالصدرا شناس است، ابوعل
ن متخصص اگر تو جهت باشد به يپس ا. يتخصص يعال يريدر درگ. بتواند حرفش را بزند

                                      
 
 ديببخش - دنديرا كه از نردبان افتاده و فوت كرده بود، خواب د يا يگمركچ كيكه : ديگويم يرا سعد هيقض نيبرعكس ا .  1
تو چه جواب  دند،يآمد و چه پرس يسؤال كردند، شب اول قبر، كگفتند كار شما چه جور شد، چه جور  -! است يگمركچ ياگر كس

جاده افتاده  نيدر ا گفتنديبود كه م يمثل كس)  2. (ستياصالً چ نديبب امديكس ن چي، ه"بانبه دوزخ فتادم من از نرد": گفت ؟يداد
  ...يبار!!... ستيهم ن نشيو ماش!! ستيو اصالً ردش هم ن! گرياست د
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كه  ياردوكش. است يك اردوكشيا ي يك لشكركشيجهت درست مثل . خورديدرد م
خورد، شاعر به يلمساز به درد ميخورد، فيكش به درد م خورد، نقشهيدرست باشد افسر به درد م

. خورديپاك كند به درد م ين اردو سبزيا يپاك كن هم اگر برا يك سبزيو . خورديدرد م
. شوديم يمعن يز بيكنند اما جهت كه گم بشود، همه چيدا ميپ ين جهت معنيا يهمه و همه تو

ما، در ذهن ما، ذهن روشنفكران ما به طور مشخص و قاطع و به طور صد در صد  يآنچه برا
امروزة  يمترق يعيك اسالم شيكه بر اساس  ي"من". ست جهت استين، هنوز مطرح نيمع

 يدئولوژيابر استعمار، در برابر انم كه در بريد مسلّم ببيشم، باياندي، ميانسان يمنطق
سم، در برابر انسان يني، در برابر ماشي، در برابر بوروكراسيه داري، در برابر سرمايستيماركس

كه  يگريد ي، در برابر تمدن امروز، در برابر برنامه هايجنس يمصرف پرست، در برابر آزاد
م كجاست، جهتم يارم، جاد ينها چه جبهه ايست؟ در برابر همة ايكنند، جهتم چيمطرح م

د اثبات كنم، يرا با يزهائيكنم، چه چ يد نفيرا با يزهائيتم كجاست و چه چيكجاست و مسئول
ن صورت يكنم و به اين جهتها را من در ذهن خودم فرموله ميخواهم چه كار كنم؟ ايو اصالً م

ع اسالم كنم، از موضينجا از موضع مذهب صحبت نميدر ا. ميگويم و مينمايخالصه اش م
است رفته است  يك دانشجوئيم يگوياصالً م. خواهم بكنميهم نم ينيغ ديكنم، تبليصحبت نم

ج، يگاه كمبريگاه هاروارد، از پايگاه سوربون، از پايهاروارد، رفته است سوربون و اصالً از پا
دا ياه پخواهد ريشد و ميانديند، ميبين را مين كرة زميخ را و انسان را و  همة ايجهان را، تار

ن دانشجو در ي، اگر اين موضعيك چنيشود؟ با ين  آزادتر مين باالتر و از ايگر از ايد. كند
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ان و انقالبها يخ همة جبهه ها و نهضتها و فلسفه ها و آرمانها و اديخ بشر، در طول تاريتمام تار
ان يرد به سه جينما يم بنديل كند و تقسيه تحلياورد و بشناسد و تجزيچشمش ب يرا، جلو
وجود انسانند و سه چهره از  يان، سه بعد اساسين سه جريشود كه ايمعلوم م. رسديم ياساس

ن ين است، اياصالً امام انسان ا. كنديان ميده آل انسان را بيهستند كه همة ا يك مجسمه اي
زشها و يخ و همة انگيه كنندة همة تارياست كه توج يان اساسياست، سه جر يچهرة سه بعد

  :اند يخيتار يبعثتها

 يخ بشر، همة فرهنگها، همة ارزشهايكه در طول تار يآتش: عرفان و عشق است يكي. 1
داده  يشه به انسان معنيتها را ساخته است و هميو همة خالق يانقالب ي، همة حركتهاياخالق

. شه به عمر و به وجود جهت و هدف داده استيداده است و هم يشه به عالم محتوياست و هم
ن يا يو هر فلسفه ا ين جوهر وجود دارد و در هر مكتبيد ايكه شما فكر كن يمذهب در هر

آنچه در جامعه حركت ! لهايا تخيپوك و پوچ و  يزهايمگر در چ. جوهر وجود داشته است
را ساخته  ين آتش بوده است كه آدمهائين جوهر را داشته است و در افراد، ايجاد كرده، ايا

  :است
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 يرا غزال يلسوف وابسته به درباريمثل ف. ساختن)  3(م ادهم يابراهرا،  يمثل شازده ا
 يملتها را و فرهنگها. ن آتش استيساختن، كار ا 1اضيل عيك دزد را فضيمثل . ساختن

 يكه به انسان ارزش وجود يزيتنها چ. ن آتش به جوش آورده و خلق كرده استيتها را ايمل
 يو با محتو يبا معن ير روحانيك تفسيو از همة عالم داده  يواقعاً لطف و معن يداده، به زندگ

ك دوره از يدة يزائ ياحساس عرفان. در انسان بوده است يو هدفدار كرده، احساس عرفان
ش عصر حجر سوم است و قبل از يدايقبل از پ يت است و حتيست، قبل از مالكيبشر ن يزندگ

بر اساس  يحت. د معلول آنها باشدتوانين نميدر بشر است، و بنابرا يش جامعة طبقاتيدايپ
مون يش نوع بشر و جدا شدنش از ميدايسرآغاز پ ين، احساس عرفانيمثل دارو يبرداشت آدم

خانه  يانسان ين احساس در عمق و ذات وجوديا. ك دارديولوژيف بيند تعريگويم يحت. است
 يمام فرهنگ اخالقت. ها و ارزشها را خلق كرده استيخ شهادتها، فداكاريداشته و در طول تار

ن احساس يكه ا ين احساس است و از وقتيانسان بر اساس ا 2"والور"ستم يو همة س يو ارزش
و  يقدس ي، همة رابطه هاياخالق يانسان، همة ارزشها يارزش يف كرده اند، همة بنايرا ضع

ختن يا در حال فرو ريخته است و يفرو ر يهمگ يانسان يزندگ يلتهايهمة مقدسات و فض
  .مينيب يت و ماس

                                      
 
  .6 يةآ م،يتحر ةسور.  1
2  .Valeur  
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خ و در يق دارد، اما در تاريت عمينهايك بعد بين كلمه در مذهب يا. است يدوم آزاد. 2
به هر  1و بدون دامنه دارد يخالصه شدة سطح يليخ يد معنايجد يستياليماتر يفلسفه ها

. تمام مذاهب نجات است يآرمان نهائ. وجود انسان است ياز ابعاد اساس يكي يحال، آزاد
نجات  يعني "موگشا". است "موگشا"همه  ين فلسفه آرزويدر ا. در فلسفة هند "موگشا"

ن فلسفه، مذهب آمده يك زندان است و اصالً در اين گردونة تناسخ كه تناسخ يانسان از ا
 يتناهي، انسان را از آن گردونة تناسخ نجات بدهد و او را به الياست تا با تالش خودساز

البته با همان اندازه . در اسالم آرمان، فالح است. ن نجات استم كه آرماينيب يم. بكشاند
ك بند است، يآزادشدن از  "برتهيل". ، و فالح وجود دارد2"برتهيل"ن يكه ب يا ياختالف معن

                                      
 
 - رسنديبه شهادت  م غيت كيكه هر دو با  -مبارز  يمذهب كي يمبارز و  برا ستياليماتر كي يشهادت را برا: به عنوان مثال .  1
 كيآگاه از شهادت  يمذهب  نياما ا رد،يپذيم يو مردانگ رتيو غ يالعمل انسان عكس كياو شهادت را فقط به عنوان . دينگاه كن

را درست كرد،  ياكبر يرا  ساخت، عل ياكبر خواند، كس يآقا راجع به حضرت عل نيحس يكه آقا  يشعر نيدر ا. زدسايفرهنگ م
 شيبابا شيكه پ كرديمجسم م يديبه عنوان شه و) دارد يگريد ةو دامن گريد ةآخر فرهنگ شهادت است و اصالً فلسف. (كرد حيتشر

من بروم؟  يدهيرفتند و من هنوز مانده ام و بار افتاده و در راه مانده است، چرا اجازه نم من اراني. شد ريكه بابا د ديگويآمده است و م
كه  ياسيس فقطفقط و  ةديپد كياست، نه  هيقض يوجود ةمسئل كي نيا. من بروم؟ من از بودنم به ستوه آمده ام يدهيچرا اجازه نم

 ياسيس ةآن جنب ش،يرونياز ابعاد ب يكيو . است يوجود يفلسف ةلمسئ كيشهادت  ةاصالً مسئل. دو ارتش و دو قدرت است ةدر رابط
) حادثه كياست، نه  يدئولوژيا كيمكتب و  كي شياست و اصالً شهادت برا يعيآخر شاعر ش(دارد  يقشنگ يليخ ريتعب: بعد. است

را به  يچهايهر كدام در خوردندينش مآمدند و به بد يكه به طرفش م يريت يكانهايرفت و پ دانياكبر به م يعل گامهن نيدر ا: ديگويم
. برديو لذت م كرديم يخوديو ب ديرقصيعاشق م كيمست،  كيدرست مثل  ريباران ت ريو بعد در ز. گشودنديم تيعشق و ابد يسو
  است؟ يچه دامنه ا ،يچه عمق ،يكه چه فرهنگ دينيبيم

2  .Liberté  
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 يك فرد از توياست، نه آزادشدن  يوجود يتكامل يك آزاديفقط، اما فالح در بردارندة 
خوب . است يك شكوفائيك نوع رشد است، ي ست، بلكهيك برداشتن مانع ني. ك زنداني

 يبرا يزة بزرگيانگ يم آزادينيبيهم م ياسيو س ياجتماع يدر همة مذاهب و در تمام تالشها
د تا يريشدن را بگ آزاد يخ انقالب برايتار ياز هر جا. نهمه شهادتهاستينهمه مجاهدتها و ايا

شان را يروشنفكران، خون و زندگو  يو كارگر يونها تودة دهقانيليهنوز هم م. ن االنيهم
سم را، يالينكه استعمار را، امپريا ياورند و برايرا به دست ب ينكه آزاديا يدهند برايم
خ هم وجود داشته ين امر كه هم اكنون گسترش دارد، در طول تاريا. را نابود كنند يكتاتوريد

است كه انسان را از  ياملن عي، بزرگتريطلب يو آزاد يخواهين مفهوم و بعد آزاديبنابرا. است
  .دهدينجات م يك قدرت خارجيت در برابر يجمود و از خواب و از عبود

ض هم يرفع تبع يجاد شد، تالش برايض ايكه تبع ياز وقت. است يبعد سوم عدالتخواه. 3
همان طور كه گفته ام تمام تالش . عهيخ شيبه خصوص در تار. جاد شديبه عنوان ضدش ا

خ ياز تار ين نوع تلقيا. تحقق عدالت است يع، مبارزه با ظلم و برايدر تش خ انسانيفلسفة تار
و فاصلة  يكه تضاد، استثمار، بهره كش يزانيبه م. است ينيست، بلكه عين يذهن يك تلقيفقط 
ك يكه به  يكند تا جائيدا ميعدالت توسعه پ يشود، تالش و جنگ برايادتر ميز يطبقات

را صد  يد را و بهره كشين تولين آمد، چون ماشيكه ماش يوقت از. برسد قطعاً يانفجار جهان
لش بهره يك بيك دهقان با يتواند از يارباب چقدر م. كند، وضع حادتر شده استيبرابر م
ك ين، يك خروارش كه مال آب و زميكند، يد ميبكند؟ دهقان پنج خروار تول يكش
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ماند كه يگرش ميروار دك خروارش هم مال خرج اوست، دو خيخروارش مال بذر است، 
ن در ين ماشيشود اين ميك ماشيل به يل تبدين بيكه هم ياما وقت. تواند ببرديهمان را ارباب م

برد، و معلوم است كه در يه دار ميكند، و آنهمه را سرمايد ميك فرد توليك روز پانصد برابر ي
و نفرت و  يريرسد و درگيبه اوجش م يبه صورت وحشتناك يتضاد طبقات ين رابطه ايچن
عدالت به عنوان  ين تالش برايو بنابرا. شوديزمان ما م يتهاين واقعيتريجزو اساس ينة طبقاتيك
ده اش گرفت و در برابرش يشود نديد كه نميĤيدر م يك تالش عموميك عامل ضد آن و ي

ن مسئله يكه ا يعيو هر تش يو هر اسالم يا يدئولوژي، و هر ايو هر مذهب. مقاومت كرد
ن ير، و در متن اين مسيآن جواب نداشته باشد و خودش را در ا يش مطرح نباشد و برايبرا

ندازد، پرت است و اصالً ين يه داريضد سرما يرين جهتگيانقالب عدالتخواهانة امروز و ا
ن اسالم يرا ايز. و مرگ و شكست است ينده ندارد و محكوم به نفيكالهش پشم ندارد و آ

ك ين هم دارد، يكه ماش يك عثماني يد برود، منتهياست كه با يست، اسالم عثمانين يعل
چاپد، علم يا را هم ميكند و تمام منابع دنين هم دارد و غارت هم ميكه حاال ماش يعبدالرحمن

رسد و استثمار و بهره يبه كجا م يه داريگر معلوم است كه سرمايب دين ترتيهم دارد و بد
ن ضرورت جنگ در راه ياز و اين نيبعد و ان يا يبار. رسديو تضاد به كجا م يكش

ده است و يگر رسيك نسل به نسل ديخ وجود داشته است و از يدر طول تار يعدالتخواه
دا كرده است كه يپ ياتيو شدت و حدت ح يگسترش جهان ياكنون هم در زمان ما طور

گر يدن جنگ آنقدر غرقش شده اند كه همة ابعاد ياز روشنفكران به خاطر شدت ا يليخ

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


ماندنگونه چ  

 www.shariatihome.com 46 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

شدن است و  يكبعدين خطر يو ا. را فراموش كرده اند يگر وجود انسانيد يازهايو ن يانسان
د اگر توده ها و كارگرها يگر چه شا. شدن باشد يكبعدين يد دچار ايك انسان آگاه نباي

اما آدم آگاه هرگز . د هم الزم باشدينداشته باشد و شا يشدن بشوند، اشكال يكبعدين يدچار ا
د يكند، نبايكه به آن م يه ايگذارد و تكيك مسئله ميك عصر به يكه  يديطة تشدبه واس

  .بكند -است  يبعد كيو  يكجائيه يكه تك -آن  يخودش را قربان

از بشر است و اصالً ساختمان يخ است، در متن انسان است، در نين سه مفهوم در تاريبنابرا
ن سه بعد را چه يخ اياما متأسفانه تار. است جزو وجود آدم. ن سه اصل استوار استيبر ا يانسان

  دهد؟يجور نشان م

و  يندگين عامل حركت و زايترين و قويدتريخ شديكه در طول تار ياحساس عرفان
هجدهم  -در قرن هفدهم  يو شروع بورژواز يه داريبود، بعد از رشد سرما ينيارزش آفر

ت و ارزش يپول، معنو يه و زندگكاسبكاران يو زندگ يه داريسرما. اروپا، رو به ضعف رفت
 يكار آمد، همة آن ارزشها يهجدهم كه طبقة بورژوا رو -از قرن هفدهم . شناسديو عشق نم

بشر فراموش  يو درون يوجود يانسان و آن گداختگ ييو ارزشگرا يقت پرستيو حق يمعنو
مصرف، شكل  به عنوان يا دالّل در آمدند و زندگي يا مشتريدار يا خريآدمها به صورت . شد

بر ذهن  يه داريبود كه سرما يبين فريز بزرگتريشرفت نيو پ. شرفت شديگرفت و هدف، پ
. شد يشرفت، همة ارزشها قربانين پير ايل كرد و در زيتحم -روشنفكران  يحت -انسان امروز 

تكامل نشان داد،  يآنچه كه خودش را به جا يعني. شرفت، تكامل استيپ ياز وسوسه ها يكي
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. توسعه در وجود و جوهر يعنيكه تكامل  يتوسعه در قدرت، در صورت يعنيشرفت يچون پ
ن انسان كه ياما ا. يبه وجود آمد، ابزار بورژواز ين رفت و انسانياز ب ي، احساس عرفانيبار

ك يد به يشه بايچون هم -ه كرد؟ يز تكيه مذهب استخدام كرد، به چه چيرا عل يبورژواز
شور و . ه شديتك ينجا به آزاديدر ا -كرد  يرا نف يگريقت دين حقه كرد تا بتوايقت تكيحق

جزو فطرت  يول -هجدهم كه بورژواها مطرح كردند  -كه در قرن هفدهم  يشوق آزاد
و اقتصادش از دست  ين كه بعد از قرنها، عقل و زندگيبه عنوان ا -انسان را  -انسان بود 

قرن  يسم و آزاديبراليفتة ليش -دا كرده است يجات پكتاتورها و اربابها و فئودالها و  مالها نيد
ن ياز و اين نيا ين تجلّير فرانسه به عنوان بزرگتريانقالب كب ينوزدهم كرد، حت -هجدهم 

 ين آزاديا. انسان استخدام شد يقتل احساس عرفان يبرا يم آزادينيب يم. د بوديحركت جد
 يآزاد يجه انسان در آرزويو در نت! را يه داريش چه آورد؟ سرمايكه عرفان را راند به جا

اوج گرفت كه  يبه قدر يه داريمعلوم است كه وقاحت سرما. شد يه داريگرفتار سرما
كه االن در غرب  يا يروشنفكران از آزاد يندارد و حت يا يزيچ شورانگيگر هيش ديآزاد

وغ است و ن دريكه پول هست، هم د ييرا جايز. يك نفرت عمومي. وجود دارد نفرت دارند
مبارزه با  يبرا ين نهضت عدالتخواهين كه اصالً انسان دروغ است، و سوميا يبرا. يهم آزاد

انسان به اوج  يارزش معنو يو نف ير پوشش آزادياوج گرفت كه در ز يا يه داريسرما
، انقالبات يموج عدالتخواه. ن و استعمار هم آن را چاق كرده بودنديده بود و ماشيخودش رس

ز جزو فطرت انسان است و جزو دعوت همة مذاهب يطبقات ن ينف يو مبارزه برا يطبقات

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


ماندنگونه چ  

 www.shariatihome.com 48 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

ك عامل بزرگ ياما االن كه به صورت . انسان است يبزرگ است و جزو اصل ارزش اخالق
جه اش چه شده يبزرگ روشنفكران در آمده، نت يريك جهتگيدر سطح جهان و  يانقالب
  است؟

ك يه به پرستش و عشق و عرفان، كه عامل ير تكن است كه انسان، دين فاجعه ايبزرگتر
دهد، يم يافته و پر ارزش است و به انسان معنيك وجود تكامل يدار و يو معن يمتعال ينيجهانب

د و در عشق به عدالت يگرد يه داريگرفتار سرما يشد و در طلب آزاد يگرفتار زهدگرائ
انسان  يشده است، آزاد يه نفك يزين چيشد كه در آن اول يا يستيك نظام ماركسيگرفتار 

، ين، اجتماع بشرين ماشيسازد كه در ايم يو از انسانها مهره هائ. انسان است يو ارزش وجود
ك يبه عنوان  يه وجود انسانيو با توج ي، ماده پرستي، اقتصادپرستيلة دولت، رهبرپرستيبه وس
ل به يسم تبديكمون يعنيشود، يم يبه اقتصاد، نف ية اساسيجة تكي، و در نتيدة ماديپد

جز رابطة  -اش را  يانسان يشد كه تمام محتوا يست امروزيسم و به انسان كمونياكونوم
است و  يخشن دولت پرست يكتاتوريك ديگرفته است و گرفتار  ياز بورژواز -ش ياقتصاد

ون يسيك كمي ياست، كه حت يس پرستين پليس و ديش پليك كيبه قول پرودون گرفتار 
كردن نقاش، شعر گفتن شاعر، ذوق  يد، نقاشيس اساتيفكر، فلسفه، علم، تدرد يبا يدولت

. زم باشدياماتيد بر اساس دين بكند و علم بايي، لباس، روابط خانواده، همه را تعيانسانها، زندگ
حفظ  يته حفظ كرد، در دورة بردگيدر دورة فئودال يش را كه حتيانسان همة دستاوردها يعني

  . ن دوره از دست داديحفظ كرد، در ا يف ضدانسانيكث يه داريكرد، در دورة سرما
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بشر را  يازها و ابعاد وجوديد فاتحة بشر را و همة نيا بايم؟ يد بكنينجا چه كار بايدر ا
ام يخ يگريسم و به آن صوفيليهيو ن يست انگارين يم دور و به سويزينهمه را بريم و ايبخوان

ن يا يد خدا را، خدا را، از تويم، باياگر در برابر انسان متعهدا يشود و يم چه مينيم و ببيوار برو
م، به عنوان يا وجود دارد نجات بدهيدر دن يكه به نام مذهب رسم يجمود -مجموعة خرافه 

و  يدادن به انسان، وجود و زندگ يو معن ينيعشق، عرفان و ارزش آفر يآن سرچشمة اصل
سم يرا از ماركس يانسان يم، و برابريت بدهنجا يه داريرا از دست سرما يعدالت و آزاد

 يدئولوژيك اين كار من به يا يو حاال برا. ك انسان استين سه رسالت يا. مينجات بده
خواهد، يه ميما. شود، و شعار استينم ياج دارم، من درآورديك مكتب احتياج دارم، به ياحت

 يروح يك وابستگيهد، خواي، ميپائ يك جايخواهد، يم يخيت تاريخواهد، واقعيفرهنگ م
نها را، هر سه را خالص در اسالم و در خانوادة محمد يخواهد و من همة ايم يذهن - ياعتقاد -

 ين سه تا چشم اسالم و عليو اگر همة تالشم را منحصر بكنم كه با ا. نميبيابم و مييم يو در عل
را بشناسم و اسالم را  يه كنم و نگاه بدوزم و علينم و در آن واحد بر هر سه بعد تكيرا بب

كنم، بلكه هرگز در برابر قدرت و يام را به اسالم همواره حفظ م يبشناسم، نه تنها وابستگ
سم شرق، نه يشرفت ماركسيو پ ينندگين قدرت و آفريغرب و همچن يشرفت تمدن بورژوازيپ

كنون، به  ا. ي، نه عقدة اعتقادي، نه عقدة نژاديشوم و نه عقدة مليك ميدئولوژيدچار عقدة ا
كه از  ياز بچه هائ يكي يكنم كه برايرا عرض م يو تجربه، مطلب يكيك نسخة تاكتيعنوان 

ن بچه در يا. دنديشان هم پسنديكردم و ايعرض م يخامنه ا يوابستگان من بود، در خدمت آقا
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 35 - 45 يم كه سال هايدانيده بود، و ميرس يبه پانزده، شانزده سالگ 25 - 35 يسال ها
ن جراحتها را يدن، سال بدتريانت ديسال ضربه خوردن، سال خ: است يخاص يليخ ياساله

ن وسوسه است كه اسالم نارساست و يدورة ا. سؤالها و حرفهاست يليتحمل كردن و سال خ
ران به وجود آمده يدر ا يه داريكه سرما يست، و از وقتيد منطبق نيجد يتهاياسالم با واقع

نبود، اسالم خوب بود، اما حاال  يه داريآن موقع كه سرما. خورديمگر اسالم به درد نياست، د
! كرده است يش را وابسته به وزارت بازرگانيدئولوژين كه اسالم ايدرست مثل ا. ستيخوب ن

Ĥورد يم و هر وقت نميمان را عوض كنيدئولوژيآورد، ا يرا م يه داريكه هر وقت سرما
است كه پر از  ين وسوسه ها در نسل جوانياز بهتر ن وسوسهيا!! ميمان را نگاه داريدئولوژيا

 ين كه مقداريا يو من برا. است و پر از انقالب در وجودش يآتش است و پر از تند
و لغزش  ينيو اسالم كم ب ينين عقدة خودكم بيجاد كنم تا دچار اين جوان ايا يت برايمصون

خوب هم داشته  يلياثر خاست و  يمعلّم يليكردم كه خ يك كاريبه طرف آن طرف نشود، 
ن است كه يو آن ا. ن مسائل هستند، بد نباشديكه گرفتار ا يكسان ين كار برايد اياست و شا

  .اد كردميرا ز ية عرفانين سه بعد، مايدر ا

همان كه در اروپا به نام ! "يآزاد"و  "يبرابر"، "خدا": نجا از سه بعد سخن گفتم يدر ا
،  "يمولو"ا ي "حالج"خ ما به نام يجود دارد و در تارو "سارتر"و  "ماركس"، "پاسكال"
 يعل. وجود دارد "يعل"ن حرفها به نام يعه همة ايوجود دارد، و در ش "بودا"و  "مزدك"

ابوذر . كندية خودشاند، درجاتشان فرق ميش هم درست كپيقهاي، و همة رفيخشك و خال
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د به هر سه يدر آن واحد با يدئولوژيبه عنوان ا. نهاست، هر سه بعد را با هم داردياز هم يكي
آن بعد  يدر اروپا هم برا يعني. ميه كنيد به هر سه بعد تكيدر مطالعاتمان با. ميه كنيبعد تك
در همان حال به عنوان بعد . ميرا بشناس... نوزا و برگسون و كارل ويد پاسكال و اسپيبا  يعرفان

سم قبل از ماركس يم، كمونيرا بخوان يمانآل ياخالق يستهاياليات سوسيتمام ادب  يعدالتخواه
سم امروز را يسم و اومانياليستانسين اگزيم و همچنيرا بخوان يستيات ماركسيم، همة ادبيرا بخوان

ن ي، بهتريو حقوق انسان يفرد يآزاد: انسان يكه از آزاد يم، آنهائيلها را بشناسيو استوارت م
ن يآن كه ا ين حال برايدر ع. ن طوريهم هم رانيو در ا. را كرده اند يو عمل يه  فكريتوج

، ي، ضد استثماري، طبقاتيشناسد و اسالم را در بعد اجتماعين سه بعد مينسل، كه اسالم را در ا
ا در برابر يسم دچار عقدة حقارت نشود يداند، در برابر ماركسيم ياش  مترق يضد استعمار

ه يت كرد، تنها ماياش را تقو ية عرفانياد مينشود، با ينيكا دچار خودكم بيتمدن اروپا و امر
رود يا اروپا هم كه ميكا يبه خود امر يبرد كه حتيباال م يانسان را به حد يكه ارزش وجود يا

ابد و در  برابر ييك ارزش مافوق در خودش ميشود و يدر برابر عظمت آنها دچار عقده نم
 يو نارسائ ينيدچار خودكم ب -سم يماركس يعني - يسم ماديسم و كمونيماركس يدئولوژيا
ة يمهم است و من ما يليدارد و خ يمعن يليبه نظر من خ ية عرفانيت ماين تقويشود، اينم

، يشانزده سالگ -در همان سن پانزده . اد كردميسر و كار داشتم ز يرا كه با و يبچه ا يعرفان
 يمعموالً بچه ها .داشت يو اجتماع ياقتصاد يهايزيكه احساس تند و ت يدر همان حال يعني

ن بعد بمانند يشوند، و اگر در هميه ميشود، تغذيكه االن عرضه م ين اسالمين حال، از ايما در ا
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 يسم و انقالبياليات سوسيرسند و به ادبيتال او ميماركس و كاپ 1"ونيانتردوكس"كه به  يوقت
ند حاال ما يگويم ن شده اش،يشترش هست و روشنتر و تدوينند كه در آنجا بيبيرسند، ميجهان م

شتر از صد سال هم از يسند؟ خوب آنها كه بيفست ما را بنوين ما، مانيم كه متخصصيستيبا
خود يچه ب ين برايبنابرا. گذرد و هزار مرتبه هم تا حاال چاپش كرده انديفستشان ميچاپ مان

م سيرا كه ماركس يه اينجا آن مايخوب در ا. لغزند آن طرفيم؟ خودبه خود ميمعطل بشو
چون  -تواند مطرح كند ياصالً نم يستيماركس يدئولوژيندارد و ا يندارد و انسان بورژواز

ة يه، مايآن ما. ميفزائين نسل بيد در روح ايبا -را ندارد  ينش و تلقين برداشت و بياصالً ا
زه ن كه برو نماز بخوان، برو رويم، اما با ايرا به نسل جوان بده ية عرفانيد مايبا. است يعرفان
تنها عكس  يعنياست،  ية ضد عرفانيك ماين يشود، ايدرست نم ية عرفانين مايا... ر و برويبگ

به  -دهد يدست م يبه و 2"شوك آفتابه"ك يشود، يزار مياصالً ب ين است كه ويالعملش ا
كه با عرفان تماس  ين جوان وقتيكه ا يد از كجا شروع كرد؟ از جائيپس با -قول آن دكتر 

نشوند،  يما در ذهنش تداع يما را نكند، مقدسها ين نماز و روزه هايساس ارد، احيگيم
ن كار  يا يبرا. كنديدا مينها وجه اشتراك پيند و اصالً نفهمد كه با ايايادش نين ما اصالً به يمؤمن

                                      
 

  :از ماركس است ريمقصود كتاب ز.  1
L'Introduction générale a la critique de l'économie politique (1857) 

 .مهيضم ادداشتي: مجموعه نيبه كتاب اقبال در هم دينگاه كن.  2
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آشنا بشود كه هنوز اصالً  يا يد از جمله با متون عرفانيبا -ك معلم يبه عنوان  -به نظر من 
در  يقل عرفانيص يه و برايجاد تصفيا يبرا يست، متون عرفانين... و عبادت و نيصحبت د

كه  - "شادهاياوپان"مثل  يكتابهائ: را وارد جان او كردن ييسرم ذوق خدا يروح او زدن، برا
كه  "شنانيرادهاكر" يا كتابهاي. با ارزش است يليو خ -هم ترجمه شده است  ياتفاقاً به فارس

 "فكر غرب و مذهب شرق"ترجمه شده اند و كوچكتر از همه شان  يسشان به فاريچندتا
ش و يتواند و كارل بيكه م يش و كم، تا جائيقتر است و برگسون بياست كه از همة كتابها عم

 يم از تويست كه بگوئين ياقبال مالئ. "محمد اقبال"واش يواش يشود و بعد يكه م يكم تا جائ
. م آن را از خانقاه گرفته استيست كه بگوئين يا يك صوفيحجره مذهبش را گرفته است، 

ن كه اصالً يتر بوده است و قبل از اياز همة ماها فكل يليك روشنفكر است، خير، اقبال ينخ
سها يدو قرن با انگل ين كه زادگاه ويا يبوده است، چرا؟ برا يد او فكليايران بيت به ايفكل

است كه با  ياما، استعمار هند، استعمار. است يكرده است، استعمار ما استعمار تلفن يزندگ
ن آدم به اروپا يا. است يسيزبانش، زبان انگل. كرده است يدو قرن زندگ يو اروپائ يسيانگل

بعد  . چه، با گوته، با دكارت، با كانتيگرفته است؟ با هگل، با ن يكشت يبا چه كسان. رفته است
ك جوان يد ينيبب! كه در اروپا به هدر دادم ين سالين چنديافسوس از ا: ديگويگردد و ميبرم
 د؟يدهيكند، گوش ميدا نميكمپلكس پ يكپ يك پليگر با يد يفهمد وين طور ميكه ا يوقت
، او عمرش را در اروپا به هدر داده است؟ "كه در اروپا به هدر دادم ين عمريافسوس از ا"

سندگان و فالسفة مغرب يخ نويد؟ در تاريآ ين ميخ فلسفة مغرب زميكه اسمش در تار يكس
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ر است كه اسمش را يمال الجزا "عمر مولود" يكي. ستندين ينين دو نفرند كه مغرب زميزم
است كه اسمش را جزو فالسفة غرب  "محمد اقبال" يكيو . برند يسندگان فرانسه ميجزو نو

است و نه  مسلمان كه رفته است آنجا، نه تو كاباره بوده يهند ين باباين بابا، ايو ا. برنديم
رفته است فلسفه خوانده . ش خوانده و نه رقص مطالعه كرده استيخوانده و نه آرا يبانكدار

دم كه مست هگل يخواب د: ديگويگردد و ميبعد برم. بشر ين قلة فكريترياست و در عال
كمرنگش ماركس است، هگل  ياز جرقه ها يكياست كه  يهگل كس -فتة هگل يهستم و ش

د كه خواب يگويم -ز از توش در آمده است يماست كه همه چ يياحسا خ احمدين شيمثل ا
خود  يدم من شاگرد هگل بودم و عظمت هگل و دامنة فكر او جهان را از تنگ دامنيد

را در خواب  يا يزدانير يك پيكمرتبه ياما  -د يگويراست هم م -ن كرده است، يشرمگ
 -د يگويرا م يمولو -شن كرده است خودش رو يكه حلب و شام را از نور خدائ يكس: دميد

محو شد و رفت و از خجالتش اصالً نگاه نكرد،  يريدم كه هگل مثل تصويدم، ديو او را كه د
  :كنديم يريد چه تعبينيبعد بب

  ه بندد چون عروسيرايگر چه فكر بكر او پ

  خروسيه بندد بيخا يان كز زور مستيماك

كه  يمالند از شدتيشان را به خاك مخود يهستند كه خروس ندارند، اما ه يمرغهائ
خوردن خوب است اما  ين تخم برايكنند، ايندازند، بدون خروس تخم ميب يخواهند تخميم
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كه  يكس. ش نداردين كه نطفه ندارد، جان ندارد، زايا يشود برايباز نم ير مرغ بگذارياگر ز
را كه  ية چرند دروغن كه ترجميو نه ا -شناسد يك استاد ميهگل را به عنوان  يدئولوژيا

د كه تمام هگل مثل تخم خروس يگويد و ميĤيم -د يده است بخواند و بگويمترجم هم نفهم
د است و يك خورشيكه  يمرو خوب است، در برابر مولوين ياست كه فقط برا يده ايند

كه  ياكنون بچة من و تو وقت. كنديشان مين صورت تلقياصالً به ا. 1ها در مقابلشيچراغ موش
و  2نديمطرح بب يماورأ هگل ين اوج متعاليرا در ا يو خداپرست ي، احساس عرفانينش عرفانيب

نسل جوان  يك جوان مطرح شود، براي ياو مطرح شود، برا ين اوج برايدر ا ياحساس عرفان
 ين سرم ذوق خدائين نطفة عشق در روح نسل جوان ما وارد شود، ايكه ا يما مطرح شود، وقت

معبد  يست كه آنها را به انزواين ين خونيكند و چون ايدا ميان پيونشان جرخ يوارد شود، تو
 يك طرف همان طور كه مثل حالج توياست كه از  يو مسجد بكشاند، بلكه خون

دان دعوا، و يشود در مين ميل به خون حسين خون تبديز ايتپد، همان جور ن يخاكسترش هم م
افتد، يم ين خون در متن زندگي، ايعار اقتصادك شي يشود، در دعوايل به خون ابوذر ميتبد

                                      
 
جگرشان حس  يپوستشان و رو يآتش را رو نيا ماًيكه مستق يمسائل هستند، آنهائ نيا يكه قربان يآنهائ يعنيبچه ها، .  1

 يول م،يا يو ناظر، و به هر حال متفكر و قاض ميهست هيقض يما به هر حال هر چه باشد تماشاچ. كه در متن حادثه هستند يآنهائ كنند،يم
  .آنها حرف بزنند خواستيخالصه دلم م. ميستين هيقض يصحنه و موضوع اصل يانصحنه و قرب گريخودمان باز

هم ... از هتل فالن گريدماوند كه برود، د ةلآدم به ق. ستين ياجياحت گرينكرده است چون د انيرا ب ستيماركس اءاصالً او ماور.  2
 .ستيبه مطرح كردنش ن اجيباالتر رفته است و احت
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است  يعاشق يعني. افتدياز زمان ميافتد، در متن نيافتد، در متن توده ميدر متن سرنوشت بشر م
د، اصالً يگويبا همة آن اوجش و با آن عظمتش م يعل. يعل: كه مسلّح است و مسئول است

 - دا كرده است ين اتمام پيت من، ديكه با وال -خواهم ين را نميت و اتمام ديت و وصايوال
آن پرخورها را  ير كنم و گلويدهم كه گرسنه ها را سين ميم و در گرو ايĤيحاال همه را م

ر شده و در كامشان رفته است، باز هم يبده و اگر هم ش يم هر چه را خورديرم و بگويبگ
است كه در  يانك خون عرفيست، يانه نيصوف يك انزواطلبينم كه يبيخوب م. كشميرون ميب

است، در همان حال مجاهد است و در همان حال مسئول  يهمان حال كه عاشقانه و عرفان
عدالت است، در همان حال مجاهد است و در همان حال مسئول عدالت است و در همان حال 

كه  ين آدم در برابر انسانين ايبنابرا. خواه است و در همان حال مسئول مردم استيآزاد
كه  يشود، بلكه همة آنها را با نگاهينم يكند، نه تنها دچار احساس نارسائيح مماركس مطر

كه  يا ين مجسمة سنگيكند كه ايو احساس م. كنديمشرف بر آنها است و از باالست نگاه م
انسان  يماد يو هر چند همة ابعاد زندگ! با و هر چند خوبيسازد هر چند زيماركس از انسان م

را  ندارد كه به آدم، گداز  ياقبال آن نطفه را ندارد و آن ذره و آن آتشرا دارد، اما به قول 
ش بر آن يك افزايادبود و يكند، احساس زيدهد، آنگاه نه تنها احساس كمبود نميم يوجود

 يستيمادون ماركس يمه روشنفكريك مادون نينجاست كه اسالم نه به عنوان يو ا. كنديم
شود كه بر يمطرح م يرسد، بلكه به عنوان اسالميسم ميشود، كه در تكامل به ماركسيمطرح م

 يانه و عدالتخواهيصوف يو عرفانگرائ يه داريسم سرمايبراليرانة بن بست شكست ليو
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 اءعلم، ماور اءك اسالم ماوريزند، و يرانة آنها سر ميو ياز رو يعنيبنا شده است،  يستياليماتر
  .سم استيماركس اءسم و ماورياليماتر

 يك جوان تعالياست كه به  ين عامليوند و بزرگترين پيبزرگتر يعرفان يتگوابس يبار
ب يآس يهائيدئولوژين جوان نه در برابر ايدهد و ايم يروح يبائيك زيو  يو درون يوجود

شه بكنند و نه در يغ علم و فكر و منطق از رياو را با ت يشة اسالميخواهند انديماند كه مير ميپذ
ت و يو جنس يو مصرف پرست يه داريرد كه سرمايپذيب ميآس يكننده ا تباه يبرابر وسوسه ها

  .خواهند او را بغلتانند و ببلعنديدارند و م ياستعمار فرهنگ يپوچگرائ

  "والسالم"                                                                                             
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  يآزاد ،يعرفان، برابر
  

ن ياصل نوار به هم. ن متن از نوار استخراج شده استيا
ا ين عنوان و يز به ايبرادر ن يعنوان شهرت دارد و در نوشته ها

با "د به كتاب ياز جمله نگاه كن(شود  ير آن برخورد مينظ
  ).143ص : 2مجموعة آثار ش  "آشنا يمخاطبها
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م و به يائيرون بيب يو مذهب يا رقهف يم كه اصوالً از همة محدوده هايخواستم بگويم
عت ين طبيكه در ا يعت و هم انسانيم، و طبيكنيم يكه االن در آن زندگ يجهان يبررس
 يبرا. ستين ياند كه در آنها شك يعت و انسان دو موضوع اساسيطب. ميكند بپردازيم يزندگ

تمام مكتبها و تجربه د يانسان و حركتش با ين دو موضوع و رابطه شان با هم، و زندگيمطالعة ا
مختلف فكر و عمل  يا رشته هايا به نام فلسفه، ين يخ، به نام ديكرد كه در تار يرا بررس يهائ
ا ية مسائل يم، بقيرسيم يان اساسينها با هم، به سه جريهمة ا يدر بررس. عرضه شده اند يبشر
ه پرت اند و ارزش يقضا اساساً از يهستند و  ياند و فرع يان اصلين سه جريمنشعب از ا يهمگ

  :يآزاد يو سوم يبرابر يگريعرفان است د يكي: يان اساسيدرجة دوم دارند، اما آن سه جر

ن كه ياما علت ا. شه وجود داشته استياعمش، در شرق و غرب هم يعرفان به معنا
ست كه فقط ين نيبه آن داده اند، ا يافة شرقيك قيند عرفان از شرق برخاسته و خصوصاً يگويم

ندة ينجا زاين است، كه چون تمدن در شرق آغاز شده و ايدارد، علت ا يش عرفانيگرا يشرق
شده ينجا شروع ميد از ايبزرگ بوده، خودبه خود عرفان هم با يشه ها و فرهنگها و مذهبهاياند
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ن يده بوده، بنابراين، انسان هنوز به مرحلة تمدن نرسينش يوحش يمكرة غربياما در ن. است
 يواالّ اصوالً عرفان، جزو فطرت آدم. باشد يعرفان متعال يتوانسته است داراينم خودبه خود

شود، يده ميش كوبيبودن كارها ينهمه به واسطة ماديكه ا ينين دارويبه نظر من هم يحت. است
ر يتكامل در غ": د كهيگويم ين به زبان علميدارو. ت انسان استين اثبات كنندة معنويبزرگتر
نباتات : بوده است يك و بدنيولوژيزيو ف يوانات به صورت مادينباتات و حدر  يعنيانسان 

ل يبه نوع كاملترش تبد يوانات به وجود آمده اند و هر نوعيبها و حيافته، بعد آميگسترش 
كف دستش  يافته و مثالً مويوان بوده، تكامل ين حيه كه كاملتريشده است آنگاه انسان اول

ستاده و يش ايپا يه، و چانه اش عقب رفته و دمش افتاده و روع شدياش وس يشانيخته و پير
ن انسان، نه از نظر بدن، بلكه در ين لحظه به بعد تكامل اياما از ا. "انسان به وجود آمده است

كه  -وان ماقبلش يفصل جداكنندة انسان از ح. دا خواهد كرديانسان ادامه پ يدرون و در معنا
كه اصالً مرحلة  ياست، حس يد آمدن حس عرفانيپد -ست مون مانند بوده ايك انسان مي

ك يهم، چه در شرق و چه در غرب،  ين انسان ابتدائين هميبنابرا. شوديبا آن شروع م يانسان
ندارد و االّ   يو علم ياست ارزش مكتب يابتدائ ين كه چون عرفانيت ايدارد، نها يحس عرفان

 يك بت دارد، همان احساس تقدسيزه و به يك سنگرين انسان نسبت به يكه ا يهمان احساس
كه با آنها در وجود خود احساس  يدارد، و همان رابطة مرموز اءياش يكه نسبت به بعض

است،  ين انسان بدويچون ا يمنته. اوست يو خصلت عرفان يدة احساس عرفانيكند، زائيم
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دا يزه عمق و عظمت پن اندايعلت آن كه عرفان در شرق تا ا. ندارند يز ارزشين سمبلها نيا
  .كرده آن بوده است كه خود تمدن و فرهنگ در حد باال قرار داشته است

 ين مطلب را ما به خوبيا. روان آن مذهب دارديشرفت پيبه پ يبستگ يشرفت هر مذهبيپ
مظهر  -ش ين صد سال پيتا هم -كه در نظر مسلمانها  يم كه هندوهائينيبيم و ميكنيحس م

و جهل بودند، هم اكنون راجع به مذهب هندو  يو شرك و گاوپرست يانحطاط و عقب ماندگ
ستند كه ين يسه با كتابهائين كتب قابل مقايكنند، و ايسند كه واقعاً ما را اشباع مينويم يكتابهائ

دارد كه  يه فلسفيك توجيشنان راجع به تقدس گاو يرادها كر. شونديراجع به اسالم نوشته م
ن هندو، راجع به شرك و يدر حال حاضر متفكر. ميندار ين كتابيچند يما االن راجع به توح

ن افكار يتريا در حد عاليدارند كه در دن يريه و تفسيو توج يك جور تلقيشمار هند يان بيخدا
كه اقالً از لحاظ  -م يدار يار مترقيك مذهب بسيكه ما،  يقابل طرح است، در صورت يفلسف
ك يچون دست ما افتاده،  يول -ها جلوتر و كاملتر است دو هزار سال از مذهب هندو يخيتار
انسان  ياست كه از فطرت نوع يان فكريك جريبه هر حال عرفان . شده است يز مبتذليچ

در  يبشر ياش، احساس دغدغة درون يكل يمقصود از عرفان در معن. سرچشمه گرفته است
شود كه هنوز وارد يمعلوم م آن دغدغه را ندارد يكه هر كس يبه طور. است يعين جهان طبيا

و االّ  امكان ندارد . خته استيش ريت انسان نشده است، فقط دمش افتاده و موهايعرصة نوع
عت احساس ين طبين آسمان و اي، و در رابطه با اين جهانيو ا يماد يكه انسان در زندگ

عت يو و طباست كه در رابطة ا ياز كمبود ين احساس اضطراب ناشيا. اضطراب نداشته باشد
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عت يگر طبيكند كه ديرا احساس م يازهائيشود نيكه انسان، انسان م يزانيبه م يعني. وجود دارد
وان و نبات ياست كه انسان و گاو، ح يعت خانه ايچرا؟ چون طب. ازها را برآورديتواند آن نينم

 يانسان. وان ساخته شده استياز حيعت بر اساس نين طبيكنند، و ايم يهمه با هم در آن زندگ
خانة مشترك او و  يعنيعت، يدارد كه طب يازهائيعت به وجود آمده است نين طبيكه در ا

با جهان و احساس  يگانگينجاست كه كمبود و احساس بياز ا. تواند آنها را برآورديوان، نميح
از و عطش را در او به وجود يو غربت، ن ين تشنگيو ا. شوديجاد ميا يا در وين دنيغربت در ا

است  يعيپس طب. در بشرند يروح عرفان يتجلّ يكه دو سرچشمة اصل ياز و عطشين. Ĥورديم
 يشد و براينديست بين جهان نياز و عطش خود به آنچه كه در ايبرآوردن ن يكه انسان برا
كه  يرفتن به آنجاهائ ياست، و هم برا يماد اءكه ماور يا يمتعال ياجهايبرآوردن احت

شتر يرا انسان به همان اندازه كه بيز. عت توجه كنديطب يبه فرا سو اوست، يكند جاياحساس م
و . كنديم يجه احساس غربت و تنهائيشود و در نتيگانه ميعت بيكند، با طبيعت رشد مياز طب
ست، توجه ينجا نيكه ا يائين غربت به دنيفرار از ا ي، و براين تنهائياز ا يريجلوگ يبرا
  .كنديم

توان يار خالصه ميبس يرين به تعبيبنابرا. است "بيغ"ست ينجا نيكه ا يائيك كلمه دنيدر 
ب ياما غ. بيب، كشف و شناخت غيرفتن به غ يفطرت انسان است برا يگفت كه عرفان تجلّ

و  يك مكتب عرفانيك فرقة خاص و ين سؤال ما را دوباره به يكجا است؟ جواب به ا
م آنچه مشترك است يگويم يو به طور كلفتم يخواهم بدانجا بيمن نم. اندازديانة خاص ميصوف
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ن يبجو است و اساساً عامل حركت و تكاملش هم، همين است كه نوع انسان اصوالً غيا
ماند، يمتوقف م يانسان بس باشد و ياگر آنچه مشهود و محسوس است برا. او است يبجوئيغ

ن يبنابرا. كندين مين حركت تكامل او را تضميد و ايآ يست به حركت مياما چون بس ن
ش يكند، گرايب او را منحط ميش انسان به غيند كه گرايگويون ميدرست برخالف آنچه ماد

عت وجود يكه در طب يارزشهائ يرفتن به سو. كنديانسان به آنچه وجود دارد او را منحط م
ن ياو را تضم يو ذات يو نوع يبرد و تكامل معنويعت فراتر ميندارد، انسان را از حد محدود طب

است كه انسان  يرابطه ا. شودياست كه در درون آدم روشن م ين عرفان چراغيبنابرا. كنديم
عت فراتر رفته و از سطح يطب يكند كه از تمام فضايل ميتبد يئيرماديك موجود غيرا به  يماد
و . رانديست، مينجا نيآنچه كه ا ياست كه او را به سو يا رابطه. شتر اوج گرفته استيعت بيطب
است يو اقتصاد و س يكه راجع به زندگ ير از احكاميتمام مذاهب غ. اوست يمل معنون تكايا

ن احساس يهم ينياساساً جوهر هر د. اند يشة عرفانيك رينها دارند، واجد يو اخالق و امثال ا
كند، چون ينم يد فرقيا توحي، چه شرك باشد يا غربيباشد  ين شرقين دياست، چه ا يعرفان

  .مذهب است يع و درجة تكاملنها مربوط به نويا

وان كاملتر و يك حياز آدم گرفته شود، بالفاصله انسان به صورت  ين احساس عرفانياگر ا
شتر يكه انسان ب يد، در صورتيآ ياجاتش در ميعت و بر احتيتر و مسلطتر بر طبيارتر و قويهش
كه انسان  يزانيمدهد و به يلت و كرامت مياست كه انسان را فض ياحساس عرفان. ن استياز ا

م، ينيبيهمان طور كه به چشم هم م. دتر استيشد ياز و عطش در وين نيمتكاملتر باشد ا
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شان يازهايشتر است و نيشان بيكه تكامل معنو يانسانهائ. ترنديكه كاملترند، ناراض يانسانهائ
و . رشتير كردن آنها بيعت هم از سيشان كوچكتر است و عجز طبيبرا يتر، مواهب ماديمتعال

  دايپ يم كه تكامل انسانيريگيرا در نظر م يماد يآدمها يوقت يحت. است يهيك امر بدين يا

،  3ا آلبركاموي، و  2و سارتر  1يوسكيداستا: ستند مثليب معتقد نيبه خدا و غ يكرده اند ول
 شهيچون اند. ستندين يماد يهستند، اما از لحاظ روح ي، مادينان از لحاظ فكريم كه اينيب يم

ن يا. كننديدا كرده است، و از نبودن خدا احساس تأسف ميشان تكامل پيو احساس روح
ن يست و ديد كه خدا نيگويها نميگر مثل قرن نوزدهميجالب است كه سارتر د يليمطلب خ

 يو همة هست يد نبودن خدا، انسان و زندگيگويانسان است، بلكه م يك خرافه و عامل بدبختي
معلوم . ن طور استيم كه ايچه كار كن يكرده است، ول يمعن يو بسرانجام  يرا احمق و ب

 يشعور و بيعت را تنگ و احمق و بيدارد، طبيعت برميخدا را از طب يشود كه سارتر وقتيم
و غربت انسان را در  يگانگيب يو. كنديانسان تصور م ياز و زندگين ياحساس، و نارسا برا

م هر يمعتقد است كه اگر خدا را بردار يحت. ستينكند و فقط به خدا معتقد يد مييعت تأيطب
او وجود  يه كند، و االّ  وقتير و شر را توجيتواند خيرا اوست كه فقط ميمجاز است، ز يكار

                                      
 
  .ستين يمذهب يك معنيكه به .  1
  .ب استيست و ضد خدا و غين يكه اساساً مذهب.  2
  .ست استياليك آدم ماتريشك  يكه ب.  3
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ن مطلب ين خانه ايست، در ايدر آن ن يچ چشميچ كس و هياست كه ه يندارد، مثل خانه ا
ا ياست، مؤدب  يمعن يد؟ بيكنيار مد؟ چطور رفتيپوشيد؟ چطور لباس مينينشيشما چطور م: كه
  چه؟ يعنيوجود ندارد تا ناظر شما باشد  يكه چشم ير مؤدب نشستن در خانه ايغ

با بودن، خوب ير مؤدب نشستن، زشت بودن و زين مؤدب نشستن، و غيب يهايم بنديتقس
وجود  ياست كه ناظر يرفتار كردن و بد رفتار كردن، حرف خوب زدن و حرف بد زدن، وقت

انت و يكه خ ين كسينا وجود نداشته باشد كه نظارت كند، بيك چشم بيعت ياگر در طب. رددا
كه  يكند و كسينابود م يمانيو ا يكه خودش را در راه ارزش ين كسيكند، بيا خدمت مي
را مالك ينها همه مثل همند، زيست و اين يسازد، فرقيگران را در راه وجود خودش نابود ميد

دهند كه نبودن مذهب ين نكته ها نشان ميهم. ن اعمال باشد، وجود نداردياكه خارج از  يمطلق
چون بدان معتقد  يبه هر حال از لحاظ فكر يك كمبود است، ولين گروه يا يو خدا برا

ن يا. كنندين ميو غربت تمك يت و بدبختين محكوميانسان و ا ين كمبود و تنهائيستند، به اين
عت است و اگر آن يعت و مرز طبيسان باالتر از رشد طبدهد كه رشد فطرت انيامر نشان م

چنان كه . شوديخشكد و منجمد ميم يدر انسان نباشد، انسان از لحاظ معنو يدغدغة عرفان
در آمده  يز بدون خدا رشد كرده، و به صورت جامعة متمدن با انسان وحشيتمدن امروز ن

جاد نموده است، اما جامعة متمدن، نه ياالن علم، كه بدون خدا رشد كرده، واقعاً تمدن ا. است
و عقب مانده  يمتمدن، اما جامعة وحش يكه ما در گذشته انسانها يدر صورت. انسان متمدن
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انسان را تا اوج مطلق، تا خدا،  يو كرامت وجود يو معنو يعرفان رشد فرهنگ. ميداشت
  .كندين ميتضم

ز ياً وارد مذهب شد و مذهب ناما عرفان در شرق بعد. است يان فكرياز سه جر يكين يا
ل داد، و چون جزو يك طبقه را تشكيت در آمد و يك دستگاه روحانيكم كم به صورت 

جه و يگر طبقات حاكم وابسته شد، و در نتيبه د يطبقة حاكم بود، از لحاظ وضع اجتماع
مردم و ه يشدند به نفع طبقة حاكم و عل يهاتيل به خرافات و توجيمتأسفانه عرفان و مذهب تبد

 يو ماد يتكامل معنو يدر آمدند بر پا يو به صورت بند. يرشد انسان و فطرت آزاد انسان
 ين مذهبين چنيبه خود در برابر ا گشتند، خوديم يكه به دنبال آزاد يناچار روحهائ. انسان

كه در اروپا به وجود آمده است توقع  يخواهيما از آزاد. هم نداشتند يستادند و چاره ايا
كه  ياورد، چون وقتيخ در بيت را از تاريحيقت مسيقت اسالم را از قرآن و حقيم كه حقيندار

ك يا از يسنده، يك نويآورند، شما چطور از  يقت را در نمين حقيون  ايخود روحان
ب، ين ترتياورد؟ بديقت را در بين حقيد كه ايتوقع دار يا از طبقة كارگر اروپائيست ياليسوس

به خود در برابر  انسان و دنبال رشد علم و عقل بودند، خود يدنبال آزادكه به  يديافكار جد
و  -افتاده بود  يشدة قرون وسطائ منجمد يهايستادند، و مذهب هم كه به دست متوليمذهب ا

د قرار گرفت و ين نهضت جديدر برابر ا -داشت  يو ضد انسان ين شكل نقش ارتجاعيدر ا
: ن صورت در آمد كه عنوان شديا به ايد هم در همة دنخودبه خود سرنوشتش در اروپا و بع

است كه مذهب بر دست و  يد و بندهائياساساً آزاد شدن انسان موكول و منوط به رها كردن ق
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 ياست كه دستگاه ها يزهائيمذهب آن چ يد و بندهايالبته مقصودم از ق. نهاده است يو يپا
افكار و  يهندو، و همه جا بر دست و پاهود و يت، و در مذهب يحيت در اسالم و مسيروحان
  .شة انسان زده اندياند

و  يو برابر يد در اروپا، از ابتدا، به خاطر مسائل انسانين فكر جدياساساً به وجود آمدن ا
چون  يول. انسان اند يشگيهم يده آلهايكه جزو افكار و ا يعدالت و اصالت انسان بود، مسائل

بودن و  يو ظلم و غن ين تضاد طبقاتيبه وجود آمد، ماشن يجدهم و نوزدهم ماشيدر قرن ه
ك ي ين وضع به خالف وضع گذشته بود كه برايو ا. د كردير بودن طبقه ها را تشديفق
د كند؟ يتوانست توليك دهقان در سال چه قدر مي. كردنديدهقان كار م يا سيست يندار بيزم

 يك خروار به بذر و مصرفهايوار، ن پنج خريكرد، از ايد ميد پنج خروار گندم توليفرض كن
ك خروار را خود ين و فراهم كردن آنها بود، يك خروار مربوط به آب و زميد، يرسيه مياول

شتر يكرد؟ دو پنجم و بين ارباب دهقان را چه قدر استثمار ميگرفت، سه خروار، بنابرايدهقان م
د يتوانست تولين اصالً نميز اشتر ايتوانست او را استثمار كند، چرا؟ چون دهقان بين نمياز ا
، ياگر كس. ن داشته استيك حالت ثابت و سطح پائيشه يپس استثمار در گذشته هم. كند
توانست يچون نم يعنيگرفت، يرا به خدمت م يادتريد افراد زيخواست استثمار كند بايم يليخ
هقان باشند و از هر كرد تا مثالً هزار ديشتر ميدكننده ها را بيست توليشتر كند، بايد را بيتول

ز ين كار نيا. ديهم رفته دو هزار خروار گندم استثمار نما يكدام دو خروار استثمار كند كه رو
خواست دهقان ين و آب آنقدر آزاد نبود كه شخص هر اندازه دلش ميرا زميامكان نداشت ز
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ثابت  شهيد هميزان كار دهقان محدود بود، تولين و آب و ميپس چون زم. اورديبدانجا ب
صد  يك سال به خاطر قحطيشد و يادتر ميپنجاه من ز يك سال به خاطر بارندگيالبته . مانديم

ن وارد يجدهم و نوزدهم ماشيشه ثابت بود، اما از قرن هيد هميبه هر حال تول يمن كمتر، ول
دست  كارگر شد و بغل ين دهقان وقتيهم يعنيش داد، يد را صد برابر افزايدان شد و توليم

ك ي يپنج كفّاش كه برا. ديست و صد برابر گردين ده، بيستاد، سرعت كار ماشين ايماش
با  يهمانها وقت يپانزده جفت كفش بسازند، ول يتوانستند ده اليكردند در روز ميارباب كار م

د صد برابر شد در يتول يعنيتوانستند در روز هزار جفت كفش بسازند، يكردند مين كار ميماش
ا سه برابر شده است، يا صد برابر نشده، به فرض دو يدن يچ جايكارگر در هكه حقوق  يصورت

د كه ين استثمار باعث گرديا. برديكه در گذشته دو پنجم را م يبرد در صورتيه را ارباب ميبق
دهقان در گذشته . ادتر شوديگر فقر زيابد و در طرف ديش يك طرف انبوه ثروت افزايدر 
. او و گوسفند و مرغ نگهدارد و خوراكش را از آنجا داشته باشدتوانست در خانه اش چند گيم

ل و كلنگ يد مثل االغ و بيلة تولين غالباً وسيهمچن. ك مزرعة كوچك خودش بكارديدر 
كه دهقان كارگر  ياما وقت. ك نوع مالك بودين حال دهقان ين در عيمتعلق به دهقان بود بنابرا

تراشد يشش را مين كه رير از اير از لباس كارش و غيد يآ يرون ميشود صبح كه از خانه بيم
برد و يكارش را هشت ساعت به كارخانه م يهمراه بردن ندارد و فقط بازو يبرا يگريز ديچ

ن او را يگردد، و هر روز هم ماشيرد و برميگيست تومان ميش بيدهد و مثالً در ازايه ميكرا
كه دهقان  يدر صورت. ت غفلت نداردقه فرصيك دقيكه  يكند به طوريشتر به خود جذب ميب
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د ينمايز خودش انتخاب ميكند و كارش را نيك سال پنج ماه كار مياست كه در  يانسان آزاد
قه يك دقيامكان  ي، و حتيگر آن احساس آزاديكارگر د ياما برا. دارد يو احساس آزاد

  .ستيقه فرار از كار نيك دقيتأمل، 

م يقد يه هايسرما. ن هم بدتر شدياز ا يد و حتيرس به اوج خود يب تضاد طبقاتين ترتيبد
نها پراكنده بود، اكنون مرتب در دست يكه در هزاران شعبه و كارگاه و تجارتخانه و امثال ا

 يشدند و به صورت توده هايگران مرتب خلع سالح ميست نفر متمركز شد و ديپنج، ده و ب
 يمذاهب و انسانها برا يشگيهم يزون حال آن فكر و آريدر ا. آمدند يانبوه كارگر در م

انسان در آمد و انسانها و جامعه ها و ملتها به دو  يز و نفيبه صورت فاجعه آم يعدالت و برابر
ز معلوم نبود يل شدند و هدف نيدند تبديمك يگر را ميكديقطب متخاصم وحشتناك كه خون 

به خود  وجدان آزاد انسان خودعكس العمل . ن رفته بوديات از بيو آن معناها و ارزشها و معنو
قا را فراگرفت يا و افرين است كه مبارزه سرتاسر اروپا و بعد هم آسين رابطه بود، ايمبارزه با ا
شتر از خود اروپا كه مادر آن است ين بيالت يكايقا و آمريا و افرين طرز فكر در آسيو امروز ا

وحشتناك از  ين بهره كشيمبارزه با ا ياو بر يه دارين نظام سرمايمبارزه با ا يبرا. وجود دارد
ه دار در نظام ين و مسخ شدن سرمايمبارزه با مسخ شدن كارگر در نظام ماش يانسانها و برا

 يز جز جمع آوريچ چيك موش سكه پرست كرده است و هيل به يكه او را تبد يه داريسرما
رده است كه آنقدر ن در آويك ماشين انسان كارگر را هم به صورت يكند، و اياحساس نم

رشد  يهم برا يچ فرصت و مجاليد كار كند تا مستهلك شود و به دور انداخته شود و هيبا
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مختلف در  ين مبارزه به اسمهايا. مختلف به وجود آمد يش ندارد، مكتبهايو انسان يمعنو
عدالت  يش به طرف مردم و براين نهضت و گرايمتأسفانه ا يسطح جهان شروع شد ول

را مذهب در يدا كرد، زيا در برابر مذهب، رشد پيم عادالنة روابط انسانها در دنيتنظ و يطبقات
دا يبود كه اساساً در طول نظام حاكم رشد پ يا يحاكم، و طبقة روحان يدست دستگاه ها

ات اسالم هم ياز خصوص يكي. كار آمدند طبقة حاكم نداشتند يرو يمذاهب وقت. كرده بودند
ن يز همين نيالت يكايدر امر يانقالب يگروه ها ياز نوشته ها يكيدر  من امروز -ن است يهم

م يم و تقسين است كه ما مولّد و متفكر نداريهم ا يكيكه جزو افتخاراتش  - دم يديمطلب را م
كند يدرست م يدئولوژيكند و ايكه فكر م يكند و متفكريكه كار م يا يم به انقالبينشده ا

د و ينمايكند عمل هم ميغ ميرا تبل يدئولوژيكه ا يم همان كسيهست يكين كه همه مان يا يبرا
و  يهيك امر بدين مطلب يا. ميهست يكيهمة ما : كنديز ميد فكر نينمايهمان كس كه عمل م

غمبر كدامشان متفكرند، ين صدر اسالم و اصحاب پياصالً مجاهد. حل شده در اسالم است
ها وجود يم بندين تقسياند؟ اصالً ا ين روحانكدامشان مجاهدند، كدامشان عامل اند و كدامشا

ا در يجنگد و هم در مزرعه يكند هم خودش ميغ مينجا هر كس، هم اسالم را تبليا. ندارند
است و هم  يهم كارگر است و هم مبارز عمل يعني. كنديم يعملگ يا در شترداري يخرماكار

در  يك طبقة رسميصورت  به يشود و روحانيدا ميپ يم بنديبعدهاست كه تقس. متفكر است
ش كار يطبقات يوندهايو هم پ يد به نفع وضع طبقاتيچون معموالً با ين طبقة رسميا. ديآ يم

به خود  ب خودين ترتيكند و بدير ميبندد و مردم را تخديش آنها ميرا به ر يكند، مذهب رسم
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بعد هم   -ز ين و االن -ن رمقش يدر اروپا تا آخر. ستدياين نهضت ميدر برابر ا يمذهب رسم
در برابرش  يرسم ين نهضت شروع كرد،  مذهبهاين، و در هر جا كه ايالت يكايدر امر

  .دنديگر كوبين نه به اسم ديستادند و آن را به اسم ديا

 ياست برا يا لهيكه اساساً مذهب وس: ن طور مطرح شديا ين مطلب در افكار عموميبنابرا
. ن طور هستيم همينيبيت و عمالً هم ميك اقليع ه وضع موجود به ضرر مردم و به نفيتوج

 يرا از بهره كش يك عده ايخواهد يندارد و م ياست كه با مذهب اصالً كار يك نهضتي
گر مذهب ينجا ديشود كه ايكند، معلوم مير مينجات بدهد، آن وقت مذهب آن نهضت را تكف

ن يت ايم و تثبيتحك يرااست ب يا لهيات دروغ است، بلكه وسيست و مسئلة عرفان و معنوين
  .وضع

طبقات و افراد مردم  ين نهضت، كه البته عدالتخواهانه و طرفدار برابريمتأسفانه در اروپا ا
ك يبه صورت  -كه در ذات مذهب هم وجود داشته است  يده آلهائيهمان ا يعني -بود 

ضد  يسم و حتيماركس: مختلف يسم، به صورتهايالينهضت سوس. ه مذهب در آمدينهضت عل
  .دا كرديا رشد پيگر، در اروپا به وجود آمد و در دنيد يسم و صورتهايكاليسم و سنديماركس
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ن الملل دوم يبه خصوص بعد از جنگ ب -  1ن نهضت استيكه بعد از ا -نهضت سوم 
مردم اروپا  يچون عرفان در مذهب وجود داشت و مذهبها از صحنة زندگ. دا كرديرشد پ

 يگر آخرهايكه آنها هم در زمان ما د -مالها ماندند با تبعة خودشان  كنار رفتند و در مذاهب
  .كارشان است

نسل جوان به كنار رفت،  يامروز و از صحنة فكر ياجتماع يمذهب از صحنة زندگ يوقت
ستها در قرن نوزدهم در اروپا داشتند ياليهم كه سوس ياما آن هدفهائ. ش آمديسم به جاياليسوس
م، كارگرها يداشت يستياليش در اروپا انقالب سوسيرا ما در صد سال پيز. ديجه نرسيبه نت
 يرفت، اما اكنون پس از صد سال، كارگرهاين ميداشت از ب يه داريبودند و سرما يانقالب

ش از همه جلوتر بود االن از يخصوص آلمان كه نهضت كارگر به. ستنديگر آن طور نياروپا د
 يكها و پروتستانهاياز كاتول يطبقة كارگر آلمان حت كه يبه طور. همه عقب مانده تر است

در آلمان  يك اعتصاب كارگريسال بعد از جنگ،  يترند در تمام س يآنجا واقعاً دست راست
به هر . ش، قبل از ماركس رهبرشان پرودون بوده استيكه صد سال پ يدر صورت. وجود ندارد
فعالً . كند يمنتف يرا به كل يتسيالياروپا توانست آن انقالب سوس يه داريحال سرما

 يعنيده است، يبست رس ز كارش به بنين ين و شورويگر مانند چيد يسم كشورهاياليسوس
                                      

 

خ بصورت افكار و يشه در تارين نهضتها هميا يشه هايال رم واييگويدا كردند نهضت ميپ يكه حركت عموم ينها را وقتيا.  1
  .نديگو يند بدان نهضت ميآ يدر م يك حركت جهانيبصورت  يوقت يمكتبها وجود دارند ول
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خواهان قرن يآزاد. افته استيكردند، تحقق نيخواهان قرن نوزدهم احساس ميكه آزاد يهدفهائ
گر انسان از يددا كند، يدر جامعه وجود پ يستياليكردند كه اگر نظام سوسينوزدهم احساس م

ن تضادها كه نباشند يو تضاد منافع نخواهد بود، ا يشود و تضاد طبقاتيآزاد م يگريبند ماد
انسانها با هم جمع  يروهايجنگ نخواهد بود، جنگ و تضاد و استثمار كه نباشند، همة ن

ه بود ك ينها آرزوهائيشان به كار خواهد رفت، اما همة ايتكامل و رشد معنو يشوند و برايم
خواست انسانها را يكه م يستياليدم كه همان نظام سوسيقرن نوزدهم داشتند، و د يستهاياليسوس

و حزب  يك رهبر كرد و به صورت فردپرستيآزاد كند، پس از به وجود آمدن همه را بردة 
  .در آمد يو بعد به صورت دولت پرست يپرست

انجام  يم كاريخواهيا اگر مم": ش به ماركس نوشته است كهياز نامه ها يكيپرودون در 
 غمبريم، و دو مرتبه پين كار را بكنيخلق ا يآگاه يمتواضعانه باشد و فقط برا يليد خيم بايده
ك يانگذار يم و بنيل نكنيمردم، به آنها تحم ينداخته و خود را به صورت آمر و ناهيراه  ن يباز
ش دولت در يب تو فردا به صورت كن مكتين كه ايرا من از ايم زيا نشوين و فرقة تازه در دنيد
ش يم همان طور شد كه او پيديو د. "ترسميشود، م ين خداپرستيجانش يد و دولت پرستيايب
  .كرديم ينيب

 يديآزاد، به صورت مكتب جد ين امر در افكار و روحهاياز ا يانعكاس سرخوردگ
ت در برابر يبودكنندة مذهب است، كه انسان را به ع يجلوه كرد كه به قول خودشان هم نف
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ت در برابر يسم است، كه انسان را به عبوديكنندة ماركس يكشاند، و هم نفيان ميا خدايخدا 
  .كشانديدولت م

ن ييتع يهمة ثروتها در دست دولت باشد و دولت هم بدان صورت سلسله مراتب يچون وقت
دد، به صورت ل گريك سلسله مراتب ثابت و بوروكرات تبدين سلسله مراتب هم به يشود، و ا

بكند و  يتواند كارينم يچ انسانيگر هين نظام ديدر ا. شه حاكم در خواهد آمديك باند همي
چ كس يه يبرا يگر ثروت و امكانات ماليرا ديتواند خود را نجات دهد زيز نميچ وقت نيه

ند كه به يĤيدر م يالت وحشتناكيك تشكيوجود ندارد و همه به صورت كارمند وابسته به 
خ يت در تاريشخص يه اش نفين نظريكه اول ين مكتبيب است كه هميو عج. شوديختم م شوايپ

ن مكتب ي، به صورت بزرگتر-ندارد  يچ نقشيخ هيت در تاريد شخصيگويچون م -است، 
. شود يشان به اسم اشخاص ميمكتبها يو حت. ديآ يت در ميش شخصيدايرشد و پ يبرا

نها هم مرده ياز ا ياريسم، كه بسيسم، مائوئيم، تروتسكسيسم، كاستريتوئيسم، تينيسم، لنيماركس
م اصالً يگفتگو كن يو علو يسم و محمدياز محمد يم، اگر با كسيهست يما كه مذهب يول. اند
م و يهست يغمبرپرستين كه متهم به پيها ، با ايرا ما مذهبيم زيگوئيفهمد كه از چه سخن مينم
آنها كه  يم، وليندار يت پرستين اندازه عقدة شخصيه ام، بيدانيغمبر را باالتر از همة بشر ميپ

در  ين دخالتيت و قهرمان اصالً كوچكتريند كه شخصيگويكنند و ميم يت را نفيشخص
سم ياز فاش يگريك شكل دي، و يخ ندارد، مكتبشان به صورت رهبرپرستيو تار يبشر يزندگ
  .ديĤيدر م
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آن كه دو مرتبه مذهب را در  يكي. دانجام دا ياساس يليخ ين الملل دوم، كارهايجنگ ب
گر آن كه علم را از آنهمه ادعا انداخت و سوم آن كه يمطرح كرد، د يا به صورت جديدن

پاسخ  يو انسان يسم نتوانست به مشكالت اقتصاديرا ماركسيسم را از سكّه انداخت زيماركس
سم در قرن ياليستانسيالبته اگز. سم مطرح شدياليستانسين جا مسئلة رشد اگزيو از هم. ديگو

چرا كه اصالً (ز وجود دارد يز وجود داشت، در همان عرفان ما نيش از آن نيپ ينوزدهم و حت
ا مطرح شده است يد كه االن در دنين صورت جديبه ا يول)  است يك فلسفة وجوديعرفان 
انسان ر يصحبت كردن از غ يخ برايد كه همة تاريگويم. ه اش به خود آدم و انسان استيو تك

ن است كه  يا 1خواهد انسان را تابع او قرار دهديا اصالت خداست كه مياست و 
خود را بپا و : ديگويم يوجود خود انسان و به و يه كردن رويگردد به تكيسم برمياليستانسياگز

                                      
 

االن در . كند يگر است كه واقعاً انسان را از انسان بودن مسخ ميا مذاهب ديت يحيكه در مس يالبته بصورت رابطة خدا و انسان.  1
 يادا يگر مردك حتيكند كه ديت ميذلت انسان و خودش را تثب يكند، بقدر يش ميايكه در برابر خدا ن يز كسيدمان نمذهب خو

چ وجود ندارد و ينكه اصالً خود او هيك را درست كنند مثل ايخواهد كه ترافيا ميخواهد و يخودش را هم از خدا و امام م يقرضها
ز يچ چيد كه انسان در برابر خدا هيگو ياست كه اسالم م يز فلسفيچ چير از آن هيز غيچ چين هيز، اما  ايچ چيه: ستيك اراده نياصالً 
كه در  يآن فقر معنو. زش از خداستين همه چيز دارد و ايز ندارد بلكه همه چيچ چيست كه انسان واقعاً هين يآن بدان معن. ندارد

 يودش را بخودش نسبت ندهد كه دچار غرور شود و غرور فردخ يواقع ياست كه انسان ارزشها ين معنياسالم وجود دارد بد
د يز دارم و بايت و همه چيو مسئول يينايز ندارم، بلكه بعكس اراده، علم بيچ چيست كه من هين ين بدان معنيا. رش گردديبان گيگر

. ميد آنها را انكار نمايخداوند بدانم و نبا نها را منسوب بقدرتيد ايبا ياما از لحاظ فلسف. ندازميخودم بكار ب يزندگ ينها را برايهمة ا
ه يت و توسل و گريك والير از يز غيچ چيما ه. كند يم يكند نف يت ميرا كه قرآن تثب يانسان يمذهب االن ما ارزشها و كرامتها

  .است ينطوريهم ينش مذهبيا هم بيدر دن. ميندار
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ش يرون از خويشه به بيچرا كه چشم انسان هم. به خود برگرد و نگاه كن)  6(ست ين چيبب
ز، كه مذهب را رها  يو اكنون در نظام امروز ن. ثهيبه و خبيان، به ارواح طيدابه خ: بوده است

اد يز و زيده است و همة وقتش دنبال به دست آوردن فالن چيچسب يماد يكرده، به زندگ
رون رفته و دنبال مسائل خارج از يش به بيشود، از خود خويصرف م... گر ويز  ديكردن چ

كه فراموش شده است، خود انسان است  يزينجا چيدر ا. است يمسائل اعتبار يش و در پيخو
وب شدن و يم و متوجه مسخ و معيشياند يكه اصالً بدان نم. ك وجوديو من است به عنوان 

از اصالت  يگريز نوع ديسم نياليستانسين اگزيبنابرا. ميستيخود ن يوجود يل شدن ارزشهايتعط
  :ان شديپس سه جر. دادن به وجود انسان است

م را يعرفان، كه آن رابطة عظ ؛ياست در رابطة انسان و هست يمعنو يانيجر: ان اوليجر -
  .كنديانسان مطرح م ينيدر جهانب

كند كه يعرض وجود م يسم و در همة مكتبهائيسم، در كمونياليان دوم، در سوسيجر -
دو گروه و دو  يم رابطة طبقاتينها فقط به تنظيا. كننديتضاد صحبت م يانسان، نف يدربارة برابر

 يه دار و كارگر، و رابطة اجتماعيم رابطة دهقان و ارباب، سرمايتنظ: ك جامعهيقطب در متن 
  .كنديرا مطرح م يو هست يو انسان يكه عرفان رابطة جهان يدر صورت. كننديفكر م

ن هر دو رابطه باز انسان را فراموش يد ايگويسم است كه مياليستانسيان سوم، اگزيجر -
و جنگ  يه داريمسئلة عدالت و سرما: ندينمايم ير با آن موضوع خارجيا درگيد و كننيم

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


برابري، آزادي رفان،ع  

 www.shariatihome.com 77 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

اما هر دو خود . و امثال آن در عرفان يو معنو يبيسم و رابطة غياليدر سوس يو طبقات ياسيس
را كه هم مذهب و هم  يزيم و آن چيپس به خود انسان برگرد. انسان را رها كرده اند

 يآزاد يمن دارا. يانسان يم به آن آزاديبچسب. ميرند بچسبينسان بگخواهند از ايسم مياليسوس
 يل داده است و به جايسم همة ابتكارات را گرفته و به دولت تحويالياما سوس. ار هستميو اخت

د مرا يكند و سرنوشت مصرف و توليم يزيمن برنامه ر يو او است كه برا. رديگيم ميمن تصم
ن يكند، و بنابرايام م ينف يزيو برنامه ر يالتيمراتب تشكك سلسله يد و در ينماين مييتع

ك وجود خارج يخواهد از خداوند، كه يرا كه م يزيمذهب هم هر چ. رديگيز ميمرا ن يآزاد
م يبه خود انسان برگرد)  7. (كنديانسان را سلب م ين آزاديخواهد، و بنابراياز ذات او است، م

ز وجود ندارد و ين يعت، و خدائيگانه با طبي، بيهستعت ين طبيتو در ا. يم تو موجوديو بگوئ
ات است بچسب و آنها را يخود كه در ذات نوع يذات ين به ارزشهايست، بنابرايز نين يرابطه ا

تو . راب كن و به او بپرداز و بدان پاسخ گويخود را س يرشد و تكامل ده و آن دغدغة وجود
 يار و آزاديشوند و آن اختيده ميز از آن زائينو همة ارزشها  يستيشتر نيز بيك چيفقط و فقط 

ن يوجود داشته باشد اما اگر ا ين آزاديوجود دارند كه ا يهمة ارزشها وقت. مطلق تو است
 يقدرتها يبرا يا ز نخواهند بود، و تو به صورت بندهيرند آن ارزشها نيرا از تو بگ يآزاد
  .ا خدايدولت : بود يگر خواهيد

. ميبه نقاط ضعف آنها بنگر يعني. ميان نگاه كنين سه جرير به اگيك طرف دياكنون از 
كند و به ين است كه واقعاً انسان را از انسان بودن خارج ميا ينقطة ضعف مذهب موجود رسم
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آورد،  يند در ميكه خارج از قدرت او يبيغ يروهاين يملتمس، برا يك بندة گدايصورت 
  .ميشناسياست كه ما االن م ين مذهب رسميا. كنديگانه و خلع ميش بيانسان را از ارادة خو

وصل كرده اند و در عمل هم به  ين است كه آن را به ماده گرائيسم ايالينقطة ضعف سوس
و اصالت دولت هم بعداً به صورت . و اصالت دولتش در آورده اند يصورت دولت پرست

مثل  يشعوريملة بك آدم عيس دولت و رهبر در آمده است و اكنون اگر رهبر ياصالت رئ
است از  يك بحث علميسم كه ياليمان را در رابطة با سوسيد تمام افكار فلسفين باشد باياستال
  .منزَل است يگر وحيز نوشت ديو هر چ! مياموزيرهبرمان ب يآقا

 يانسان و آزاد ين است كه هر چند به اصالت وجوديز نقطة ضعفش ايسم نياليستانسياگز
كند و به وجود خود انسان يم يرا نف يخدا را و مسائل اجتماع يتوق يكند، وليه مياو تك
چ يرا انتخاب كنم و ه يزيمن آزادم كه هر چ يوقت. گذارديگردد، انسان را در هوا معطل ميبرم

ل خوب را انتخاب كنم يشود كه به چه دلين سؤال مطرح ميا. هم وجود ندارد يگريمالك د
من اكنون در . سؤال من ندارد يبرا يل و پاسخيچ دليه سمياليستانسيم؟ اگزينما يو بد را نف

 يم، آزاديخود نما يا مردم را فدايمردم كرده و   يتوانم خود را فدايهستم كه هم م يريمس
 يليرا دليد كه كدام را انتخاب كن زيگويسم نمياليستانسيم؟ اگزيهم دارم، كدام را انتخاب نما

 تاًجينت. ست است و نه خداپرستياليرا نه سوسيد، زد كدام را انتخاب كن وجود نداريكه بگو
هر كثافت  يĤورد كه آزاد براياروپا در م يستهاياليستانسيكند و به صورت اگزيانسان را آزاد م

كه جهتش مشخص نباشد، باز به صورت ذلّت و  يا يفرد يچرا كه آزاد. اند يفرد يكار

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


برابري، آزادي رفان،ع  

 www.shariatihome.com 79 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

ف يكث يك نوع آزادياش  ية قطعجيد و نتيĤيك منجالب فساد و كثافت در ميتنزّل در 
  .باشديم

  :ة مثبتشانياما در رو

نطق و . ستياگر عرفان وجود نداشته باشد و انسان دغدغه نداشته باشد، اساساً انسان ن -
كه  يقبل يامروز ثابت شده است كه آن حرفها. ستيفكر و هوش عالمت انسان بودن ن

االن . كند مزخرف استيعقلش كار م كنند و انسان است كه بايزه كار ميوانات با غريح
جه برسند كه سقراط و ينند تا به نتيچيرا م يارانه مقدماتيهوش يم كه به قدرينيبيرا م يواناتيح

شود گفت يزنند كه نميتازه م يهم ابتكار يرسند، در هر حادثه ايافالطون هم به گردشان نم
  .ن نطقيهمچن. است يزيغر

ب يكند آن دغدغة در برابر غيوانات جدا ميرا از همة ح به نظر من آنچه كه واقعاً انسان
 ياز آنچه هست به سو يز وياز او و گريعت نسبت به وجود و نيطب يآن نارسائ يعني.  است

ن امر اصالً همان يا. د باشديندارم آنچه كه با يست كاريا نين كه هست يبه ا. د باشديآنچه با
كه  ينيها و پروتئياست كه از كالر يو و حرارتريعشق ن. انسان است يو متعال يجلوة معنو

كند و يدارد كه تمام وجود مرا ملتهب م يدانميك منبع نمي. شوديده نميشود زائيوارد بدن من م
تر و باالتر از سود به من يمتعال يعشق ارزشها. كنديش وادار ميخو يبه نف يگدازد و حتيم
گنجد و اگر عشق از انسان گرفته يهم نم يميوشيو ب يو ماد يكيزيه فيچ توجيبخشد، و در هيم
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 يد كه فقط به درد دستگاه هايآ يدر م يك موجود منفرد و منجمديبه صورت  يشود، و
ك ي يعاشق بودن، به معن يآدم بودن به معنا يشود، وليمهندس و دكتر م. خورديد ميتول
در درون )  را ساخته اندبزرگ  يخ و انقالبهاي، انسانها تارين انرژيكه با هم( ير ماديغ يانرژ

در ارشاد مطرح كردم و از بچه ها  يمن سؤال. رودين ميرد و آن التهاب از بيميو فطرت آدم م
ل ين دليجاد كنم و به ايا يفكر يريخواستم درگيم! دم، چند نفر جواب دادند، گفتم نهيپرس

خواست كه از بلند شد و  يشخص. اعتراض كرد يتين والين مؤمنياز هم يكي. دادميجواب نم
امده ام كه همه را يمن گفتم آقاجان من ن. ميم و همه را راحت نمايهمان اول جواب را بگو

نم كه همه را ياك و هروئيراحت كنم، من آمده ام كه راحتها را ناراحت كنم، مگر من تر
خواهد يم ياگر واقعاً كس. نوشته شده دارند يستم كه جوابهاين يمن از آنهائ. راحت كنم

ان يآرام را ناآرام كند و در م يراحت را ناراحت، و آدمها يد آدمهايانجام دهد با يتخدم
جاد شك ين مردم اياز ا يان بعضيواهللا در م. جاد كنديا يريمنجمد تضاد و درگ يآدمها

به افراد  ين جوريكه ا ينيقيرا آن يز. نيقيجاد ياست هزار مرتبه بزرگتر از ا يكردن خدمت
 ينيقيون مسلمان يليهفتصد م. ارزش ندارد ينيقين يد، مادة مخدر است و چنه شوين و تنقيتلق
 يآن كه بعد از شك و دلهره و اضطراب و درد به وجود م. م كه دو پول ارزش ندارنديدار
  .د، ارزش دارديآ

  .مان بعد از كفريا -
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ن بوده و يقيخ همه اش يبعد از كفر و بعد از انتخاب ارزش دارد، و االّ  در طول تار يآر -
  . كنديندار حمله ميقيبه  "کاَن الّناُس اُّمًة واحدةً "ه ين آيا. هم نداشته است يچ ارزشيه

. دنديچريتشان آرام ميجاد بحث كردن آمدند، و االّ  مردم در  خريا يغمبران براياصالً پ
انسان،  يو فكر يان روحيجر ينة اساسين سه زميالمقدور خالصه كرد تا ا يحت يستيبا
عرفان به دنبال عشق . صالت وجود، اصالت عدالت و اصالت عشق و عرفان مشخصتر شودا

كند و بر آن يجاد مياست كه در انسان حركت ا يرماديغ يآن انرژ يعشق به معنا. است
ن انسانهاست و يب يو عدالت ماد ينهضت بعد بر اساس عدالت طبقات. است ياساس مبتن

  ... .انار انسيو اخت يآزاد يبه معن يسوم

همة (م يرا در سه كلمه خالصه كن يان اساسين سه جريد ايكنم كه باين فكر ميبنابرا
 يشة تجلّيعشق كه ر يكي) : ن سه اصلنديا فرع از هميا پرتند و ي يگر بشريانات ديجر

ن ملتها و يب يدوم عدالت ماد. از همان است ياست و مذهب هم جلوه ا يعرفان يمكتبها
ه يتك يو سوم اصالت وجود انسان به معنا. يداخل يو رابطة استثمار يتعمارطبقات در رابطة اس

به خود  يار و آزادي، و اعطا كردن اختيانسان يارزشها يو نوع يكردن و برگشتن به درون ذات
من "ش به آن يرشد و كمال آن، و چشم گشودن به خود ذات آدم، و گرا ي، برايانسان "من"

، به قول آنها، يرود، و در درون نظام مذهبين مياز ب يه داريماكه در درون نظام سر "يوجود
روشنتر شدن بهتر  يبه نظر من برا. شوديم يبعد كي يستياليشود، و در درون نظام سوسيم ينف

كه االن وجود دارند،  يان، به همان صورتين سه جريهر كدام از ا -م ياست فرد را مثال بزن
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توجه دادن به  يعني. ان حال عامل انحراف انسان استك عامل تكامل انسان است و در همي
ت ناقص يك نوع هداي. موديد پيكه با يگرياست و غفلت از جهات د يك جهت متعالي

  .است

كند يجاد ميا يو روح ي، روانيمتعال يو ارزشها يمعنو يتهايك حساسيانسان  يعرفان برا
كه در  ياز فاجعه هائ يعضاو را از ب يدهد، وليكه وجود و روح او را رشد و كمال م

كه در گوشة خلوت  يدرست مثل مرد. كندياعتنا و كور م يگذرد غافل و بيرامونش ميپ
رود، اما يم يو روحان ي، به معراج معنويش، تا آسمان و تا سدرةالمنتهيخو يو معنو يروحان

نحطاط و جهل و فساد و ا يناموس يوار خلوتگاهش، ظلم و فاجعه و فقر و بيدر پشت همان د
رابطه اش را به طور  يعنيشود، ياو اصالً خبردار نم يگذرد، وليات انسان ميانسان، همة معنو

ك نوع يانسان به  ين نجات و رستگارين است كه ايا. كنديطش قطع ميت محيبا واقع يكل
ن چه ين است كه تنها به بهشت برود، اما ايشود، و هر كس در تالش ايل ميتبد يخودپرست
زة احساس يكه غر يوانيك حياز  ي، و حتيف ماديك آدم كثياست كه از  يهشتجور آدم ب

درست است كه از . القلبتر است يگران قسيگران دارد، نسبت به سرنوشت ديترحم نسبت به د
 يرود، اما به هر حال خودپرستياضت كه راه خدا و بهشت است ميق عبادت و اخالص و ريطر

وان ياست و آدم خودپرست از ح يد باز آدم خودپرستاگر به بهشت هم برس ياست، و حت
ست، انسان بودن و به بهشت رفتن مهم يبهشت رفتن مهم ن. وان هم دارديبهشت ح. نتر استيپائ

توانم خود را واقعاً از ارادت و يچ وقت نمين است كه من هيبه هر حال مسئله ا... است و االّ 
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نها قرار يدر برابر ا يوقت. دور نگهدارم يمولوو  يزيمثل شمس تبر يمان و اعتقاد به مرديا
. دارند ين عظمتيك چنيد قرار گرفته ام، يك خورشين است كه در برابر يرم، مانند ايگيم

كه تاكنون  يدر صدر همة موجودات انسان ين است كه وينم، مثل ايب يرا م يمولو يوقت
فته است، اما وجود او در قرار گر يت انساني، شخصي، روحيم، از لحاظ رشد معنويشناسيم

 يرا او به قدريندارد، ز يچ فرقيبتش هيش با غيزمان خو يا جامعة اسالميه يا قونيجامعة بلخ 
رامونش نه ظلم، نه جنگ يخودش محبوس است كه در پ يو اله ينة معنويدر محدودة قرنط

زمان جنگ  يه شاعر فرانسويمانند گوت. كنديز را حس نميچ چيرا و ه يبيمغول و نه جنگ صل
نم تا يدهم كه بنشيح مينم، و ترجيدهم كه بخوابم تا بنشيح ميمن ترج": ديگوياست كه م

ند همة جهان را فرا يدهم در خانه بمانم تا به كوچه بروم، و از جنگ كه گويح ميستم و ترجيبا
حال  به هر. "شة پنچرة خانه ام را بشكنديش ين كه گلوله ايشوم، مگر ايگرفته است، باخبر نم

گر، در برابر يدا كند، و از طرف ديپ يك طرف رشد معنويچگونه ممكن است كه انسان، از 
  تفاوت باشد؟ينقدر بي، ايهيار ساده و بديبس يز معنويك چي

ز يرآميشة خرافه و پوچ و تخديكند، عرفان را از ريقضاوت م يك بعديكه  يآن كس
م ينيبيم ياز طرف. ميهمة ابعادش را نگاه كنم و يك مسئله بگرديم دور يخواهيما م يداند، وليم

ساخته  يبه اندازة عرفان، انسان متعال يچ مكتبيكرده است، در ه يك رابطة متعاليجاد يكه ا
، يچ مكتبيه آنها را در هيرا به ما عرضه كرده اند، كه شب يما انسانهائ يعرفان يمكتبها. شودينم

ت يشخص يوقت يبزرگ ساخته اند، ول ي، قهرمانهابزرگ يانقالبها. مينيبينم يچ انقالبيو در ه
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ستند تا با هم اسمشان ياس نيم، اصالً قابل قيكنيسه ميخود مقا يت عرفانيآنها را با شخص يانسان
هست،  يكه در هر وجود يا يشخص يها، ضعفها، هوسهايكردن آن خودخواه ينف. ميرا ببر

شة آن عشق و عرفان و يسازد و سرانجام ريعت مرا ميكه طب يروهائيو اساساً مبارزه با تمام ن
م كه از طرف ينيبيمعذلك م. ستندين يكوچك يزهاينها همه چيانسان، ا يو ذات يالتهاب وجود

جالّدها، و  يبرا ين چشم روشنيجاد كرده است كه بهتريو پوچ ا يك انسان منفيگر يد
ن يون ايشه مديخ هميو گردنكشان تار. نهاستيظلمها، و ارتجاعها و استعمارها و امثال ا

  .نداشته اند يكار يچ كسيرا به كاسه و كوزة هيبزرگان بوده اند، ز

و چه  يسم، چه مادياليم كه سوسينيبيرا م يجوان: دارد ين حالتيز چنيسم نياليسوس
ت ينهاين جوان بيوجودش را فراگرفته است، ا يسراپا -است  يكه عموماً ماد - يرماديغ

رد نخورد، و اگر خورد، او يگيرا كه كارگر م يتومان يج تومان از سوسواس دارد كه ارباب پن
ك يك مظلوم، ياحقاق حق  ي، عشقش را براي، جان، هستيحاضر است كه تمام زندگ

قرار  يك انسان مورد بررسين جوان را به عنوان يهم ياما وقت. ك دهقان بدهديكارگر، 
ن دو طبقه يب يو رابطة اقتصاد يستيلايكه فقط به مسائل سوس يم ويكنيم، مالحظه ميدهيم
در داخل جامعه اش،  ين رابطة طبقاتياش به ا يكجانبه و انحصاريشد، در اثر توجه يانديم

به  يو يو انسان يوجود يازهايك موضوع خاص شده و همة ارزشها و ابعاد و نيمحصور در 
را كه  يا كسي ن درست است؟ من هر وقت كه فالن شاگرديا ايآ. ده استيل گرديتعط يكل
 يمسئلة استثمار طبقات يبرا ينهمه دلهره و اضطراب و ناآرامينم كه ايبيا دوستم را ميشناسم، يم
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ن يسنجد و شب و روز جز به ا ين رابطه ميچة هميدارد، و همة مسائل جهان را فقط از در
و  يو فداكارثار ين حد از استعداد و ايشوم كه او كه در ايش متأسف ميشد، براياند يمسئله نم

ده و آرمان است، چرا از آنهمه يو ا يك معني ينقدر جانباخته براي، و ا 1است يت گرائيمعنو
گر يرشد ابعاد د يانسان برا يخ و مذهب و به هر حال در زندگيكه در فرهنگ و تار ياتيتجرب
در  يشد؟ و بعد هم به صورتياند ين مسئله نميوجود دارد، محروم است، و جز به ا يانسان
است،  ياستمدار و در فالن جا، كه نقل قول سادة روزنامه ايك نقل قول فالن سيد، كه يĤيم

 ين ارزشهايهمة آن حرفها و تمام ا. كنديجاد ميا يشتر از تمام مثنويب يدر او التهاب و اشباع
در افراد  ياخالق ين رشدهايهستند و تمام ا يمعن يش پوچ و بيخ بشر برايدر تار يمعنو
فداكار و قهرمان و  يست، وليست نياليكه از لحاظ او سوس يانسان. او مجهول اند يبرا يانسان

 يش را فدايماد ياست، و همة زندگ يباكيدر اوج ب يضد استعمار است، و از لحاظ معنو
م ينيبيم. تواند ارزش او را بفهمديك پول ارزش ندارد، و اصالً نمياو  يكند، برايده اش ميعق

كند، همة ياش، خلع ميانسان را از همة شاخه ها و انشعابات گوناگون وجودسم هم ياليسوس
شه و يدهد كه از ريدارد و آن را آنقدر گسترش ميك شاخه را نگه ميتراشد و فقط يآنها را م

، يو متعال يار عاليك بعد بسيدر  يكند، حتيم يك بعديد و انسان را ينمايشتر رشد ميتنه ب

                                      
 

 يمعنو يدهد، امريرا م يمعن يعنيو جانش  ياو كه زندگ يبرا ياست ول يماد يآن كارگر امر ين مسأله برايرا كه ايز.  1
  .است
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ت ين در جهت حساسي، و ايت اجتماعيآن در جهت حساس يمنته. درست مانند عرفان
كه در پرستش  يحاال انسان. رونيچه است به بيك دريبه هر حال باز . يو جهان يوجود

گانه از خودش است و اصالً اراده يب يكتاتوريسم و در دياليا در مكتب سوسيب و يآسمان و غ
پول او را خورده است و لذتها و  يوئگانه و پولزده شده است و گيب يندارد، در نظام اقتصاد

و چنانچه لذتها و مصرفها را از . گانه اش كرده اند كه وجود ندارديب ي، به قدريمصرف پرست
ه ين، سرماين انسان را كه امروز ماشيا. مانده اش صفريچ است، و باقيد اصالً خودش هيرياو بگ
كنند، يگانه مياو را از خودش ب ،يو مصرف يماد يو زندگ يادار ي، نظامهايكتاتوري، ديدار

است كه اصالت وجود از انسان  يشين ستاين بزرگتريگرداند، و اياصالت وجود به خودش برم
  .كنديم

انسان را دوباره مطرح  يانسان، و رشد فطرت، و آن من متعال ياصالت وجود، باز آزاد
 يانسان يبه خودآگاه ك نوع بازگشتين يا. شناسانديكند و آن را ميه ميسازد و بر آن تكيم

، و خواندن يك نوع رستگارين يبنابرا. ن رفته بودياز ب ياست كه در طول زمانها و قرنها به كل
 يك وجهة معنوياما . است يو ماد يفكر ين نظامها و بندهايبه فالح و آزاد كردن انسان از ا

سم ياليستانسي؟ اگزد انجام دهميكه آزاد شده ام، چه كار با ين است كه اكنون، منيگرش ايد
خواهد دست يكه م يكس -نجا دو مرحله وجود دارد يدر ا. ندارد ين سؤال جوابيا يگر برايد

بعد از آزاد  يبرا يد برنامه و جهت و هدفيمرا گرفته و عوامل فرار مرا از زندان فراهم كند، با
كه در  يوقت. دبه من نخواهد بو ين صورت، آزاد كردن من خدمتير ايشدنم داشته باشد، در غ
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گر معلوم يشود، و در آنجا د يل به آوارگي، تبديد آزاديست، شايمن ن يبرا يرون كاريب
د كه مالك و جهت يايدر ب يبه صورت ياگر آزاد. ، خدمت به من باشديست كه آزادين

سم ياليستانسيشود و بعد به صورت اگزيم يل به پوچياست، و بعد تبد ينداشته باشد، آوارگ
  .ش گشتن استيبر به دنبال حشيده آلش در نپال و در تنگة خيد كه ايآ يمدر  يغرب

در عمق خصلت انسان هست و اساس  يقيو حق يو واقع يان اساسين سه جريبه هر حال ا
ك طرف عشق و عرفان است و از طرف ياز : ياز وجود انسان است، به صورت سه تجلّين
و از طرف سوم، اصالت . است  1ستميو بقرن نوزدهم  يبه شكل نهضتها يگر عدالتخواهيد

كه  ين نظامهائيفرار از ا يبه دنبالش هستند، برا ياست كه االن روشنفكران اروپائ يوجود
  .بازگشت به انسان يكنند، و برايم يانسان را نف

است  يخواهد انسان را به فالح ببرد، انسان و مكتبيا مكتب كه مين انسان ين كاملتريبنابرا
ك مكتب وجود داشته يدر  ين سه بعد اساسياگر ا. را در خود داشته باشد ياد اساسن ابعيكه ا

گر يبعد د يك بعد، بعد منفيرا يچ كدام از مكتبها در آن نخواهد بود، زيه يمنف يباشد، بعدها
 ين سه بعد جدا از هم به صورت مكتب در آمدند، آن جهت منفيكه ا يوقت. كنديرا جبران م

                                      
 

ظلم و  يكه قربان –ن يالت يكايقا و تمام امريا و تمام افريستم در سطح آسيكه در قرن نوزدهم در سطح اروپا بوده و در قرن ب.  1
  .دا كرده استيگسترش پ –اند  يه داران جهانيسرما ياستثمار و بهره كش

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


برابري، آزادي رفان،ع  

 www.shariatihome.com 88 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

تواند يگر نميشان د ين سه بعد با هم باشند، جهات منفيشت، و اگر ااش وجود خواهد دا
ام توجه  يت اجتماعيست، به مسئولياليك سوسيشتر از يمرا ب ياگر مكتب. وجود داشته باشد

اگر عرفان مرا از  يعني. غافل نخواهد كرد يت اجتماعيگر عرفان مرا از مسئوليدهد، د
خود مشغول كند، اعتقاد به  يو معنو يتكامل وجود د، و فقط بهينما يبر يت اجتماعيمسئول
گران يدر برابر د يت اجتماعيگر مكتب من است، مرا غافل از مسئوليك بعد ديكه  يبرابر

خواند، و از يخود م يوجود يك طرف سارتر مرا به آزادياز : خالصه آن كه. نخواهد كرد
عرفان و عشق،  يواند، و از طرفخيگران ميد يت اجتماعيسم مرا به مسئولياليگر سوسيد يطرف

ن التهاب يخواند، و ايم يو نوع يوجود ي، سرنوشت نهائيرابطة مرا با عالم وجود، زندگ
اكنون اگر من كه . دهديام را به من م يوجود يمن فرد يحت اءو ماور ياجتماع يماورأ زندگ
ن يبر داشته باشم، اهر سه را در  يامروز در مكتب ين زندگيكنم، در ايم يستم زندگيدر قرن ب

م، به يو اگر نمونه بخواه. ن خواهد كرديمرا تضم يمكتب رشد هماهنگ و متعادل و چند بعد
اسالم . كنديه ميهر سه بعد هماهنگ با هم تك ين است كه روينظر من اسالم ارزشش در ا

ا ام. جوهرش عرفان است)  رهيت و غيحيمثل مس: گريد يمانند همة مذهبها(شه و روحش و ير
گر، و يسرنوشت فرد د يگران، و حتياست و سرنوشت د يه اش به مسئلة عدالت اجتماعيتك
ن است كه همة انسانها ي، مانند ايكرد اءيو اح يگر را زنده نگهداشتيك فرد ديد اگر يگويم

)  8( ين است كه همة انسانها را كشته اي، مانند ايرا كشت يك فردي، و اگر يكرده ا اءيرا اح
ك امر يا مسئلة ربا كه يت دارد،  و ين اندازه حساسيگران، ايت به رابطة من و دنسب يعني
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. ، از مشرك و منافق ندارد) 9(كه از رباخوار نفرت دارد  ياست، به صورت يو طبقات ياجتماع
كنم و يم ياست كه در آن زندگ يو رابطة من با جامعه ا يه اش به مسائل اجتماعينجا تكيدر ا

كه سارتر از آن صحبت  يدر مورد مسئلة وجود. ت داردين امر حساسيبه ادهد كه ينشان م
است كه انسان را از وجود  يعرفان ي، و حتيرسم يكند اسالم درست برخالف آن مذهبهايم

است كه وجود انسان را  يدي، تنها توحيد اسالميچون توح. ندينمايم يخود در برابر خدا نف
كه خود  ياسالم را آگاهانه و آن طور يست كه خدايس نچ كيه. كنديدر برابر خدا، اثبات م

جاد يو در همه ا يعه و سنّيدر ش ينيكه وراثت احساس د ينه آن طور -كرده  ياسالم معرف
خود،  يمانش را از اسالم گرفته باشد، و در برابر خدا، به وجود متعاليبشناسد، و ا -كرده است 

وانات كامل يش را از سطح حيدرجة كمال خو يالنبرد، و تع يخود با خدا پ يشاونديو به خو
شود، در رابطة يكه به فرد داده م ينهمه كرامتيا. احساس نكند يشده، به سطح درجة خدائ

نهمه عظمت و رشد و كمال ياست، كه انسان ا يد اسالميتوح يبا خدا. است يديتوح يانسان
و . دهديز به او ميكرامت را نن حال كه عشق وجود دارد، خشوع و عظمت و يدر ع. كنديدا ميپ
است كه فقط  يقو ير از آن خداين غيا. روديدهد كه از سرحد موجودات فراتر مين حد ميبد
دارند،  يان قوير خدايفق يانسانها": ديگوير باخ كه ميبه قول فو. كنديش را اثبات ميخو

ن رابطة انسان و يا ."تر استيشان قدرتمندتر و قويرترند، بدبختترند، خدايانسانها هر چه فق
كه بر عكس آن، يدر صورت. است ين مذاهب موجود رسميو هم يخداوند مذاهب عرفان

 يزانيبرد، به ميم يش پيخو يبرد، به غنايم يش پيكه به فقر خو يبه اندازها يديانسان توح
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كه به  يزانيكند، به ميرسد، غرور و افتخار و كرامت در خود احساس ميكه به خشوع م
ن يبنابرا. رسديگر ميان در برابر هر قدرت، نظام و رابطة ديشود به عصيم ميخداوند تسلت يعبود

چ يو اثبات شدن، ه يان انسان و خدا وجود دارد، و آن نفيك رابطة واقعاً متضاد، ميدر اسالم، 
 يك موجود خدائيل به ين حال است، و اصالً محو شدن و تبديز شدن در عيشدن و همه چ
ن است كه اگر احساس تعصب يو مجموعه اش ا. است يعيو طب يماد يشدن در زندگ

 يما شناخته شده است نمونه و تجلّ يكه برا يم كه خود عليگوئيم 1نشود يو مذهب يفرقها
، كه انسان را به يماورائ يآن انرژ يعنيهم به عنوان عشق، ) 10.(ن سه بعد استيكامل ا

ن عشق يمنبع فوران ا يو. كشانديم يماد يدگدر زن يرابيو ناس يريدغدغه و التهاب و ناس
د است كه يشد يالتهاب و يبه قدر. گر آنهمه التهاب وجود ندارديچ كس دياست و در ه

م كه به خاطر يكنيال ميشعورها خيزند كه البته ما بياد ميابان فريكند، و در بيغش م يگاه
كه خود  يست، در صورتفدك ا يا برايخته اند و ينه به جانش رياست كه در مد يدردهائ

ر قابل تحمل يش غيستن برايزند و بودن و زياد ميك آتشفشان فريوجود ملتهب است، و مثل 
سپس، بعد . كنديب پرتاب مين و زمان به طرف غين حد او را از سطح زميعشق تا ا. است

به Ĥورد، كه نسبت ين ميكند و پائيم ينيو حساس و روزمره و ع ياسيس يگر، او را تا حديد
ك زن ي -او مظلوم واقع شده است  يكه در حكومت امپراطور يا زنيم، يتيك يسرنوشت 

                                      
 

  .ميستيبه آن متهم ن يم، وليكنم ما متهم به ضدش هست يفكر م كه اقالً.  1
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آن اندازه  ياستمدار مسئوليست و سياليچ سوسيدهد كه هينشان م يتيچنان حساس - يهودي
 يكه در حكومت من زن -ن درد يد، از ايگويكه م يبه اندازه ا. دهدينشان نم ينيت عيحساس

ن فاجعه آن يرا كه درد ايد، زياگر مردم، سرزنشم نكن -واقع شده است مظلوم و مورد تجاوز 
وجود  ين تجلّيبهتر يعني، يو باالخره از لحاظ وجود. ك انسان را بكشديقدر هست كه 
ن رشد ي، فراتر از همة موجودات است و به عنوان آخريك موجود انساني يانسان، به معنا

 - يو رب النوع يو نه انسان هوائ - ينين انسان عيانسان، هم يو فطر ي، مادينيع يارزشها
كند، از ين ارزشها و كرامتها، مياش به ا يكه در مكتب و زندگ يه اين است و تكيكاملتر يو

و اصالت  يبعد اصالت وجود يعني -ن سه بعد ياگر واقعاً مكتب را از ا. همه روشنتر است
م، به نظر من، به ينگاه كن - يانسانذات  يبه عنوان چراغ درون -عدالت، و اصالت عرفان 

گر آن يشود، ديست كه مياليبچة ما، سوس. ميزمان خود را رفع كرده ا يازمندين وجه، نيبهتر
در  يگر به قدريشود، ديعارف مسلك كه م. شوديش، نابود ميو حالت معنو ياحساس عرفان

از  يوقت. شوديز ميرت انگز، نفيشود كه اصالً همان عرفانش نيرت ميغي، بيبرابر مسائل اجتماع
ل يرسد، تبديم يستياليستانسياگز يانسان، و آزاد يدارد، و به آن من وجوديهر دو دست بر م

  .شوديم يمنف ين، و پوچگرايو كافه نش يست فرنگياليستانسيو اگز يپيبه ه

من معتقدم كه اگر به هر كدام، و . و ذات زمان ما هست ياز، در ذات آدمين سه نيا يبار
ة  يتك. ميغافل مانده ا يگر انسانيافتاده، و از دو بعد د يدر چاله ا -فتم يهر كدام از آنها ب در

بلكه . ستين يقت پرستيست و تنها حقين مكتب، تنها كشف اسالم نيهماهنگ و آگاهانه به ا
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، ن سه چشميم، و با ايرياز انسان امروز بگيرفع ن يه را براين هر سه ماين سرچشمه، اياگر از ا
  .ميز عمل كرده ايخود ن يت اجتماعين حال به مسئوليم، در عياسالم را نگاه كن

  

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


  

  

  

  

  ديتوح - عشق

      

عنوان . دارد "عشق"است كه عنوان  ين متن، نوشته ايا
در قسمت . ميمتن گرفته ا ين جمله هايگر را ما از آخريد

، عكس صفحة اول و آخر متن چاپ شده يعكس ينمونه ها
                                             .است
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، جهان يدگاه فلسفياز د: اول: كنميم يدگاه تلقيرا از دو د يخداپرست. ام"خداپرست"من 
. نميبيدار م يزنده و معن يكرين كور، كه پيروها و قوانياز عناصر، ن يرا نه مجموعه ا

 يكند و اراده اياحساس م. فهمديكه مابد ي يم يي يخداپرست آگاه، خود را در برابر هست
د كه انسان خود را با او ينمايم يعت را ابلهيطب يمايفقدان خدا س. آگاه بر آن حاكم است

كند كه انسان خود را در آن يم يكرانه ايرا قبرستان ب يبت خدا، هستيغ. كنديحس م "گانهيب"
 "يمعن"ا دانست، اگر جهان فاقد  توان از جهان جدينم -به هر حال  -انسان را . ابدييم "تنها"

سازد يز پوچ ميرا ن "يزندگ"پوچ،  "يهست". موهوم است "انسان يمعن"باشد، سخن گفتن از 
از آن  رو كه  -ز يعبث است، همه چ "بودن"كه  يهنگام. رسديم يز به پوچيو ناچار انسان ن

كه از شعور، اراده و   يتوان در عالمينم. عبث خواهد بود -از بودن است  يده ايپد يزيهر چ
 يشه در عمق هستيت انسان، كه ريمسئول. سخن گفت "ت انسانيمسئول"است، از  يجهت عار

 يا ارزشياست  يستيده آليو ا يك مفهوم ذهنيباشد،  يگاه وجوديه و پايپا ينداشته باشد و ب
ل يدلن يندارد و تنها به ا يه عقليو توج يل منطقيكه تاب تحل يتحكّم يو دعوت يمصنوع
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وجود خواهد داشت كه مورد قبول باشد  ين، تا وقتيمقدس است كه مورد اتفاق است و بنابرا
افراد بر احساس  يكه رشد عقل يند و هنگاميآن را بستا يو وجدان اخالق يو روح اجتماع

 يارزشها"و  "يمقدسات اجتماع"افت و يغلبه  يموروث يو سنتها يو روح جمع ياخالق
ح يتشر يعاطفة منطق عقل ير سرانگشتان خشك و بيدر ز "يعاطف يزه هايانگ"و  "ياخالق
خواند و نثار يگران فرا ميد)  يبرا(ش به يكه فرد را به فدا كردن خو - "ت انسانيمسئول"شد، 
ت، ملت، يبشر ي، رفاه، لذّت و زندگيخود را در راه آزاد يزندگ ي، رفاه، لذت و حتيآزاد

زادة پندار  يبه صورت پند -كند يم يتلق "لتيفض"فردا  ياا سرنوشت نسلهيطبقة محكوم و 
خود را  "چرا؟"ك يف و سادة يد، آنچنان سست و پادرهوا كه در برابر حملة ضعيآ يدر م

 يت از روح جمعي، مسئوليكيمكان يعتيو در طب يماد يشود، چه، در جهانيبازد و مات ميم
 يكه برا يكند، در حاليل ميتحم ينسانآن را بر افراد ا يرد و مصلحت اجتماعيگيسرچشمه م

رون از ذهن فرد يب ينيت عيشه در واقعيزند و ريت از عمق عالم وجود سر ميخداپرست، مسئول
 يعتياست كه در طب يانسان خودآگاه يو معقول و جبر يعيو سنّت جمع دارد و حالت طب

شر است و  ر ويز خيكه هدف دارد، حساب دارد، صاحب دل و صاحب تم -زنده و آگاه 
، عكس ي، عمليدارد و در قبال هر انتخاب يش معنيبرا يكند، و هر حركتيفهمد و حس ميم

شه يابد كه همي يم يداريشه بيشه باز و هميهم 1ر نگاهيخود را در ز -... دهديالعمل نشان م
                                      

 
  )ن( ينگاه: در اصل .  1
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د، متعهد و در قبال نه تنها هر يشه مقياست كه خود را هم يو منطق يعينگران او است، و طب
گذرد، مسئول احساس كند و در يكه در نهانش م يشيشه و احساس و گرايملش، كه هر اندع
ك جامعه، كه يان افراد يو نه در رابطة م يت نه ساختة مصلحت جمعين صورت، مسئوليا

 يمعن "ارادة آگاه جهان"و  "ارادة آگاه  انسان"ان يبرآمده از ذات عالم وجود و در رابطة م
  .شوديم

 - كند يم ياراده و هدف معرف يشعور و دارايروح و ذيعت را ذيجهان طب باور خدا، كه
به  ييينيب جهان –خرافه پرست  يهاينش مذهبيروح و ب يستها و اقتضاياليماتر يبرخالف ادعا

را انتساب علم يجهان سازگارتر است، ز "بودن يعلم"دهد كه با اعتقاد به يخداپرست آگاه م
به جهل و جمود،  -قاً بر آن استوار است يعت دقين طبيقوانكه ساختمان جهان و  -و منطق 

ن يمان به ايمان به وجود عقل مطلق در عالم، ايكه ا ينامعقول و ناموجه است، در حال ينسبت
است كه ماكس  ين معنيكند و بديه مياصل را كه عالم، مطلقاً بر علم بنا شده است توج

 يجهان ماد] بر[حاكم  يقتيآن رو كه به وجود حق، از 1چون يد دانشمند نابغه ايگويپالنگ م
ن كه ينكرد، اما كپلر، با ا يك، كاريزيدر علم ف يمان نداشت، جز كشف چند قانون جزئيا

                                      
 
  )ن. (است ياسم در اصل خال يجا.  1
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د شد و از يك جديزين اصل مؤمن بود، خالق فينداشت، چون به ا يو يبه درخشندگ ينبوغ
  ."مان داشته باشديد ايشود بايمهر كس وارد : بر سر در معبد علم نوشته اند"ن رو است كه يا

از . مطلق است يمتعال يارزشها ياز تمام ي، خدا مجموعه ايدگاه انسانياز د: دوم
ل بحث كرده يم به تفصيدر درسها Utile] مند[ "سود"و اختالف آن با  Valeur "ارزش"
  .ام

شة ياند فارغ از -است كه انسان  يو ماورائ ياخالق يلتهايو فض يارزشها مقدسات انسان
و  "حرمت"شان يآورد و برا يس فرود ميم و تقديدر قبال آنها سر تكر -ان يسود و ز

 يكه برا يار نفعيرد، آن را با معيگيكه قرار م يده ايدر برابر هر پد. قائل است "قداست"
ز ين ياستثنائ يده هائياما پد. گذارديمت ميدهد و قيدارد مورد قضاوت قرار م يو يزندگ

ابد و خود ي يش ميخو يش و منافع فرديخو يتر و برتر از زندگ يمتيد آنها را قهست، كه فر
ش را در خدمت آنها يخو يش و گاه، زندگيد منافع خويكند كه باياحساس م يرا در مقام

ن يمجموعة ا. قرار گرفته است "ارزش"ن حال، انسان در برابر يدر ا. نثار كند يقرار دهد و حت
د و مطلق است، يجاو ينجا، سخن از ارزشهايسازد و در ايرا م "اخالق"ارزشها است كه 

آنچه به نام . ي، اجتماعيخيو فراتر از محدودة تار يملّ اء، ماوريمافوق طبقات يارزشهائ
را زادة يل است، زير و تبدييدستخوش تغ "ياخالق اجتماع"مطرح است،  "ت اخالقينسب"

و  يد و روابط جمعيحسب طبقه، شكل تولاست و بر  يخيو ساختة تحول تار ينظام اجتماع
انسان  ياند كه از فطرت نوع يي، ارزشها"ياخالق انسان"كند، اما، يفرق م ياَشكال اجتماع
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 يمتعال ين ارزشهايانسان، بر حسب درجة رشد ا يرند و درجة تكامل نوعيگيسرچشمه م
ن ارزشها يا تيخ، در جهت تقوينوع انسان در طول تار يشود و تكامل وجوديم يابيارز

ن ارزشها است كه آغاز شده است، چه، تنها يكند و اساساً، نوع انسان، با داشتن ايحركت م
د، يتوان ديز ميوانات نيح ين ارزشها را در برخياز ا يبرخ. انسان است كه خالق ارزش است

 دارد و يعيو صفت طب يزين در آنها جنبة غريوانات با آنها خلق شده اند و بنابراياما ح
ك انسان و در يدر  "يوفادار"همچون : ستيجه، ارزش نياست و در نت يناخودآگاه و جبر

هن يم ينگهبان يكه برا ياند، و انسانهائ يزنبوران عسل كه نگهبان كندو يسگ، فداكار
  .كننديسم خود را فدا مياليش در برابر امپريخو

خدا  .تكامل انسان اند يارهايانسان و كماالت كه مع يوجود يمعن: يعنين، ارزشها، يبنابرا
ن تفاوت كه در انسان يبا ا! ان انسان و خدايمشترك م ين ارزشهاست، ارزشهايمجموعة هم

است و  "يخودآگاه"خدا، مظهر . است و در حال تكامل، و در خدا مطلق و مجرّد ينسب
، "تيترب"،  "ميتعل"، "يراهبر"، "علم"، "ابداع"، "ينندگيآفر"، "اراده"و  "يآگاه"
بخشش "،  "جود"، "صداقت محض"، "از دروغ يزاريب"، "نفرت از باطل"، "ش حقيستا"
، "كرامت"،  "قدرت"، "يبائيز"، "يمهربان"، "رحم"، "غرض يش بيبخشا"، "نظر يب

 يآزاد"، "يآزاد"،  "قصاص"، "انتقام"، "دوست داشتن"، "ايح"، "عزّت"، "تيهدا"
ر و يآگاه كردن خلق به خ"، "شيه خويان عليعص يدة مخالف و حتيتحمل عق"، "دنيبخش

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


توحيد -شق ع  

 www.shariatihome.com 99 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

دعوت به "، "گرانيانتخاب به د يدادن آزاد"، "يراهة غينشان دادن راه رشد و ب"، "شر
  ."كمال و نجات

 يچاپلوس -ستها و عمل خرافه پرستها ياليبرخالف انتقاد ماتر - "يخداپرست"م كه ينيب يم
از جانب او  يا جلب نفعي يو دفع شرّاو  يجلب رضا يك قدرت حاكم برايشاهپرستانه از 

دن مداوم يشياست و طرح مكرر آنها، اند يمتعال ين ارزشهايست، بلكه، پرستش آگاهانة اين
آموزش و پرورش انسان  ي، نوعيقت، خداپرستيدربارة آنها و در حق يبدانها و تأمل ناگسستن

  .آنها است به يكه تكامل انسان بسته به تقرّب و يخدائ ين ارزشهاياست با ا

كه متأسفانه  ياصطالحات متداول ياست كه عمق و دامنة معن ياز خداپرست ييين تلقيبا چن
  .شوديبه ابتذال كشانده اند، آشكار م

است در  يورزش. "ن ارزشها استيانسان عابد به ا يسرسپردگ" يبه معن: عبادت
ر هموار و يمس ،يد و تضاد و تزلزل آدميتا وجود سست و ناهموار و پر ترد يخودساز
ها يو بلند يراهه ها و صخره ها و پستياندازها و چاله ها و چاه ها و ب دست يب 1گردد ياستوار

  .ر بگذرديخدا تا بر او نرم و هموار و سبك س ير پايها در زيو مانعها و حرام

                                      
 
  .راه كوفته و هموار شد يعني قيعبد الطر. كنديم ديرا تائ يمعن نيعبادت ا يمعنو ةشير.  1
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ها، آفتها، و عبور از ياست غرقه در طوفان حادثه ها، بدآموز يتالش انسان: توسل به خدا
، كه همواره انسان بودن انسان را به مسخ و يماد يدر منجالب زندگ يجهنم يتگاه هاپر

ن ين انسان در خطر است، چنگ زدن ايا يتوسل، چاره جوئ. كننديد ميابتذال و سقوط تهد
سرشت را به  ييو خدا يجو يكه انسان تعال يياين دنياست در ا يي"يعروة الوثق"ق به يغر
له گرفتن يمقدس است وس يتوسل، خدا را كه مظهر همة ارزشها متعال. خوانديم يو زبون يپست

  .است

برتر و  ين ارزشهايك شدن به ايشتر نزديهر چه ب ياست برا يكوشش انسان: تقرّب
  .راننديكه او را به دور دستها عقب م يسيابل يروهاياز ن يرغم لشكر انبوهي، عليقدس يكمالها

صالت انسان افتادن در قبال جالل و جبروت جابرانة ا يو ذلّت و نف يبه زبون: يخداپرست
شدن و به  يجه، خدائيو در نت يانسان ي، پرستش ارزشهايست، خداپرستيمستبد عالم ن يخدا

  .كتر شدن انسان استيخدا نزد

ش در يگانه شدن انسان با خويب"به نام   -ت يحيژه در جوهر مسيبه و -ر باخ يآنچه را فو
ن و يخودباختة مؤمن يستم كه انكار كنم، بلكه چهره هاين نه تنها بر آن نخواند، ميم "برابر خدا

به گفتة  -نها كه يكنند، ايه را اثبات مين نظريهستند كه ا يو بارز ينيع ين ما مصداقهايمقدس
بودن  ير علميمت نامعقول بودن جهان، غين شده اند، كه به قيبه نام د يونينشئة اف -ماركس 

 يآنها به راست يخدا. ، به وجود خدا قائل انديكتاب بودن زندگ حساب و يعت و بيطب
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مان به ياز دست دادن ا يگانه شده و در ازاياست كه با خود ب يمخلوق ذهن آشفتة انسان
ش يخو "يخود انسان"را كه در  ييهايارزشها و توانائ يدا كرده و تماميمان پيش، به او ايخو

موهوم كه  يجه، از آنهمه غافل، آنها را در موجودينت گانه شده و دريكه با خود ب يهست و و
 يانسان يارزشها يتمام يو با نف. پرستديكند و ميس ميش است تقديدرون خو يرونيانعكاس ب
 يانسانها"م كه ينيبين است كه به چشم ميكند و ايش اثبات ميخدا يش، آنها را برايدر خو

ن يفتر، ايتر و هر چه او ضعيش غنيرتر، خداين انسان فقيو هر چه ا "دارند يغن ير، خدائيفق
در خالف جهت  -ن گونه مذهبها يدر ا -انسان و خدا  يوجود يم كه دو منحنينيبيم... تر ويقو
ضد  يكه هنوز در نظامها -ن ينخست ينش مذهبيكه، در ب يكنند، در حاليگر حركت ميكدي

  .منطبق بر هم است درست، ين دو منحنيمسخ نشده است، ا -خ يحاكم بر تار يانسان

كنندة اصالت  يآن را مسخ كنندة انسان و نف ير باخ به درستيكه فو -ت يحيدر همان مس
 -  يروم - يونانيث شرك آلود يش از آن كه به تثليپ -شمارد ياو در برابر جبروت خدا م

و  ينيفلسط ياست، پسر زن يك انسان عاديح، يت گرفتار شود، مسيعصر جاهل يرانيا - يهند
انسان به  يد وجودين تصعيو ا. گردديم "روح خدا"شود و ير كه جلوهگاه خدا ميفق يريگياهم

  ست؟يلة خدا نيوس

اصالت انسان و  يدر نف ين اصل مذهبيكه ظاهراً مهمتر - "طاعت"و در اسالم، 
است  ينيانسان زم ين عامل رشد وجوديبزرگتر -در قبال خدا است  يت ارادة انسانيمحكوم
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عت و بر يت مطلق بر طبيت و حاكميو خالق يقدرت، آگاه ياو به سو يامل ذاتر تكيدر مس
  :خداگونه شدن يعنيش، يسرشت و سرنوشت خو

  "ياجعلک مثل يحت ياطعن يعبد"                      
 ين سؤال را به روشنيشود؟ علم پاسخ ايقدرت رهنمون م يچگونه طاعت، انسان را به سو

عت، مرهون طاعت يش را بر طبيت خويامروز، قدرت و حاكممگر نه انسان . داده است
ك، يزيف ين جبريو قوان يتواند بر عوامل ماديم ياست، كدام اراده ا ين علميش از قوانيخو
ط مسلط كند و از زندان جبر يش را بر جبر محيت بخشد و دلخواه خويات و جامعه حاكميح
 ين جبريخ آگاهتر است و در برابر قوانيعت و تاريكه نسبت به طب يا برهد؟ جز اراده يماد
  عتر؟يمط

، "طيسازندة مح"به  "طيساختة مح"است كه انسان امروز را از صورت  "طاعت آگاهانه"
  .انسان است ين جهت تكامليترين عاليبخشد و ايتحول م

دة يو عق يبه روح مذهب يكه روشنفكران و دانشمندان ضد مذهب ياتهامات يتمام
اما، : درست است -كه با هم دارند  يبا همة اختالفها و تضادهائ -ده اند وارد آور يخداپرست

افتن به يدست  يش گرفته اند و جستجو برايرا مالك قضاوت خو "تيواقع"نان همه، يا
و  يخيكند كه عوامل تاريجاب ميا ينش علميكه ب يدر حال. آن را رها كرده اند "قتيحق"

شوند در نظر يك امر ميت يقلب ماه يگاه مسخ و حتر و تحول و ييرا كه موجب تغ ياجتماع
م يت موجود آن، تعميك امر را در صورت واقعي يخيتار يا حتي يم و نقش اجتماعيريبگ
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نش ياست كه ب ين اصليم و ايريو مطلق دربارة آن امر نگ يكل يم و آن را مالك قضاوتينده
د بدان ير وابسته است، بايتغيال ات مجرد و مطلق وي، كه به كلينش منطقيش از بيب يكيالكتيد
  .بند باشديپا

قت مذهب يدربارة حق يم حكمي، بخواه)تيواقع(مذهب  يخينقش تار ياگر از رو
است، و خالفت عرب را، كه  يسم رومياليپاپ را، كه وارث امپر يسايم، كلياستنباط كن

ح و يام مسيق يقيو حق يعياست، ادامة طب يزانسيب "تيصريق"و  يساسان "تيكسرو"وارث 
فه را كه همان سلطان، با محمد يم و پاپ را كه همان سزار است و خليانقالب محمد شمرده ا

ن انقالب را كه به محاق شهادت رفتند ين فرزندان ايم و چهرة صادقتريده ايح مترادف ديو مس
صورت، ن يم و در اين جباران شدند نشناخته ايستم ا يرا كه قربان يامهائين قيلتريو رسالت اص
ن يف ساده لوحتري، در رديكيالكتيد ينش علميخ و صاحب بيلسوف تاريو ف يروشنفكر مترق

ها و ابوذرها و يفه منگ شده و عليغات عمال خليرد كه با افسون تبليگيقرار م يي يعوام مذهب
 يقيدها را وارثان حقيزيه هاو يشمارند و عثمانها و عبدالرحمنها و معاويم "يخارج"نها را يحس

  !ديانقالب توح

ن و حجر و همة يو ابوذر و حس يش از آن، علير كرد، اما پي، مذهب توده ها را تخديآر
 يخي؟ و در چه مرحلة تاريپس از كدام مذهب، ك. ن خاندان محمد را كشتيون راستيانقالب

فرق  "مظلوم"تا  "ظالم"و از  "مقتول"تا  "قاتل"را، كه از  ين تضاديم؟ چنيگوئيسخن م
  .سخت به دور است ينش علميده گرفتن و احساس نكردن، از بيناد  كند،يم
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ك دانشمند يخ و يع شناس و حادثه نگار تاريك عالم وقايش، يلسوف مجرّدانديك في
ك يالكتيد يديك روشنفكر جامعه شناس كه دي، اما ين و متخصص آرينگر و مطلق ب يجزئ

ر تضاد يرا و آثار همه جاگ يت فرديمالكت اقتصاد را و دامنة يخ را و حاكميدارد و روان تار
را دست كم  "ينظام طبقات يرانگريو"و  "خيفاجعة تار"فهمد حق ندارد كه يرا م يطبقات
  .رديبگ

جابر و طبقات حاكم بوده است؟  ين تنها مذهب بوده است كه در خدمت قدرتهايمگر ا
بوده اند  يار چه قطبهائعلم و صنعت مگر در انحص يات؟ فلسفه؟ اخالق؟ و حتيشعر؟ هنر؟ ادب
  كرده اند؟يخدمت م ييو به چه اربابها

قت ياست و خاستگاه آن و حق يك امر مسئله اي يخيتار يريو جهتگ ينقش اجتماع
  .گريد يآن مسئله ا يجوهر

، در يپرست و حق يراه عدالت و آزاد يثمرة شهادتها و انقالبها ينداند كه حت ياگر كس
  .دانديچ نميخ هيظلم و استبداد و دروغ شده است از تار يبرا يئگرانبها يه هايخ دستمايتار

كه از انسان  - يت انحصارينظام مالك يدسازيو پل يدين حال، هر كس به عمق پليدر ع
كه  يسازد و وسعت دامنة تضاد طبقاتيانبارگر م يسكه پرست و مورچه ا ي، موشيخدائ

كند و خدعه و يه ميش تجزيو موش و مددمنشانة گرگ و روباه  يرا به قطبها يوحدت انسان
 يو جنگ و نفرت را در روابط اجتماع يطلب و قدرت يو بردگ يو حقكش يخصومت و دزد
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اه يس يجادو يد و شومينمايو صداقت و مهر م يو حق طلب ين برادري، جانشيو اخالق انسان
ت و يح عبودكند و رويساقط م يانسان يكه توده ها را از همة ارزشها ياستبداد يحكومتها

 يمطلق اصالت و اراده و حت يو نف يو غالم صفت يت مĤبيو رع يترس و تملق و نفاق و زبون
برده است، ناچار، چه  يپ يبه درست -سازد يرا بر انسان ها حاكم م يعيده و خواست طبيعق

 يت معنايباشد و چه نباشد، اذعان خواهد كرد كه اگر هنوز انسان وجود دارد و انسان يمذهب
 يت و تضاد طبقاتيت و مالكياد نبرده است، و در عبور از هزارها سال نظام جباريش را از يخو

و ذلت  يت سازيو عبود يت مداوم فاجعه و دروغ و شكنجه و هراس و سفله پروريو حاكم
و  ياهورائ يلتهايد و فضيگويش سخن ميخو يمتعال ي، انسان هنوز از ارزشهاينيآفر

و اراده  يچون علم و آزاد يميشه كن نشده و بر باد نرفته و مفاهين رنوع انسا يذات يخصلتها
كه مافوق قدرت و  يارزشهائ يتمام... و يثار و عظمت و اصالت و بزرگواريو ا يو تقو

نها يا[شوند، يش ميدار انسان امروز ستايو وجودند از وجدان ب يزندگ يثروت و لذت و حت
ضد  يكه قدرتها يخيشه، در طول تاريكه هم يائپرستش ارزشه: اند "پرستش"مرهون ] همه
رفته اند، اما يم يشده اند و به تباهيم ينف ياجتماع ين و در زندگيحاكم بوده اند، در زم يانسان

كه مظهر جالل  يبزرگ يان، در ارباب انواع و باالخره در خدايانسان آنها را در خدا
ده و آنها را عاشقانه و از عمق وجود يشيدانيشناخته، بدانها مياست همواره م "مطلق يارزشها"

  .ده استيپرستيش، ميخو
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 ياخالق يتباه كنندة ارزشها ي، از آفت نظامهايخيتار - يطبقات اءماور يدر خدا، انسان
و مسخ انسان مشغول بوده است،  يگانگيكه به كشتن انسان و ب يخيرغم تاريسالم مانده و عل
  .ش و پرستش قرار گرفته استيو مورد ستاانت شده يبا و پاك صيزنده و گرم و ز

، يمتضاد را در سرگذشت انسان داشته است، از سوئ ين گونه است، كه مذهب نقشيبد
 يز مسلط بوده اند، و از سوئيكه بر همه چ يضد انسان يدر دست قدرتها يضد تكامل ينقش
به نام  يبودن قدرتها، با پرستش معيحكومت ا يرا در ورا "روح"كه  يتكامل يگر، نقشيد

ت و جود و يت و ابديو اراده و علم و خالق ينائيت و بيمظهر جمال و جالل و طهارت و قدوس
  .كشانده استيمطلق، كمال و علو م يبه سو... و  عشق و حق و عدل يبائيمهر و ز

ن احساس يافتن به سرچشمة نخستيدست  يق برايتحق يدرست و علم ياز راهها يكي
ر ملتها و اقوام ياست كه در مذاهب، فرهنگها و اساط ينامهائ يسدر انسان، برر يمذهب

  .خ وجود دارديگوناگون در تار

ستند يبه اصطالح، اسم خاص مرتجل ن. شه، صفات اند، مشتق انديان، هميخدا ياسام تاًعيطب
كه در  يا صفت بارزيان داشته و يكه از خدا ينداشته باشند، انسان، بنا به مفهوم يكه معنائ

  .خوانده استيش سراغ داشته، او را بدان ميود خومعب

گوناگون  يان در اقوام، مذاهب و فرهنگهايا خدايخدا  يرا كه برا ياگر هزاران اسم
ن هر كدام را ينخست يلغو يم و معنايآنها را بجوئ ياصل يشه هايم و ريوجود دارد گرد آور
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داده و  يلغت رو يه در معنك يي يدتر، تحوالت بعديم جديم، پس از حذف مفاهيق كنيتحق
 ياصل يشود، به چند معنيمشتق م يكه از هر واژه ا يو مجاز يو انشعاب يفرع يز معانين
، در همة يو غرب يو متمدن، شرق ياقوام بدو يان تماميمذاهب و در م يم كه در تماميرسيم

، جالل، يرگ، بزيپدر: عبارتند از ين معانيمشترك اند و ا يخينژادها و در همة مراحل تار
  .بي، مهر و غي، ماورائيبائيت، زيقدوس

ا دانشمندان ضد يكه جامعه شناسان  يهاتيم با توجين مفاهيك از ايچ يم كه هينيب يم
انسان كرده اند  يو ظهور پرستش معبود در زندگ يش احساس مذهبيدايدربارة پ يمذهب

ب يترس از حوادث مه ده ها، نه احساسيپد يندارد، نه جهل نسبت به علل ماد يسازگار
ن صفات كه از نوع يك، در ايچ يه... 2)ميدوركه( يروح جمع يخارج ي، نه تجل1ّيعيطب
ن يندارد، در ع يكند انعكاسيت ميكه انسان از آغاز نسبت به معبود داشته حكا يو تصور يتلق

اقوام ان همة يدر همة ادوار و م ينش مذهبين عوامل در شكل گرفتن روح و بيا يحال كه تمام
  .داشته اند يق و آشكارياثر عم

                                      
 
 ،يدر دوران ابتدائ يحت ،يمذهب يسمبلها - يضد مذهب  ياست از نظر جامعه شناس يا دهيكه پد -جادو  ياز سمبلها ريغ.  1
  .نفاست و لطف بوده اند، نه قدرت و وحشت ،يبائيمظهر ز
  .كننديمحدود م يطوائف وحش يبدو انيرا به همان اد ميدوركه ةينظر اندي و مل يو نژاد يقوم اءبزرگ كه همه ماور انياد.  2
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 يده و چه احساسيفهم يدهند انسان چگونه خدا را مين، كه نشان ميم نخستين مفاهيا
سازد و فهم يك ميدر نوع انسان نزد ية احساس عرفانينسبت بدان داشته، ما را به سرچشمة اول

ن، زادة دو عامل يمشترك نخست ين معانيكند كه مجموعة ايرا آسان م يت انسانين واقعيا
سرچشمه  "يفطرت انسان"ر خودمان از يسازند و به تعبيرا م يت انسانياست كه نوع ياصل
به  يكه اول. "يتعال يكشش به سو" يگرياست و د "يآگاه" يكيرند و آن دو، يگيم

عشق و  يعنيبه صورت اخالق،  يافت و دوميكرد و تكامل  يصورت فلسفه و علم تجلّ
ده و از يدر راه عق يو جانباز يثار و فداكاريو آنچه ا يانسان ير، ارزشهاي، خيبائيپرستش ز

كند يه ميك و توجيو شرافت و شهادت را تحر يبلند و قهرمان يآرمانها يدر پا يخودگذشتگ
، يآگاه.ن دو استياز ا يزه ايزالل آم يو احساس مذهب. محرك تكامل در اوست يرويو ن
گذاشت ي، او را، نميروئين نيبود كه چن يعيد آورد و طبياو پد ر جهان را درياز به فهم و تفسين

اش  يحس يده هايز در سطح پدياش و ن يستيز يازهايوانات، در حد نيگر حيكه همچون د
  .متوقف سازد

پنهان در پس محسوسات و  يقتيعلت العلل، درك حق ياو در جستجو يش فكريگرا
ن يراند و به كشف قوانيم يتفكر فلسف در كثرت، در همان حال كه او را به يكشف وحدت

ن حركت يكرد و ايك مينزد يقت متعال و راز هستيو حق يعلت اول يكشاند به سويم يعلم
و  ير تكامل فرهنگيداد و در مسيشة او رشد و عمق مياست كه مفهوم خدا را در اند يتكامل
  .گشتيكتر مينزد "او"كرد و به يل ميح و تكميج تصحياش آن را به تدر يو ذهن يعلم
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ساخت، احساس يش ميانسان نسبت به جهان خارج، او را متوجه خو يگر، آگاهيد ياز سو
. است يز و خدائيشگفت انگ يانسان است، احساس ين شاخصة نوعيكه بارزتر "يخودآگاه"
، با يعت ماديانسان با طب يگانگيب: كنديدار ميرا در او ب "يگانگيب"، احساس "يخودآگاه"
  .ساخته است يكه او را احاطه كرده است، در خود زندان ياما ناخودآگاه. رگن جهان بزيا

من ": ن احساس كه به گفتة استرنبرگيا. كشانديم "غربت"، او را به احساس يگانگيب
  !"ستمينجا نيمتعلق به ا

 يعنيداشته باشد مگر آن كه مفهوم ضد آن،  يتواند معنياست كه غربت، نم يعيو طب
را   "يتنهائ"ن احساس، در او يد و ايبرد، به وجود آيكه از غربت رنج م يمدر فهم آد "وطن"
بازگشت به كجا؟ به آنجا . را "شتبازگ"و عشق به  "فالح"و  "نجات"Ĥورد و دغدغة يد ميپد

ق عرفان، ينجا خاستگاه عميا! بيغ=  "نجاينه ا"د اهل آن باشم، به آن يكنم بايكه احساس م
ده و يبرتر، شعر، هنر و آن روح ناآرام و ناالن و شور يارزشهاب، ي، قدس، غيبائيعشق، ز
كه  يخاستگاه. زنديخ موج ميانسان در طول تار يات معنوين تجليترياست كه در عال يتشنه ا

شاوند يكه سه جلوة خو ينوع انسان پنهان است، خاستگاه يصة وجوديدر عمق فطرت و خص
  :از آن طلوع كرده است يروح انسان

  ، مذهب و هنريگاهآ
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ن يك از ايكه موجب شد هر  ين سه همزاد است، فاجعه ايك ايتفك يو فاجعة امروز بشر
در شكل علم  يجه، آگاهيرند و در نتيش گيجدا در پ يگانه از هم، راهيشاوند، بيسه خو

محدود شود و تحت  "ان آنها استيده ها و روابط مياطالع بر پد"كه  يكنيس بيخشك فرانس
كسب  يقت را رها كند و تنها در پيحق يجستجو"، يد غربيجد ير روح حاكم بورژوازيتأث

 "مانيا"زش با يو آم "نجات انسان"و  "قتيكشف حق"ت يجه، از مسئوليو در نت "قدرت رود
و  "قدرت"د و ابزار دست يدر آ يپست ماد يخود را فارغ كند و به خدمت بورژواز

 يو مذهب با جدا شدن از آگاه! "مصرف"و  "يتكنولوژ"حرمت  يشود و پادو ب "هيسرما"
جامد و كهنه و عبث و ناخودآگاه و فاقد فلسفه و  يمتحجر دگمها و سنتها يو علم در قالبها

خ و منطق تحول و تكامل جامعه يو هدف و حركت منجمد شود و از زمان و حركت تار يمعن
 يانسان باز ماند و ناچار، زندان يرهبر ت رشد ويجه مسئوليو در نت يانسان يو زندگ يبشر يها

د و از دانش و حركت و يجوش كهنه گردد و به انحصار عوام در آيمعابد غبارگرفته و ب
بسنده كند و  يو راكد اجتماع يمنحط و سنت ين قشرهايشرفت بهراسد و به عقب مانده تريپ

ان وفادارند دل خوش كه طبق عادت و وراثت بد يفرسوده و فرتوت ينسلها يتنها به وفادار
بود و  يعرفان ين احساسهايتريو جلوه گاه قدس يبشر ين حكمتهايقتريدارد و هنر كه زبان عم

اش،  يشگين دو همزاد هميانسان نور، با جداشدن از ا يگرفت و از خودآگاهياز عشق شور م
فن متع يا به خدمت بورژوازيسقوط كند و  "تفنن"و  "تجارت"، "تيجنس"تا مرحله  پست 

 يمارگونة روانيب يو لذتها ياليخ يهايو سرگرم يمصنوع يجانهايد و مأمور خلق هيدر آ
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ا در يپوچ جامعة رفاه و طبقة انگل گردد و  يهدف و عمرها يب يهايزندگ پر كردن خأل يبرا
انسان  يرد و خود هنر را پوچ كنند و انگار كه براين جامعه قرار گيدرد ايخدمت روشنفكران ب

، از هنر عبث، تئاتر عبث، شعر عبث، يائين حيكمتر يمرتكب شده اند و ب يكشف بزرگ
  !نديسخن گو "فلسفة عبث"عبث، رمان عبث و اساساً  يعبث، نقاش يمجسمه ساز

ن ينچنيا يانسان است و انسان ية وحدت وجودي، تجزين سه بعد روح انسانية ايتجز
 يمارگونه ايو ب يرود، به رشد انحرافشتر يشده، هر چه در آن سه رشتة جدا از هم پ يمتالش
كند، يد ميت انسان را به مسخ شدن تهديشود كه هم اكنون آثار هولناك آن را كه ماهيدچار م

  .مينيبيبه چشم م

كور،  يها، تعصبهايانسان امروز تحمل خرافه ها، جمودها، فرقه باز يبه همان اندازه كه برا
در برابر  يت و اصالت انسانيو اراده و مسئول يدكنندة آزا يانسانكش نف يهايضعفها و زبون

مت يو به ق - ة شاه است در آسمان يكه سا يو ترس از عوامل مرموز و تصور خدائ يبيغ يقوا
از ترس و  يچاپلوسانة ناش يت ناآگاه و توسلهايذلت و اسارت و جهل و اطاعت كور و عبود

ت يدگار عصر جهل و جور و حاكمايكه  يا ينش و فرهنگ مذهبيآن روح و ب يعني -... طمع
است، نامعقول و ناممكن  يمحروم انسان يت بر توده هايت و مالكيسلطنت و روحان ياشتراك

آن اند، رسالت روشنفكران مسئول امروز است،  يكه هنوز قربان ياست، و رها كردن توده هائ
و شبستان سرد و گداخت يكه درون انسان را به عشق م - يبرافروختن دوبارة آن آتش اهورائ

داد و به يم يشعور و عاطفه و آشنائ يروح را روشنائيعت مرده و بين طبياحساس ا يو ب يخال
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 يارزان يرا كرامت يد و جوهر انسانيبخشي، ارزش و هدف ميانسان، معن يانسان، و به زندگ
ت يخاك، و علت خودآگاه بودنش را، در سلسلة عل يشدنش را، بر رو يكرد كه خدائيم

امران، بر عهدة يت رسالت پياست كه پس از خاتم يتيمسئول -نمود يه ميعناصر، توج كور
  .امبران اندين عصر، وارثان پيكه در ا يآگاه يروشنفكران صاحب رسالت است، انسانها

جه گرفتة مردم يسرگ يرا از سرها يا يك فلسفيزيمتاف يائيد آن هپروت هورقليهم با
ساخته اند و عقلها را  يون خرافاتيو روحان يان احساساتيصوف و ياالتيخ يلسوفهايپراند، كه ف

ش به در يتها را محو كرده اند و انسان را از خويو واقع يمنگ و اراده ها را فلج و اصالتها را نف
و علم خدا بنا شده است، به ظلمات آشفته و  يكه با حكمت و آگاه يآورده و از جهان

شمندان ين و انديكه با جهل و جور و مكر خداوندان زمب، يب و غرايو مملو از عجا يجادوئ
كرانه از موهومات غرقه ساخته اند، و يب يائيب گشته، پرتاب كرده اند، و در درينفاثه شان ترك

كم سو شكست كه در  يرا در چشمها يستياليك ماتريزين سقف كوتاه و خفقان آور فيهم ا
آن را رنگ  "عادل يبورژواز"بست، و سپس، سر ما  يآن را بر باال "عالم يبورژواز"آغاز، 

كردند و با يم يزندگ "روح"ك يكه هر دو با  "عدل"ن يو ا "علم"ن گونه، آن  يزد و بد
 يچ معنائير كردند كه هياس يزندان يستند، انسان را در تنگناينگريجهان را  م "ديد"ك ي

جا يسخن گفتن ب يزندگانسان و رسالت  ي، از معنين جائياست كه در  چن يعينداشت، و طب
هر دو،  -م ينيبيش آن را ميچنان كه گرا - يه داريسم و  سرمايالياست كه سوس ياست و منطق

سم ياليماتر"فتند، چه، يب "سمياكونوم"و اخالق به مرداب  ي، انسان شناسياز فلسفة زندگ
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 نش كه در آن،ينخست يپس از فروكش كردن شور انقالب -ت ي، در نهاتاًعيطب "يفكر
چون  يانسان يلتهاين فضيتريكشد و عاليپنهان در فطرت انسان آگاه زبانه م ين آتشهايتريقدس

 يتجل... ثار و شهادتيده و نثار و ايدر راه عق يت و فداكاريو تعهد و مسئول يآرمانخواه
در "توان ينم: تسريرا، برخالف گفتة ژرژ پوليز. شوديمنجر م "يسم اخالقياليماتر"به  -كند يم

  ."ستيده آليست بود و در اخالق اياليماتر فكر

جه اعتراض كنند كه من، هم به يرا احساس كنند و در نت يان من تضاديممكن است در ب
  ؟!مذهب يخوانم و هم به نفيمذهب م

  .ن استيقاً چني، دقيآر      

ن درس را از يكنم كه من ا يادآوريرا  يخين اصل بزرگ و حساس و تاريد اينجا، بايدر ا
. بوده است "ه مذهبيمذهب عل"امبران همه جنگ يجنگ پ. ن آموخته اميامبران راستيتب پك

مطرح  "ديتوح"نجا، مسئلة يدر ا! "ه اسالميجنگ اسالم عل"ن اسالم، يچنانكه جنگ ائمة راست
  .شوديم

در گذشته، . ستين يخدائ يو ب ي، خداپرستيمذهب يخ صحنة جنگ مذهب و بيتار
امبران يپ. ا ضد مذهب باشد وجود نداشته استيمذهب يكه ب يحاكما نظام يجامعه، قدرت 
م كه مشركان و يده اند و فراموش نكنيجنگيم "كفار"و  "نيمشرك"ن مردم، با يبزرگ و راست

 يم كه گرز انقالبيابراه! شتر خدا داشته انديغمبران بين از تمام پيمشرك. اند يكافران همه مذهب
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كه  يموس. شكنديش را در هم ميعصر خو ينيآورد، مظاهر د يش را بر سر بتها فرود ميخو
ش يزمانة  خو "مذهب پناه"، ) زنديم(ندازد يرا بر فرق فرعون م يك چوپان انقالبي يچوبدست

امده است ين يموس. ش استيفرعون پاسدار مذهب حاكم بر جامعة خو. كوبديرا در هم م
آمده است تا مذهب او را همراه با  .بار آورد ياو خدا را اثبات كند، او را مذهب يبرا

ترسد و خطاب به احساسات ين ميل غرق كند و فرعون هم از هميدستگاهش و خودش در ن
  :Ĥوردياد بر ميش فريمردم خو ينيد

  1!"نکميبدل دياخاف ان  يان"       

  "ن شما را عوض كندين مرد ديترسم كه اين ميمن از ا"       

زد و طرف يريشود و دكان دستگاه ها را به هم ميبد من وارد معيو خشمگ ي، عاصيسيع
  .اند يمذهب موس يان است كه طبقة روحانيسيش فريدعوا

ترسند كه ين ميو از ا! ان پرستانديخدا، خدا يجنگد كه به جايش ميو محمد با مشركان قر
را از  "ان آنها و خدايعان و واسطگان ميشف"و  "ن ببرديم را از بيحرمت كعبة ابراه"ن مرد يا
  .ان بردارديم

                                      
 
  26 ةيآ)  مؤمن(غافر  ةسور.  1
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امبران در يپ يتمام يخيكه رسالت تار يد و انساني، مظهر توحيم كه عليز فراموش نكنيو ن
 ياست كه تمام ياست و گرداب يديتوح يافته و وجودش جوهر همة انقالبهاياو تجسم 

از انقالبها و نهضتها سرچشمه  يبشر يو برابر يخ عدالت و آزدايكه در طول تار يرودهائ
، او كه جوهر يزد، آريريض در كشاكش بوده است در او ميرفته و با جور و جبر و تبعگ

مذهب است و جان اسالم، در تمام دوران حكومتش كه همه در جنگ گذشت، فقط با 
قرآن را  يبا سپاه شام كه پرچمشان قرآن بود، با سپاه نهروان كه همگ! ديجنگ "مسلمانها"

ن اصحابش به راه يغمبر و دو تن از برجسته تريهمسر پ حفظ داشتند و با  سپاه جمل كه
  !انداختند

داشته و يبوده است كه جان انسان را همواره گدازان و عاشق نگاه م يآتش ياگر خداپرست
 يو فكر يماد يبوده است كه او را از خو كردن به خاك و آرام گرفتن در اندازه ها يروئين

  يو اخالق

داشته يباز م "حيو رفاه و تفر يو پر يريلذت و س"بر  يمبتن يزيغر يك زندگي يو روح
 يده ها و سوراخ كردن پرده هايق و كشف و شهود و شكافتن سطح پديو به تأمل و تحق

داشته و او را از يعت تنگ محسوساتش وا ميك طبينزد يوارهايكوتاه و د يخته و سقفهايآو
ش يمطلق، شناخت و ستا ير ارزشهاخوانده و به پرستش عاشقانة مظهيم "پرواز"به  "دنيخز"

رغم نظامها و يش و عليخو يوانيح يشهايرغم گراي، عل"ارزشها"به  يمان و وفاداريو ا
 ياو، مرزها ينيكرده است و در جهانبيش، دعوت ميحاكم بر جامعة خو يضد انسان يقدرتها
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هان و معقول مان به جيمان به خدا، ايبرده و ايشه فراتر از مرز محسوساتش ميعت را هميطب
محسوس را، كه او را به كشف و شهود  اءن به ماوريقيز يداشته و نيم يبودن جهان را به او ارزان

 يروين نيرانده، و ايم "راز"قت و پرده برداشتن از يحق يو جستجو يابيو حق يو كنجكاو
در  ياتيو ح يضرور "حيتصح"ك يد، تنها يبوده است، توح يعقل و يمحرك علم و مرب

ن نقش را در سرنوشت انسان، روابط يشتريق است، بلكه بيم و عميش عظينش و گرايبن يا
  .انسان به عهده داشته است يخيانسان، و جنگ مداوم تار ياجتماع

 يكه به صورت هنر، اخالق و علم تجل(قت ير و حقي، خيبائي، كه همچون زيخداپرست
و اساساً خصلت  "يانسان بعد چهارم روح" يريو به تعب يش فطريك گراي)  كرده است

شود يخ ميكه وارد تار يزند، هنگاميسر م يو يو كمالجوئ ياو است كه از خودآگاه يوجود
از  يخاص يگذرد و در اسكلتهايخ ميدر تار يو ناچار از مراحل گوناگون تحول اجتماع

 -  ينژاد - يرد و در بند روابط طبقاتيگيقرار م ياسيس - ياجتماع - ياقتصاد ينظامها
، ير و استبداد و استثمار طبقهايب و تجاوز و تخديض و فريكه بر اساس تبع يژهايو يفرهنگ
زد و با مصالح و يĤمينش حاكم ميشود، با روح و بيگرفتار م] است[ يا خانداني ي، تباريقوم

م كنندة نظام حاكم يه كنندة وضع موجود و تحكيشود و توجيحاكم سازگار م يمنافع قدرتها
ربنا، هم ساخته شده است يرد كه هم روبنا است و هم زيگيشكل م يصورت مذهب گردد و بهيم

از قدرت حاكم  يشه، جزئيكه خود، هم يت رسمين گونه كه آن را روحانيو هم سازنده، بد
را به سود  يشة عام شد نقش سازندهايمان و انديشود و چون ايا كل آن بوده است ساخته مي

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


توحيد -شق ع  
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رد و چون در يگيموجود شكل م ياساس نظام حاكم و بنا خود بر. كنديم يطبقة حاكم باز
جامعه فرو رفت و با  ينيد و سنتها و فرهنگ و جهانبيعمق وجدان و عادات و رفتار و عقا

ن بنا ين نظام و ايا يو فكر يمعنو يربنايشه دواند، زير ين شد و در روح جمعيوجود همه عج
  .پردازديس وضع موجود ميو تقده يم و توجيشود و به تحكيگردد و شالودة آن ميم

ن يت، خداوندان زمياند تا در ذهن نية خداوندان زميت، سايكه خود، در عالم واقع يانيخدا
  .و قابل پرستش گردند ي، ابدي، ازلي، قدسيعيجه، طبية آنها شوند و در نتيسا

تا آمده است  يفرود م "انيخدا"ن يشه بر فرق اياست كه هم يا يميد، تبر ابراهيو توح
  .را بشكند "خداوندان"گردن 
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  يخجسته آزاد ،يآزاد
        

ن يما عنوان آن را از نخست. ن نوشته بدون عنوان استيا
در قسمت . ميكه در متن آمده اند گرفته ا يمصراع اشعار

ن متن چاپ ي، عكس صفحة اول و آخر ايعكس ينمونه ها
  .شده است
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چ يسم، هيهست در سمبول يچه قدرت و گسترش و ظرافت! است زبان قصه يزبان توانائچه 
رشد كرد كه اختناق  يسم در اروپا در دوره ايسمبول. ست كه در آن و بدان نتوان گفتيز نيچ
 يكتاتوريو د ياسيط سين شرايدترين و شديتريسندة توانا در بحرانيك نوي. د آمديپد ياسيس

تواند ساكت ينم يچ قدرتيسنده را جز خواننده اش هينو. تواند بزنديا من حرفها ريخطرناكتر
را  يقلب و آن مغز روح آدم ياز سلولهايست، عطش اعصاب و نين يعيكند، اما به هر حال، طب

دهد اما قلب روح و يت ميكند، موفقيشه و روح را اقناع مياند. كنديكند، گرم نميراب نميس
را  يدهد، اما احساس آدميم يق به آدمياحساس توف. مانديهمچنان تشنه م يروح قلب آدم

  .ل همچنان تشنه و گرسنه استيكند، آن عطش، آن مينم يراض

زند و يش را هم ميسد و حرفهاينويط ترور و وحشت ميكه در شرا ياسيسندة سيك نوي
رمزها و  كند، در پردةيان ميش را بيخواهانه اش را و فحشها و نفرتهايهمة آرزوها و افكار آزاد

ابان، يخ يد توياياست كه بتواند ب يروز يباز هم در آرزو... هايسمبلها و قصه ها و هنرمند
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ح از يو صر يارويدشنام بدهد، رو يكتاتوريح به ديو صر يارويز كارش و رويند پشت ميبنش
  : اد زنديجگر فر

دشوار  يزندگتو  يورزم، بيازمندم، به تو عشق مي، تو را دوست دارم، به تو نيآزاد يا
، پوك، يخواهم بود تو خال يك موجوديستم، يستم، هستم، اما من نيتو من هم ن ياست، ب

 يدل، بيروح، بيتاب، بيدار، عقده دار، ب نهين، كيزار، بدبيد، سرد، تلخ، بياميسرگردان، ب
رده ، به مهر تو پرويآزاد يا! چيه يعنيتو،  يب يهوده، منيانتظار ، ب ي، بينيريش ي، بيروشن
، كبوتران معصوم و يآزاد يمعبد من است، ا يباي، قامت بلند و آزاد تو، منارة زيآزاد يام، ا
همة مژده ها و  يكهاياند، پ يمن اند، كبوتران صلح و آشت ين تو، دوستان همراز و آشنايرنگ

ن كردم، با تو جايم ي، كاش با تو زندگيآزاد يا: د و نوازش من انديد و امينو يامهايهمة پ
گفتم، ينوشتم، ميشدم، ميدار ميخفتم، بيزدم، در تو ميدم، در تو دم ميديدادم، كاش در تو ميم

  .كردم، بودميحس م

زارم، از حكومت يزارم، از زندان بير بيزارم، از زنجيزارم، از بند بي، من از ستم بيآزاد يا
م به خاطر تو است، يزندگ. مزاريكشد بيزارم، از هر چه و هر كه تو را در بند ميد بيزارم، از بايب

  .م به خاطر تو است و بودنم به خاطر تو استيجوان

  خواهم كه تو را به تخت بنشانم      يخجسته آزاد يآزاد يا

  ! ش خود خوانميا آن كه تو را به پي      يش خود خوانيا آن كه مرا به پي
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پاسداران وحشت، توانستم تو را از چنگ يمن، كاش م يباي، مرغك پرشكستة زيآزاد يا
ت كنم، يوارها و مرزها و زندانها و قلعه ها رهايو سرما، سازندگان د يكيسازندگان شب و تار

  ...دادم، امايپروازت م يغبار بامداد يابر ب يپاك ب يشكستم و در هوايكاش قفست را م

د و ر كرده انيم را در غل و زنجيده اند، پاهايز شكسته اند، زبانم را بريمرا ن يدستها
  ...ز بسته انديچشمانم را ن

ش ين من خوين و راستيتريميش، در آن صميوگرنه، مرا با تو سرشته اند، تو را در عمق خو
 يتو را همواره در فضا يچشم، بويش ميكنم، طعم تو را هر لحظه در خويابم، احساس مييم

در دل  يه افرشت يش بالهايزت را كه به سايزنگدار و دل انگ يم، آوايبويش ميخلوت خو
شنوم، هر صبح با سرانگشتان مهربان يماند همواره مير ميتابستان كو يز آسمان شبهايستاره ر

زنم، همة يو محبت شانه م يمناند، به نرم يتاب دستهايسوان زنده و زباندارت را كه بيالم گيخ
مه جا،  همه گذارم، هيت نميه با تو همراهم، هرگز تنهايروز را با توام، گام به گام همچون سا

ت يپهلو يخال ينند، بر سر سفره، آن كه در صندليبيوقت تو را در كنارم و مرا در كنارت م
 ي، نه آن چشمها كه با آن سلطان را ميت را درست بگشاي؟ هستم، چشمهاينيبينشسته منم، نم

نها من با آن چشمها كه ت. اند دن منيد يت كه تنها براي، با آن چشمهاينيب يرا م ي، متولينيب
بر لبت  يوانينهد منم، آن كه ناگهان ل يدر دهانت م يلقمه ا يآن كه پنهان... نميب يدر تو م

ز كرده است منم، ناگهان يب پوست كنده و كنار دستت ريت سيگذارد منم،  آن كه برايم
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ب يزم، غيش از آن كه فرصت آن را داشته باشم كه بگري، پينيسرت را برگردان تا مرا بب
  .... شوم

گرفته و عبوس زمستان، آنگاه كه  يآرام و مهربان تابستان، عصرها يو هر عصر، عصرها
آن  يانتظار رها كرده ا يزار و سرد و بيو خود را ب ين در زندانت بر تخت افتاده ايتنها و غمگ

 يفهايكه در كنارت شبنامه ها، مقاله ها، كتابها، رساله ها، شعرها، داستانها، ترانه ها، تصن
پر هول حكومت  يپر وحشت و شبها يمان و در روزهايدژخ ير نگاه هايرا، كه در ز ياريبس

و شكنجه  يبيو تعق ينه توز تو و من، نوشته است و سروده است و هر كدام را زندانيجبارانة ك
، هر يو هر لحظه تعجب يدهيخواند منم و تو آرام گوش ميت ميده است، برايد يدر پ يا

، ي، دور خود چرخ زدنيدني، هر  لحظه از جا پريقاه بلند حظه، خندة قاه، هر ليلحظه لبخند
و هر لحظه در  يدنيو خود را ند يدنينه ديو خود را در آن حال در آ ينه رساندنيخود را به آ

، و يمه قهري، نياخم... ، يو گاه اعتراض. يباور نكردن... و يو باور كردن يره ماندنيمن خ
و بعد ... يي يبه عالمت شرمندگ يو لبخند مهربان يا يت عذرخواهبه عالم يدرنگ نوازشيب

درنگ سرخ يو ب يو بعد حرف يميو بعد تصم يديو بعد ترد يو بعد شك يو بعد جواب يسؤال
شه فرو يو در اند ير افكندنيو سر به ز يو بعد برخاستن! يو چه سكوت يو سپس سكوت يشدن
ن عصرها با ين ساعتها، در ايو منم آن كه در ا يتنرون رفيو از خانه ب يدنيو لباس پوش يرفتن

كه همه  ي، ايشناسيكه مرا كم م... گذارم و تويو تو را هرگز تنها نم يستيتوام و تو تنها ن
م اختناق و غضب و استبداد نبوده يم از آن تو بوده است و از آن تو است كه هرگز تسليزندگ
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و  يو سرشته در آب و گل من يم كه تو دل منپردازيام و بندبندم اگر بگسلند دل از تو نم
. اورده استيتو را در سر من ن يفزوده است و زندانها جز هوايشكنجه ها جز مهر تو را در من ن

  .تو را در من استوارتر نساخته است يبها جز وفايها و وحشتها و تعقيدشمن

وارها در يستند و دينچه دشوار است سخن گفتن از شبها، شبها كه آدمها ! وه... شبها... و
دار يمانم و تو بيمن م... و: ظلمت گماند و چشم سلطان خفته است و پاسداران قلعه ها خواباند

ان در خواب و ماه چشم انتظار چهار كبوتر كه قفسه اشان را بشكنند و در هم يو چشم عالم
ه و رنجور مرا رها كه افسرد... شبها... و... آسمان يبايز ينة مهربان آن تنهايزند و در سيآم
و شور  يرا كه در آن صدائ ي، خانه ايگشائيو تنها در خانه را م يگرديو به خانه باز م يكنيم

 يت شور در دل سكوت خانه ميپاها يو صدا. ديآ يه ميوار همساياگر هست از د يو شوق
در آن ، آن كه ينه يو پا به اندرون م يگشائيشود و در اطاقت را ميافكند و ناگهان قطع م

و باز  يزنيم يو آنگاه از دل خنده ا. زند منميگوشه چشم انتظار تو بر چهره ات خنده م
و  يپرسيو م يپرسيو م ينشانيو مرا كنارت م يگرديو باز م يكنيد ميو در را كل يگرديم
دوخته كه دل و دماغ حرف زدن  يش و چشم بر قاليو من همچنان ساكتم و سر در پ يپرسيم

ن و يسخت شده است و اختناق سنگ يزار كه زندگيرده ام و گرفته ام و بندارم، كه افس
دهند كه با آنها خو نكرده ام و از يدار و همه آزارم ميرحم و قلعه استوار و زندانبان بياستبداد ب

اختناق انس نگرفته ام و با غضب و با وحشت و با  يايده ام و با دنيننوش يدست استبداد شراب
بر  يرا به سخت يكه هر گام يمداستان نگشته ام و دل از تو بر نكنده ام و پاوار همدست و هيد
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كه  يافتد و قامتيد در دامن تو ميآ يفرود نم يكه به بند يدود و سريتو م يرد در هوايگيم
مرگ به  يكه از طوفانها يگزارد و دليافته است در معبد تو نماز ميآن را خم ن يديچشم ام
دهند و دلم پاره يسخت آزارم كرده اند و شكنجه ام م... شوديشان ميتو پراد يافتد از يلرزه نم

دم فرو مرده است يگشته است و روحم در هم شكسته است و توانم از دست رفته است و ام
  !خسته ام... و

نرم و  يو دستها ينه يو سر بر دامنش م ينوازيش ميبا خو يو تو او را كه در خلوت تنهائ
 يكنيو آن را آرام م ينهيمرتعش و سردش م يمانند در دستهايعاشقانه م يداغت را كه به غزل

رند و يگيك در كنار ميكايات انگشتان من يت غزلت را ابيب از ده شاه يتيو هر ب يكنيو گرم م
شود همه غزلها و ترانه ها و يم يوانيكنند و آنگاه ديم يا يكنند، رباعيم يرا ترانه ا يتيهر ب

و پر درد و پر داغ و آنگاه تو از او، نه، از من،  يبا و خوب و گرم و پنهانيز يشعرها و آوازها
ن بودم، چرا افسرده بودم، چرا آن سال يكه چرا غمگ يپرسياست، او منم، م يكيهر دو 

را  يرارسال شعري، چرا پيش آن مقاله را ننوشتي، چرا دو سال پيش نبودي، چرا سال پيامدين
  ب كردند؟يتعق! ي، چرا؟ فراموشم كرديچاپ نكرد يمن سروده بود يكه در ثنا

ش و با تو گفتن از يزار خويش و سرگذشت بيزارم از گفتگو از سرنوشت خويو من كه ب
ش ياست كه پ يام كه نه رسم مرد دهيتو د يدردها و رنجها و غمها و شكنجه ها كه در هوا

كه دل دوست را  يدوة مريده اند سخن گفتن و نه شيدوست كش يدوست از آنچه در هوا
 يحها، كه گاه گاميد و توضين قصه ها به سر آيد از آن لحظه ها كه بديغم آيآزردن، و در
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كشد و يشتر به بند ميرا ب ي، آزاديش آزاديباك در ستايب يو قلم يآزاد ينابهنجار در هوا
ن كار يسازد و چه تجربتها كه در ايمحروم م يآزاد ين نشانه هايرا از كمتر يعاشقان آزاد

 يو عشق به آزاد يو جهاد به خاطر آزاد يش آزاديكه ستا. اريبس يهايندارم و چه دانستن
ت يمان من، و چهارچوبة شخصيات من و عشق من و ايحرفة من شده است و شغل من و ح

و ... يشياندي، چه ميگذراني؟ كه تو چگونه ميكنيپرسم كه تو چه ميزم و ميگريو ناچار م! من
ده يخت كشيصر به چهار ميو ق يانيهوديح در چنگ يكه همچون مس يگوئيش ميتو از خو

تاب يب يبر سرت نهاده است و من همچون سن پل حوار ياست و بر دارت زده است و تاج
ز نشنود سر يبر كشد كه خود ن ياديفر كه در خأل يچم و همچون دردمنديپيح، بر خود ميمس

كنم كه يدارم و احساس مينم و آنگاه سر بر مكيبرم و از جگر ضجه ميش ميدر حلقوم قلب خو
دن گرفته اند و آنگاه چشم در چهرة تو كه بر دامنم برافروخته يآسمانها در دلم بار يهمة ابرها
رامونش پرواز كنند گونه ينند و پيبنش يم كه همچون دو پروانه بر گليدوزم و با نگاه هاياست م

ب ينج يبت، لبهاينانج ينيست، بناگوشت، بيخ ينت، مژه هايمه خفتة سنگين يت، پلكهايها
گدازم، آنگاه قطرة يرم، ميش كه اسيخو يچارگيكنم و در دل از بيآبكشت را ناز م يپارسا
 يو لحظه ا يريگيو آن را در دل م يكنيو اظهار نم يفهميافتد و تو ميبر چهره ات م يگرم

و پا  ينگرياما در من نم يزيخيكند و برميداد مي، اما در دلت غوغا بيمانيهمچنان آرام م
 يو لحظه ا يتا در من ننگر يكنيگرم م يو سرت را به كار ينگرياما در من نم يشويم
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 يو جواب يكنيپرتتر و دورتر م ياز من سؤال يبه من برگردان يآن كه رو يبگذرد و سپس ب
  .ينيبيرا نم يو كس يگردانيو سر بر م يشنوينم يو جواب يكنيتكرار م. يشنوينم

كند و همچون يه دنبالت مينشسته است و همچون سا يمن، تنهائ يكه بر جا ينيبيآنگاه مو 
فشرد و هر يم يفشرد و هيش مين خود را بر تو افكنده است و حلقومت را در چنگال خوينفر

تر و ينتر و وحشيكند و هر لحظه سنگيت نميرها يفشرد و لحظه ايلحظه سختتر و دشمنانه تر م
و دل باز كردن  يبريو به كتاب پناه م يدل ماندن ندار. يشويچاره ميو تو ب شوديرومندتر مين

حال و افسرده يو خسته و ب يگرديو برم يو دل خوردن ندار يشويو به غذا سرگرم م يندار
و  يخزيبسترت م يماندة خودت از خفقان در صدف خاليهمچون تفالة خودت، همچون باق

زند، كه يكه م ينفس يگرم! ينفس يو ناگهان صدا يكشيبر سرت م يپتو را از ترس تنهائ
و  يكنيتلخ م يو بر پندارت خنده ا ينيبيو نم ينيتا در نور بب يزنيكشد و پتو را پس ميم

را بر  يب داغ و نرم نفسيو باز له يگرديو به بستر باز م يكنيو چراغ را خاموش م يزيخيبرم
و تو . ينيبيو باز مرا م ينگريم يكيو آنگاه در تار يكنيت حس مير گلويپوست صورت و ز

خواهم، از هر چه يزنم از هر چه ميز حرف ميكرين منم كه يو ا يگر خاموش و تنها مخاطبيد
و  يو خندها يو قبول يو انكار يقيو تصد يو تعجب يو لبخند يو تو تنها گوش يخواهيم

دنم و قصه ام و و من همه گفتنم و همه سرو! يدنيو فهم يليو تخ يو تفكر يو تصور يتأمل
هم يتم و تشبيتم و كنايرم و داستانم و حكايفم و اساطيافسانه ام و شعرم و ترانه ام و غزلم و تصن

نم و تمسخرم و افسونم و افسوسم و سحرم و يو استعاره ام و متلكم و گوشه ام و دشنامم و نفر
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فم و يعرفانم و توصخم و يشم و فلسفه ام و مذهبم و تاريشم و نمايايم و  نوازشم و نيجادو
ق ين شوند و بر هم افتند و آن دو رفيت سنگيتا كم كمك پلكها... تميرم و تجسمم و روايتصو

زم و آهسته يد كنند و من تنها مانم و برخيدارشان نوميز مرا از من بپوشانند، مرا از ديخوب عز
ة يانم و در سادرختان خود را به كوچه برس يم و از الين آين از درز پنجره پائيو پاورچ

ن كه يشيپ يم همچون آن شبهايدر شب خفته، دور از چشم پاسبانان به سلولم در آ يوارهايد
مهتاب كه تنها از  يب يم و همچون آن شبهايگشتيعادگاه آسمان باز ميمه شبها از مياز سفر ن

ن يپوستنماز نشناس و امام نشناسش كه در  يعام يد كه با متوليارت آن امامزادة گمنام شهيز
ش غرق گشته است باز ينور خود، كنار امامزاده در خواب خورخور يخود در حجرة ب

  ...گشتميم

نم و ينشي، و من برگشتم ميآن دو مونس من تنها گذاشت يو مرا ب يو آنگاه كه تو خفت
دنت گرفته است و تنگ شده است، شور يتاب شده است و از نديدارت بيد يدلم، كه برا

س يكنم و هر قطره را در خودنويچاند و من روحم را قطره قطره ميپيخود مزند و مرا بر يم
من است و  "روح القدس"نهم و او كه خود يخورم مينم كه همچون خدا به آن سوگند ميزر

نگارد به تو  يسازد و نامه ميكند و جمله ميم يا"كلمه"ك يم آن قطره ها را هر ياو يمن خدا
از تو، من تا كجا پر از تو بوده ام و با تو  يخال ين ساعتهاياكه در  يو بدان يكه فردا بخوان

  !تاب تو و چشم انتظار تو و سراپا تويبوده ام و محتاج تو بوده ام و ب
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مشرق  يان تو شده است، بر سر كوهستانهايآش يو فردا، من كه دلم مرغك مجروح و ب
ر چشمة جوشان و گدازندة رسانم و خود را ديم يغة كوه صبحگاهيدوم و خود را به پشت تيم

د كه يزم و خورشيافكنم تا در آن بسوزم و ذوب شوم و با خون آفتاب در آم يد ميخورش
ف و يلط يطلوع كند و بر چهرة شب خنده زند و در هر خانه و هر زندان سركشد من پنجه ها

د را بستة اطاق تو به درون آورم و خو يد شوم و دستم را از پس پنجره هايگرم شعاع خورش
ن و ينم و با انگشتان زريآفتاب پنهان كرده ام به درون اندازم و كنارت بنش يريكه در اندام اث

چهره ات را كه روح من  يپنداريم يكه تو آن را اشعة آفتاب صبحگاه يف مهربانيگرم و لط
سرشته اند نوازش دهم و نوازش دهم و نوازش دهم، فارغ و آزاد،  ياست كه بر صورت آزاد

گر يد ييهمه از آن توام، آنچنان كه گو ييو آنچنان كه گو يهمه از آن من يينان كه گوآنچ
ست و شكنجة آزاده يست و غصب نيست و خالفت نيست و خفقان نيست و شب نياستبداد ن

 يب آفتاب، و تو در كنار منيفر ي، بيست و تو رام سرانگشتان منين يست و اسارت و آزادين
واسطة افسانه و ما با هم  يم بيخدعة هنر و ما با هم يب يدر دامان منال و تو سر يلة خيح يب

در هم  يوحش يخكها و علفها و گلبوته هايك باغ پر از ميدر  يمانيخانة س يم بيكنيم يزندگ
 يشيو نه صنعت آرا يشيرايو نه شكستن پ يده اند و نه زخم كارديكش يغيخفته كه نه جور ت

كه شاخه ها را همه در هم شكند  يمزة زشت باغبانيابلهانة لوس ب شرمانةياحمقانة ب يو نه فضول
را بشكافد  يهر شاخسار يو شاخكها را همه بزند و سرها را همه از دامنها بر كند و ببرد و دلها

، ي، حسابيد نظميباغ با يعنيكنم كه يمنظم م يعنيكنم كه يت ميترب يعنيوند زند كه يو پ
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 ين را خدا باغبان بوده است و خدا از كلب مندلينچنيداند كه اينم! شعوريداشته باشد، ب يبيترت
  .دانديا گلكار بهتر ميباغبان 

و سر به هم برده و شاخه ها در هم  يك باغ، وحشي، كه در يماني، نه در دو اطاق سيآر
درختها و گلبوته ها و تمشكها و تاكها و خزه ها همه در هم حلقه  يده و دستها و انگشتهايچيپ
وان بزرگ يك اي، دو اطاق و يروستائ يو آن دورها خانها يته و گره خورده و ناگسستنبس

 يو روغن يو انبار گندم يو تنور يو نهر آب يو جوجها يو چند مرغ يردهيسقفدار و گاو ش
 يخانه ايكوچة ب يدر باغ در انتها... و يبر درخت توت يباد... ر و دوغ وير و ماست و پنيو ش
 يآدم كه بر رو ياسفالت و ب يبرق و ب ي، بيچة بنبست ساكت و سادها، كويه ايهمسا

ست و بر كنارش اسب جوان ين يرد پائ يشه تكراريخاكش هرگز جز رد دو جفت كفش هم
زرو كز يت يونين بال، هائل هيخنگ زر! يكه سواري، نه كره اسب كوچك يسمند يبايز

و  يگشائيكنم و چشم در چشم من ميت مداري، بيشويدار ميو كم كم ب... آهوان برده گرو،
و مرا  ينيب يو مرا م يگشائيدر چشم آفتاب و صبح م. ، چشم ينيبيصبح را و آفتاب صبح را م

مرا كه گرم شده است و چهرة ما را كه روشن شده  يو دستها يكنياندامت حس م يدر سراپا
 يمواره در آرزوتو كه ه ين گونه، در چشمهاي، و بديشويو روشن م يشوياست و گرم م

كنم يگر برنگردم، حلول ميكنم و د يرم، بمانم، به خواب روم، زندگيآنم كه در اعماق آن بم
رسانم و از تو ين خود را به تو مينچنيخزم و ايآفتاب م ير پوست تو همراه گرمايو در ز

من كه در چنگ استبداد به اسارت  ي، آزاديآزاد يكه ا يت كنيم حكايخواهم كه برايم
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وار پرواز دهم، اما مرا يد يپاك ب يتوانستم قفست را بشكنم و تو را در فضاي، كاش ميتاده ااف
م را يم را بسته اند قلمم را، انگشتانم را، دستهايم را بسته اند، چشمهايده اند، پاهايز به بند كشين

كنند؟ يچه م يدانيچه كرده اند؟ نم يدانينم. م را دوخته انديده اند، لبهايشكسته اند، زبانم را بر
 يبه جا يآزاد ياما خدا تو را در من سرشته است، آنگاه كه خدا كالبدم را ساخت تو را ا

دم ين گونه با تو زنده شدم، با تو دم زدم، با تو به جنبش آمدم، با تو ديد، و بديروح در من دم
، يدانيمن، مروح گرفتار  يا... و تو... دميشيدم و انديو گفتم و شنفتم و حس كردم و فهم

  است به روحش؟ ياز كالبديوانه تر از نيدشوارتر و د يازينش چه نيكه در همة آفر يدانيم

 يتنهائ"استبداد، فراشان خالفت از من باز گرفتند و مرا كه به  يرغضبهايتو را كه م... اما
را از  گر بگسلند كه نگاهيكديتوانند از ير بستند، چگونه ميد كردند و به زنجيتبع "دردمندم

با تو ! يآزاد يتوانند گرفت و من ايتوانند گرفت و چشم را از نگاهش باز نميچشم باز نم
  !نميبيم

رون ي؟ چگونه بي؟ چگونه ايشويدار مي؟ چگونه بيكنيت كن كه چه ميم حكايبرا! بگو
؟ يدار ي؟ چه حالييگوي؟ چه ميكنيچه م يكنيانه ات را ترك مي، در آن حال كه آشيرويم

برندت، آنجاها چه ي؟ كجا ميروي؟ كجا مي؟ با آنها چگونه اي؟ با كه ايدار يچه حرف
؟ چگونه يانگار يده مي؟ ناديكشي؟ ميكني؟ آن لحظه ها و ساعتها را چگونه پامال ميكنيم

  ؟يگرديبرم
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و  يكني؟ بعد چه ميكني؟ بعد چه ميكني؟ بعد چه ميخندي؟ چگونه ميشويچگونه وارد م
برندت و آنجاها ي؟ كجا ميروي، كجا مي؟ تنهائي، با كه هائيكه او با  يرويرون ميچگونه ب

است؟  ياز آن چه كار ي؟ هر شبيكني؟ چه ميرويو بعد شب كجا م... ؟ و بعديكنيچه م
 ي؟ و بعد كيرويها كجاها م ي؟ كيرويشتر كجا مي، بيشياند يشتر چه مي؟ بيكنيشتر چه ميب

  ؟يگرديبرم

و چگونه شب را  يگذراني؟ و چگونه ميشياند يم ؟ و چهيكنيو چه م يگرديچگونه برم
هر دانستن  ... د بدانميمن با! آه... ؟ بگو، موبه مو، ذره به ذره، لحظه به لحظهيكنيمه شب مين

اگر ! ك نوع با تو نبودن مضاعف من استيك نوع با تو بودن من است، هر ندانستن من يمن 
د كجا باشم، با كه ام و چه يدانم بايز مين ؟ مني؟ با كه اي؟ كجائيكنيهم اكنون بدانم چه م

  !كنميم

د و چه شكنجه ها تحمل يو چه زندانها خواهم كش! ده اميت كشي، چه زندانها برايآزاد يا
اما خود را به استبداد نخواهم فروخت، من . كرده ام و چه شكنجه ها تحمل خواهم كرد

م مصدق، مرد يشوايف و پرصبر، و پضع يم و بيب ياست، مرد ب يام، استادم عل يپروردة آزاد
. تو دم نخواهم زد يمن هر چه كنند، جز در هوا. دينال يآزاد يآزادمرد، كه هفتاد سال برا
انم آن ؟ تا بديكنيچه م يغ مكن، بگو هر لحظه كجائيازمندم، درياما، من به دانستن  از تو ن

  كنم؟ لحظه كجا باشم، چه
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  يانقالب يخودساز
      

  م؟يبساز "يگونة انقالب يانسان عل"ك يش يچگونه از خو    

از  يجمع يبرا 1355ن متن را برادر در تابستان سال يا
         .برادران مجاهدش نوشته است
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، "يعابدان مذهب"و  "رهبانان"، "مرتاضان"ا همچون يست كه ينن يا يمقصود از خودساز
 "هست"ان خود و جامعه هم يكه م يگران، مجرد از زمان و مجرد از همة رابطه هائيمجرد از د

ا يو  يو قوم ي، فرقهاي، موروثي، ذهنياليخ يش را بر اساس ارزشهاي، خو"د باشديبا"و هم 
ا همچون يم و يانه هست بار آوريو صوف يكه در اخالق روحان يژهايو يده آلهايا

 ياسيك حركت سيشركتمان در  يآمادگ يبرا يله ايرا تنها وس يخودساز 1ستهايماركس
  .ميكن يزمان تلق

                                      
 

سم مغرور و متعصب يولوژيو سوس 19قرن  يستيانتير روح سيه شان، كه تحت تأثيك و خشك اولينش دگماتيف بكه بر خال.  1
شمرد، اكنون به يدگار و پروردگار مطلق انسان ميرا آفر يو طبقات يآن عصر بود و عوامل اجتماع ينوپا يو خام حاكم بر جامعه شناس

هر چند لنگ (كند  يش و كم اعتنا ميد و طبقه، بيت توليط و عليت محيخ و حاكمير تار، در قبال جبينقش انسان بعنوان اراده و آگاه
ن به بعد و بويژه پس از انقالب موفق يو از لن!) در عمل  -ز و رهبرپرستانه يو گاه اغراق آم –شتر ي، و روشن تر و بيتر و كمتر در تئور

جبر "ن، يالت يكايقا و امريو افر يشرق يا و اروپايدر آس يستياليسوس يبهاه كه انقاليرفابل توجيت غين واقعين و باالخص در قبال ايچ
، يصنعت يف و خدشه دار كرده است، چرا كه در جامعه هايرا در زمان حاضر سخت ضع "يستيماركس يعلم يلهايتحل"و  "يخيتار
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بار آوردن، به عنوان  يش را انقالبيخو": عبارت است از ين حال، خودسازيبلكه، در ع
كه "دن يكامل بخشخود ت يبه جوهر وجود يعنيك هدف، يك اصالت و يك اصل و ي

جاب يما آن را ا يت و تكامل وجودياست كه انسان يالزمة آن، شركت در سرنوشت مردم
  .كنديم

  :ن اصول استيپرداختن الزمه اش اعتراف به ا يبه خودساز

ش نقش دارد، مقصودمان از آن، يخو ير نظام اجتماعييو در تغ يخير تاريانسان در مس. 1
نها همه كفر، شرك و يكه ا -ست ين يو فردپرست يپرست، بت ي، رهبرپرستيت پرستيشخص

ر يك علت در مسيآن به عنوان  يو ارادة انسان است و تلق يبلكه اعتقاد به آگاه -آفت است 

                                                                                                                                            
 

 يريعصر پرودون و ماركس تا كنون، مس، از يرومند غربيمتشكل و فشرده و ن يايرود، پرولتار يرو به ضعف م يه داريكه سرما
قا و ين، افريالت يكايامر يابد و برعكس، جامعه هاي يش ميگرا يد و به محافظه كاريمايپ يخ ميتار يو علم ير جبريخالف خط س

اند  يليقبا يامنظ يافته و دارايز در آن تشخص نيسم نيده و گاه هنوز فئودالينرس يبه مرحلة حكومت طبفة بورژواز يا كه غالباً حتيآس
روح  يايو اح ياسيس يداريبرند، هماهنگ با ب يبسر م ييو ابتدا يسنت يو كشاورز ينيو چادر نش يد و شكار و دامداريو در دوران ص

ه يسرما يايسوم و دن يايخ در دنين دو سرنوشت متناقض با جبر تاريرسند و ايم يستياليبه انقالب سوس يو مبارزة ضد استعمار يمل
ز كه يستها نيكند و ناچار، ماركس يد ميخ تاكيتار يت مادير علييرا در تغ ياسيو س يفكر يو رهبر يانسان ينقش اراده و آگاه، يدار

شتر روشنفكران يخرده پا و ب يالت و بورژوازيرا از دهقانان و ا "ايانقالب پرولتار"شوند،  يد مينوم يغرب يايرفته رفته از پرولتار
، يو طبقات يك ماديالكتيانقالب و د يجامعه شناس يل جبريخ و تحليفلسفة تار. و استعمارشده توقع دارندعقب مانده  يجامعه ها

و  يافته است و در عمل، به آگاهيك اختصاص يدئولوژيا يك و بحثهايتئور ي، به طرح در كتابهايه داريه سرمايا عليپرولتار يروزيپ
 يو پرورش ارزشها يفرد ين روست كه به خودسازيكنند و از ا يه ميتك يهبرانسانها و خلق حركت و ر يو انقالب يپرورش فكر

  .است كه از مذهب اموخته اند ين درسيرو كرده اند و ا يانقالب يو خلق انسانها يانسان
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و بر علل و عوامل  ين علميشك بر موازي، كه خود بيخ و تحوالت اجتماعيتار يجبر علم
  .عت هستيبان انسان و طيكه م ياستوار است، همان رابطه ا يماد

ت راه رفادار و ي، صادقانه، مطمئن، و تا نهايك انقالب اجتماعيتواند در يانسان نم. 2
. ساخته باشد و بسازد يش از آن و هماهنگ با آن، خود را انقالبين كه، پين بماند، مگر ايراست

ه بسا چ -. كنديشركت م يك انقالب اجتماعيست كه در ين يتنها انسان "يانسان انقالب"اساساً 
كنند و يز در آن شركت كنند، كه مين "خودخواه ها"و  "ماجراجوها"و  "ستهاياپورتون"كه 

 يك انقالبيبلكه  -نان است يهمة انقالبها شركت ا يجرثومة انحراف همة نهضتها، و ناكام
شتن يخو"است كه  ياست، انسان يك جوهر دگرگونة خودساخته ايز يش از هر چيپ

  .كرده است "يزيو غر يسنت يشتن موروثيخو"ن يرا جانش "كيدئولوژيخودساختة ا

. ستيط نيده و پروردة محيشه و مطلقاً زائيهم -گروه  يفرد و هم به معن يبه معن -انسان . 3
كنند و هم يه ميستها بدان تكيچنان كه ناتورال -است  يعيط طبيط، هم محيمقصودم از مح

ط يند و هم محيگويستها از آن سخن ميرافچنان كه ژئوگ -است  يميو اقل يائيط جغرافيمح
چنان كه  -است  يط اجتماعيو هم مح -ستها بدان معتقدند يستوريچنان كه ه -است  يخيتار

. نديگويستها ميچنان كه ماركس -است  يط طبقاتيو هم مح -دارند  اءستها بدان اتكيولوژيسوس
ستها و يستها و فاشيولوژيچنان كه ب -ست ين يكيو ژنت يات ارثيخصوص يز مخلوق جبريو ن
را  يو طبقات يو ماد ين عوامل اجتماعيم همة ايخواهين حال نميدر ع. -ستها معتقدند يراس
در  يعنيش باشد، يتواند ساختة خويم كه انسان مينهمه، معتقديم، بلكه با اثبات ايكن ينف
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سم، به خصوص به يده آليك نوع ايد ما را به يز نباين اعتقاد نيا. م گردديساختمان خود سه
ند يگوياسازان از آن سخن ميشتر اتوپيمبتال كند، كه ب يو احساس يعرفان يسم فلسفيك رمانتي

خ تصور دارند، بلكه يط اجتماع و جبر تاريعت و محيط طبيك جوهر مجرد از محيو از انسان 
، يستيط زيز متأثر از شرايش است، و نيخ، جامعه و طبقة خويعت و پروردة تاريدة طبيانسان زائ

ن عوامل ياو از ا يآزاد يانسان به سو ير تكامل وجودياما مس. كيژنت يك و حتيولوژيب
كند، از يدر او رشد م يكه اراده و خودآگاه يزانيرود و به ميش ميپ يماد يعلم يجبر

م يگوئيم ين، وقتيبنابرا. ابديير مكان ميي، تغ"علت"ك ي، به صورت "معلول"ك يصورت 
ك عامل، يخ نقش يعت و تارير طبياست كه در مس يش آن علتيدايمان پ، مقصود"انسان"

كه  يزانيبه م ين انسانيكند، و چنيم يخالق، صانع، مدبر و استخدام كنندة خودآگاه را باز
و  ير ماديتواند خود را بر مسيكند، ميج ميبس يعيو طب يو دانش ماد ياراده اش را با خودآگاه

  .خ مسلط سازديتار يعلم

مقصودمان كار همراه علم و (ش يخو يم انسان با كار علمينيبيعت مينان كه دربارة طبهمچ
، نظام ياجتماع يدئولوژيك ايدهد و همچنان كه به ير مييعت را تغيطب) ا تجربه استي

ش يخو يتواند با كار بر رويكند، ميل ميخواهد تبديكه م يش را به آنچنان نظاميخو ياجتماع
و  ي، همچون جامعه سازينجاست كه خودسازياز ا. خواهديبسازد كه م يز، از خود انسانين

  . است يك رسالت انسانين حال، يو در ع يني، عيت علميك واقعي، يعت سازيهمچون طب
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دة يك اين برداشت هماهنگ است، قرآن انسان را نه يكه قرآن از انسان دارد، با ا يا يتلق
ك يكند و نه صرفاً يم يتلق يو علم ينيعوامل ع و علل و يمجرد و مطلق و خارج از نظام ماد

لقد خلقنا "د، يĤيد ميا وراثت پديعت يا طبيخ يتار يكه در تسلسل جبر يدة ناخودآگاهيپد

  "نيم، ثم رددناه اسفل سافلياحسن تقو ياالنسان ف
م، يخلق كرد يعلم يرين اندازه گيتريانسان را در استعداد و در امكانات تكامل در عال"

دة مافوق است، يك پديانسان بالقوه  يعني "مين درجات پست باز گردانديو را به پستترسپس ا
ك ين انسان در قرآن نه تنها يسرشت نخست. كيولوژي، بي، خاكيدة ماديك پدياما بالفعل 
هم از نظر  يعنيت پست است، يك ماديبلكه )  نيخلقه من تراب، من ط(است  يسرشت ماد

اما ) . صلصال كالفخّار، حمأ مسنون(، "پست"از نظر ارزش است، و هم  "خاك"ت يواقع
و تا مرحلة استخدام كنندة جبر  ين ماديك علت مستقل از قوانيتواند تا سرحد يبالقوه او م

ز، باال ين يكردن بر هست يخدائ يعني، يركنندة جهان ماديخ، جامعه و تدبيعت، وراثت، تاريطب
ن ياست در ع ين تكامل، تكامليكند، و ا يط "خدا"تا  "خاك"را از  ير علمين مسيرود و ا
دارد كه در  يل به آزاد شدن وجودين يو در همان حال رو به سو يو جبر ي، علميحال ماد

 يتوده ها يعير طبير است كه، مسين مسيو در ا. دا كرده استيانسان تحقق پ يآن جوهر خدائ
ر است كه رسالت انسان و رسالت يسن ميشود، و در اين مييكمال و تكامل تع يبه سو يانسان

ش را يجهت خو ير است خودسازين مسيگردد و در ايخلق مشخص م يهمة آگاهان در رهبر
ست، ين "ياضت منفير"ك ينش اسالم يدر ب يخودساز. كنديدا ميش را پيو هم فلسفة خو
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ر ن سوره هيك سورة مستقل دارد، در اين باره قرآن يدر ا. است "پرورش مثبت"ك يبلكه 
شده  يتلق "بذر"ك يبه صورت  -است با همة انسانها  ينش قرآن مساويكه در ب - يانسان

دهقان اگر . ك دهقان استياست كه رسالت  يعيدر برابر آن، طب "يرسالت آدم"است و 
شكوفاند، همة عوامل يدهد، مين خاك و گل نجات ميآگاه و درست عمل كند، بذر را از جن

ند، تا يسازد تا به برگ و بار بنشين نهال فراهم ميرش هر چه بهتر اپرو يرا برا يو علم يماد
رد، درست برخالف يگيش ثمره برمين گونه است كه دهقان از بذر خويو بد. وهيگل دهد و م

 يچه هايبه باز يو سربند يانت، سرگرميا خي، يانگار ا با غفلت، جهل، سهليكه  يدهقان
ر پوشش خاك يجه بذر در زيبرد، و در نتياد مياز  شتن راي، سرنوشت بذر خويپست و انحراف

در . مانديناكام م يخال يپوسد و آنگاه دهقان با دستهايماند و گمنام ميم يشود، مخفيمدفون م
االت ي، نه به خيكيزي، نه به مسائل متافين پرورش، شگفتا كه قرآن نه به مسائل ذهنيا

ه يعت تكين طبيا يده ها و نمودهايپد يمامكند بلكه به تيه نميچ كدام تكي، به هياسازياتوپ
  : دارد

سوگند به " - ھايو القمر اذا تل، "د و انوارشيسوگند به خورش" - ھايو الشمس و ضح
و نفس و ... و االرض... اءو السم... ليو ال... و النھار، "ديآن بر آ يماه آنگاه كه از پ

  ."ستوار ساخته استو آنچه آن را ا يشتن آدميو سوگند به خو"  - ھايما سو
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عت يكه در درون طب ين بذريو در نمو و رشد ا يد در خودسازياست كه با ينها مقدساتيا
ما مدفون  يخ و نظام اجتماعيما و در درون جبر وراثت و تار يما و در درون خاك وجود

  :يشتني، تو دهقان بذر خوياست استخدام گردد، و آنگاه تو مسئول

ن بذر را رشد و نمو و پرورش يكه ا يشود كشاورزياب ميكام" - ھايقد افلح من زک
ر خاك پنهان ين بذر را در زيناكام خواهد ماند آن كه ا" - ھايو قد خاب من دس"بخشد، 
  1."سازد

تواند به روشنفكر، به انسان آگاه در هر دوره و در هر ياز انسان است كه م يا ين تلقيچن
ات رها يو اجتماع يخي، تارياز جبر طبقات يتواني، خطاب كند كه مي، و در هر طبقه اينظام
ت و يو اشراف يتواند روشنفكران وابسته به بورژوازياز انسان است كه م ين برداشتيچن. يشو
ش را از يخو ين اقشار طبقة باال را وا دارد كه جامعة طبقاتين و منحطتريوابسته به پستتر يحت

ش، ير سرنوشت طبقة دشمن خويود را در مسش بشورند و خيرغم طبقة خويبن رها كنند و عل
و . ه كننديقرار دهند و توج -دگان باشند يكه رنجبران و ستمد -ش يخو يدشمن طبقات يعني
بر جامعه حاكم است،  يكه نظام ضد انسان يتوان هنگامياست كه نم ين برداشتيز تنها با چنين

                                      
 

  156ص  "آشنا يبا مخاطبها":  د بهينگاه كن.  1
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اع و اخالق جامعه غالب است، د بر فرهنگ و روح اجتميجد يه داريا سرمايم و يت قدياشراف
  .ه نموديم همه را به وضع موجود توجيهمة انسانها را و تسل يپست

 يدئولوژيك ايدهد يم يرا معن يآنچه خودساز. د هدف داشته باشديبا ياما خودساز
ل به ين يو برا يكار ين است كه براياش ا يخود را ساختن مفهوم ضمن. ده آليك اياست و 
. مين كنييد هدفها را تعيم بايبپرداز "روش"ش از آن كه به ين پيبنابرا .يو هدف ياتيخصوص
عصر  ياقتصاد -  ياسيس - يك حركت اجتماعيده آلش شركت در يتمام ا ياگر كس

كند و اگر هدفش ين مييده آل تعين ايژة ايرا در محدودة و يشك خودسازيش است، بيخو
و  يو علم ينش فكريا اگر پرورش بين و يز همچنياست، ن يو درون يوجود يرشد ارزشها

. را مشخص كرد يدئولوژي، ايوة خودسازيش از پرداختن به شيد پيبا. نياست همچن يفلسف
  ست؟يما چ يدئولوژيشود، ايمطرح م يدئولوژين اييپس از تع يما مسئلة خودساز يبرا

 ش است كه بهيدر خو ين هراس و وسواس دائميت ايتقو ين گام در راه خودسازينخست
 "ديتقل"ك روشنفكر ي يگانگين آفت از خود بيبزرگتر. ميدچار نشو "يگانگياز خود ب"

ن ين كرده اند، اييحضور تو تع يكه ب يبودن در چارچوبهائ يزندان يعنيد ياست، تقل
  :تواننديچارچوبها م

ن سنتها را ساخته اند يآنان كه ا. ل شده باشنديش از تو بر تو تحميپ يعنيباشند،  يسنت. 1
  .يگانه اياز خود ب يريپذيسازنده بوده اند، اما تو كه م
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رها شده  يكهنة موروث يدهد كه از سنتهايبه تو دست م يكه احساس كاذب يدر حال. 2
د از عوامل غالب بر ي، بلكه جاذبة تقليرا خود كسب نكرده باش ين رهائي، ممكن است ايا

ت كرده اند يش را بر عصر تثبيت خويكه حاكم -مسلط  يفائق و از قدرتها يزمان، از روحها
 ير زندان را رهائيين تغيش منتقل كرده باشند و تو ايتو را از زندان سنت به زندان خو -

، نقل مكان كرده يگانگياز ب يديبه نوع جد يگانگيب يكه از نوع يدر حال. يكنياحساس م
 ين البته به معنايا. ستشتن ايخو يانسان يتهايمان به ظرفيشتن و اين گام، كشف خوينخست. يا
است كه  يا يانسان يست، بلكه بازگشت خودآگاهانه به ارزشهايجاهالنه ن يك خودپسندي

خواهد  يشد، انسانيانديكه رو به فردا م يشك انسان فردا، انسانيب. در ما هست و از ما گرفته اند
ق وراثت يكه از طر آنچه را يعنيگذشته و حال را،  ياقت آزاد شدن از همة زندانهايبود كه ل

ت يشود، كسب كرده است، و ظرفيكته ميبر ما د يق استعماريم و آنچه را كه از طريافته اي
. ند، به دست آورده استيگويرا، برخالف آنچه قدما و علما م يكشف تازه ا يو روح يمغز
رده كسب ك يگزاف يت به بهاياست كه انسان ياريبس يجة تجربه هايرو به فردا نت يدئولوژيا

منجر  ياست كه به نجات آدم ين بازگشت از همة راه هائيبنابرا. بن بستها و بن بستها: است
بزرگ را به شكست منجر كرده  يده آلهايكه ا يا يا كشف عوامل ناكامينشده است و 

 يافتهائيما سر بر آورد، و نه از در ينيو تلق يذهن يد از رسوبهايرو به فردا نبا يدئولوژيا. است
  :رسديم از كجا به ما ميدانيم و گاه نميدانيكه م

  !"يپنهان"و چه  "يرسم"چه  "يگروه يرسانه ها"
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 يگاهيه داشت و چه پايتك ياستوار يگاه هايد بر پايش بايخو يده آلهايانتخاب ا يبرا
انسان  ير تكامل نوعيمس. "انسان ير تكامل نوعيمس" يعني -خ يتار -استوارتر از حركت زمان 

  كدام است؟

م، سه يانتخاب كن يشمار كلمات بشرين شنزار بيان ايم تنها سه كلمه را از مياگر بخواه
شتر يهر چه ب يخ، به سويحركت تار يعنيخ آن را انتخاب كرده است، ياست كه تار يكلمه ا

  .روديش ميو بعد پ ين سه معنيمتبلور شدن ا

 يارزشها يبه سو جوهر انسان را يآنچه كوشش وجود يعني: "ياحساس عرفان" -اول
 يزائيچ مادة كالريه اش از هيدهد كه تهيم يا يانرژ يز به آدميبخشد و نيجهت م يمتعال

  . ستيساخته ن

نة فرهنگ، ارزش و ين گنجيتريخلق كرده است، غن يخ آدميآنچه عشق و پرستش در تار
ر، عالم يصغن عالم يبزرگ و آنچه از ا ير طوفانهايحق يخ است، آنچه از انسانهايتار يبائيز
. ستيش نيب يريپا خوردة حقيعت در برابر عظمتشان سنگ تيده است كه طبيآفر يريكب

سم و يحاكم، اكونوم يو بورژواز يكه امروز تمدن صنعت يميعظ يبزرگ و روحها يانسانها
  .گر از ساختنشان عاجز استيخشن د يتكنولوژ

 يروردگان هر جامعه و نظام، مقصودم تنها نازپيم آدميگويم يوقت: "يتكامل آدم" -دوم
هستند  يشماريب يبلكه مقصودم توده ها -! اند يصورت جامعة بشر ينان جوشهايا -ست ين
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شه ينان كه هميدهد، ايداده اند و ميل ميت را تشكيبشر ينة اصليخ زميكه در طول تار
همواره  داده اند وينان كه همواره غذا مين حال محرومان، ايدكنندگان بوده اند و در عيتول

خود  يكشف ارزشها يخ به سويدر طول تكامل تار يم بشريعظ يگرسنه بوده اند و توده ها
 يو نوع يجه كشف آفتها و دشمنان طبقاتيش و در نتيخو يجه كشف حقوق انسانيو در نت

كه  يآفتها و قدرتها و همة نظامهائ يعدالت و نف يش به سويخود و باالخره كشف راه خو
ت يشخص يب يت گرفتن توده هايشخص. عاف دچار كرده است، راه سپرده اندآنان را به استض

شرفت يدر پ يطبقات بشر يو چه بهتر نف يطبقات يو برابر يتحقق عدالت بشر يكه به سو
  .خ قرار داردين بعد از تاريدوم ير جبرياست، در مس

خ ي، تاركرد يعت را نفيش طبيعت بود و با كار خويدة ساخته شدة طبيانسان پد -سوم
ل يسازد و بر آن تحميش را ميخو يز نظام اجتماعيخ نيتار يبا نف. خ شديساخت و ساختة تار

د يآنچه را كه با -ده آل را بر انسان رئال يش، انسان ايخو يزيشتن غريخو يكند و با نفيم
انسان در  "يآزاد" يخ به سوين بعد سوم تاريبنابرا. كنديل ميتحم -باشد بر آنچه كه هست 

  .ركت استح

  فشرند؟يانسان را در خود م ياما چه زندانهائ

  .شودياز آن رها م يو تكنولوژ يعيا، كه با علوم طبياست و جغراف "عتيطب"ن زندان ينخست
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خ او را از يخ و تحول و تكامل تارين تارياست، كه كشف قوان "خيجبر تار"ن زندان يدوم
  .كنديخ رها ميزندان تار

ن ياو را از ا "يانقالب يهايدئولوژيا"است كه  "يو طبقات ينظام اجتماع"ن زندان يسوم
  .كنديزندان رها م

  ."هايها، فالهمها فجورها و تقويو نفس و ما سو": شتن استين زندان، زندان خويو چهارم

كه او را به  ي، كششهائيو اله يسيابل يعناصر. است يو اخرو يويدن يسرشتها يآدم
بخشند، و اما انسان خود يد ميخدا تصع يكه او را به سو يكشاند و كششهائيخاك م يسو
شود و در ياو مطرح م يت و خودآگاهين موضع است كه مسئولياست و در هم "انتخاب"ك ي

ش، ياو از انبوه احوال گوناگون و آشفتة در جنگ خو": ين جاست كه به گفتة مولويهم
 يمصفا يك ارادة جوهريك به يولوژيو ب يزيغر يبهاياز ترك ي، به معجون"ابدييم يرهائ

ن گونه يشود و بديل ميده آل تبدين كنندة جهت و اييننده و تعيخودآگاه انتخاب كننده، آفر
شتن است، ين زندان، كه زندان خوياست، از چهارم يآدم يآزاد "فالح"رسد، يم "فالح"به 
 يبر روانشناس يو اجتماع يخيتار يو جبرها يهمراه با عادات سنّت يعيكه غرائز طب يشتنيخو

 يبه سو يخين بعد تكامل تارين سوميبنابرا. نهاده اند ير منجمدكننده و تحجربخشياو تأث
 ي، آزادي، اعتقادي، هنري، فكرياسيس يآزاد: جوهر انسان است يا خلق آزاديكشف 
  .تش اسيز انسان در طول تكامل خويانتخاب كردن، دستĤورد عز يستن و آزاديچگونه ز
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  ... ."يبرابر"، "عشق"، "يآزاد"

رها شود و  ينيو ع يذهن  ين زندانهايخواهد از همة ايكه م يك روشنفكر، روشنفكري
ك يخ بنا كند، اگر يتار يانسان و حركت كل ير تكامل نوعيش را بر مسيخو يدئولوژيا

  .شديندين سه نمونه بيد به ايناچار با ;است يروشنفكر اروپائ

ق يد، از طريتصع يرا، برا يفطرت آدم يتابياز ب يكه طوفان يهر عاشقن جويا -پاسكال 
  .كنديش احساس ميكه در خداوند وجود دارد، در خو يمطلق يپرستش ارزشها

ش استخدام كرده است، تا تنها و تنها، يز را همراه دغدغة خويكه همه چ يكس -ماركس 
ثمارشده و استضعاف شده مانع محروم و است يت توده هايت از اكثريك اقلي ياز بهره كش

نداشته اند، جز  يحق يچ نظاميكه در ه ييش را در راه اثبات حق توده هايشود، و دانش خو
ش را از زور، ظلم و يدادن استخدام كرده است و نفرت خو يكار كردن و نخوردن و سوار

ار ب و جهل و استحميش و فريحاكم زمان خو يلجنزار بورژواز يو زندگ يه داريسرما
ش زنده و تازه نگاه يبود، تا دم مرگ در خو يارويكه او به نام مذهب با آن رو يا يفكر

  .ن احساس مقدس وفادار مانده استيداشته و به ا

چ ين كه هيداند، و با اير و شر ميرا مالك حق و باطل و خ يكه آزاد يكس -سارتر 
ده آل فلسفة يرا ا ي، آزادستيانسان قائل ن يجة انسان و زندگيدر وجود و در نت يمعنائ
مان دارد كه يتا آنجا اعتقاد و ا ياو كه به ارادة آدم. شناسديش ميخو يو فلسفة وجود يزندگ
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ة بزرگ ين آيكه ا يو به هر حال كس. "ك فلج قهرمان دو نشود مسئول استياگر ": ديگويم
اضرم جانم را فدا من دشمن تو و افكار تو هستم، اما ح": ساخته كه يرا بر زبانش جار يخدائ

  !حرفت را بزن. "يش را آزادانه ابراز كنيخو يشه هاياند يكنم تا تو بتوان

عت بودن و نه يد طبية خدا بودن و فرزند خدا و خورشيكه، نه سا يبه هر حال فلسفه ا
 يبه نام هما يزكيا چيو . ختنيش ريدر صلب خو يزديرا به نام فرّه ا يزيواالگوهر بودن و چ

كه شرافت  -بودن  يژه ايو نژاد و يژه ايش نشاندن و نه از خون ويتارك خوسعادت بر 
ت تنگ ساخته يآدم يبرا يحت يزيهر چ يشان را پر كرده است كه جا را برايآنچنان رگها

ك جامعه را به عنوان منبع ي يك انسانهايكايآزاد و انتخاب  ياراده ها يبلكه تجل -است 
ك يش قلم يرا با ن يجهان يتهايبزرگ را، شخص يشمارد و قدرتهايقدرت حكومت م

كشد و از انسان يĤورد و به لجن ميك كارگردان فرو ميا معجزة يك نقاش، يا هنر يسنده ينو
ت يقانون حما يرويĤورد، به نيم در برابر قدرت حاكم بر خاك نميندارد اما سر تسل يكه پناه

تواند آسمانها را بشكافد يكه م ي، قدرتكنديم قدرتمند از او دفاع ميك رژيكند و در برابر يم
  .توانديرا نم يعت را ببرد اما لبيتواند سپهر حاكم بر طبيم. را بشكند يست قلمياما قادر ن

ه يكند و خوشبختانه ما ين كاريد چنيز بايكند نيم ين روشنفكر در شرق زندگيو اگر ا
  :اش دارديش از همكار غربيرا ب ين كاريچن يها

  .يجوهر انسان يآزاد يخدايامبر بيپ -بودا
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  .تپديز ميكه خاكسترش ن يآتشفشان يايدر -حالج

د يد و توليد آيش از آن كه صنعت پديش از ماركس و پيسال پ 1400كه  يمرد -مزدك
آزاد كرد و با  يت فرديرا از زندان تنگ مالك يزندگ ين بخار، همة نعمتهايو ماش يجمع

از صحنه  يكيرا آغاز كرد كه  يكاريموبد، پ -طبقة خسرو  "يزراندوز"و  "يزن اندوز"
از سر در  يرانيعدالتخواه ا يست هزار مزدكيكه در آن، ب يش باغ شهادت بود، باغ هولناكيها

ع يكه در اسالم به بار نشستند و ثمره اش را تش ين درختان مقدسيخاك غرس شده بودند، ا
  . ديچ يعلو يانقالب

از  يب مصنوعين تركيبه چن يازيعه، نيژه شيو به وك روشنفكر مسلمان است يو اما اگر 
  .را دارد "يعل"را يندارد، ز "امام"ك يداشتن  يت برايسه شخص

نه يكرد و در برابر بهره كشان ك يتر از ماركس زندگياو كه حساستر از مزدك و انقالب
را  ياگر قدرت را به دست آورم حق": اد زديد و با محرومان چندان همدرد بود كه فريورز
ا مهر در ير شده و در پستان مادرانشان رفته باشد، ينان از مردم محروم ربوده اند، اگر شيكه ا
كه در برابر ستم چنان  يروح)  12. (د، و پس خواهم گرفتيرون خواهم كشين زنانشان، بيكاب
ك زن يورش آورده اند و يان دشمن يد در مرز حكومت او سپاهيشن يتاب است كه وقتيب
درد آنچنان  يتابيمنبر از ب يرا كه در ذمة حكومت او بوده است، آزار كرده اند، بر رو يهودي

د سرزنش يرد او را نباين درد بمياز ا ياگر كس"اد زد كه ينواخت و فر يليبر چهره اش س
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بت نتواند تحمل كند ين مصير فشار ايد در زيكرده است كه شاياحساس م يگوئ)  13( ".كرد
ها ين امپراطوريكه امپراطور بزرگتر يدرحال(ست يرانه زيكه آنچنان فق يكس. و جان بدهد

. ه سازديكه ممكن بود در پهنة قلمرو حكومتش باشد شب ين انسانيتا خود را با محرومتر)  بود
كه نهاده  يد در طَبق خرمائيكه د يوقت -ار وفادارش تشر زد يثم خرمافروش  يكه به ميكس

هان، چرا خلق خدا را ": -بد را دو توده كرده است  ياهاخوب را و خرم ياست، خرماها
هر : خت و گفتيش هر دو را در هم آميخو يو نشست و با دستها "؟يكنيم مين تقسينچنيا

، نه تنها "به هر كس مطابق كارش"نه تنها  يعنيچه؟  يعني. مت معدل بفروشيك قيدو را به 
م يدار يك نظام اشتراكيكه از  ين تصوريتري، بلكه عال"ديت بر ابزار توليدر مالك يتساو"
  ."در مصرف يتساو" يعني

خواند و خوارج، كه يشه تا بدانجا كه نماز مياند يو آزاد يو اما حرمت حقوق انسان
گفت، سخنش را قطع يشكستند، سخن ميبودند، نمازش را در هم م يو يدشمنان خون

بر  ين فشاريبود و هرگز كوچكتر كردند و او در اوج قدرتيم اءاو را استهز يكردند، حتيم
راند اما زندان يقا حكم ميدر افر يبزرگ يبود كه بر پهنه ها يوارد نساخت، او حاكم يكس
ن ير قدرتمندتريو طلحه و زب. ياسيو قتل س ياسيس يك زنداني يحت. نداشت ياسيس

و بر  كه آمدند يم او توطئه كرده بودند، هنگاميكه در رژ يبانفوذ و خطرناك يتهايشخص
روند، اما يك توطئة خطرناك ميدانست كه به يخروج از قلمرو حكومتش اجازه خواستند، و م

گذارد كه به خاطر  يقداره بندان و قلدران به جا ين سنّت را برايخواست ايرا نمياجازه داد، ز
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از  ي، حالج خاكستر سردياما در عشق واحساس عرفان. انسان را پامال كند ياست، آزاديس
اش احساس  يدر درد وجود يا يتابيدر جان دارد و ب يو جوهر. شان وجود اوستآتشف

از  -گنجد صعود كرده است يز نميال ما نيكه تا آنجا كه خ -آنچنان باال  يكند كه روحيم
  .شوديهوش ميش بيخو يرت وجوديش و ضعف و حيخو يعقب ماندگ

كند، خدا را ينمودار مرا  يك جوهر انسانياخالص  يخلوتش، كه صفا يشهايايو در ن
 يشهايو چه ستا يبود كه تو مرا از آنها نگاهداشت يبزرگ يچه لغزشها"د كه يگويسپاس م

ها دارم كه آن را از يآن را نداشتم و چه زشت يستگيكه من شا ياز من بر زبانها پراكند ياريبس
  ."يدار خلق پوشانديد

ن گونه است كه راه يبد ينشيكار تا كجاست و در گز يداست كه پهنايپ يدين ديبا چن
 يهائ"جزوه" يراهه هايم و نه از بيكه رهروان رفتند انتخاب كرده ا يقيش را، نه از طريخو

 يهايالبافيو نه به خ. كننديخفته مان م "يگروه يرسانه ها"دهند و نه از آنچه يكه به دستمان م
انه، بلكه يصوف يهايزيا به خودگريلسوفانه و يف يهاياسازيم و نه به اتوپيروشنفكرانه دچار شده ا

جوهر انسان در  ياست كه حركت تكامل يريم و آن مسير را كشف كرده اين مسياستوارتر
كار تا كجاست و  يداست كه پهنايپ يدين ديبا چن يآر. خ، مشخص ساخته استيتار
 بلند و گاه يوارهايك و ديتنگ و تار ين راه بزرگ، با پس كوچه هايداست كه تفاوت ايپ

سازد و هم افقها را از چشم او پنهان يرها جدا ميگر مسيده، كه رهرو را، هم از ديپوش يسقفها
ن يد در عين دياما هم. رد، تا كجاستيگيش چشم او باز ميكند و آفتاب و آسمان را از پيم
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مان و ي، و اشراق احساس، و ايحفظ هماهنگ" يعنين سه بعد، يدن ايدهد كه فهميحال نشان م
 يما و انقالب جوهر يفكر ين سه قلمرو پهناور و دور از هم، تا كجا به گستاخيبر ا نش مايب

به . از دارديما ن يو ابعاد عاطف يذهن يصورتها يمغز يهمة قالبها يدر جان ما و دگرگون
انسان  يكه از شط وجود يسه نهر. رنديگياز هم فاصله م يخير تارين سه مسيخصوص كه ا

دورتر  يدر آمده اند، كه هر دم از هم فاصله ا يانهار خرد منشعب شده اند به صورت
كاش از هم يانسان است و ا ية وجودين نمودار تجزيو ا يخين فاجعة بزرگ تاريرند، و ايگيم

ل يشه ها تحمياز اند ياريب بزرگ را هم به بسين فريو ا. افتادند، كه با هم در جنگانديجدا م
  ."ر استيمغا يگريك با ديهر ": كرده اند كه

ك يتوان يدارد، نم يگريبه وجود د يك بستگيشگفتا كه درست برعكس، تحقق هر 
آنچنان خالص و  يش جوهريش از آن كه در ذات خوين بود و ماند، پيست راستياليسوس
 يكه حق يگريبه خاطر د. كمتر از آنچه حق ما در جامعه است يم كه به راستيبساز يخدائ

ن جز با يم و ايكن يش تلقيرا برتر از احقاق حق خو يگريبا د يبربرا يعني. ميكم دارد، بخواه
سر نخواهد ياست، م يآدم ياز تكامل وجود معنو يثار كه درجه اياز ا يدن به مرحله ايرس

، افراد آن يماد يزه هايكه انگ يطبقه داشت در حاليب يبه راست يتوان جامعه ايچگونه م. بود 
. دهديل ميما را تشك يما از وجود ما و زندگ ي، تلقيفة مادĤورد، و فلسيجامعه را به حركت م

از آن گذشته چگونه . ست را بنا نهدياليك جامعة سوسيتواند يم "يانسان ارزش"ن است كه يا
د و چگونه يشيخواند انديبدان فرا م "مانيعشق و ا"جوهر انسان، كه  يتوان به تكامل معنويم
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كه  يكه نظام يد، در حاليشياست اند "يمتعال يهاپرستش ارزش"كه  "يخداپرست"توان به يم
، يو ماد يزيغر يزه هاياست كه پول و مصرف و انگ يكنند نظاميم يانسانها در آن زندگ

 -بر آن حاكم است، و رابطه ها  يو استثمار طبقات يت فردي، مالكيه داري، سرمايبورژواز
هم چنگال  يبر رو يسر مرداراز ددان است كه بر  يجمع يرابطه ها - يانسان يرابطه ها

 يه دارينظام بازار و سرما. برنديكشند و اگر هر كدام چشم، پلك، بخوابانند، كالهشان را ميم
ند و اگر يكند و از شام تا صبح خواب پول بب يد سگدوياز صبح تا شام با يكه هر كس يآزاد

كه بر  ير نظامشود؟ ديچه م يجوهر آدم يآزاد يوانگه. كردن محروم است ينه از زندگ
به قدرت پول استوار است،  يانسان يو بر انتقال همة ارزشها يو بر بهره كش يتضاد طبقات
ه يو سرما يسخن گفت؟ دموكراس يو فكر ياسيس يو آزاد يشود از دموكراسيچگونه م

  ؟يدار

 ين برايدروغ يپوشش ين كه از دموكراسيمگر ا. توانند شدين دو چگونه با هم جمع ميا
ن آفت يب و بزرگترين فريفترين كثيم و ايانسان از انسان بساز يردن بهره كشك يمخف

  .است يدموكراس

ك احساس كاذب ين يكنند اما ا يانسانها احساس آزاد ين نظاميممكن است در چن
ه يش از آن سرماياما پ. بدهند يهمة افراد آزادانه رأ ين جامعه هائياست، ممكن است در چن

را پول خودآگاه و يخته است، زيشان فرو ريهايرا در صندوق رأها  ياست كه رأ يدار
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 يست تنها كسانيآزاد است بتازد، شك ن يكه هر كس يدان بازيدر م. سازديم يناخودآگاه رأ
  .ماننديشه عقب ميهم ياسيحقوق س يو برابر ين آزادياده ها از ايو پ! افتنديش ميكه سوارند پ

، مگر يو وجود يو اخالص اخالق يحساس عرفانداشت و ا يست آزادين ممكن نيبنابرا
و از اسارت  يماد يباشد كه انسانها را از بند زندگ ي، نظاميش از آن نظام زندگين كه پيا

  ."زرتم المقابر يكم التكاثر، حتياله": رها كند كه به گفتة قرآن ياقتصاد رها كند و از صرع

ك يت افراد در يز مالكست، تمركياليسوس يست، به راستياليك جامعة سوسيدر 
اما  - يطبقات يكتاتوريا به نام ديو مقتدر به نام حزب واحد  يشگيمنجمد و هم يبوروكراس

ت و يشخص يكه در فلسفه به نف يا يكتاتوريد. ستيممكن ن -رهبر  يكتاتوريقت ديدر حق
. گذرانديسم هم ميرا از حد فاش يخ معتقد است و در عمل فردپرستينقش فرد در تار ينف

 يمتعال يك جوهر صافي. است يك انسان خدائيش از آن يست، پيالين انسان سوسيبنابرا
ه يك توجيثار، يا ين حال برايكه در ع يشك انسانيب. ده استيثار رسيك انسان به اياست، 

  .ش دارديخو ينيك و متناسب با جهانبيدئولوژيا

 يشد، انسانيانديم -تجارت  يدنه آزا - ين انسانيراست ي، آزاديكه به آزاد يز انسانيو ن
رها شده و  يه داريكند كه قبالً در آن، انسان از بند نظام سرمايم يزندگ ياست كه در جامعه ا

بر  يو شرك تبار ي، شرك نژادينكرده است، و شرك طبقات يانسان را دو قطب ينظام طبقات
د با هم يجنگند بايهم مت كه اكنون با ين سه شخصيم كه اينيبين ميست، بنابرايانسان حاكم ن
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را تحقق دهند، بلكه  يد طبقاتيو توح يد اجتماعيو توح يد انسانيهمدست باشند تا نه تنها توح
ن حركت يز به ايند و در همان حال نيع نمايخ تسرير تاريانسان را در مس يتا حركت تكامل

  .نش را ببخشنديجهت راست

ش را يدر همان حال كه خو يعنيش، ين سه بعد در خويرشد هماهنگ ا يعني يخودساز
م و در همان حال يرا بر پا ساز يش عظمت بودائيم، در درون خويكنياحساس م يمزدك
ش را به خاطر يخو يدشمن فكر يم كه مخالف را و حتيرا تا آنجا حرمت نه يانسان يآزاد

شة ياند يتجل يم، او را از  آزاديتوانين كه ميم، و تنها به خاطر اي، تحمل كنيتقدس آزاد
ن اصل را، كه ين اصول، مقدستريم و به نام مقدستريش، با زور باز نداريش و انتخاب خويخو
تفكر و  يخلق و آزاد يشه ها و تنوع انتخابها و آزاديق تنوع انديرشد انسان از طر يآزاد
كه  يرا هنگاميم، زيمال نكنيپا يستيو فاش يسيپل يق و انتخاب است، با روشهايتحق

بنده و خطرناك يفر يان باشد، باوريدر جر ين كه عدالتيغالب است، احتمال ا "يكتاتوريد"
ك يانسان  يو آزاد يمان به دموكراسيحاكم است، ا "يه داريسرما"كه  ياست و هنگام

 يفكر ين خدشه به آزاديم، كمتريانسان اعتقاد دار يو اگر به تكامل نوع. است يساده لوح
در همان . ك فاجعه استيشه ها و ابتكارها، يتحمل تنوع اند در برابر يتابين بيو كمتر يآدم

 يروانايم و در همان حال كه به نيشينديب يد بودائيم بايĤوريبار م يحال كه خود را مزدك
د از حرمت يم، بايشيانديرساند ميم يو درون ينان نفسانيرا به اطم ي، كه جوهر آدميبودائ

توان ماركس را و حالج را و يچگونه م. ميستيان باز ناگريشة ديمان و انديابتكار و انتخاب و ا
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 ين كاريا. كرد يگريد يچ كدام را قربانيآن كه ه يداد؟ ب يش با هم آشتيسارتر را در خو
  .د كردياست كه با يدشوار است اما كار

كه ماركوزه از  يشدن است، نه تنها به آن تلق "يك بعدي"ن فاجعة انسان امروز يبزرگتر
م از دو بعد يشده اكتفا كن يسم مادياليك سوسيكه اگر تنها به  ين تلقيلكه با اآن دارد، ب

و  يمعنو يم و ارزشهايكرده ا ياو را قربان يم، آزاديدور افتاده ا يآدم يتكامل وجود
زالل  يروانايسم و به نيت هندويمعنو يايم و اگر به درياد برده ايز از ياو را ن يگسترش جوهر

گران را به دست قداره يم و سرنوشت ديدچار شده ا يفرد يك انزوايبه  م،يشينديب يبودائ
ن يزتريم، عزيسپرده ا يانسان يمتعال يكه خود را به ارزشها يم و در حاليبندان سپرده ا

م يو اما اگر حالج وار در راه عشق بر دار رو. مير پا لگدمال كرده ايرا در ز يانسان ياحساسها
 ياز ضعفها يه ايش را به عنوان فدي، و سرافراز، شهادت خوميو در آتش جهل خصم بسوز

را يم، زيكرده ا! پوك يپاك در راه يم، در همان حال مرگيو وجود خود بپرداز يزندگ
 يم، نوعيكنين رها ميو زم يگران را در جهنم زندگيكه د يخود را به بهشت رساندن، در حال

ن يچن يزند، و بهشت جايتاجرانه سر م ياست كه از طرز فكر ياكارانه و رندانهايز ريگر
شود،  يوارد سوراخ سوزن يك لنگر بزرگ كشتياگر ": حيست، كه به گفتة مسين يانسانهائ

ش رفتن يد فراموش كرد كه پي، و از همه مهمتر نبا"ه دار به بهشت وارد خواهد شديك سرماي
تواند در درون يم يكس. ستيگر جدا نين ابعاد از حركت همزمان در ابعاد ديك از ايدر هر 

 يش را و عظمت درونيخو يبپردازد و گسترش فطر يخدائ يش به پرورش ارزشهايخو
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ش بپردازد، كه در يش كند و به انعكاس خداوند در فطرت خويش را وجهة همت خويخو
زد و رنج آنها را احساس كند و در يده و محروم در آميهمان حال با سرنوشت مردم ستمد

سپردن خود به سرنوشت  يش، برايخو يطبقات يهايدين تالش كند و از پلآنا ير رهائيمس
تواند يم يخداوند محروم اند، در گذرد و در همان حال كس يكه از همة نعمتها يمردم يطبقات

كند، كه در  يثار وجوديش رود و ايش رود و مخلصانه پين حد پيبا توده ها تا ا يدر همدرد
ش ين دو را هماهنگ هم پيتواند ايم يز كسيپرورده باشد و نرا  يانسان يش ارزشهايدرون خو

گران يد يرها گردد و به آزاد يو ذهن يفكر يتعصب و خودپرست ينيجن يبرد كه از تنگنا
ستها، يها، دگماتيهمة متعصبان، جزم يكه برا يدة مخالف را تا سرحديحرمت نهد و تحمل عق

د هماهنگ با هم ادامه يدر هر سه بعد با ين خودسازيبنابرا. رت آور است، به دست آورديح
كند،  يگر قابل تحقق تلقيشرفت در هر بعد را با كار دو بعد ديكه انسان پ ين معنيابد، به اي

جدا از شركت  يرا به عنوان مرحلها يتواند خودسازيد بداند كه نميز بايش از آن نيچنان كه پ
كه به سن  يدهد، انسانينشان م يسالمچنان كه احكام ا. ر كنديش تعبيدر ساختمان زمان خو

 يتهاياو را در بر دارد، با مسئول ي، كه مرحلة خودسازيفرد يتهايدرنگ مسئوليد بيف رسيتكل
خطاب  يدهد، همانند با هم، به ويل مياو را تشك ياسيو س ي، كه رسالت اجتماعيجمع

  .از منكر يو نه شود كه امر به معروفيم يف آدمينماز و روزه در همان حال تكل. شوديم
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وة پرورش هماهنگ يد شيش مشخص است، اكنون بايساختمان خو ين سه بعد اساسيبنابرا
عبادت، . 1: د مداوم و همزمان باين سه بعد را باين سه بعد را مشخص كرد، به طور خالصه ايا

  .ت كرديد و تقوي، تبلور بخشيمبارزة اجتماع. 3كار، . 2

  :عبادت. 1

آنچنان كه ( يو اوراد لفظ يسنّت يانجام فرمها يه عبادت به معناست كيالزم به گفتن ن
عبادت عمق و دامنة آن را در  يشة لغوير. ستين)  ج استيرا يسنّت يهايان مذهبياكنون در م

شود كه كوفته شده، رهرو را نرم، يگفته م يدربارة راه: "قيعبد الطر". دهد يفرهنگ ما نشان م
است  يك مسئلة وجوديم كه عبادت ينيبينجا ميدر ا. رسانديع به هدف ميآسان، مطمئن و سر

 ي، كششهايالت و عادات انحرافيكه با اغراض، تما يوجود آدم. يخودساز يو اساساً به معنا
و ارادة  ير دست آگاهيد در زيكند، بايل ميناهمگون و پرت از راه و خودخواهانه را بر ما تحم

اخالص، . گردد و به اخالص رسد "ه و زاللي، تزكهيتصف"د يم سخت و مقيك رژيو با  يآدم
ش را به ي، در راه خويانسان يمتعال يمان، در راه ارزشهاياست در راه ا يآدم يوجود يكتائي

كه  يقيتجربة عم: دنيش رسيش به اثبات خويخو يبه خدا سپردن، در راه خلق، و از نف يتمام
  .آن سرشار استش از همة فرهنگها در جهان از يما ب يفرهنگ عرفان

ك بار در شبانه روز فرد را از يژه در آغاز نهضت هر چند ساعت ينماز در اسالم به و
رون يب -است  يفرد يازهاين نيتأم يكه همه، تالش برا - يو اقتصاد يفرد يمنجالب زندگ
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ا در ي، يسرشار از احساس و جذبة وجود يو در حالت. داشتيد و در برابر خدا نگاه ميكشيم
ر يرا در مس يآدم يجان و وحدت، جهت وجوديپر از ه يتيا در جمعيپر از خلوص، و  يخلوت
 يكيكه انسان را در برابر  يمياست، رژ يگريم ديز رژيروزه ن. كرديح ميد و تصحيتجد يكل

مان مسلط يبخشد و بر آن، در راه ايرو ميش نيخو يو فرد يزيالت غرين تمايترياز اساس
د از زندان يببخشد، با يبلند انسان يواهد خود را به آرمانهاخيكه م يشك كسيب. سازديم

  .آزاد باشد يفرد يكششها

 يم مجموعاً ورزشيار داريدر اخت يكه به نام عبادت اسالم يما همراه با اَشكال يمتون عرفان
روزمره، و از  يكند كه روح را از افتادن در منجالب زندگيم يرا خودآگاهانه به ما ارزان

 يدارد كه دستگاه هايباز م يپست يو رقابتها ي، تجمل پرستين در مصرف پرستشد يزندان
كه هر  ين مصرفين بار سنگيتأم يجة آن، برايل كرده اند و در نتيما تحم يبر زندگ يتجار

ت ينهايب": ديگويكتور هوگو ميو. شوديم يما قربان يانسان يشود، همة ارزشهاينتر ميروز سنگ
  .ن نماز استيو ا "رديگيبزرگ قرار مت ينهايكوچك در برابر ب

كه  يخداوند. ان انسان و خداوند استيمستمر م يمقصود از عبادت اتصال وجود
ز در ياو همه چ يماست و ب يانسان يمان و همة ارزشهاي، هدف و ايبائي، زيسرچشمة معن
ز و رويش از دينقش عبادت، امروز به مراتب ب. افتدي، عبث و ابتذال فرو ميمنجالب پوچ

د يك توليكه  يروزيبر ما حاكم بود و پر يسادة بازار يكه بورژواز يروزيد. روز استيپر
بود تا انسان،  ياريبس يو آرام حكومت داشت و به هر حال فرصتها يدور يكشاورز يسنّت
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 يمهايژه كه رژيبه و. وند داشته باشنديشند و با هم پينديعت و خداوند با هم و به هم بيطب
خته يآم يبه عنوان نظام يه دارياما امروز، كه سرما. و كم اثر بودند يده، ساده، عاماستثماركنن

 ياست و همچون شبكه ا ينظام يو قدرتها ياست، جامعه شناسياز اقتصاد، فرهنگ، س
آن  يم، بينيبيكند و چنان كه ميرون و درون مسخ مينه تنها جهان را، كه انسانها را از ب يسرطان
است  ير به گونه ايين تغيم، و ايابيير مييم كه تغيافتيم يريو از چه راه، در مس م چگونهيكه بدان

است كه  يش ساخته اند، عبادت به عنوان تنها رابطه ايخواهند و از پياست كه م يو در جهت
ش و يخو يش و از ابتذال انسانيخو ي، از مسخ وجودين نظام وحشتناكيتواند فرد را در چنيم

برقرار سازد و ما  يباز دارد و رابطة ما را با كانون هست يانسان نوع يرزشهاهمة ا ياز فراموش
ن و خردكننده اند، يسنگ يهجوم ياست، دارايو س يه داريزم و سرماينيكه ماش يرا در جهان

  .استوار بخشد يه گاهينگاه دارد و به ما تك

كه  يازا مجي يوجود اعتبار يكيدو وجود است،  يدگر انسان دارايبه گفتة ها
رامونش يط پيدادها و اشتغاالت محيده ها، رويكه انسان با پد ياست از رابطه هائ يمجموعها
رامونش ربط ياو را با پ يتها و اَعراض ويزه ها، احساسات، عادات، حساسيزه ها، غريدارد، انگ

. است "يعرض"دهد كه يرا شكل م "يت وجوديشخص"ك ي يدر و "وضع"ن يدهند و ايم
ك كلمه يو در  يو شغل ي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصاديعيط طبياست كه شرا يو رنگهائ

و انسان  يجامعه شناس يموضوع اساس يزيآم ن رنگيا. زننديم "من"بر  "يط خارجيمح"
ر و يقابل تفس يو علم يمنطق يبا مالكها ياست و همگ يو گروه يفرد يو روانشناس يشناس
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شناسند و چون جنبة يم يگوناگون علوم انسان ين وجود است كه رشته هايل است و ايتحل
كند يم ين رنگها شناسائيامروز، انسان را تنها با ا يعلم يدارد، انسان شناس يني، عام و عيجبر
نگرند و يم يمشخص و جبر يد، هم انسانها را در قالبهايجد ين رو است كه علوم انسانيو از ا

افتن به راز و يكنند و از دست يغفلت مآنان  يهم از فرو رفتن در كنه ذات و جوهر وجود
ده يكشند و انسان و انسانها را تنها به عنوان پديانسان دست م يقت مرموز، شگفت و نامتناهيحق
عت، نژاد، وراثت، ابزار يطب يكيكه ساخته و پرداختة عوامل و روابط مكان يماد يا مقوله اي

ن ياز ا. كننديم ياست، تلق يو صنف يطبقات يو قالبها يگاه اقتصادي، پايكار، نظام اجتماع
ص داده ين نقابها تشخين چهارچوبها قاب گرفته شده است و با ايدر ا يجاست كه هر كس

انسان دهقان، : كننديم ياست كه او را معن يطيو عوامل مح يرونيقت وضع بيشود و در حقيم
كنوكرات، انسان ، انسان تي، انسان اداري، انسان بورژوازيانسان كارگر، انسان فئودال

ز دارد ين 1"يقيو حق يوجود ذات"ك يدگر، ير هاياما انسان، به تعب... . يروشنفكر، انسان صنعت
 يو حاالت عارض يعرَض ين رنگهاير ايكه در ز يا يو آن عبارت است از جوهر وجود

و  ياصالت ياش پنهان است و انسان بودن به معن يرونيو روابط ب يت اجتماعياز وضع يناش
، از آن يطيمح يو صفات عارض يو جبر اجتماع يت ماديمستقل و آزاد از تسلسل عل يلتع

كه  يدر حاالت عاد. ژة انسان است در آن خانه دارديكه و يقيرد و من حقيگيسرچشمه م
                                      

 
1  .Existence Authentique 
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طش عكس العمل نشان يمح يدادهايده ها و رويكند و تنها در برابر پديم يانسان روزمره زندگ
ن يرد از ايگياش شكل م يو شغل يو طبقات ي، اجتماعي، وراثتيميات اقليدهد و بنا به مقتضيم

عشق، مرگ و شكست، سه ضربة . است، غافل است يو يمتعال يشتن انسانيمن، كه خو
ن ضربات است كه ير ايدر ز. Ĥورنديبرند و به خود مين غرقاب به در ميرومندند كه او را از اين

رون از خود مشغول است ير خود و بيش كه همواره در غين بار نگاه هاينخست يانسان گاه برا
  .گردديبه خود باز م

 ير ويين تغيند، در اينشيش ميد و به تماشا و تأمل خويگشايش ميچشم به درون خو يآدم
ن ين و صادقتريترين، متعاليقترين عميو ا. كنديافت ميش را دريخو "يحاالت وجود"

واسطه دست يب يآگاه يق به نوعين طرياست و از ا يانسان يشهايافتها و آزماياحساسات و در
علم، عالم و معلوم هر سه : نام دارد، كه در آن ير متفكران ما علم حضوريابد كه به تعبييم
 ينقش يو انقالب وجود ير ذاتيي، تغ"يخودآگاه"ن وحدت، در ياست و تجربة ا يكي

 يو حت ي، چهار چوب طبقاتيعق است كه انسان، در هر قالب اجتماين طريدارد و از ا ياساس
ز آن را دارد كه خود را يكه زاده و پرورده شده باشد، قدرت اعجازآم يصة وراثتيبا هر خص

را انتخاب  يگريد يك و سرنوشت طبقاتيدئولوژير حركت ايرها كند، دگرگون سازد و مس
 يثاريو ا يوجود ي، اما با اخالصيبزادة اشرافيا نجيباشد  يروشنفكر وابسته به بورژواز: دينما

پروردة فرهنگ . اند يو يرد كه دشمن طبقاتيقرار گ يا دهقانيدر خدمت كارگر  يانقالب
 ينشينهمه، بيا طبقة انحصارطلب و زبده باشد و با ايژة نژاد برتر يو يو آموزشها يستوكراسيآر
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طبقة  خاص نژاد محكوم و يشهايتها و گرايدرد و داغها و حساس يابد و به راستيب يتوده ا
دا كند، كه يپ يذات يو وحدت يوجود يزشيمحروم را در جان خود احساس كند و با آنان آم

ا يت روشنفكرانه يو مسئول يكه بر اساس تعهد اجتماع ياست فراتر از رابطه ا يمرحله ا
كه در برابر مردم خود را مسئول،  يخود مردم شود، نه نامردم. كنديبرقرار م يتصنع يچپرو

، يعارض ياست در راه زدودن رنگها يعبادت تالش. د و عملش را متعهد سازديقلمش را مق
و  يختن حاالت وجوديو برانگ يقيقل دادن وجود حقيو ص يتنگ اجتماع يشكستن قالبها
 ي، فراتر از آن كه روحهايافتن به حالتيو دست  ينهفتة خودآگاه ينه هاياستخراج گنج

قتر، يعم ياست و كشف تعهد "يدل آگاه"آن ده اند، و يبزرگ در فرهنگ ما بدان رس
فهمند و آن تعهد يم ين كلمه روشنفكران غربينتر از آنچه امروز از ايتر و راستيتر، مترقيميصم

  .است)  14( "ثاق فطرتيم" يآن در زبان عل ير قرآنياست و به تعب يوجود

  :كار. 2

دهند كه اسالم به ينشان ماران دستپروردة انقالب او ي يوة زندگيامبر و شيقرآن، سنّت پ
مان، عمل صالح ورد زبان خداوند است و يدرنگ پس از ايم كه بيدانيم. ه دارديكار تا كجا تك

ست كه به ين نيمقصود ا. العمل: دهديما االسالم؟ پاسخ م: پرسنديامبر كه ميبه گفتة پ يحت
نوع ورطة  كين يا. ميريبگ يرا مالك عمل يم و مالك فكريسم دچار شويپراگمات ينوع

 يد مبنايش از آن بايرا پيافكند، زياست كه انسان را به مهلكة عمل كور م يانحراف
را كه در خدمت انسان است، از  ير صالح، و عمليك داشت تا عمل صالح را از غيدئولوژيا
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ة اسالم به يتك. ص داديا اساساً تباه كننده است، تشخيكه در خدمت شخص است و  يعمل
 يم، تنها عمل مذهبين اصطالح داريكه امروز از ا يا يف تصور مذهبعمل صالح برخال

 يعمل فكر ياگر از عمل مذهب. ز هستين يديو عمل تول ين حال عمل ماديست بلكه در عين
ج در زبان ياز ماست كه با كلمات رايم به خاطر نيگوئيسخن م يديو تول يو عمل اقتصاد

 يدينش توحياساساً ب. وجود ندارد ينها مرزيان ايم وگرنه در زبان اسالم ميامروز سخن بگوئ
ن نكته يا. است يو فلسف يمقصود از زبان، زبان فكر. ز منعكس گردديد در زبان ما نيبا
 - ي، بهداشتي، مردمي، اقتصادياسيس -را  يق است كه اسالم هر عمل درستيت عمينهايب

 يمان دارد، حتيكه ا يانخواب انس: خواب را يكند، حتيم يعبادت تلق يهمچون عمل مذهب
  . ل نان رايخوراك را و تحص

ست؟ ين كار چيپرسند كه محبوبتريامبر مياز پ. ن استيز چنين يةاسالم به عمل اقتصاديتك
ست؟ آنچه از ين مال چيمحبوبتر. كه دست در آن دخالت داشته باشد يكار:  دهديپاسخ م

وجود  يبيكند، نصيكه م يرة تالشجز ثم يآدم ياساساً برا.  ق كار به دست آمده باشديطر
، يآدم يامت و سرنوشت نهائيكه ق: ن اصل، هم در رابطة انسان  و خدا صادق استيا. ندارد

  : به گفتة قرآن

 ي، و هم در رابطة اجتماع"نديبيش را به  چشم مياست كه انسان دست آورد  خو يروز"
  :است ين اصل كليا. يستم اقتصاديك سيو در 
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  1"يريه سوف يو اّن سع*  يالنسان االّ ما سعس ليو ان ل"   

 يبرا ياما كار نه به عنوان مقدمه ا. مطرح است كار است يكه در خودساز يمسئلة مهمتر
در  ي، بلكه كار به عنوان ورزشيديا كار تولي يل، كسب مقام اجتماعيكردن، تحص  يزندگ

س انسان است در قبال يپراكسكار، . لة انسانيعت به وسيطب ينف يعنيكار كردن،  . يخودساز
ن يسازد، اين آن ميش را جانشيكند و حكومت خويم  يعت  را نفيانسان حكومت طب. عتيطب
ش را يش جامعة خوين است، انسان با كار خوينچنيز  اين يعمل اجتماع. است يك كار مادي
  :شوديسازد، ساخته ميب است كه انسان  در همان حال كه ميسازد و عجيدهد و مير مييتغ

 يخراسان را فردوس ين آزاده مرد روستايشاهنامه را سروده است و شاهنامه، ا يفردوس
. شوديده ميلة آن آفريند، خود به وسيĤفريكه مجسمة داود را م يكل آنژ در حاليم. كرده است

است، و تنها انسان است كه  يآدم يجوهر وجود ير دو لبه است، تجلّيك شمشين كار يبنابرا
ست، بلكه يوانات هست، نيآنچنان كه در همة ح يزيك عمل غريرا كار تنها ي، زكنديكار م

انسان در كار . ژة انسانيو ياراده و خواست و ارزشها ينيتحقق ع يكار عبارت است از تجل
گردد و در يم ينيت عيك واقعيل به يتبد يت ويشود و ذهنيشود، با كار ساخته ميمتولد م

كار در  ياما نقش انقالب. ابدي يخورد و تكامل ميل مقياش ص يهمان حال جوهر وجود

                                      
 
  40-39ات يسورة نجم آ.  1
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، ي، طبقاتيخانوادگ يقالبها يزندان يهر كس. كار يبخشيعبارت است از آزاد يخودساز
ش از يم پيدانين زندانها رها شد؟ آخر ميتوان از ايچگونه م. ش استيخو يو عصر ياجتماع

ش و يش و جامعة خوير زمان خود يك  انسان نقشيم به عنوان يتوانيم، نميآن كه رها شو
ك ابزار ي يك زنداني. ميريم به عهده گيكنيت احساس ميكه در قبال آن مسئول يطبقه ا يبرا

روشنفكران  يت انقالبيكه سخن از  مسئول ين مسئله وقتيا. ك عامليك علت و نه ياست نه 
  . كنديدا ميز پيار شگفت انگيبس يار گسترده و عمقيبس ياست، دامنه ا

ت آنها برخاسته از طبقة متوسط اند، طبقات يشك اكثرياند؟ ب ينفكران غالباً چه كسانروش
را از  يانقالب يتهايو همة حساس يآدم يوجود يده اند كه همة ارزشهايباال چنان در رفاه پوس

ن فقر، يدر طبقات پائ. رديگذارند اساساً در وجودشان پا گيا نميرند و يگيش مينسل جوان خو
ت را در آن غرقه ساخته است و افراد جز در يداده كه اكثر يرا چنان توسعه ا جهل و ذلت

ن يبنابرا. ر ندارنديكوتاه و حق يده آلهايستند، و جز اين يوانيح  يك زندگين يتأم يتكاپو
است كه به سرنوشت  يدر او به اندازه ا يانسان يكه هم ارزشها يروشنفكر به عنوان انسان

د بكند و چه يكند چه باياست كه احساس م ياش به حد يآگاه شد و هميانديگران ميد
ت، پوك و پوچ و تباهشان يزد كه نه رفاه و اشرافيخيبرم يان طبقه ايعةً از ميتواند كرد، طبيم

طبقه . محروم ساخته است يو  اخالق يدن و از رشد اجتماعيشيكرده و نه فقر، آنان را از اند
ت يتوسعة معنو يبرا يشد، فراغتينديل كند، بيكه تحصكه امكانات آن را داشته است  يا

خ يتار يو معنو يفكر يه هايرا، سرما ياخالق يها را، ارزشهايدئولوژيداشته باشد، جهان را، ا
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ده است، كسب كند و به يعمر جامعه اش به نسل او رس يرا كه در توال يز ذخائريرا و ن
ت، استثمار و رفاه او را به ياشرافن حال يش بپردازد و در عيخو يوجود يگسترش معنو

ن خودبه خود روشنفكران از يبنابرا. فكنديد نيپل يپوك و رابطه ها يهايمنجالب تجمل پرست
به هم  يروشنفكر و بورژواز تاًست كه ضرورين بدان معنا نيالبته ا. زنديخيطبقة متوسط برم
كند و هم خاستگاه يم يخ نفيگاه روشنفكران را در طول تاريهم پا يرين  تعبيوابسته اند، چن

ن به نقش و جوهر رسالت روشنفكران، صدمه يشمارد و بنابرايد و پوك ميروشنفكران را پل
ن نه به يند، اما ايĤيرون ميدرست است كه امروز روشنفكران از طبقة متوسط و گاه باال ب. زنديم

ن است يا به خاطر اوجود دارد، بلكه تنه يو بورژواز يان روشنفكرياست كه م يخاطر تجانس
شتر داشته است نسبت به ين طبقة متوسط است كه در آن انسان، هم شانس انسان ماندن بيكه ا
 يو حت يفكر يكه تا حد بردگ يافتن، نسبت به طبقة محروميت، و هم شانس رشد ياشراف

ن ديبر ين مطلب به معنيكرد كه ا يادآوريد ين حال بايدر ع. تنزّل كرده است يسقوط اخالق
و نجات توده  يمان داشت كه اساساً هدف، رهائيد ايست، بلكه بايش از تودة محروم نيخو
م با يشيانديرا كه بالقوه بدان م يانه شد و تودهايسم چپگرايك نوع رمانتيد دچار ياما نبا. است
 يخطاها ين دو در عمل اجتماعيان اياشتباه م. كه بالفعل وجود دارد مترادف شمرد يتودها

ن روشنفكر، كه به يا يبخش برايكار آزاد. ز به بار آورده استيفاجعه آم ين و حتيسنگ اريبس
را او را از ماندن در يدارد ، ز ياتيح يد، ضرورتيĤيهر حال از طبقة بورژوا در زمان ما برم

ر يباشد و چه غ يچه مذهب -توأم است  يو پست يكه با تنگ نظر يد بورژوازيپل يتنگنا
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 يت وين مهمتر در شخصيدهد و از اياو را وسعت م يو افق اجتماع. ازدسيرها م - يمذهب
 يو چهارچوب طبقات يط زندگيرغم محياو را عل يدهد و جوهر انسانيم يق انقالبير عمييتغ

  .بخشديم يانسان ياش صفا و زالل

برگشته  يخورد، لباس از لباسشوئيزد و صبحانة آماده ميخيكه صبح برم يروشنفكر
ان، همكاران، همصحبتان و اقوام يبا دوستان، آشنا تاًعيشود و طبيلش  را سوار ميموبپوشد، اتويم

هم سخن  ياجتماع يند و اگر از دردهايز همچون اويكه آنها همه ن -ش  معاشر است يخو
ا گوشت تازه است ياز و يزنند به خاطر نبودن شكر، پياد ميرغم قدرت حاكم فريند، و عليگويم
د، يگويند و چون با خانواده اش سخن مينشيگردد بر سر سفرة آماده مياز مو چون به خانه ب -

شان وجود دارد، مشكل يكه برا يم و مسئله اين است كه شب را چه بخوريهمة سخن از ا
 -ط ين شرايدردتريا الاقل در بي -ط ين شرايز در بهتريشمار است، و نيب يان غذاهايانتخاب م

چة كتاب است يكه با توده ها خواهد داشت از در يا رابطه ان است، تنهيكند و تأميل ميتحص
ق يكه از طر يق الفاظ است،الفاظيتواند برقرار سازد از طريكه با آنان م يو تنها رابطة ذهن

ها يكه فرهنگ يلسوفانه ايدانشمندانه و ف  يش و كتابهايه هايش و اعالميهايكپيش، پليجزوه ها
را   يغرب يك انقالبيم يد، مفاهيگويقالب هم كه سخن ماو از ان. رسديم يخوانند، به ويم

او مردم كوچه و بازار و جنوب شهر و كارگران كوره  يكلمة توده برا يكند و حتيترجمه م
 ين كلمه فقط معادل فارسياو ا يكند، بلكه براينم يران را تداعيان دهات ايپزخانه ها و روستائ

ممكن  ين شكل روشنفكريزتريفاجعه آم ن وياست، كه به زشت تر  "Masse "اصطالح 

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


انقالبيودسازي خ  

 www.shariatihome.com 168 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

ن يشان ايچپ برا يدئولوژياست كه ا ين كار، كار روشنفكران لوكسيا. است تنزّل كند
شان را قرمز . B. M. Wل يد آورده است كه رنگ اتوموبين شورش را پديت را و ايمسئول

افظه كارها و انه روها، محي، در برابر ميلفظ يهايا در مجلس، از تندرويانتخاب كنند، و 
ن يت كاذب شوند كه نخستياحساس رضا يببرند و آنگاه دچار نوع يمرتجعها، لذت نفسان

، كه يمترق "سميا"ك يكه انتسابشان به  يارند كسانيو چه بس. مرگ است يگام آنها به سو
 يش ساخته اند، آنان را غرق در لذت انقالبينت اندام خويز "پوست"ك يآن را همچون 
هستند كه  ينان كسانيا. شتازتر بودن ساخته استيدن، روشنفكر بودن و از همه پبودن، چپ بو

كار  يشوند و وقتيم يو فرهنگ يشود، طرفدار كار فكريمطرح م يكه كار انقالب يهنگام
دهند كه تنها راه چاره، اسلحه است و چه بهتر كه با يمطرح است، شعار م يو فرهنگ يفكر
  .رند، فرار كننديش و كم در آن درگيكه همه ب ياراز ك! ن آبرومندانهيچن ينقاب

ز هست و به خصوص زباندان و آشنا با متون يمار، فاضل نيكه شخص ب يهنگام يمارين بيا
  !يرند در درد خودپرستيبگذار تا بم. ستين يافتنيگر شفا يك، ديدئولوژيا

 - كند يد ميبان همة ما را گرفته است و همه را تهدين آفت كه گريشود از ايچگونه م
 -شاهنگ انقالب توده اند يو پ ياست كه آغازكنندة كار اجتماع يمقصود همة روشنفكران

برد يرا از حافظه و از ذهن به عمق وجود و فطرت انسان فرو م يدئولوژيكار  ا. رها شد؟ با كار
ك يل به يتبد يدئولوژيك اين شكل است كه يكند و بدين ميزد و عجيآم يو با سرشت او م
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 يه ايمؤمن با همة عمق، پهنا و سرما. ك  انسان مؤمنيل به يك روشنفكر تبديشود و يمان ميا
  .ن كلمه وجود دارديكه در ا

است و گواه  ين تجربه اياز چن يحاك يان مؤمن و مسلمان در فرهنگ اسالميك ميتفك
ده، يعقك يرا به عنوان  يدئولوژيك ايكه  يان كسانيشمندان آگاه ما از فرق ميشناخت اند

كنند، يش اقرار ميش دارند و در لفظ خوياز مكتب در ذهن خو يده آل،  مجموعه ايفكر، ا
ك فطرت در آمده ين مكتب در آنها به صورت يكه ا ياما ذاتشان از آن غافل است و كسان

است كه به درجة  ياست، اما مؤمن كس يم فكريد تسلياست كه به  توح يمسلمان كس. است
 يش، صفت كسانين شكل خويقترين و عميتريمنافق در پنهان. ده استيرس يم وجوديتسل

حفره و  يبه معن "نفق". گر جداستيكديشان از يشان و جهت اعتقادياست كه جهت وجود
 ياش فاصله ا ين دو جلوه از هستيان اياست كه م يانسان يك معنيفاصله است و منافق در 

  .بودن يتيدو شخص يوجود دارد، نوع

شه و يان انديدن مي، وحدت بخشيد وجوديتوح يريو به تعب يوجود يائكتياخالص، 
 ير آنچنان كه علين تعبيبه بهتر. ك رابطة متقابل استيشه و عمل يان انديرابطة م. عمل است
  :-است  يدين توحيز نمونة چنيكه خود ن يكس -گفته است 

  "ستدل بالعمليمان يمن اال"
  "مانيستدل بااليو من العمل "
  ".شوديمان راه برده ميز به ايشود و از عمل نيمان به عمل راه برده مياز ا"
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ن خطر يرد و ايگياش را از كتاب م ين نظر در لبة پرتگاه است كه آگاهيروشنفكر از ا
 يكه در آن، ارزشها يا يماريĤورد، بيرا به وجود م يو كتابزدگ يذهن يگانگياز خود ب ينوع
كه معنا  يمطرح است، كلمات يو فلسف يو علم يفاظ منطقروشنفكر  به صورت ال يبرا يانسان

ز سخن يكه از اصالت عمل ن يروشنفكران يحت. دارند اما روح، شور و احساس را فاقدند
 ينان همچون واعظانيا. شوند يلفظ يگانگياز خود  ب يند، باز ممكن است دچار نوعيگويم

 يكه بر سفره ها يا همچون مؤمنانيروند، ا منبر يرند تا دربارة اعراض از دنيگيهستند كه پول م
پندارند كه خداوند تنها آنان يكنند و ميشها  ميستا يخورند و از زهد عليغذا م يك شبيهزار و 

كنند اما به ابوذر يم يكه عثمان وار زندگ يكسان. برخوردار كرده است يت ويرا از نعمت وال
ند يگرين ميحس يه دارند اما برايعاوآنان كه دست در دست م يستند، حتيورزند كم نيعشق م

از . مهوع از ملكه خاتون است يديشان تقليوة زندگيند اما شيگويو آنان كه فاطمه وار سخن م
ش،  يك نمايچند روز آن هم به گونة  يرا الاقل برا يآنجا كه برابر -گردند يحج باز م

ما از همه بهتر  يما و غذا خوانند كه وضع ما، كاروان ما و هتليو رجز م -د كرد ين بايتمر
اقت و يا ليو  يارين سفر همه را عقب زدند و خود با هوشيشوند كه در ايا غرق لذت ميبود، و 

با  يستهاينها مثل همان ماركسيا. ش رفتنديپول همة مشكالت را حل كردند و پ يا جادوي
ش يخو يوجود يجبران ضعفها يركننده برايتخد يهيقرمزند كه در مذهب، توج "و. ام. يب"
 يفرار به سو يبرا يسم راه هائيز در ماركسيستها نيهمانطور  كه آن ماركس. نديجويم

لش  ينوع: نديجويكند، ميل ميتحم يفرد يكه مذهب بر زندگ ييدهاي، در قبال قيگريالابال
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 ين دو دشمن را كه برادر دو قلويب ايد فرينه تنها نبا! روشنفكرانه يگريانه و الاباليبودن صوف
ن يآنچه ما را از ا. ميم كه خود بدان دچار نشويدار باشيد همواره بيگرند خورد، بلكه بايكدي
  : امبريكند كار است، به گفتة پيدور م يماريب

كند و با عمل يد مياست كه تول ي، مقصود كار طبقه ا"است ين كار، كار بدنيمحبوبتر"
، يو واقع يني، كه رنج عيو روح يهنبرد، نه رنج ذيند و رنج ميآفر يمت ميش ارزش و قيخو

دست يك تهيرا كه  يا يكند، بلكه گرسنگيك روزه دار احساس ميرا كه  يا ينه گرسنگ
  .فهمديم

است كه نه  يماريك نوع بين يا. است يو فلسف يعلم يماريگر روشنفكرانه، بيد يماريب
 يك روشنفكر تلقيامل ن جلوة رشد و تكيتريتنها مطرح نكرده اند، بلكه آن را به عنوان عال

محروم، طبقات   ينجات توده ها يكه برا يم روشنفكرانينيب ين است كه امروزه ميا. كننديم
را  يانسان يهيج شده اند، اصول بديو استعمار بس يه داريسرما يديمبارزه با پل يمحروم و برا

ست بودن ياليسوس .كننديم يا علمي يدار فلسفيات مبهم و ناپايبر نظر يموكول و منوط و مبتن
ك ين يا. كند، كار نكند و گرسنه نماندي، كه كار نميتياقل يت براياست كه اكثر ين معنيبه ا

. ندارد يدين تردياگر كه انسان مانده باشد در آن كمتر يچ انسانياست و ه يهياصل بد
ك ملت، يكه به سرنوشت  يد و مصرفين معناست كه سرنوشت توليست بودن به اياليسوس

جز  يزه ايكه انگ يو هوس فرد يار هويدارد در  اخت يك امت بستگيجامعه و ك ي
 يا يو فلسف يات علميرا بر فرض يهيبد ين امريچن. ردياز همه طرف ندارد قرار نگ يافزونطلب
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رند و همه هم نسبت ين قرن و آن قرن است و هر روز متغيكه خاص فالسفه و دانشمندان ا
وضع  يخ آدمياست كه تاكنون در تار ين شرطيردن، بدترستند، موكول كيبدان معترف ن

د مشروط به يد آورده اند، خاموش كردن آن را هرگز نبايپد يرا در خانه ا يقيحر. شده است
ن امر كه مادة يا انكار آن كرد و اثبات اي يا قدم عالم، اعتراف به علت اولياعتقاد به حدوث و 

  ا نه؟يورد شگاه به وجود آيتوان در آزمايرا م يآل

خ حركت، يكه در طول تار يانسان ين آرمانهاين است كه مقدستريدرد انسان امروز ا
شمار ين جهت شكل گرفته، و بيكه در ا يانسان يجاد كرده و همة ارزشهايجنبش و شور ا

ات فالن يداشته است، به فرض يجهادها و شهادتها را در همة نظامها و در همة دوره ها در پ
ط يش، محيوابسته كرده اند كه ساخته و پروردة قرن خو يات فالن عالميرلسوف و نظيف

. ش بوده استيش و مرحلة تكامل علم در عصر خويخو يش و وراثت فرهنگيخو ياجتماع
تواند يا در همان زمان نميشود و يم يا نفيابد، يير مييكه با گذر زمان تغ ياتيات و نظريفرض

ن آرمانها يبه اصالت ا يكه همگ يرد، در حاليگر قرار گيد يمورد قبول ملتها، طبقات و امتها
، به قدرت و اصالت و يفرض يه هاين پايا يسست. ش معترفنديمان خويش و ايبا همة جان خو

دچار  يو تعصبات فكر يروان آن آرمانها را به تفرقة ذهنيزند و پيآن آرمانها، صدمه م يبقا
ان و يه بافان، دانشمندان و روحانيشناسان، فرض از جامعه يسازد و گذشته از آن به انبوهيم
دهد كه با حمله يله را مين وسيبهتر يجهان يه داريوابسته به سرما يهايغاتچياستمداران و تبليس

ا ابطالش ساده است يا نو، كه انكار يكهنه  يعلم يه هايو نظر يفلسف يه هاين فرضيكردن به ا
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شه يه  ريرا مورد هجوم قرار دهند و از پا يل انسانيو اص يشگيهم يا الاقل ممكن، آرمانهايو 
به  -انسان  ين قدرت معنويرومندتريم كه چگونه توانسته اند از نينيبيامروز م. كن سازند

و انقالب ضد  يمقاومت در برابر تحقق برابر يمذهب برا يعني -محروم  يخصوص انسانها
ز چگونه توانسته يو ن. استفاده كنند يفرد يت استثماريو ضد مالك يه داريو ضد  سرما يطبقات
ك، يولوژيگرفته تا ب يرا از جامعه شناس يات علميگوناگون و نظر ياز فلسفه ها يلياند خ
زم، ياليدن به سوسين وانمود كنند كه رسيند، و چنيزم استخدام نماياليمحكوم كردن سوس يبرا
م ين مفاهيكه ا يدر صورت .تيو معنو ي، آزادي، خداپرستياخالق يرها كردن ارزشها يعني

ن يابد، و ايتواند تحقق ياست كه م يفرد يطبقه و آزاد از صرع افزونطلبيك جامعة بيتنها در 
چنان . ا مسخره گشته انديشده اند، و مسخ  ياست كه قربان يه داريم تنها در نظام سرمايمفاه

، ير انسانيغ يبا خشونت زمياليز است، كه به نام سوسيم، و چه غم انگينيبيگر ميد يكه در سو
شه ها و راه ها و يانتخاب و تنوع اند يمان، آزاديا ي، آزاديعلم ي، آزاديفكر يآزاد

 يت وحشيستها و به رسم جاهليوة فاشيكه به ش يكنند و در حاليم يرا نف يانسان يابتكارها
و كدام . دز دارنيلسوفانه، جامعه شناسانه و عالمانه نيهات فيش توجيخو يكنند، برايعمل م

 يه داريستم، آنچه را كه در نظام  سرمايسم از دست انسان قرن بيالين سوسيفاجعه باالتر از ا
 يخواه، ضد استعمار، و حتيد، تا آنجا كه روشنفكران آزاديهم به دست آورده است بربا يغرب
با  برند ويرنج  م يو استعمار يستيكه از نظام فاش يعقب مانده ا يكشورها يستهاياليسوس
ن چه شرم يكنند و ايرا انتخاب م يه داريسرما يفرار، كشورها يدر جنگاند، برا يه داريسرما
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و  يه داريكه هم با سرما يده ايون انسان رنجديليم 700 يعنيك مسلمان يچگونه . آور است
  رد؟ين ننگ را بپذيتواند ايج شود ميبس ين جنگيچن يد برايهم با استعمار در جنگ است و با

نشان  يخداوند برا يامبرش را فرستاده از سويداند و پيم ياله ينين كه خود را ديم با ااسال
ست و ين ين فشاريرش ديدر پذ: كند كهينهمه اعالم ميشناسد، با ايدادن راه راست به انسانها م

ص داده شود و يتشخ "يغ"از راه  "رشد"آگاه كردن انسانهاست تا راه  يتالش ما تنها برا
، يو عل. "ين الرشد من الغين، قد تبيالد يال اكراه ف": خاب آزاد آن با خود آنها استآنگاه انت

ا يكن و بدان كه توده  يز و از اَشراف دوريبا توده درآم": دهد كهيبه فرمانده خود دستور م
ا همانند تو در نوع، خون آنان همچون خون ماست و مال آنان همچون ين و يبرادر تواند در د

معره، در  يتنها، از روستا يضد مذهب يناين نابيك شاعر بدبي، و "هر دو  را حرمت نهمال ما، 
بزرگ جهان را به  يهايكه قدرت اسالم شرق و غرب عالم را فرا گرفته و امپراطور يهنگام

مان حاكم، يه ايش را علياد اعتراض خويفر يكسيو ب يتواند با همة تنهائيزانو در آورده است م
 يدر نظام خلفا يحت. من بمانديه خدا و مذهب بر آورد و ايعل ياكم، و حته اسالم حيعل

ان عصر يخدايستها و بيكه ناتورال - "ابن كوا"ا يو  "العوجا يابن اب"چون  يدانشمندان يعباس
شه يا در خلوت انديك كالس، ي، نه تنها در يت فكريو امن يتوانند با آزاديم -ش بودند يخو

ن سنّت يكه مقدستر  -همه به استهزأ حج  ياروينشان، بلكه در مكه، روارايا در جمع يشان و 
افت يروشنفكرانه و عالمانه  را در يو در جواب تنها مناظره ا. بپردازند -جمع مسلمانان است 

 يكه زخمها يقرن، چهارده قرن 14تواند پس از يده چگونه مين مسلمان رنجدياكنون ا. دارند

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


انقالبيودسازي خ  

 www.shariatihome.com 175 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

طرة جبارانة قداره بندان متعصب و ياز خشونت خلفا و از س ن وياز استبداد سالط يكار
رد كه در آن يرا بپذ يا در خاطر، نظاميت مرتجع و منجمد و متحجر بر دل دارد، و يروحان

ن  يرند؟ و در چنياز آن برخوردار بوده است، از او باز گ يك حكومت مذهبيآنچه را كه در 
ن امت بزرگ و در يتواند كه در انحراف اير نمچطو يجهان يه داري، استعمار و سرمايحالت
  مخالفت با آن، طمع نبندد؟ يسم و حتياليمقاومت در برابر سوس يج آنان برايبس

د با آن يرا كه با يا ياري، و هم هوشيبار خودساز ينين فاجعه ها، هم سنگيدن به ايشياند
ش از هر يشدن پ ينقالبآموزد كه ا ين درس بزرگ را به ما ميكند و ايهمراه باشد، مشخص م

. وة تفكر ماستيك انقالب در شينش و يك انقالب در بي، يك انقالب ذهنيز مستلزم يچ
كه  ين آگاهيخ انسان است، اي، كه ثمرة تجربة بزرگ تارين آگاهيتوأم با ا يانقالب

 يسم جبريسم به اكونوميسم را ماركسياليسم به ابتذال كشاند و سوسيرا آخوند يخداپرست
 يانقالب فكر. ب كردينفاق و فر يبرا ينقاب يه داريرا سرما يبدل كرد و آزاد يمادكور 

اقت يك ليافتن به ين حال دست ين مسخ زمان ماست، و در عين بزرگتريشناخت ا يتالش برا
ابد و مهمتر يرا در يم عبادت و كار و مبارزة اجتماعيان مفاهياست كه بتواند وحدت م يذهن

ن ين كند، و ايش سازد و با فطرتش عجين سه را ملكة خويتجربه كند و اش ياز آن با جان خو
 يت تا بدانجا رسد كه جدائيرد و در نهايشه گيده اش كه در بودنش ريآرمانها نه تنها در عق

 يكيگر ين حال با آن دو ديك را در عيش احساس نكند و هر ين سه مفهوم را در خويا
  .د استيك توحيت قيكه در عمق و در حق يثيبداند، تثل
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ق كتاب، يتنها از طر يو وجود يفكر ياز خودساز ين درجه ايد دانست كه به چنيبا
ا يدن و يست، سخن از رسيتازه ن ية فلسفيك نظريرا سخن از يد، زيتوان رسيق و دانش نميتحق
ن يا نه تنها كتاب را در "كار". شوديه ساخته نميتازه است، و انسان تنها با نظر يدن انسانيآفر
ن حال خود همچون كتاب سرچشمة يشود و در عيكند، بلكه مانع انحراف انسان ميم ياريراه 
  . است يگريد يقت و تجربة معنويافتن به حقيو دست  يآگاه

شود، به يم يانقالب يكه وارد مرحله ا ينشان داده است كه چگونه جامعه ا "فرانتز فانون"
را  يكند و تا چه حد دوران خاموش نوجوانيك ممردم كم يتوده ها يو آگاه ياريرشد هوش

ده يز كشين يشرفته، تا پانزده و شانزده سالگيپ يمرفّه و در جامعه ها يكه غالباً در خانواده ها
ن يزده و چهارده پائيرا تا سن س يدهد و بلوغ فكريل ميتقل يازده و دوازده سالگيشود، به يم
محروم، رنج  يكه در خانواده ها يان كودكانيوت مم كه تفايز خود  تجربه داريما ن. آورد يم

هستند كه كار  ينان غالباً خانواده هائيو فقر و خشونت و كمبود را احساس كرده اند و ا
، يزان آگاهيند، از لحاظ ميĤيبار م يمرفّه و اشراف يكه در خانواده ها يبا عروسكهائ -كنند يم

دهد كه كار نه تنها چون كتاب ينشان من يا. تا كجاست يزندگ يتهايتجربه و لمس واقع
رد و يگين و مطمئن از كار سرچشمه ميراست ياست، بلكه آگاه يسرچشمة تجربه و آگاه

و موهوم  يمارگونه، انحرافيع دارد، غالباً بيسر ين حال كه رشديد در عيآ يآنچه از كتاب م
و  يماريدك به انحراف، باز آن را همراه داشته باشد، كه اندك ان يا عناصريتواند باشد و يم
  . انجامديت روشنفكر ميا مسمومي
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و  يفكر يكتاب، كار را با آگاه. ر دارنديك انسان تأثيكتاب و كار هر دو در ساختمان 
گر يد يگر و نبوغهايد يكه انسانها ياريبس يل و استمداد از تجربه هايه و تحليقدرت تجز

ح يسازد و تصحيت استوار مينة واقعيرا در زم يهنشة ذيسازد و كار انديفراهم آورده اند، توأم م
  .كنديم

دربارة  يمترق يشه هايكه اند يكند و كسيكه از حق اعتصاب كارگران دفاع م يكس
ك يكه عمالً در  يو احساسشان از اعتصاب با كس يسم را آموخته است، تلقيكاليسند

ژن يرا با اكس يسوختن يختن ماده ايفرمول آم. ستيكند همانند نيشركت م ياعتصاب كارگر
ن يدانش راست. گريد يتافته نهادن، دانش يك بخاري ياست و دست را بر رو يدانستن، دانش

قل بخش يننده است، تكامل دهنده است و صيآفر يآدم يكار برا. ن دو استياز ا يزه ايآم
، يت طبقاتيردهندة شخصييروشنفكر شفادهنده است، تغ يكار برا. اوست يجوهر وجود

است كه در چهارچوب  يا يانحراف يشهاي، اخالق، عواطف و عادات و گرايار اجتماعرفت
و . افكنديم يجدائ -كنند يكه كار م يمردم -ان او و تودة مردم يوجود دارد و م يو يطبقات

كه در طبقة  ياحضار روشنفكر يت برايطبقة رنج و محروم ياست از سو يباالخره كار دعوت
 يت انسانيانجام مسئول يش است و هم در جستجوينجات خو يجستجوا باال، هم در يمتوسط 

ك ير يبرد كه به تعبيسازد و تا بدانجا او را باال ميكار، روشنفكر را با توده متجانس م. شيخو
ن حال يدر ع. "رنديگيم يمردم در كوچه و بازار او را با خود عوض": يسندة بزرگ مردمينو
. ز كرديپره -شود يج ميش و كم رايكه ب -روشنفكرانه  يرستمدپ يد از افتادن به دام نوعيبا
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ك عمل ير پا گذاشتن، به عنوان يا روستاها را زي، به سراغ توده رفتن و يمردم گرد
ب ير توده و فرياكارانه و زشت است كه غالباً با تحقيتظاهر ر يروشنفكرانه و چپ، نوع

كار آنچنان . دهديبه روشنفكر م يافت كاذبانه و انحريرضا يش توأم  است، احساس نوعيخو
را بشناسد، بر سر  يو يآن كه كس يو ب يام حج، امام پنهانيا. كردياست كه امام چهارم م

كرد و در تمام يان عرضه ميستاد و به عنوان خدمتگزار خود را بر كاروانيايرهگذر كاروانها م
كارگر، در جمع حجاج  كيا يشخدمت يد، به عنوان پيكشيطول حج، كه گاه چند ماه طول م

رش يدارند، تحقيشناسند، حرمتش را نمياو را نم ين كه ارزشهايشد و از ايبه كار مشغول م
 ين وضعيرا در چنيكرد، زيدارند، احساس لذت ميدشوار وا م ياو را به كارها يكنند و حتيم

كار . گ بودو بزر يانقالب يش تجربه اين برايافت و اييم يكين انسانها يخود را با محرومتر
روشنفكر چون . شوديون روشنفكرانه، مانع ميناسيون، به خصوص آليناسيآل يانسان را از نوع

م كه يدانيشود و ميده ميكش "تخصص" يشد، خودبه خود به نوعياندياست كه تنها م يموجود
 يامروز با آگاه يانقالب يمهايرژ. انسان است يگانگيون و از خود بيناسيآل يتخصص نوع

كارمندان،  يش نشود، برنامة كار برايوار تخصص خويچهارد ين كه انسان زندانيا يبرا بدان،
 يموقت يشيك، نماين برنامه ها جنبة مبوليگذارند، اما معموالً ايم ياسيروشنفكران و مقامات س

دارد كه امروز كارگر  يچه اشكال": ديگويماركس م. ستين يو تظاهر مابانه دارد، كار واقع
ك يا برعكس يو  يا به ورزش، نقاشيبه تĤتر مشغول شود  يكارگر چند ساعت كي. ميباش

آنچه در متن سخن ماركس ". كار كند يا در مزرعه ايرا در خانه  يهنرمند چند ساعت
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است، اما در  يشيكنند نمايامروز عمل م يستيم، مبهم است و آنچه در جوامع ماركسيخوانيم
و  ين رهبران فكريبزرگتر. وجود دارد  يعيده و طبو حل ش يجد ياسالم، مسئله به صورت

زده يل ميكرده اند، بيم يو نخلكار يكارگر بوده اند، كشاورز ياسالم به راست يان انقالبيشوايپ
، يمرد يعل. گرفته انديده اند و مزد ميدوشير ميگران شيد يا برايكنده اند و ياند، خاك م
ن يقترين و عميباتريكه ز ياست، سرانگشتان يو عرفان يو فكر يكه جوهر فلسف يآنچنان كس

نه بسته يپ يد خلق كرده است، دستهائيتواند تراويك روشنفكر ميكلمات را كه از سرانگشتان 
را حفر كرده است و  يش چاه ها و قناتهائينه با دست خويكرده، در مدينبع كار ميدر . داشت

، يو ياسيس ياجبار يسال انزوا 25. ش باغ و نخلستان به وجود آورده استيبا دو دست خو
تقدس كار . ن حال با كار گذشته استيقرآن، با عبادت و در ع يدن، با جمع آوريشيهم با اند

ك زن و دست يده است، دست يامبر تنها دو دست را بوسيم پيدانيدر اسالم تا بدانجاست كه م
ا تجسم ذلّت، حقارت و كه در همة نظامها و تمدنها و فرهنگه يرا، دو چهره ا "كارگر"ك ي

ج است، يكه در اسالم، آنچنان كه امروز را يسنّت! دنيت بوده اند، آنهم دست بوسيمحروم
گردند، مردم يباز م ياز جنگ. شديشكر محسوب م يداشت نوعيوجود نداشته است و اگر م

 ينند، در حالكيدار مين ديند و از مستقبليĤيامبر و مجاهدان فرود  ميروند، پينه به استقبال ميمد
امبر را به يمرد، كه به استقبال آمده بود، پ يداد خشونت كف دستهايدست م يكه با مرد

دم كه شما يزدم، شنيل ميز بينخل كارم اكنون  ن يمن مرد": د، گفتياز او پرس. افكند يشگفت
 جانزده شده بود، دو دست رايكه به شدت ه يامبر در حاليپ. "د به استقبال آمدميآمده ا
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است كه  ين  دستيان مردم برافراشت و اعالم كرد كه ايبرابر مجاهدان و در م يهمچون پرچم
م يو تقس ياجتماع يتخصصها. د، آنگاه خم شد و بر آن بوسه زديهرگز آتش را نخواهد د

، يروحان يدر امت اسالم وجود نداشت، گروه يتيو سلسله مراتب شخص يصنف يهايبند
كارگر و  يو گروه يصاحب مقام اجتماع ي، گروهياسيس رهبر يعالم، گروه  يگروه

ك عنصر يمعلم بودن با كارگر بودن و در همان حال . نه ناشناخته استيكشاورز، در جامعة مد
 ينمونه بودن، و هنگام يك پارساين حال يش رفتن، و در عيپ يتا سرحد رهبر ياسيفعال س
 ين بودن و در همان حال برايفة مسلميخل يرزن بودن، و حتيك مبارز شمشيد، يĤيش ميكه پ

با هم منافات  يو در نظام امت اسالم ينش اسالميكردن، در ب ير مزدوريحق يهوديچند 
كه در آن اَشراف  يبوده است، حركت يانقالب يك حركت انتقاليهجرت . نداشته است
ت بر همة اديكه جنبة س يو مردم -ستند يز يكه در جامعة پر حرمت مكه م -ش يثروتمند قر

و   "اوس"ار ساده و گمنام يلة بسيان دو قبيند و در ميĤينه مياعراب را داشتند با هجرت به مد
خانمان  يب يشوند، و حتيم ينان ناچار به كار بدن يو برا. پردازنديم يبه كارگر "خزرج

ه ست، كيشان عار نينه تنها برا ين شكل زندگينند و ايگزيمانند و در صفّة مسجد مسكن ميم
درخشان جامعة  ين چهره هايترين و ناميزترين و عزي، محترمتر"اصحاب صفّه" يعنينان، يا

 يختن همة ارزشهاياست كه به روشنفكر موهبت فرو ر يكار معجزة بزرگ. اند ياسالم
مارگونة طبقة مرفّه را، كه طبقة انگل است، عطا يو  عادات ب يبورژواز يو ضعفها ياشراف
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ك انسان يك انسان انگلوار به يق ين طريزد و از ايآم يدة محروم در مكند و او را با تويم
  .شوديامبروار بدل ميپ

  :يمبارزة اجتماع - 3

وان يك حيكند و دانشمندان ما آن را يف ميتعر ياسيوان سيك حيافالطون انسان را 
 يپنداشته اند كه آنچه صفت مشترك انسان هاست اجتماعيرا ميترجمه كرده اند، ز ياجتماع

 ياستمداران انسان هستند و انبوه مردمين صورت تنها سيرا  در ايبودن، ز ياسيبودن است نه س
بودن  يحال آن كه اجتماع. ستنديكنند انسان نينم ياسيا كار سيشند و ياندياست نميكه به س

همچون . تراند ياز انسان اجتماع يكه حت يواناتيارند حيرا بسيست، زيصفت مشخص انسان ن
نش و يبودن، ب ياسيمقصود از س. ژة انسان استيبودن است كه و ياسين سيا. عسلزنبور 
ن يدهد و ايوند ميكند پيم يكه در آن زندگ ياست كه فرد را به سرنوشت جامعه ا يشيگرا
د و تنها انسان است كه يĤيو انتخاب انسان به شمار م يگاه اراده، آگاهيوند است كه تجليپ

به  يعنيكند، يش را، احساس ميخو يعيچنان كه موضع طبش را هميخو يموضع اجتماع
د ييورزد، آن را تأيدارد و در آن دخالت م يا در جامعه خودآگاهيعت يش در طبيگاه خويپا
  . كندير ساختمان آن دخالت مييا در  تغيا بدان اعتراض دارد و يكند يم

ش را باطل يخو ينوع استعداد ين تجليترياست كه عال يانسان ياسيرسين، انسان غيبنابرا
  . گذاشته است
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شدن  ياسيكه بر سرنوشت جامعه ها مسلط بوده اند، همواره از س يمتأسفانه قدرتمندان
ا يست كه امروز استعمارگران و ين يوهايمردم ش 1"ياستزدائيس". توده ها وحشت داشته اند

شف كرده ش، كيدر دست خو ياسيانحصار قدرت س ي، برايو ضد مردم ياستبداد يقدرتها
 يهايا توسعة آزاديشمار يب ي، افراط در ورزشهايانحراف  يج هنرهايق ترويباشند و از طر

، و يو خانوادگ ياقتصاد ير در زندگيحق يهايجاد گرفتاريا ايو  يا مصرف پرستي، و يجنس
و  يو ادب يو فلسف يمذهب يرهايا تخديو  يذهن يهايا سرگرميو  يج مسائل انحرافيا تروي

در جامعة ما . ش دور سازنديش و سرنوشت جامعة خويشه ها را از سرنوشت خويند، ايهنر
ه يام يبن. است يجامعة  اسالم ياستزدائيت دستگاه در سيعباس، دوران موفق يدوران بن

 يز خشونتيو ن ياسيس ياريرغم هوشيكه داشتند، عل يرومندين يو قوم يگاه نژاديرغم پايعل
ن يآنچه عمر  ا. ك قرن دوام آورنديش از يدند، نتوانستند بكه در سركوب مخالفان بروز دا

بود كه آن را از انقالب  يمردم مسلمان ياسيت سين كم كرد، حساسينچنيرومند را ايم نيرژ
شد كه انبوه توده ها به مسجد ين انحراف حكومت باعث ميكمتر. به ارث برده  بودند ياسالم

كه آنهمه افتخار  يم كه در زمان عمر، مرديدانيم. جاد كننديدستگاه ا يبرا يزند و دردسريبر
ش، ناگهان مردم يخو يت برايثيجاد كرده بود و آنهمه حيا يجامعة اسالم يت برايو موفق

ن يشة اير. شوديفراهم م يك اعتراض عمومينة ياد آمده اند و زميند كه به فريبينه را ميمد
                                      

 
1  .Depolitisation 
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ز بلند يكه عمر خود ن يده است در حاليبلند پوش يراهنيدند پياعتراض و شورش آن بود كه د
عمر ناچار . ش از غنائم بر گرفته استيش از سهم خويب يداد كه وين امر نشان ميقامت بود و ا

فرزندش . ش بپردازديخود را محاكمه كند و به تبرئة خو يشود كه در معرض افكار عموميم
است از سهم خودش و  يا راهن مجموعهين پيكند كه ايمردم اثبات م يزند و برايرا صدا م

 يبن. كندينه رها ميمد يش را از دست توده هايبان خوين گونه است كه گريفرزندش، و بد
 يچون بن يرومنديم نيدند، و دانستند كه چگونه رژيتوده را د ياسيعباس كه شعور حساس س

فرهنگ،  ق توسعةيق؟ از طرياز چه طر. پرداختند ياستزدائيش ساخت، به سيخو يه را قربانيام
م شعائر يل و تعظيو تجل ي، فتوحات اسالمياسي، ثروت، قدرت سيشرفت ماديه بر علم، پيتك
آوردند،  يكه به نام اسالم در جهان به دست م يشرفتهائيق انبوه توده را با پين طري، و بدينيد

 .يو فرقه ا ي، فلسفي، كالمير كردند و روشنفكران را هم با غرق كردن در مسائل ذهنيتخد
بر  يو طبقات ياسيس يه، كه همه جنگهايامين بود كه جنگها و مبارزات مردم در دوران بنيا

، يفرقه ا يل به جنگهايعباس تبد يبود، در دوران بن يانسان يو رهبر ياساس عدالت طبقات
  .شد يلفظ يو حت ي، فلسفي، ذهنيكالم

رنگارنگ،  يهايدئولوژيا ق ساختنيو استعمار از طر يه داريبه همان گونه كه امروزه سرما
، مصرف يورزش يوع فساد، توسعة حماقتهاي، شينژاد يله اي، قبيفرقه ا يد خصومتهايتشد
 ي، خلق هنرهايو اقتصاد فرد يخانوادگ ير در زندگيحق يهايجاد گرفتاري، ايپرست

جمل ها، تيقيونها، موسيزيوتلوينماها، كاباره ها، راديپوچ، تĤترها، س يمارگونه، فلسفه هايب
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و  يگر و صدها هزار شعبده بازيد يو هزاران چشمبند يجنس  يهايها، آزاديها، مدسازيپرست
ن ين و آگاهتريتريميصم يزها كه حتيرسد، همان چيگر بدان ميد يزرگر يجنگها

ما  يارند جوانان روشنفكر و مترقيم چه بسينيبيچنان كه م. سازديروشنفكران ما را هم سرگرم م
و  يار مترقيبس يدئولوژيبه نام ا يه به علم و حتيا به نام تكيبا خرافات و  كه به نام مبارزه

 يو لفظ ي، فلسفي، و سرگرم مبارزات كالميشتاز، شب و روز سرگرم مبارزه با مسائل كالميپ
ن يكنند كه در ايك هستند و هرگز احساس نميدئولوژيا يو تنازعها يمذهب يهايريو درگ

ها مشغول كرده اند، وارث همان يرين درگيبا ا يشنفكران مترقحال كه خود را به عنوان رو
زاده ها  يش از آنها تقيهستند كه در جامعة ما رضاخانها و آتاتوركها بدان پرداخته و پ يكار
د روشنفكران يكنند كه آنچه آنان به تقل يابيتوانند ارزيرزاملكمها آغاز كرده بودند، و نميو م

 ياست كه برج و باروها يبا عوامل يپندارند، همدستيشنفكرانه مرو ياروپا كار 19و  18قرون 
ختند، تا راه ورود استعمار را يما را فرو ر يخيو ذخائر تار ياخالق يمان، فرهنگ، ارزشهايا

ن هجوم تازه در هم يما را با ا يو فرهنگ و سنّت مل يمان مذهبيهموار كنند و مبارزة ا
كه اسالم  ين روشنفكران ما، درست هنگاميم كه صادقترينيبيز ميهمچنان كه اكنون ن. بشكنند

د استبداد و يو نجات دادن مسلمانان از ق ينجات از بند قرنها ارتجاع و خرافه پرست يبرا
افته است، آن را به ي يمهاجم و انقالب يبه پاخاسته و چهره ا يليتحم يه دارياستعمار و سرما

از  يشود كه برق شوقيكنند، سبب مير آن وارد مكه ب ينشانه گرفته اند و هر زخم يرهائيت
م كه چه يده ايا به گوش شنيم يده ايما خود به چشم د. رون جهديچشم دشمنان مشتركشان ب
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ن يا. دادندياست ميت را از سيك روحانيكه شعار تفك يان روشنفكرانيبرخاست، از م يموج
و  يعلم را از صحنة زندگضد مردم و ضد عقل و  يسايبود كه در اروپا كل يشعار، شعار

ط يط و زمان و مكان و شرايآن كه اختالف مح ياما روشنفكر ما، ب. كنار زد يحركت و آزاد
آنچه او در . ز تكرار كردين شعار را در جامعة ما نياختالف موضوع را درك كند، ا يو حت

بت امام زمان، يعه را به عنوان غيه بود كه جامعة شيم صفويكرد، ادامة كار رژينجا تكرار ميا
ز قبالً با ين يو عباس يم امويمعاف ساخت، و رژ ياسيو س ياساساً از پرداختن به كار اجتماع

ل يس و تجليو تقد يشة قضا و قدريوع انديرجأ و ش ية انحرافي، و فرضيه بر جبر الهيتك
و است ير با سين امور مغاين عنوان كه ايبا ا -ت ين از مقام علم و قضا و روحانيدروغ

ك يم ينيبياست كه گاه م ين درس بزرگيا. انجام داده بودند -است يو كار دن يزمامدار
گر و يبخش عصر ديو آزاد يو مترق يك نهضت انقالبيكه شعار  يدر حال يروشنفكر مترق

 يكند، برخالف احساس كاذبيگر مطرح ميد يط اجتماعيگر و شرايگر را در عصر ديط ديشرا
قداره بندان و  ين توطئه هاين و زشت تريبكارترين و فريتر يكه دارد، وارث ضد انسان

  .چة تر و تازة استعماريباز يشود و حتيم يضد بشر يمهايقدرتمندان و رژ

انسان است، بلكه  ين استعداد اجتماعيتريعال ياعم، تجلّ ي، نه تنها به معناياسيمبارزة س
 ين عامل خودآگاهيبزرگتر يتماعمبارزة اج. ز هستيروشنفكر كار سازنده و خودساز ن يبرا

ا ياز كتاب و  يز مطالعه و محاط در انبوهيكه در پشت م يروشنفكر. ديĤيروشنفكر به شمار م
شمارد و راه يم يمردم يك انقالبيش، خود را يان دوستان و همصنفان خويم يدر مبادلة ذهن
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ش عمل ينها در كورة آزماند، تيگزيدئولوگها برميضه ها و متون ايان الفاظ و فريحلها را از م
ابد و يشفا  يلفّاظ يماريح كند و هم از بيخود را تصح يشه هايتواند هم اندياست كه م ياسيس

و از خود  ي، سرعت عمل، شهامت، درجة فداكاريارياقت، هوشيل. ديازمايشتن را بيهم خو
. كند يابيزقاً اريخود را دق ياندازة خلوص و صفا و تقوا يو حت ي، از مال گذشتگيگذشتگ
است كه روشنفكر غالباً از كتابها و از  يميمفاه يشيو آزما يو عمل ينة واقعيزم ياسيمبارزة س

در  يتهائيكند و با واقعيروبه رو م ين حال او را با مسائليĤموزد، و در عيزبانها آموخته است و م
صطالحات وجود ندارد كه الفاظ و ا يط امن و آراميدهد كه هرگز در محيتماس قرار م

است كه روشنفكر را با متن مردم،  ياسير و دار دارند، و باز مبارزة سيبا او گ يو فكر يفلسف
ن حال امكانات يسازد، و در عيمردم آشنا م يده آلها، قدرتها و ضعفهايازها و ايخواستها، ن

كه  -ز مردم ا جلو افتادن ايپرت افتادن از مردم،  يماريكند و از بيعمل را در برابر او آشكار م
ش مردم، اما يشاپيسازد كه پيد ميدهد، و او را مقيم يرهائ -شود يغالباً روشنفكر بدان دچار م

است كه به روشنفكر عمل  ياسيبه عالوه مبارزة س. متصل به مردم، در حركت باشد
بخشد و يت ميكند و هم فعليح ميك او را، هم تصحيدئولوژيا يĤموزد و آگاهيك ميدئولوژيا

دهد كه غالباً از آن محروم است و آن فرا يم ياست كه به روشنفكر موهبت ياسيمبارزة سن يهم
كه ابزار انجام رسالت روشنفكر در جامعة  يگرفتن زبان تفاهم و تكلّم با توده است، زبان

م كرده و با مردم ين عقينچنيت از آن، روشنفكران ما را ايكه محروم يش است، همان زبانيخو
ع يوس يت روشنفكران آگاه و توده هايان اقليم يريو نفوذناپذ يوار  نامرئيو د گانه ساختهيب
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استحمارگران  يباز يامن و آرام برا ينين مردم سرزميمردم به پا داشته و باعث شده است كه ا
جهل، خرافه و انحطاط، و روشنفكران  يبرا ياستبازان ضد مردم شوند و  كشتگاه مساعديو س

جه يند، و در نتيش در آيگانه در جامعة خويت خود و بيدر حصار ذهن بسته يبه صورت جمع
گردند كه دست قدرتمندان و  يت واحة پرت و دوريم و در نهاياثر و عقيثمر، بيب

ن ضعف يمبارزه با ا يبرا. ا محو كردنشان باز استيكردن با آنها  يباز ياستعمارگران برا
كه هنوز هم  زنده  يگذشته ا –گذشتة ما . ميبرو ندارد كه باز به سراغ از ما بهتران يضرورت

  .Ĥموزديبه ما م يگرانبهائ يدرسها -د يم ديتوانيآن را به چشم م ياست و هنوز هم نشانه ها

مودن يكه از نظر پ يبزرگ با همة علّو ي، فقها، حكما و علمايدانشمندان بزرگ اسالم 
و  يدند و در رابطه با توده و به سادگكريم يان توده زندگيداشتند، در م يو فكر يمدارج علم

 ين قشرهاين و محرومتريدر روستاها با دهقانان و در شهرها با عقب مانده تر  يعيار طبيبس
توانستند با يكردند و با هم تفاهم داشتند و ميوند برقرار ميتوده پ يو ذهن يو فرهنگ ياقتصاد

رد، حسابش را از يگيپلمش را ميز ما دكه امروز تا دانش آمو يهم رابطه برقرار كنند، در حال
ند و در جمع آنها داخل شود، يكند و اگر هم نخواهد سوا كند و بر سفرة آنها بنشيمردم سوا م

زبانشان، رفتارشان، احساسشان و رابطه شان . ابندييش ميان خويرا در م يگانه ايمردم انگار كه ب
را كه  يس با آنها در رابطه است و همدرد، زبانن كه از نظر احسايابد، و او با ايير مييناگهان تغ
كه پروردة كتاب و  يبه روشنفكر ياسيمبارزة س. را مبادله كند فاقدست يم ابتدائيبا آنها مفاه

ك يا به يو  يدئولوژيك ايبه  ياسين مبارزة سيگذشته از ا. Ĥموزديكالس است زبان عوام را م
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 ين مسئله ايدهد و ايم يش، معنيط خويمح در جامعه و در يدئولوژين ايگروه منسوب به ا
 يما كه از پارسائ يمذهب يمترق يروشنفكر ما،  چهره ها ياگر علما. است يار اساسيبس

 يت و ضد طبقاتيو اشراف يه داريت تند و قاطع ابوذر و از ضد سرمايو از اشتراك يعل يانقالب
زشركت ين ياسيدر عمل س روند،يسند، منبر مينويند، كتاب ميگويعه سخن ميبودن نهضت ش
ان ين چهره ها در مير است ايدرگ يك برنامة ارتجاعيان با يكه مبارزة دانشجو يكنند و هنگام

ا به دست آوردن مزد ي يصنف يهايكسب آزاد يكه كارگران برا يآنها نمودار شوند، و هنگام
هر حال مبارزة به اعتراض، تظاهرات و به  يانسان يك زندگية يط اوليا داشتن شراي، ياضاف
ط يل شراي، تحمي، قحطير فشار قسطها، رباها، گرسنگيا دهقانان در زيپرداخته اند  و  يصنف
 يان خود چهرة علماياد اعتراض برداشته اند، در ميبه ستوه آمده اند و فر ين اقتصاديسنگ
كه  يدر حال -كنند يم يو همگام ينند، كه با آنان همدرديرا بب ياسالم يتهايو شخص يمذهب

 يان قشرهايآنها را در جامعه، در م يدئولوژين عمل، ايا -ستند يا طبقه نيخود از آنقشر 
ر با استعمار يكه درگ يان ملتيا در ميده شده است و يكه به بند كش يان طبقه ايمحروم، در م

دهد، كه از صدها كتاب و هزارها يارائه م يح و انقالبيروشن و صر ياست، به وجه يخارج
ت يب يوقت. اثر بخشتر و كارگرتر است يخيل تاريو تحل يونها استدالل علميلينس و مكنفرا

ان يرا در م 1كيك اسقف كاتوليآن چهرة  يآزاد يكند و برايزم اشغال ميونيالمقدس را صه
                                      

 
  .برد يدر حبس بسر م ينيان فلسطيفدائ ياست كه به اتهام حمل اسله برا يحيمس ي، انقالبيمقصود اسقف كاپوچ.  1
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 يم، و هنگاميشنويش را هم  نميمراجع خو يلفظ يهمدرد 1ك تنيم، اما جز ينيبيمبارزان م
شود و قتل عام، و آنگاه در سنگر مجاهدان يم يك ملت مسلمان نفين به عنوان يكه فلسط

ن جامعة مسلمان، شهادت را انتخاب يدفاع از ا يرا كه برا يا يهودي، خون ينيمسلمان فلسط
ت و يه و روايم، صدها آينيبياز سهم امام را در آن نم يناريم، اما دينيبيكرده است به چشم م

ن يعه مسلمان راستيت است و شي، فقه اهلبين كه فقه جعفريدر ا يث و استدالل منطقينقل حد
، جز "هيعل يعليعلو و ال ياالسالم "ا و آخرت است و شعار ية سعادت دنياست و اسالم سرما

در  ياسيآثار مبارزة س ينها بررسيدهد چه خواهد بود؟ اينم يچ معنائيكه ه يمجموعة الفاظ
ك جامعه است، كه خود يساختن  ياسيس مبارزة ياست وگرنه نقش اصل يمحدودة خودساز

دجمالها، يش تا كنون همزمان با سيسال پ 80از . ن سخنينة ايجداست و جدا از زم يمسئله ا
نها، يها، ملك المتكلميها، طباطبائيابانيخ محمد خيرزا كوچكخانها، شيمها، ميبن ابراه يكواكب

 ينان برتريبر ا يم كه از نظر علميا داشته يمحمد اقبالها و مدرسها، حكما، فقها و مراجع بزرگ
ز نقش اسالم در اثر يشبرد اسالم و نيأ و پينقششان در اح يشان و حتير اجتماعيداشته اند اما تأث
م صفر يمسلمان، اگر نگوئ يتوده ها يو آزاد يو در آگاه يشبرد جامعة اسالميكارشان در پ
ن دو صف، يان ايم ياثر وجود اختالف. د گفت از صفر باالتر نبوده استيبوده است، با

كه در  يدهد كه تنها در حوزه و كتاب محصورند، با آنانيرا نشان م يشمندانيان اندياختالف م
                                      

 

  .يعني باستثناء آيت اهللا خميني كه خود پيشتاز مبارزة ضد اسرائيلي است.  1
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 يامبر، ابوذر كه از نظر علميپس از پ. ش شركت جسته انديعصر خو ياسين حال در عمل سيع
ش فعاالنه، يوزمان خ ياسيد، چون در مبارزة سيĤيبه حساب م يك عاميدر برابر سلمان 
 يگذاشت كه سلمان كه چهرة علم يخ به جايرا در تار يم شركت جست، اثريقاطعانه و مستق

رزا كوچكخان كه در يدر عصر ما م. امبر بود، از آن محروم استيان اصحاب پيم يو فكر
را آغاز كرد كه قرنها رسالت  يشود، راهيك طلبه محسوب ميش يعصر خو يبرابر علما

  .ن ادامة آن است و بسمجاهدان مسلما

معجزه  يرويم و آن نين راه بازگو كنيرهروان ا يك تجربة بزرگ را برايد ينجا بايدر ا
خ ما يژه در تاريدر سراسر جهان و به و يبزرگ و كامل انسان يبا چهره ها يآشنائ يآسا

هر كه در  ين درجات  خود ساختن نائل آمده اند، به خصوص بزرگمردانيترياست، كه به عال
ان ين حال پارسايم و در عيدار ياستمداران بزرگيما س. ده انديسه بعد خود را تكامل بخش

ش را با دسترنج يخو يكه با همة  عظمت مقام، زندگ يتهائيو در همان حال شخص يبزرگ
 يما آموزنده است، چهره هائ يكامل برا ياما آنچه به عنوان نمونه ها. كردندين ميش تأميخو

از  يناش يأسيأس، يضعف و . از ماست درخشش داشتنديكه مورد ن يهر سه بعدهستند كه در 
ن ماست و ياست كه همواره در كم يهائيماريت دشمن، بيش و قدرت و حاكميضعف خو

 يوگرافيبخشد، بيم يرومنديد و نيمان و اميكه به روح قدرت مقاومت، ا ياز عوامل يكي
خواندن . ز بوده انديخالّ ق و شگفت انگ يهارويكه سرچشمة ن يمردان بزرگ يوگرافياست، ب

ط ياست كه فرد را كه همواره در مح يرومند عاملين يشرح حال مردان بزرگ و روحها
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 يآشنائ يبزرگ ير و دار است، با انسانهايش با پستها، ترسوها، زبونها و خوارها در گيخو
در  يشته اند و حتدا يش حكومت روحيسازد كه بر عصر خويمعاشر م يبخشد و با كسانيم

 ي، معاشرت ذهن1كرده استيجاد مير  بوده اند عظمتشان در جالّد عقدة حقارت ايكه اس يحال
شرو، هنر معترض و يات پي، ادبيات انقالبيخواندن ادب. رگذار استيتأث ينيهمچون معاشرت ع

روح را يز. است ياتيح يزندگ يما، همچون آب برا يژه برايفرهنگ مقاومت و تهاجم، به و
متأسفانه اساس فرهنگ ما شعر است و شعر ما . مانيايگريفرهنگ و د يكي: سازديه ميرا دو ما

 يبزرگ و آموزشها يهاين حال كه روشنگريكه خود در ع -افته است يش يا به تصوف گراي
است،  ير عرفانيا شعر غيو  -ست ين يخال يت، ضعف و زبونيس را به همراه دارد از مسمومينف

 "سگ ممدوح"در مدح، ! شودين دو، انسان همواره سگ ميا غزل و در اياست و  ا مدحيكه 
  ."سگ معشوق"است و در غزل، 

د، ين شهيع حسيز و تشيعز يت عليمان ما گر چه نامش اسالم عزتبخش است و والياما ا
عة يك شياست كه از مردم نه  يزيرآميشود مادة تخدياما آنچه اكنون به خورد خلق داده م

م كه هم مذهب ما و هم ينيبيم. پرورديم "كلب آستان امام"سازد، كه ين ميو حس يعلرو يپ
نه تنها در سطح افكار  ين سگپروريخوانند و مبارزه با ايفرا م يات ما، ما را به سگپروريادب

                                      
 
  .كردياد مير يف نژاد، مجاهد كبيد بعنوان نمونه از محمد حنيبرادر شه.  1
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 يفة حتميك وظيز ين يما، بلكه در سطح خودساز يو ادب يمذهب  يو فرهنگ اجتماع يعموم
ك نهضت يع كه هزار سال يتش. عه استيش يافتن به شعر انقالبيا، دست از راه ه يكي. است
 يشاعران... دعبلها و. ز داشتين يش فرهنگ و شعر و ادب انقالبيرامون خويبود در پ يانقالب

ش يتمام عمر دار خو": ر خودشانيبودند كه در خدمت انقالب و در مبارزة با ستم زمان به تعب
  .ستنديزين مينچنيو ا "دكردنيش حمل ميرا بر پشت خو

عصر انقالب اكتبر، و امروز  يات انقالبير فرانسه، ادبيعصر انقالب كب يات انقالبيادب
ن سر زده يعرب، كه از آتش فلسط يات انقالبيژه ادبين و به ويالت يكايامر يات انقالبيادب

 ينش اسالميد بر اساس بيكه با يد تولّد انسانهائيتجد يبرا ياتياست ح ييه هاياست، ما
  !   گردندين خدا و همانند خدا شوند و اكنون به سگ شدن دعوت ميجانش

*  *  *  

  مهيضم ادداشتي

كه خود را تنها فرهنگ، تمدن،  - ستادن در برابر غرب يا يد خود را برايز بايش از هر چيپ
 ليپندارد و تحمين ميجه حاكم بر زمان و زميانسان مطلق و در نت يو چگونگ يوة زندگيش
ستادن در برابر غرب يادآور شد كه ايدرنگ يد بين جا بايد و هميقدرت و غنا بخش -كند يم

ش است و نه قهر متعصبانه نسبت به غرب، بلكه درست يهرگز نه به عنوان فرو رفتن در خو
د يداند كه آنچه را بايستادن را ميا يستادن را بداند و كسيستد، كه ايتواند بايم يبرعكس، كس
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 يكه مستعمرة فرهنگ يقرون وسط ياروپا. بشناسد يش به مقاومت بپردازد، به خوبدر برابر
و شناخت تمدن ما، آموخت كه چگونه  يه از  فرهنگ اسالميبود، پس از تغذ يشرق اسالم

ز يمذهبش و ن يما بماند، و حت ين كه همچنان مستعمرة فرهنگيا يستد و به جايدر برابر آن با
ونس و يبن  يو ابن رشد و مت يق ابوعلياز  طر)  وناني(م خودش را يفلسفه و علوم دوران قد

ش بازگشت و نهضت رنساس را آغاز يبشناسد، به خو يو غزال يو راز يابن اسحق و فاراب
بازگشت به  يعني. است  - يپس از دوران مرگ بار قرون وسط -د تولّد اروپا يكرد، كه تجد

  .ونان باستاني يعصر طالئ

ش يم آگاهانه و مسئول به خويتوانيغرب است كه   يق و غنيخت درست، عمز با شنايما ن
ر در غرب ين كار دنبال كردن دو خط سيا يبرا. ميد تولّد خود بپردازيم و به تجديباز گرد

  :ضرورت دارد

  .ر تمدن اروپايو س يه به تحول اجتماعيشتر با تكيخ غرب و البته بيتار. 1

ز از يپره ياما برا. بر عصر رنسانس تا زمان حاضر دير حركت تفكر غرب با تأكيس. 2
سم، فلسفه، ياليسوم، كه سوس يايروشنفكران دن يو كوتاه فكر يني، مجردبيشيمحدوداند

را تنها در حول و حوش ماركس و انگلس  يك و مسائل انسانيالكتيو د يجامعه شناس
ك قرن پس از ين يدر ا شه تا ماركس خبر دارند و نه از آنچهير انديشناسند و نه از سيم

  :ردير صورت گيشده است، الزم است مطالعه به شكل جامع ز يماركس ط
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ن و تجارت يرشد طبقة شهرنش( ياقتصاد يشه هايه بر ريشناخت رنسانس با تك - الف 
  ) .اش يو فكر يفرهنگ يشه هاير يعني يز رابطه اش با شرق اسالميو ن يجهان

شبرد تمدن يكه در پ يسه با اسالم و نقشيالون در مقاسم، لوتر و كيشناخت پروتستانت -ب 
  .ك داشتنديو كاتول يياروپا و انفجار در تعقل بستة قرون وسطا يو ماد يو رشد علم يصنعت

كن، كانت، دكارت، يب: غرب معاصر يو فرهنگ يمة فكريخ ياصل يخهايشناخت م -ج 
اسپرس، ير كهگارد، ييلر، كينوزا، پاسكال، برگسون، شيچه، اشپنگلر، اسپيشته، نيهگل، ف

  .نيدگر، سارتر، ولتر، روسو، ماكس پالنك، دارويها

ر يانقالب كب: در غرب يو اجتماع ياسيو متفكران س يانات اجتماعيشناخت جر -د 
، ) مطلق يطرفداران برابر(سم يه، داگجريانگلستان، انقالب اكتبر روس يفرانسه، انقالب صنعت

 يستهاي، داگژريحيمس يستهايفرانسه، كمون يستهايان، كموندر آلم ياخالق يستهاياليسوس
د، يل، ميمون، پرودن، استوارت ميسم، سن سي، آنارشيال دمكراسيسم، سوسيس، ماركسيانگل

سم، يسم، بوديوس، هندوئيالئوتزو، كنفس: و در شرق. ك فروميم، مان، اريچ، دوركهيگورو
  .يسم مزدكيونو كم يق مانويت عميسم، زرتشت، فلسفة ثنويترائيم

  

  "والسالم"
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  وجود ةبر در حق كوفتن حلق   
        

ك ياز  ين متن كه از نوار استخراج شده است، قسمتيا
در . يك جلسة خصوصيگفتگو دربارة مطالب گوناگون در 

 يعنوان مطلب مأخوذ از شعر. است 1355ماه سال يحدود د
  .ر قرار گرفته استياست كه در متن مورد تفس
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 يجة نماز برايهمان نت -مثالً  -م ساعت فكر كردن يا با نشستن و نين است كه آيسؤال ا
  شود؟يفرد حاصل م

كه در  يكسان يعني، 1ها "نيسياستهت"شناسان يبائين كه زيهست و آن ا ينجا مسئله ايدر ا
اگر جوهر : ن كهيكنند و آن ايان ميا بر يكنند، نكتة مهميكار و مطالعه م يشناس يبائيرشتة ز

. رديميرد، ميژة خودش و در شكل متناسب خودش قرار نگيو يبائي، در فرم و صورت زيبائيز
  .رديكند كه فرم مناسب خودش را بگيدا ميپ يتحقق خارج ي، هنگاميبائيز يعني

كه بدان  يزيا چي، و يد، جائيعالقه دار يكه به و يشما دربارة پدرتان، مادرتان، كس
دتر، اگر از يز شدين احساسات نيا يد و حتيهست ياحساسات خاص يدارا يد، وقتيعالقه مند

  د؟يĤيش ميتان پيبرا يد، چه وضعيان آنها محروم باشيب

                                      
 
1  .Estheticien  
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-1-  

. كنديان ميب يا صورتهائياحساساتش را به چه صورت   يم كه آدمينين بحث اول ببيدر ا
ا ژست ياحساس انتخاب كردن،  يرا برا يكلمات خاص يعنيق گفته است، يا از طريان ين بيا

رنگ : ا نمود خاص است مثالًيدن، يدن و در آغوش كشيدن، رو بوسيخاص، مثل دست بوس
د يرويشود، ميان ميق خط بياز طر يا حتيو ... دود ويصورت م يشود، خون تويچهره عوض م

نها همه يا. ديسازيم يآهنگ: ك استيان توسط موزيا بيد، و يسينويم يزيد، چينينشيو م
وند و ين احساس پينتواند ا ياكنون اگر كس. ان احساس آدم استيگوناگون ب  يصورتها

ان كند يب... يا به خاطره اي، يا ي، به وابستگي، به حالتيزيا چي يد خود را به كسيعالقة شد
كم در وند كمين احساس پياز آن محروم باشد، ا يان و  بهره بردارين گونه بياز ا يعني

  . رديميم يشود و حتيف ميدرونش ضع

ان جوهر احساس ياز ب يست؟ فرميك چياز جوهر احساس من، موز يست؟ فرميكلمه چ
وندم، و به يكه من به احساس پ يست؟ فرميدن چيدر آغوش كش. ده اميمن با ا يدلبستگ

د نگاهبان م كه فرم تا چه حينيبين مين است؟ بنابرايدهم و مگر نه ايام م ياحساس وابستگ
  .و مفهوم است ي، معنيمحتو
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گر را دوست دارند، بعد با هم يدو نفر همد. ؟ فرم استيا محتويازدواج كردن فرم است 
است،  ياست، شكل يكردن، فرم يكنند، با هم زندگيم يكنند و بعد با هم زندگيدا ميوند پيپ

 يند، اما با هم زندگرا حفظ كن يوند روحيخوب پ": ، اما اگر گفته شوديوند روحيك پياز 
  .دارد "تهيفورمال"ن ين تظاهرات و به ايبه ا ياجينكنند، احساس چه احت

بله : شود گفتيالبته م "!ست؟ين كارها چيا و صبح برو، چه خبر است آخر ايمرتب شب ب
هر كس آزاد است برود دنبال كارش و احساسش را نگه دارد، احساس پاك و خوب، كه بعد 

  ... و رنديميهم البته م

  !چي؟ هياما باالخره چ

. كنديشود و در آن رشد مينگه داشته م ين محتويم با فرم است كه اينيبينجا هم ميا
 يا هست كه برايدر دن يز دو احساسند اما كدام ارتشيو احساس شهامت ن ياحساس وطندوست

  :فرم نداشته باشد يگريان احساس حماسيب

خاص،  يدن، تكرار ژستهاين، هورا كشك، مشق هر روزه، رژه رفتن، طبل زديموز
هفت،  يكيچر يكه گروه ها يدارند، به طوريرا در افراد زنده نگه م يگرياحساس نظام

ن سو و آن سو يد مثل گربه و موش ايروند و هر كدام باين ميكه به داخل فلسط يهشت نفر
شش  ينظام نند،  باز هم مراسم خاصيگر را درست نبيكدي يم شوند و حتيپنهان شوند، قا

  چرا؟ . ر چشم دشمنيخود را دارند و در ز يهفت نفر
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باز . شان را حفظ كننديگريت و روح نظاميوند و مسئولين كه احساس وحدت و پيا يبرا
ه به  فرم تا آن حد است كه به خاطرش جان خود را هم در معرض خطر قرار يم كه تكينيبيم
ك ي -ب يدر كارائ -كا يل امريئز آنتاست از جزا يفرانتز فانون معروف، آدم. دهنديم
خواهد در يشود و ميدكتر م. درس خواندن يد برايĤياست كه به فرانسه م يبياهپوست كارائيس

  . متخصص شود يرشتة روانپزشك

ست و او در مقابل، ير ملت نيند اصالً الجزايگويها ميفرانسو. شودير شروع ميجنگ الجزا
ام كه يدر همان ا -رم يگيم يريت الجزايد من مليگويرود و ميكند و ميالتش را رها ميتحص

نند كه روانپزشك يبيم. جنگديرود و ميوندد و ميپيبه آنها م -ر ملت نشده است يهنوز الجزا
به  -شان را كه در دورة جنگ يماران روانياج است تا بياحت ياست و عالم است و به و

 يمارستانيرا وارد به كار ب يشود معالجه كند، به زور وياد ميز - يكيخصوص جنگ چر
د بروم و با دشمن بجنگم، يمارستان حوصله ام سر رفته است بايد من از كار بيگويباز م. كننديم

ر برود يبه داخل الجزا يكيار همراه گروه  چريمارستان سيك بيكنند كه الاقل با يرش ميناگز
و . سدينويقاالت المجاهد را من ميز بهتريقلمش ن. ب كار كنديكه هم بجنگد و هم به عنوان طب

 يو تخصص ياز لحاظ علم. كنديبه انقالب خدمت فراوان م يو فكر يخالصه از لحاظ علم
 ينبوده است، و همة هست يريهم هست چرا كه از اصل الجزا يمهمان خارج. ن طوريهم هم

سرطان  فانون  يوقت. ز استيار عزين ملت بسيا ين شخص برايب اين ترتيبد. اش را داده است
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د يخواهد به داخل جبهه برود تا شهيم. گر خواهد مرديماه د 6شود كه يگفته م يرد و به ويگيم
  .رديميم يكنند و به مرگ عادياما باز حفظش م. بشود

ت كرده است كه مرا در يفانون وص. كنديدا ميم كه تا كجاها اصالت پيحاال فرم را نگاه كن
ك مرز تونس ير نزدياست در شمال الجزا يان شهدا، دهن قبرستيد و ايقبرستان شهدا، دفن كن

مجاهد كرده بودند، قتل  يكهايكه با چر يي يها، تمام مردم آن را به خاطر همكاريكه فرانسو
جسد فرانتس فانون در . ن ماجرا اسم قلعه شده است قبرستان شهدايو پس از ا. عام نموده اند

را  يتوانستند ويها ميريدفن شود، الجزا اءهدت كرده است كه در قبرستان شيتونس است و وص
م، يداريم جنازه اش را برميدا كرديند هر وقت استقالل پيدفن كنند و بگو يدر گوشه ا
  . ميكنيم و در قبرستان شهدأ دفن ميبريش را مياستخوانها

ن مجاهدانش را يك گروهان از بهتري. ن كار را نكردير ايبخش الجزايدااما جبهة آز
. ر شوديتونس وارد الجزا ي، و آماده شد تا از مرز شماليفات نظاميرد، با همة تشرانتخاب ك

ك وجب از خاكش آزاد نشده بود و محل ي. ر بودين قسمت الجزاين قسمت خطرناكتريا
فرانسه قرار داشت و گوشه به گوشة  يجاسوس يماهاير پوشش هواپيبود و ز يكيجنگ چر

شدند و ير مين مرز وارد الجزايكها از هميا كه چربودند، چر يفرانسو يهايآن هم نظام
ك ي. ديحاال فكرش را بكن. ن منطقه بوديهم در ا اءقبرستان شهد. گشتنديدند و برميجنگيم

ك جنازة يع ييتش يكه برا ين و مراسميو با همة آن قوان يفات رسميخواهند با تشريجنازه را م
ر چقدر در از دست ينجا الجزايدر ا. كنندك ارتش مرسوم است ببرند و دفن يز محترم در يعز
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ت ين فرم را رعاين كه ايا يبرا "كنديسك مير"ن مجاهدانش يك گروهان از بهتريدادن 
ك عمر نثار يخواهد به پاداش ين فرم مير با ايفرم است اما ملت الجزا. هم ندارد يكند؟ محتو

ن جوانمرد به انقالب ي، ان مرديكه ا يدرخشان و مخلصانها يو خدمتها يثار و فداكاريو ا
ل همه اش يند خوب آقا مگر تجليا ممكن است بگويآ. ل كنديتجل ير كرده است، از ويالجزا
ل كنند و يدر قلبشان تجل يهمگ. كردن و فالن و بهمان كار است "دودور دودور"ن يبه ا
م، يزنيه ما االن مل حرفها كيخالصه از همان قب.  بود يند به به واقعاً فرانتز فانون آدم خوبيبگو

ن ير اينخ... . نة مردان مزار اوست ويد و در سيĤيخ اسمش ميند در تاريآنها هم بزنند و بگو
به  يد حتيبا. روديادها مياالت، بعد هم از يشود، و بعد خيات مينها ذهنيست، اين يحرفها، كاف

و با  يات نظامفيتشر ين مجاهدان، جنازة فرانتس فانون با تماميمت از دست دادن بهتريق
ر گردد و يالجزا ين  بخش شماليشكوه از مرز خطرناك تونس عبور كند و وارد خطرناكتر

ان همة آن يها و از مير بمباران فرانسويو ز يجاسوس يماها و اسكادرانهاير نگاه همة هواپيدر ز
از ما ت كرده و يكه وص  -فرانسه گذر كند و در قبرستان شهدا  ينظام يگاه هايسنگرها و پا

ن جنازه را يسك، شهامت، اي، مطالعه، ريزيبا قبول خطر، برنامه ر. دفن شود -خواسته است 
با   يآر. شديك نصفة شب با هزار كلك وارد ميك چريكردند كه  يفات وارد مرزيبا تشر

ك گوشه خاكش كنند و آرام ين كه يدند، اما نه ايك گروهان وارد شدند، و به قبرستان رسي
  . برگردند
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م خطر هست، همه به حال خبردار يكه هر لحظه ب يستادند، در كجا؟ در جائيسر جنازه ا
، تكان دهنده تر، ين سخنرانياز ا. كرد يستادند، فرمانده گروهان، در برابر جنازه سخنرانيا

  1...زيعز ي، تو ايديتو جانت را به ملت ما بخش: ن تر، مخلصانه تر وجود ندارد، كهيآتش

نمودند و بعد  يفات دفنش كردند و عالمتگذاريبا احترام و تشر يرانن سخنيپس از ا
، در "نهيمارت" يسندگان فرانسوياز نو يكيدفن فانون را  يماجرا. ك فرم استين يا. برگشتند

توانست ينم يا يچ تراژديو ه يچ شعريو ه يقيچ موسينوشت، ه ياز مجالت فرانسو يكي
 يرينژاد بودم و نه با الجزا در من بود كه نه با فانون هم ن اثريداشته باشد و تازه ا ين اثريچن
ن و بر ير، بر مجاهديد كه بر ملت الجزاينيدر من كرد، بب يرين تأثيچن يه وقتين قضيا. نژاد هم
نهند، يت ارج ميكه به انسان يكه مخلصند و بر همة كسان يا و بر همة كسانين دنيمجاهد يتمام

  .گذاشته است يقير عميچه تأث

 يكرمان يد احساس شاعرانة خواجويشا. كنديكمك م ين گونه است كه فرم به محتويبد
ان احساس حافظ را ندارد، احساساتش به يان شاعرانه و فرم بياز حافظ باالتر باشد اما چون ب

  .دست دوم مانده است ياز احساسات دست دوم و معان يصورت مجموعه ا

                                      
 
  )ناشر. (آمده است)  3 ةانتشارات مصدق، شمار(از فانون  ن،يزم يرو انيدوزخ ةجزء دوم ترجم ةنطق در مقدم نيمتن ا.  1

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


در حق كوفتن حلقة وجودر ب  

 www.shariatihome.com 203 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

دا يت پياست و گاه اصالً فرم است كه موضوعر در فرم نهفته يگاه هست كه اصالً تأث
را كه مداوا  يهائيماريب. ست جز تكرارين يزين چيچه؟ تلق يعنين يتلق. نيمثل تلق. كنديم
. ن و تكرار استيكنند، بر اساس تلقيكه م يتهائيزند، تربيانگ يرا كه برم يند، اراده هائينمايم
ز يتكرار است و تكرار ن يلت و عامل اساسگذارد، پس عير ميدن و گفتن منظم و مكرر، تأثيشن
  .ك فرم استي

        

-2-  

ن بعد، احساسمان را فرم  يما در ا. كنديفرم را در عبادتها روشن م ين مسئله، جنبة فرديا
م، حال يكنيت ميم و تربيكنيحفظ م ين احساس و رابطه را با مبدأ، در سراسر زندگيم و ايدهيم

مش، احتمال آن كه آن را از يعمل كردن بسپار يه گذارآن كه اگر به دست تصادف و گا
  .م، فراوان استيكشتنش فراهم آور ينه را برايم و زميدست بده

نش ين بيرا در ايفرم وجود دارد، ز يگر هم برايك نقش دياسالم،  ينش اجتماعياما در ب
 يائل فلسفو مس يو مسائل اقتصاد يو مسائل اجتماع ياسي، از مسائل سيچ وقت مسائل فرديه

حج عبارت است از دور خانة خدا هفت بار : ميبزن يمثال. ستيجدا ن يو مسائل اخالق
كردن و بعد رفتن به عرفات و بعد آمدن به مشعر و آمدن به  يدن، بعد هفت دور سعيچرخ

  . كردن يو قربان يمن
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م، هر وقت به من گذرنامه دادند و وقت يار خوب، پس بگويست؟ بسين حج نيمگر ا
فقط نهم و دهم ! شودير نميخ. كنمين كارها را ميروم و هميالت داشتم به حج ميشتم و تعطدا
مت يك قران قيز يازدهم نين كارها در يارزد، همة ايدو پول نم يحجه، هشتم اگر برويذ

روز كه در  يگوئيم! د شروع كرد، چرا آخر نهم و دهم؟ آخر به خاطر فرميندارد، نهم با
دهم به روزش چه مربوط است؟ يدر رابطه با خدا انجام م يك عملين ست، ميمؤثر ن يمحتو

  !مربوط است يول

ون يليك روز خاص است كه دو مين عمل با ين كه ارتباط ايچرا مربوط است؟ به خاطر ا
اما اگر . دهديه ميبه قض يك شكل اجتماعيكند و يك زمان جمع ميك جا و در ينفر را در 

ن بعد حج كه يشود و بعد بزرگتريم يك مسئلة فرديرود، هر كس، هر وقت  دلش خواست ب
فرم است كه . روديان مينژادها و برداشتن مرزها،  از م يختگيتجمع توده هاست، و در هم آم

ك ين شهر يا يستاده است، واقعاً در تمامينه آدم ايدر مد يوقت يحت. دا كرده استيتشخص پ
  . غمبر پنج، شش در دارديپ مسجد. نديبيرا به چشم م يبيب و غريش عجينما

موج . است كه در صف نماز است يتيمسجد مملو از جمع يستاده است، و تماميشنماز ايپ
ابانها و باز پهن شده، يرون آمده، آمده است، در خيزند، از درها بيرون ميكه ب يت مثل آبيجمع
، رفته به دكانها، كوچه ها كوچه ها، و از پس پس يابانها به كوچه ها، از كوچه ها، توياز خ

ك مرتبه يو . وستهين نماز پياطها  و رفته به اطاق و خلوت و همه به ايرفته به خانه ها و به ح
 يك آهنگ هيك صف، با ي يا آمده اند تويدن يندگان تماميك امت نمايك شهر، ي ينيبيم
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كند يجاد ميا يتين امر واقعيا. خورنديخورند، موج ميخورند، تاب ميموج م يخورند، هيتاب م
در آن  يآدم. شودينش نميگر جانشيچ  تفكر ديگر و هيچ احساس ديگر و هيچ حالت ديكه ه

دا كرده و هماهنگ يزش پين آميزم يت اسالم رويكند كه با همة موجوديحركت احساس م
به آدم دست  يگرين حال احساس و رابطة ديو در ا. كنديم "ما"ا احساس يشده است، در دن

جمع شده بود، اجازه نداده بودند كه  ي، پول1ها آمده بودندينير عرفات فلسطكبار دي. دهديم
ك  مرتبه يم، يكرديم و صحبت ميشمرديم پولها را ميم، داشتيند، ما رفتيايآنها به محل ما ب

گر گوش ين طور گذاشتند و به حرفها هم دية پولها را نشمرده، همياذان بلند شد، بق يصدا
م كه در همان يديك مرتبه ديما را رها كردند و  -وانه شده باشند يدن كه يمثل ا -ندادند  

ك صف، همه يستادند به يكنار كوه ا يگهايهمان ر يرو -ر و پالس يبدون حص -گها ير
از نماز  يك معنائين بار ياول يبرا. ه به خاكيشب يكيك و مجاهد و اغلب با لباس چريچر
پا شدن از ! اميق. ديگويام را دارد ميم قيكرديم گفت بحول اهللا احساسيكه م يوقت. ميديفهم
 يبه جا: و بعد دعاها. كردن  يستادن و سركشيام، ايدن به مفهوم قين و تجسم بخشيزم يرو

كرد كه يا قرض ما را ادا كن، دعا ميا فالن مرض ما را شفا بده و خدايما كه خدا يدعاها
 ينها را، تانكهايا 52 -ب  - به اسم و رسم  -  نها رايا ينها را، خمپاره هايا يا ما فانتومهايخدا

  .مينها را بزنيا
                                      

 
  !بلكه به اسم هالل احمر ن،يآنهم نه به اسم ملت فلسط گهاير يبه آنها داده بودند رو يشهر بود، جائ رونيهاشان ب مهيالبته خ.  1
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هم  يو عرفان يو فلسف يك بعد وجوديبه  يامر، اما مولو ياسيو س ين بعد اجتماعيا
م و بحمده، يالعظ يسبحان رب": در ركوع و سجود يد كه برداشت مولوينيكند و ببياشاره م

  .ستيچ "و بحمده ياالعل يسبحان رب

  :ديگويم يمولو

غمبر ركوع است و سجود  بر در حق،كوفتن حلقة وجود چه جور است؟ چه جور يگفت پ
ك سوار تنها ي ير را از زندگيده است؟ تصويرسيبه ذهنش م يده و چه منظرهايفهميه را ميقض
شب شده، . Ĥمده استيم سواره ميقد يتنها در جاده ها يمسافر. ك صحرا گرفته استيدر 
، يماندگ. ستين يا و بروئيست و بين يست، راهدارين يست، قهوه خانه اين ي، چراغابان استيب

مه يرسد، نيم يناگهان به در قلعه ا. اج به غذاياج به آب، احتي، احتي، گرسنگي،  تنهائيآوارگ
نجا پناهگاه است، در ين كه ايد به ايكند؟ احساس شديشب، در قلعه بسته است، چه كار م

و وحشت و گرگ و سرما و  يهست، نجات از آوارگ يذا هست، زندگنجا آدم هست، غيا
چه . ندازديخواهد خود را هر چه زودتر به درون قلعه بين احساس ميو بر اساس ا. برف هست

  .زنديكند؟ حلقة در قلعه را تند تند ميكار م
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 است كه در يده ايتنها، هراسزدة ترس ي، تنهايانسان هم در پهنة وجود، در عرصة زندگ
ش بسته است، هر روز يكه بر رو ي، دريزندگ ين جهان، آن سويآن طرف ا يبرابر در پنهان

  .باز كن: يعنين در كه يزند به ايم يكند و هيسرش را مثل حلقه م

        

  غمبر ركوع است و سجود      بر در حق، كوفتن حلقة وجوديگفت پ

        

  "والسالم"      
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  نماز يسالمها
  

ن متن كه از نوار استخراج شده است سخنان برادر در يا
  .است يك جلسة خصوصي
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ست؟ مسلماً انسان، در همة حاالت، يچ ين بود كه، اساساً تنهائينجا صحبت از ايدر ا
اندازند، و در را بر يم يان را به گوشه اكه انس يفقط وقت يعني. برسد يممكن است به تنهائ

و . شوديت هم تنها مي، و در متن جمعيدر وسط زندگ يشود، بلكه گاهيبندند، تنها نميش ميرو
  .دهديبه او دست م يكند، احساس تنهائيدا ميپ يبا هست يكه رابطه ا يا اساساً هنگامي

ك نوع عكس يمبتذل  يتنهائ. مبتذل است يك نوع تنهائي. وجود دارد يدو نوع تنهائ
 يا سقوط عصبي، و ي، سقوط اخالقيروان يكه دچار عقده ها يكس. مار استيالعمل روح ب

و  يخودخواه: كنديت فرار ميترسد و از جمعيگران ميا اصالً كمبود دارد، از دياست، 
 يهايماريها را، بيمارين نوع بيا. كنديجاد ميا يك عقدة ضد اجتماعيالت سركوفته در او يتما
 يپ آدمها اصوالً به گوشه اين تيا.  تيضد  جمع يهايماريب يعنيند، يگويم "اليسوس يآنت"
ا يو  يا در زندگيشوند، و يكه مثالً در بازار ورشكست م يز آدمهائين. نندينشيروند و تنها ميم

 يسنها شوند،  به خصوص درين حالت ميدچار ا يبچه ها هم، گاه. خورنديعشق شكست م
ن ياست كه ارزش بحث  ندارد، ا يماريك نوع بيها ين تنهائيا. غ و بحران آغاز بلوغقبل از بلو
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بعد از آن . شوديهم خوب م يد معالجه كند، و البته بعد از مدتيها را دكتر روانپزشك بايماريب
ت برگردد و با همه يان جمعين است كه دوباره به ميدا كرد، تكاملش ايمار بهبود پيكه ب

ح مشغول يقش رفت و آمد كند و خالصه به تفريا با آشنا و رفيكند و  يندگبجوشد و باز ز
  .شود

كه  يا يتنهائ. ميگويم يمتعال ياست كه من بدان، تنهائ يا يآن تنهائ يگر تنهائينوع د
  .روزمره است يعاد ياز رشد روح انسان و باالتر رفتن آن از سطح رابطه ها يناش

ش، خانه اش، شغلش، يشود، به فكر زندگيند مصبح كه از خواب بل يك انسان عادي
ند و ارتباط داشته باشد و از معاشرتشان يرا بب ين  است كه كسانيدوستش است و به فكر ا

. خورديشرفتش ميا به درد پيد است، يا اداره اش مفيش و يكاسب يا براين ارتباط يلذت ببرد، ا
ن و آن يا ارتباط با ايف و يح و كيتفرو پول و  يا در فكر زندگين شخص دائماً يبه هر حال ا

را جلب كردن  يكيرا زدن و آن  يكين يو باند درست كردن و قدرت به دست آوردن و ا
روزمره  يدر همة ابعاد گوناگونش، و در صورت و شكل رابطه ها يلذت بردن از زندگ. است
كه  ييو جاذبه ها هاين روزمرگيرسد كه از سطح ايم يتكامل روح انسان به جائ ياما گاه. اش

به . رديگيدهد، اوج ميكند و لذت به آنها ميرد و مشغول ميگيرا در بر م يمعمول يانسانها
كه در سطح  يمثالً كس. رسديم "خلوت"رد، به ياوج بگ يكه انسان از سطح معمول يزانيم

رسد يم يرد، به حالتيكه ارتفاع بگ يزانيك غرق خواهد بود، اما به ميتهران راه برود، در تراف
  .لولندين در آن ميزم يرو يكه آدمها يين رابطه هايا يماورا

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


نمازمهاي الس  

 www.shariatihome.com 211 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

كند، و يكه به خودش توجه م يزانيانسان به م. است ي، خودآگاهين عامل تنهائيبزرگتر
كه اشتغال  يزانيشود و به ميش كم ميرونيب يابد، رابطه هاييم يو درون يوجود يك آگاهي

كه رابطة  يزانيو به م. شودياش كم م يرونگرائيشود، بيكند و درونگرا ميدا ميپ يو درون يذهن
 يك انسان متعالياند كه  ينها عوامليشود، ايروزمره اش كم م يكند، رابطه هايدا ميپ ييماورا

نها يوجود دارد، ا ينجا دو نوع تنهائين تا ايبنابرا. كشاننديش ميو تأمل در  خو يرا به تنهائ
مثالً در : ميم و راجع به آن صحبت كرده ايو تجربه كرده ام يشناسياست كه همه م يهائيتنهائ

 يهم وجود دارد و آن تنهائ يك نوع سوم تنهائياما . است يكه اساسش بر اصل تنهائ "ريكو"
وجود داشته باشد، به  يفلسف يا آن تنهائي يروان يمارين كه بينجا بدون ايدر ا. است يمصنوع
اندازند و در يم يمثالً انسان را به گوشه ا. كننديل  ميرا تحم يمصنوع يتنهائ يك نوعيانسان 

 يليتحم يسوم كه تنهائ ين تنهائيا. كنندين حالت رها ميبندند، و او را در ايش ميرا بر رو
 يكه در رابطه با جامعه زندگ يانسان. خاص خودش است يك روانشناسي ياست، دارا

است و رابطه  ياتش در حال خودآگاهت دارد، آبرو دارد، و احساسيثيكند، تعصب دارد، حيم
ن يا. بخشديت خاص ميك مسئوليت خاص و يك موقعيك وضع خاص و يبا افراد، به او 

باعث . شودياو م يشود، باعث تقواياو م يشود، باعث محافظه كاريعامل باعث مقاومت او م
ن را گرايتش را حفظ كند، وجهه اش را حفظ كند، توقع ديثيشود خودش را حفظ كند، حيم

كنند، تا  يروها خالين نين انسان را از همة ايكه بخواهند ا يهنگام. حفظ كند و تعصب بورزد
ل كرد، يبتوان بر او تحم يبتواند ابزار بشود، و به سادگ يبتواند رام شود،  به سادگ يبه سادگ
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. از عوامل مورد استفاده تنها كردن اوست يكي. ش فرق نكنديبرا يزيچ چيكه ه يبه طور
خواهد زن يم يوقت يد كه حتيĤيدر م يبه صورت. شوديش قطع ميهمة رابطه ها يانسان در تنهائ

رود، حال يادش ميافه شان از يند و قيآ يا پدر و مادرش را تصور كند، به ذهنش نميو بچه اش 
 ياليش موهومات خيگر براينها ديا. ط و جامعهيچه برسد به آدمها و رفقا و همفكرها و مح

ادش يو الفاظ و حرف زدن از  ياسام يحت. شونديو بعد هم كم كم از ذهنش دور مشوند يم
انت ين كار خيز خوب است، ايز بد است و آن چين چين كه ايا. گريد يزهايرود و هم چيم

ت انسان را لكه يثيزند و آن امر حين امر به غرور انسان صدمه مياست و آن كار خدمت  است،ا
زة يك انگيماند يش ميكه برا ين تنها عامليو بعد از ا. شونديفت مم يكند، همه حرفهايدار م

گران چه يند ديند، و اصالً ببيرا بب يند و زندگيرون و مردم را باز ببيبرود ب: است يكنجكاو
 ين حالتين بهتريماند، و اين حالت در او ميكنند، كجا هستند، خالصه آن كه فقط هميكار م

 يجه برايدر نت. ستيگر آن مقاومتها در او نيماده است، و دآ يهر كار ياست كه در آن برا
ن يا يحت يعني. مطلق رساند يرا به تنهائ يد ويك انسان به سقوط مطلق برسد باين كه يا

م ياورندش و نيب يا حتيبا او بكنند، و  يك احوالپرسيوجود داشته باشد كه  يستيحالت هم نبا
 يادآور زندگيز ين امور نيرا كه ايفحش بدهند، زبه او   يدر آنجا بنشانندش و حت يساعت
محدود، درها به  يد در آن فضاين است كه بايا. شونديش ميو جامعه و رابطه ها يمعمول
اگر . نديرا نب يچشمش  آدم  ينداشته باشد و حت ين رابطه ايش بسته باشند، و كوچكتريرو

روح هم درست . رسديمطلق م يه تنهائست روز بيبعد از ده روز، پانزده روز، ب يرابطه نباشد و
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، يين مواد غذايكه بدن مقاومت و حرارت خودش را از هم يمثل بدن است، همان طور
خورد، روح يك مرتبه ميا دو ساعت يك ساعت و يرد، كه هر يگيم يل و غذائيو آج ينيريش

ست يده، پانزده، باگر به بدن هم . مانديرومند ميهم در رابطه با انسانها است كه گرم و داغ و ن
ك تجربة ين ين حالت را دارد و  ايروح هم هم. كشديز نرسد خودبه خود فرو ميچ چيروز ه

رسد، چون در آنجا سكوت مطلق يمطلق م يدر آنجا فرد به تنهائ. است ياسيس يروانشناس
ن سكوت همة جهات يرا در ايكنند، زيل ميتحم يط را به ويبعد آن شكل و آن شرا. است
  .ستيش بد نيز برايچ چيشود، هيش ممكن ميبرا يشود، هر كاريم يمساوش  يبرا

كه  يرسند، انسانهائيم يرتر به تنهائين حاالت، درونگراها ديتجربه نشان داده است كه در ا
رونجوش و مردمجوش و يب يشتر از انسانهايتوانند ساعتها تنها بمانند با خودشان فكر بكنند، بيم

شه با همه حرف يكه هم يرونگراها، انسانهائيب. كننديمقاومت م يهائجامعه جوش، در برابر تن
به خانه شان بروند، راه  ييخواهند از جايكه م يخواهد  شلوغ باشد و وقتيزنند و دلشان ميم

ابان شلوغ بروند و از وسط بازار بروند، نه يخواهند از وسط خيشه ميكنند و هميم يشلوغ را ط
اما . رسنديم ييپشان مردمجوش است، زودتر به تنهايا كه اصالً تك راه خلوت، خالصه آنهياز 

: ستين امر معلوم است كه چيل ايكنند، دليشتر مقاومت ميب يدرونگراها در برابر تنهائ
ن امر معلوم است يل ايدل. كننديشتر مقاومت مين است كه بيدارند، ا ية درونيدرونگراها تغذ

 يگرينكتة د. كننديشتر مقاومت مين است كه بيند، ادار ية درونيدرونگراها تغذ: ستيكه چ
ها ين است كه مذهبيست ايك نقطه و مكان نيمربوط به  يعنيا تجربه شده است يكه در تمام دن
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ن يو به ا ينها زودتر به تنهائيد يستها، لشها، بياليماتر. هايرمذهبيكنند تا غيشتر مقاومت ميب
ط فراهم شده اند تا او ين شرايسان حس كند كه ان حالت اگر انيدر ا. رسنديضعف دلخواه م

ن ير ايست، تأثيچ ين كارها و حرفها برايمطلق برسانند، اگر خودش بفهمد كه ا يرا به تنهائ
در  ينم كسيكه من متوجه نباشم و ناگهان بب يوقت. شونديانسان كم م ين كارها رويط و ايشرا

ك مرتبه يبه من داد  يفحش يكسشوم و اگر يك مرتبه جرقه ميگوشم زد،  يكوچه تو
در وسط  يروم كسيمن به اداره م ياما اگر بفهمم كه برنامه است، كه وقت. شوميخته ميبرانگ
گر ين حالت، ديكند در ا ين كند و به من فحش بدهد و مرا عصبانيابان به من توهيخ

دانم كه يمست، و يچ ين براين توهيدانم كه ايدهد، چون از قبل ميت به من دست نميعصبان
داند يدارد و م ين رو به همان اندازه كه انسان آگاهياز ا. ده انديش چين برنامه را از پياصالً ا
قرار  يطين شراير چنيرتر و كمتر تحت تأثيزان ديست به همان ميچ يط براين شرايكه ا

ر آنها به در يتأثر يتواند خودش را كامالً و تماماً و مطلقاً از زيرد، اما به هر حال باز هم نميگيم
د كه موجب ينمايتشان ميكند و تقويه ميتك ينجا انسان خودبه خود به همة عوامليدر ا. ببرد

كه  يها هستند كه  دائماً به كسيبعض. خواهند شد ير تنهائيدر برابر تأث يشتر ويمقاومت ب
 ييهدفها ا بهيو . دهديف ميرا تخف يك صورت تنهائين كار به يكنند، ايدوستش دارند فكر م

ز و همه يكه دارند، به خاطرات گذشته، به خانواده شان، به محفوظاتشان و خالصه به هر چ
 يپر شود، ول يتنهائ يشود كه تا اندازه اياست و باعث م ية درونينها تغذيا. كننديز فكر ميچ
ز درون ن افكار ايهمة ا يرا بعد از مدتيز. مانند و مقاومت دارنديم يباق ين مطالب تا حدوديا
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د و يشود دراز كشيگر نميد ين است كه بعد از مدتيا. رودياز حافظه هم م يرود، حتيو دل م
ا زن و بچه فكر كرد، چون انسان يا راجع به خانواده و پدر و مادر ي، يپنج ساعت دربارة كس

كم حوصله شده است و آن خاطرات هم جاذبه شان را از دست داده اند و به صورت خاطره 
. سابقشان را ندارند يگر داغي، كه دير خاطرات بچگيشده اند نظ يزيچ. م در آمده اندمبه يا

درست كردن ضد  ياز عوامل برا يكيكند يم يمقابله با  تنهائ يكه انسان برا يدر تالش
و  يتنهائ يدر پر كردن خال و در نف يبيزم عجين سه سالم مكانينماز است، ا ي، سالمهايتنهائ

  .دارد يدر راندن تنهائ

ن رابطه ها كه قطع يز، ايقطع رابطه با همه چ يعني، يكسيب يعنيچه؟  يعني ياصالً تنهائ
در . مطلق يوزنيك بي، يتناهيال يك فضايماند و يشود، انسان خودش ميم يچيا قيشود و يم

مطلق  يكنم و به تنهائيدر فضا معلق احساس م يآن حالت كه من خودم  را به صورت ذره ا
  .كنديم يرا باز يك نوع نقش ضد تنهائيدهد؟ سالم يانجام  م يسالم چه كار ده ام،يرس

ن يكند و اوليكه سالم م ين كاريم كه چه هست؟ اوليم و بفهميبكن ياول خود سالم را معن
ك مسئلة مهم ين مسئله يا. است كه مخاطب سالم شما است يكه دارد احضار كس ينقش

سالم . ديست، سالم كنيكه ن يست، به كسيكه ن يبه آدمب، يامكان ندارد كه شما به مغا. است
ا يد و يكنيشود سالم ميكه وارد م يست به هر كسيمربوط  ن ير دوستيو غ يكردن، به دوست

 يست كه كسيد، ممكن نيكنيد سالم ميم قرار گرفتيد، و با او در رابطة مستقياگر شما وارد شد
پس سالم، احضار . ندارد يسالم كردن معن ن ورود و رابطه سالم بكند، و اصالًيقبل از ا
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را در  يد سالم، مخاطبييگوين قدر كه شما ميهم يعنيمخاطب سالم را در ذات خودش دارد، 
كند، چون در آن يم يباز يك نقش ضد تنهائيعةً سالم يد، پس طبيكنيبرابر خودتان حس م

ك يم با يبطة مستقك رايد، سالم شما را در يچ كس نداريبا ه يچ رابطه ايكه ه ييفضا
ن يدهد، و ايو حاضر كه جلوتان نشسته است، در اطاقتان حضور دارد، قرار م يمخاطب ح

ن سه تا سالم، سه تا احضار است، به سه تا يا. بردين ميا آن را از بيكند و يرا محدود م يتنهائ
  . مخاطب

 يزانيدات مختلف و به مزان اعتقايروحاً و واقعاً اعتقاد داشته باشد، به م ين اگر كسيبنابرا
دتر است، سالمها مخاطب سالم را روشنتر و مشخصتر در برابر شخص يمان شديكه درجات ا

ن فرد تنها و  ين سه تا سالم، سه رابطه را بيا. دهنديكنند و با او در رابطه قرار مياحضار م
ن سه مخاطب و ين سه تن، ايا. نشانندين سلول مين سه تن را در ايكنند و ايجاد ميمخاطبش ا

ن يا ينجا معنيكنم كه در اين موضوع بحث مين، اول در ايست؟ به خاطر اين سه رابطه چيا
و شلوغ و درهم و برهم، كه هزارها نفر   يمعمول يدر زندگ. شوديشتر مشخص ميسالمها ب

ست و آن سه نفر هم يچ كس نيكه ه يست، اما وقتياد هم نيند زيايهستند، آن سه نفر هم ب
مطلق است،  يك تنهائيمطلق است،  يك فضاينجا موضوع يدر ا. ه دارنديتك يليد خنيĤيم
  . تنها يك انسان تنهايمطلق است و  يوزنيك بي

ندارد، و همة رابطه  يچ رابطه ايت كه هيانسان: ط را در نظر گرفتين شرايد اياول با
ش، ين فضايدر ا يعنيده است، يمطلق رس يز و همه كس قطع شده و به تنهائيش، با همه چيها
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چ كس يز و هيچ چيگر هيرون از ذهنش دين اطاقش و  در ذهنش و در بين جهانش، در ايدر ا
ست؟ ين سالم كيمخاطب اول. شوديمخاطب سالم  احضار  م: ن سالمياول: ندارد و اكنون

سلول از حضور  يعنيكند، يرا احضار م يغمبر و نبيسالم اول پ. "يھا النبيک ايالسالم عل"
ستم درست مثل يمتصل  ن  يچ  جاذبهايكه به ه يتناهيال ين من معلق در فضايشود، بيپر م يبن

ا ين خارج شده اما  هنوز جاذبة ماه ين موشك از جاذبة زميكه رها كرده اند و ا يموشك
. ز انسان معلق استين ياست، در آنجا هم، در آن تنهائ يوزنيد شروع نشده است، در بيخورش

او را به طرف خودش  يچ جاذبه ايه يماند و حتيستد در همان حالت ميبااگر در آنجا 
كند و انسان، آن انسان يدا ميدر برابر انسان حضور پ يك مرتبه نبي ين حالتيدر چن. كشدينم

همان كه  يعنيمن است،  يدئولوژيمنشأ ا يست؟ نبيك ينب. كنديدا ميپ يبا نب يمعلق  رابطه ا
ن يد به اياست كه من داشته ام و به خاطر همان عقا يو اعتقادات د و افكاريسرچشمة همة عقا

: ن وضع افتاده اميرفته ام، و به ايط را پذين شراين سلول هستم و ايسرنوشت افتاده ام و در ا
كه سرچشمة همه  ين نبيبنابرا. آورده  است ين نبيها كه بر سرم آمده، هميهمة آن بدبخت

من با . شوديمن است، در برابرم حاضر م يوندها و احساسهايمان و همة پياعتقادات و همة ا
  . كنميام رابطه برقرار م يو فكر ين سالم، با مبدأ اعتقادياول

اصالً خال . شوديشود و رانده ميشكسته م ين ضرب اول، چقدر تنهائيد كه با همينيحال بب
كه اصالً  يشد، آن كسمن با يزها، كه رهبر فكرين چين و خوبتريشود از بهتريشود، پر ميپر م
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ك رابطة يپس سالم اول . سازديتمام احساسات و اعتقادات و ارزشها و مقدسات مرا م
  :اما سالم دوم. است ياعتقاد

قت ما در نماز چهار سالم يدو سالم است، در حق يعني: سالم دوم خود دو بخش است 
م و االّ  مخاطبان دو يكنيم ك سالم ادايده شده اند و ما با يش كنار هم چيدو تا يم منتهيدار

، "ما"گردد؟ به آن فرد، يبه كجا برم "نايعل"ن يا "نايالسالم عل":  خوب اول. تا هستند
گردد، در آن گروه يك گروهند برميكه  ير جمع است، به مرجعيك ضمي "نا". "خودمان"

كه من ك گروه است ي، پس "نايعل"م يگوئيم يول "هميعل"م  يگفتيمن هستم، اگر نبودم، م
ن ين سالم بديبرد؟ اين نميرا از ب يا تنهائين احضار، آيحال نفس ا. هم در آن گروه هستم

ت را بر من عرضه يكند، اصالً جمعيك گروه ميرا كه تنها مانده ام وارد  ي'"من"معناست كه 
 يم، عده ايت هستيك جمعيم ، ما يك حزب هستيستم، ما ياصالً من فرد ن يعنيكند، يم

 "نا"خواهد باشد، باالخره يون، هر چه قدر كه ميليك ميال هزار تا، صد هزار تا، م، حايهست
همانها هستند كه آن طرفم نشسته  "نا"ن يكند كه اينجا انسان حس ميكند در ايم يرا نف يتنهائ

گر هم هستند، يد يگر هم هستند، جورهايد ينجا پر هستند، جاهاياند، آن برم هستند، ا
ن يكه با ا يآنهائ. رهيا غيابان، در خفا و يب يخانه شان، تو يتو: تندگر هم هسيد يشكلها

 "ما"ساخته اند به اسم  يك گروهيدارند، همة آنها  يك رابطة ذهني ين نبيو با ا يدئولوژيا
 يخوب تنهائ. هم هستند، همه جا هم پر هستند، من هم جزو آنها ستم، به آنها سالم  يليكه  خ
 يو عل". ا بعد دوم سالم دومين سالم، يو اكنون، سوم. اورديطاقت ب تواندين رابطه نميدر ا
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ت فقط ما يا و بشرين دنيم در تمام ايستم كه بگويآنقدر هم خودخواه ن: "نيعباد هللا  الصالح
گر يد يم، و همة آن انسانهايم و به قول معروف تو خطّيرابطه دار يدئولوژين ايم كه با ايهست

ر از ما كسان ير، غينخ. اند يخورند و جهنميدند و اصالً به درد نموزند و چرنيكفرند و پف
گر يك رسم ديگر، يك اسم ديگر، يك راه ديگر، يد يدئولوژيك ايهم هستند، با  يگريد

ط، يردهندة محييراست و پاك و درست و تغ يگر، اما با احساسهايگر و زبان ديك ملت ديو 
چون به خودمان . ستنديجزو ما ن ينها هم هستند وليانسان فداكننده، ا يزندگ يو خود را برا

اما چه هستند؟ . ستندين "نا"شود آنها جزو ما و جزو يم و تمام شد پس معلوم ميسالم داد
 ينب يپس من از طرف.  صالح هم درود يبه همة انسانها: ن هستندين هستند و جزو صالحيصالح
كنم ينجا آوردم و نشاندم و احساس ميرا ا و بعد با سالم دوم تمام حزب خودم. نجا آوردميرا ا

ن و ياز زم يكه در هر گوشه ا يز با همة انسانهائيو با سالم سوم ن. ن حزبميكه خودم هم در ا
ك مبازه اند و انسان پاك كردار و پاك اعتقاد و صالح و مصلح هستند، يزمان دست اندر كار 

  .ت من دامن گسترده استيجمع تجمع من و يد در چه وسعتينيبب. كنميرابطه برقرار م

غمبر به ينجا با پيمن تا ا. ار جالب استين سالم بسيا: سالم)  نيا چهارمي(ن ياكنون سوم
ك گروه يبه عنوان  "نا"ام رابطه برقرار كرده ام، با  يو منشأ فكر يك رهبر فكريعنوان 
 يو اصالح يت انسانك جهيبه عنوان  "نيعباد اهللا الصالح"رابطه برقرار  كرده ام، با  يفكر

ن يدر هم يعني. ت استين و بشرينها در محدودة زميخوب، اما همة ا. رابطه برقرار كرده ام
كه  ين منظومة شمسياست و در ا يتناهيال ين فضاي، كه در اين كوچكين به ايگوشة كرة زم
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)  ما( "نا"، رابطة با ين رابطة با نبيست، و خالصه مجموعة ايچ نين كهكشان هيخود در برابر ا
ما با خارج  ياما در سالم بعد. ن استيو زم ين، همه محدود به انسان و زندگيو رابطة با صالح

كم و يالسالم عل": ميكنيو با تمام جهان رابطه برقرار م ين، و با همة هستياز محدودة كرة زم
كه،  ييوهاريكه، همة ن يكه و سالم برهمة كسان  يدرود بر همة كسان. "رحمة اهللا و بركاته

. و در كائنات هستند يكه در همة هست ييها و همة قدرتهايكه، همة آگاه ييهمة شعورها
 يول -ستند يبا آنها ندارم، و لو از جنس من ن يشناسمشان وگرچه رابطه ايرا كه من نم يآنهائ

هستند كه من به  يريو رونده در جهت و مس يخلقت، دست اندر كار كار ير كليدر مس
ت عالم با آنها همسرشت و همگام و ين در كليبنابرا. كنمير حركت ميسان در همان مسعنوان ان

دا يبا عالم پ يك رابطة وجودين سالم من يپس در چهارم. به آنها هم درود. همسرنوشتم
، رابطة ي، بلكه رابطة هستيا انسانيو  يو حزب يدئولوژيا ايو  ياسيو س ينه رابطة فكر. كنميم

ك موجود يهمة جهان  يعني، ينين رابطه، جهان در  جهانبياصوالً در ا. يلم، رابطة عايجهان
ر ير از انسانها و غيك جهت است، و غيك حركت و يكار است در يك صحنة پيزنده است، 

قت يكه در راه حق ييها و شعورها و دست اندر كارهايروها و آگاهيهستند، ن يارياز ما بس
در رابطة  يستند، وليكنند، آنها هم گر چه از جنس ما نيعالم، به طرف خداوند حركت م يكل
با آنها هم  يحت. ميكنيجاد ميا ين با آنها هم رابطة درونيبنابرا. با ما  هستند يو آرمان يكاريپ

گر امواج را يكه از كرات د ييدرست مثل دستگاه ها(م يكنيمشان ارتباط برقرار ميشناسيكه نم
 يك تمدني، يك مغزيشود كه يمعلوم م يول. ستيمال ك نهايداند ايچ كس نميرند و هيگيم
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ك انسان با همة ين يب ين رابطة وجوديك چني، ين رابطه ايك چني، ) گر هستيد يدر جاها
 يبرا يين فضاين چهار سالم، چنيكه ا يهنگام. شوديعت برقرار ميدست اندر كار طب يروهاين

كه  يا يواريده اند، مثل چهارديكشكه دور من  يواريگر چهارديكنند، بعد ديجاد ميمن ا
بودنش را از  يمانيشود و حالت سيد، مضحك ميايرون نيكنند تا بيقفس بچه درست م يبرا

  ) 15. (گرددير ميچه و حقيار احمقانه و بازيدهد و بسيدست م

  "و السالم"                                                                                                                   
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  حر
  "فالح"ا ي "فاجعه"در انتخاب  ينسانا

  

 يدر جلسه ا) 1355( 1397 ير شده و برادر ما آن را در شب عاشورايتحر 1355ز سال يين در پايقيب به ين متن، به احتمال قريا
آن برادر را  يحات شفاهيتوض يدر چاپ حاضر ما تمام. است دهيون برپا شده بود، خواند و ضبط گرديكه در منزل مرحوم محمد هما

 "حر" ياز سه متن چاپ. ن نوشته استين متن موجود از ايب متن حاضر كاملترين ترتيبد. ميه افزوده ايق به نوار در حاشيز با توجه دقين
: يعنيهست،  يكه در نسخة اصل ييمضاو در مكتب مبارز با ا يبه نام احسان خراسان "ديدو شه"در كتاب  "حر"كه در دست ماست، 

و در چاپ دفتر نشر ) ن كتابيدر هم يعكس يدر قسمت نمونه ها يد به عكس صفحة آخر نسخة خطينگاه كن( يسربدار يعل
ن روزها از يعنوان نوشته را ما از چاپ مكتب مبارز كه در آخر. سنده منتشر شده استيبه نام نو يبدون كمترن اشاره ا يفرهنگ اسالم

ن متن چاپ ي، عكس صفحة اول و آخر ايعكس يدر قسمت نمونه ها. ميكنيده بود، نقل ميچاپ خارج شده و به نظر برادرمان رس
   .است يخ فرضيك تاريز ير نوشته ني، در ز1351خ يتار. شده است
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ع احواله، ان نابته نائبة صبر لھا و ان يجم يالحر حر عل
اسر قھر و استبدل ھا المصائب لمتکسره و ان يتداکت عل

  .سر عسراً يبال

  

 يام بر او ضربه ايحر، در همه حال حر است، هر گاه پتك ا
كند و اگر بر سر هر ضربه يفرود آورد، سر را سندان صبور م

ز هجوم آرند، هرگزش، نشكند، هر چند، يانبوه مصائب ن يا
ش كشانند، و راحت از او رخت يچارگيبه بندش كشند و به ب

  .رديبر او سخت گ بندد و روزگار

  )ع(امام صادق                                                      

   

به خرج  ياريو ذوق بس يبائيش، زيخو يمعجزه آسا يهاينير هم، گاه در شگفت آفريتقد
ها، يچرخد و سنگها، گلها، درختها، ماهيكه شبانه روز م -م خلقتش يدر كارخانة عظ. دهديم

، يسازد، همه تكراريم يشماريب يان، ددها، دامها و آدمهايرات، چهارپاپرنده ها، حش
كارش خارج  يكند، از روال عاديف ميظر يان، تفننيگاه در م -استانداردشده و مثل هم 

خلق  يهنر يد، اثريسرايم يشعر: زنديدست م يسازاءند، به استثنيآفر يعه ميشود و بديم
  ) 16(. دهدينشان م يبائيكند، و ذوق و زيم
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و بازار پر كن،  يكنواخت قالبيسازد، همه يم يمصرف يماند كه كااليرا م يدكننده ايتول
جاد لذت ي، و ايخلق اصالت ينشان دادن هنرش، برا ياما گاه به گاه برا. "بساز و بفروش"

، "دل خودش يبرا"ا نه، اصالً ياز دوستان،  يه به برخياز خواص، هد يبعض ي، برايي يروح
برد، روشان كار يسازد، در ساختمانشان خودش دست ميم "يگريجور د"را هم  يچند تائ

 يشان، كه از رو "شماره" يگر از روين جور كاالها، نه ديا. كنديكند، ابتكار ميم
 يستند و وقتين ين، وقتيجانشيند و بيكتايشوند، اسم خاص دارند، يشان شناخته م "تيشخص"
 يكاال"ل، نه يبد ير و بينظ ياند، ب يك اثر هنري. مانديم يشه خاليشان هميشوند، جايست مين

شناختن،  يشگاه، براينند و نمايتريو يشتر برايب ينها گوئيا. شماري، استانداردشده و ب"يمصرف
ك يدر . انبوه كردن در انبار، عرضه كردن در بازار، خر در خروار يتماشا و تأمل، نه برا يبرا

ان نوع خودشان، يكه در م يييفرد يهايژگيدارند، و "تيشخص"نها يتوان گفت كه، ايكلمه م
  .سازديممتازشان م

ان ي، از م"ذوالفقار"رها، يان شمشي، از م"كوه نور"ان الماسها، ياز م: مثال انديو ب يمثل اعل 
ان ي، از م"كعبه"ان خانه ها ي، از م"نيذوالقرن"ان سدها، سد ي، از م"نيوار چيد"وارها، يد
  ...و "نيزم"گردند، يد جهان ما ميخورش ارات كه بر گرديس

ش را، در يكه نثار عاشقانة خو -خ انسان و فرهنگ اسالم يدان، در تاريان همة شهياز م.... 
  .حر -قت انتخاب كردند يطواف بر گرد حق
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ده، و ي، چگونه هنرمندانه و كامل چين اثريخلق چن ير، برايكه دست تقد 1نيصحنه را بب
ده و انگار يها برگز "مطلق"مانند را، همه از يب ينشيست اندر كار آفروسائل كار و عوامل د

ش را هر يكرده باشد، چهرة قهرمان خو يشتريد هر چه بيداستان، تأك يآن كه بر تم اصل يبرا
ر را بدان ببخشد، همة امكانات ين تأثيتريند، و قويافرين اثر را بيتريد، عاليچه درخشانتر بنما

  .ه استش را به كار گرفتيخو

 يانسان، فلسفة هست ينوع انسان، معن يوجود ين تجليتريعال: ك انتخاب استيسخن از 
  .ت انسانين مسئولين حال دشوارتريانسان، و در ع

ن بار، شغل، رشتة يهر روز چند و چند. همواره در انتخاب است ياما كدام انتخاب؟ آدم
له، ي، راه، وسيقع اجتماع، موياسيس يري، مسكن، همسر، جهتگيل، دوست، سرگرميتحص
ش يا عصايا كاله، كراوات، يرون آمدن از خانه به سراغ عمامه يب ي، صبح كه برايحت... مد، و

  .روديم

: ن انتخابين حال دردناكترين، و در عينترين، سنگين، دشوارتريترينجا عالياما، نه، ا
، كه در جدال يقه او فر ي، فقهي، كالمي، علميفلسف يقت و باطل، آنهم نه در جدلهايحق

                                      
 
ك عده كارگردان و يم، يك داستان بسازيم يخواهيامده است و اصالً ميخ نية حر در تاريكه قض ميم فرض كنيخواهيم.  1

ك قصه يال يو قدرت خ يانسان ين ارزشهايتريخواهند بر اساس عالي، ميو هنر يس ادبيس و داستان نويشنامه نويس و نمايونويسنار
  )"ارشاد". نوار استخراج شده استست و از يه در متن نين حاشيا. (سازند يم چه مينيبسازند، بب
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و  ي، و آزاد"مردم"ض يو تبع ي، برابر"استيس"داد ي، داد و ب"نيد"ب يو فر يان راستيم
 "چگونه بودن"انتخاب  يعني، "فالح"ا ي "فاجعه"در انتخاب   ي، انسان"انسان"اسارت 

  .شيخو "نبودن"ا ي "بودن"مت؟ يش، آن هم به چه قيخو

و عظمت و قدرت انتخاب،  يآن كه بر دشوار يبرار ينجا داستان پرداز تقديو اما در ا
ده است، و يبخش ي، قوت و شدت خارق العادهايد را كرده باشد، بدان، فشردگين تأكيشتريب
نداده است،  يا فالح جايدو قطب فاجعه،  "انةيم" ين است كه قهرمان داستان را در نقطه ايا

؟ او را در قلب فاجعه نشانده و غرق در "ا آن كنمين كنم يا"د يبا خود بگو ير مولويتا به تعب
ن شده و  دست يم؟ آلت فعل فاجعه، افسر با نام و نشان و مأمور دستچيگويچه م... فاجعه، و

كه از كاخ فاجعه آمده است، تا بر كوخ خلق تاختن  يسپاه. نشانده، و فرمانده سپاه فاجعه
ق را در بر گرفته، ي، كه خال"ن هائليچن يم موج و گردابيك و بيشب تار"ن يآورد و در ا
قصر "را به فرمان  "مه گاه فالحيخ"را بشكند،  1"نجات يكشت"ت را بكشد، و يچراغ هدا

كند، همو يكه فالح را انتخاب م ين داستان، قهرمانيبه آتش كشد، و شگفتا كه در ا "فاجعه
 يرويك نيمانده ب مجاهدان بود، و فريكه مأمور تعق يافسر. است، همو كه فرمانده فاجعه بود

                                      
 

  ان الحسين مصباح الھدي و سفينة النجاة.  1
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بست، و به وسوسة  "فلق"، راه را بر  1"غاسق"بود كه به فرمان  ين كسي، و نخستيگشت
پاسداران  -نهد يض ميانة امت، مرز تبعيبندد و در ميكه بر سر مردم بند زور م - 2"خناس"
اه رفتند، به قتلگيكوفه م يو نجات مردم به شهر انقالب يآگاه يرا كه برا "عدل"و   "امامت"

  .را به چنگال اسارات و كفر سپرد يد آزاديمان و اميكربال آورد، و امام ا

، يانقالب يكه در آن انتخاب يظرف - 3"زمان انتخاب"شتر، يد بيشتر، تشديد بيتأك يو باز برا
ك عمر، كه يو تأمل و تجربة  يجيتدر ينه در آگاه -ابد ي ين مين عظمت، تكويآن هم با ا

ن فرصت، ين ساعات، آخريدر آخر يعني. ك روز، روز عاشوراي ، صبح"مروزين"ك يدر 
ان يز پايرود، همه چيز از دست ميگذرد، و همه چيكه چون برق و باد م يلحظات پر تب و تاب

                                      
 
وقب آن چيزيكه همه چيز را ناگهان فرا مي گيرد و همه جا را مي پوشاند  –غاسق شب سياه بي ماه ، من شر غاسق اذا وقب.  1

  )"ارشاد". حاشيه از نوار استخراج شده است. (و هيچ جا را ديگر رها نمي كند
به معني ظالم و ديكتاتور، غدار و جباري : خناس در تفسيرهاي خودمان هم به همان معنايي كه ما مي گيريم ديدم آمده است.  2

حاشيه . (مقصود قيصر روم است، كه معلوم مي شود، مصداق را خوب شناخته اند: منتهي در تفاسير نوشته شده. كه بر مردم مسلط است
  )"دفتر". از نوار استخراج شده است

انتخاب وي، غير از انتخاب يك بابايي است كه زمان علي را و زمان حسن را درك كرده و در مدينه، كه باالخره جوش، جو .  3
  )"دفتر". حاشيه از نوار استخراج شده است. (اين ارزشها بوده است
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ق دردناك و پراضطراب قبل از يدقا: ده استيش رسين نقطة اوج خويحادثه به آخر 1.رديگيم
  !انفجار

، حق و باطل، يبائيو ز ير و شر، زشتيان دو قطب خيآن كه، تناقض و تضاد م يو اما برا
، و باالخره يو اسارت، رشد و غ ي، عدل و جور، آزاديو حق كش ي، حق پرستيديو پل يپاك

ت برسد، كارگردان ير به نهايك و تأثيفالح و فاجعه در اوج حدت ارائه شود، و قدرت تحر
ن يقترين و عمين، نافذتريشتريكه بند يك برگزيهر  يرا برا يد مظاهريآگاه و هنرمند، با

   2.را دارا باشند يسيو ابل يم خدائيان و تجسم مفاهيو ب يندگيقدرت نما

س؟ مهر، ي؟ فرشته و ابليو و پريا ديت؟ يگر عفريو در قطب د "پرومته"ك قطب يدر 
  شرارت و نفرت؟ ي، خدا 3ر و بركت، و ستيخ يخدا

                                      
 
بصورت، كشته . رند، اما با چند ساعت تاخيرتوابين همه شان ح. نامشان بطور كلي توابين است. ما هزارها حر داريم، هزارها.  1

. حاشيه از نوار استخراج شده است. (مي بيند كه مسأله زمان و انتخاب زمان تا چه حد معني و ارزش دارد. هم شده اند، مثل حر
  )"ارشاد"

سنده، سمبل ها را بايد كارگردان و نوي. قهرماني است كه ميخواهد بين دو تا مظهر، بين دو تا سمبل، يكي را انتخاب كند.  2
جوري انتخاب كنند، كه اوج نمايندگي و قدرت تجسم اين دو تا قطب را داشته باشند، حاال مي بينيم در اين داستان اينها چه كساني 

. حاشيه در اصل نيست و در نوار آمده است. (فرض كنيد كه ما خودمان ميخواهيم انتخاب كنيم، قصه اي ميخواهيم بنويسيم. هستند
  )"دفتر"

3  .Set(h) )اين كلمه در نوار اضافه شده است(  
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 يانسان يتهاين داستان از واقعيا. يكيزيو متاف كننديم ين چهره ها داستان را فانتزينه، ا
داشته باشد، و ناچار  يبشر يد چهره ايان شود، بايب يواقع يد با انسانهايد و بايگويسخن م

نها يوس؟ نه، ايدون و ضحاك؟ اسپارتاكوس و كراسياب؟ فريرستم و افراس. يستيرئال  يسبك
د به مرز و بوم ين داستان نبايا. دارند يستيوناليناس يي، و محتوايا طبقاتياند  يقوم يچهره ها

بدان  يجهان ينه ايد زميت است، و بايبشر ين محدود باشد، از آن تماميك سرزميك قوم و ي
  ل؟ خضر و اسكندر؟يل و قابيهاب. يستياومان ييداد و محتوا

ن كار يا. ر، داستانها، افسانه ها گرفتي، اساطيتولوژيخ، ميد چهره ها را از ماقبل تارينه، نبا
جه يد و دور، و در نتينمايكند، و چهره ها را مجهول ميف ميش را تضعيانة نمايخصلت واقعگرا

د خون يك و ملموس، داستان بايد شناخته باشند و نزدين داستان بايا يتهاير، شخصيكم تأث
هودا؟ يح و يو فرعون؟ مس يم و نمرود؟ موسيابراه. قتيات و جرم حقيح يداشته باشد و گرم

  س؟يو هرود ييحي

، يخارق العاده، رب النوع يتهايننده خود را در برابر شخصيباز هم نه، خواننده و ب
  1سرشته شده اند يگريستند، از آب و گل ديكه از جنس ما ن يو قهرمانان ي، استثنائيكيزيمتاف

                                      
 
  )دفتر. (ستندياز آب و گل ما سرشته ن: در نوار.  1
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و  يزندگن از آمويو ا. ابديياند، م "ما بهتران"دارند و جزء از  يو جوهر و ذات و تبار برتر
  .كاهديداستان م ياثرگذار

و  يعيالطباءو ماور يو الهوت يشتر ملكوتيامبران را بيچه، مردم عادت كرده اند كه، پ
ند، يستايآنان را م يكه ارزشها يال كنند، و در حاليپندارند، و آنان را مافوق انسان خ يآسمان

 يبيغ ييو اساساً آنها را خصلتهات و آموزش و عمل آنها نباشند، يد و تبعيشة تقليهرگز در  اند
ن يا يكه فلسفة اساس يدر حال. كنند يخود محال تلق يجه، در زندگيو در نت ير بشريو غ

 يش و نفيخو ير انقالبييارائة قدرت شگرف انسان، در تغ. آن است يداستان در آموزندگ
تخاب ك انيش در يخو يموروث يو حت يو خانوادگ يو طبقات ياجتماع يخصلتها يتمام
آلوده و  يو حت يو ارادة انسان عاد ي، كه از آگاهيخدائ ي، و نشان دادن معجزه ايانقالب

چون همة انسانها باشد، آنهم با كوله  يد قهرمان داستان، انسانين بايزند، و بنابرايوابسته سر م
و ، ي، واقعيخيتار يان  چهره هايندة دو قطب، از مينما يو سمبلها. از ننگ و گناه يبار
  .رة انتخاب محدود استين دايبنابرا. ن گرددييت تعيبشر يك به ما و متعلق به تمامينزد

ن فرهنگ يترين و غنين، شناخته ترين، مستندترين، نوتريخ اسالم، زنده تريان تارين ميدر ا
ها و خلق حادثه ها و يرينده و پر حركت است، و سرشار از تضادها و تجربه ها و درگيزا

ت يشه با سرگذشت و سرنوشت بشريكه هم يان متضاديدو جر. يانسان يزشهااحساسها و ار
 يكرده است، در اسالم چهرة امو يابعاد دو قطب يرا در تمام يهمراه بوده است و جامعة انسان

ش رسانده يكه فاجعه و فالح را به اوج رشد خو -ن دو حزب يان ايرند، و در ميگيم يو علو
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معاصر متضاد هست، كه هر كدام  يمايدو س -ت كشانده اند ينهايب اند، و فاصلة تضاد را تا دو
ش شده اند، تا آنجا كه به صورت سمبل در آمده اند، و در يمظهر روشن و كامل قطب خو

بر گرد   1"تيم"از اسطوره و  يافته اند كه هاله ايرا  ييفرهنگ مردم ما چهرة رب النوعها
كه در برابر انتخاب  يصحنة تضاد يو سوسرشان شكل گرفته است، و شگفتا، كه در د

  :شوديده ميما دين دو سيب داده اند، هميقهرمان ما ترت

  نيد و حسيزي    

هنرمند و زبردست،  يا كارگردانيبزرگ و آگاه،  يسنده اين داستان را نوياگر ا يبه راست
ور بود، رت آيد و حيجاو يش خلق كرده بود، اثريال و اعجاز هنر خويفرهنگ و خ يرويبه ن

است، و  يخيداد تاريك روين يم اينيبيو اكنون كه م. ن گفتيآفر "خالق آن"د بر يكه با
 يقيمشخص و شناخته، وجود حق ينيدر زمان و زم يت، حتيآن در عالم واقع يتهايشخص

 "نياحسن الخالق"د بر او به عنوان ير بوده است، بايتقد يداشته اند و خالق آن دست توانا
و ذوق  يبائيش زيخو يمعجزه آسا يهاينير، گاه در شگفت آفري، تقديرآ. ك گفتيتبر
  2.دهدينشان م ياريبس

                                      
 
1  .mythe 
  .دهديبه خرج م: در نوار.  2
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د، نقش اوست، يĤيآنچه به حساب م يخيت تاريك شخصي يست؟ براين قهرمان چينام ا
است  يت اوست، و نامش لفظيو معرف شخص يندة ارزش وجودينما يچه، نقش و. نه نامش

ك يشه و هنر ياگر داستان مخلوق اند. داده اند يه به وكه بر اساس ذوق و سنت خانواد
ت، و يت و نقش شخصيرا آگاهانه انتخاب كرده بود، و سازگار با شخص يسنده بود، نام وينو

ت و يآن با شخص ينامش و هماهنگ يقيو موس يد از نامش، و معنياست كه با يعين طبيبنابرا
ش يبرا ير لحظة تولّد، مادرش ناماست، د يت واقعيك شخصيكه  ياما و. دينقشش پرس

  . چ نبوده استيندة ذوق مادر اوست چه، خود او هنوز هينما ين ناميده است، و چنيبرگز

ن صحنة يش در پرشكوهترينوزاد خو ين مادر انگار كه از نقش خارق العاده و انقالبياما ا
ش ي، برايتة ورا كه دست سرنوشت خودساخ يي يخ فردا آگاه بوده، و رسالت استثنائيتار

، ين حال در انتخاب نام از ذوق سرشار، عمق فكريشناخته است، و در عيده بود، ميتدارك د
و  يلفظ، فرهنگ انسان يقيو صالبت موس يو خوش آهنگ يبائي، در فهم زياحساس شعر

  .، برخوردار بوده استياعتقاد يخودآگاه

خواهد شد، و مظهر  يب انسانن چهرة انقاليره كننده تريدن كودكش، كه خينام يچه، برا 
خواهد بود، كلمة  يو انتخاب آزاد ير بندگين نقش، در رها شدن از زنجيشگفت آورتر
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ابد، ييحضور م يكه بر سر و يدر لحظه ا ين است كه امام آزاديا. ده استيرا پسند  1"حر"
و  يد، آگاهيك گويتبر ين كربال، به ويرا، در بستر خاك خون يتا شكوه شهادت شگفت و

  :كنديش ميده است، ستاياو برگز يكه برا يذوق مادرش را در نام

، ين جهان و آن جهانت حريا يحر، تو در كنار خدا، در زندگ ين، اين، آفريآفر"
  ."ديت نام"حر"همچنان كه مادرت، 

و در  يهنر يشنامه هايسندگان، در نماينو ير، در قصه هاياست در اساط يكمتر قهرمان
دارا باشد كه  يرا تا درجه ا "يديتصع"قدرت و خصلت  يكه عمل و يخيتار يدادهايرو

،  2ت كندينوع انسان را حكا ين رسالت خدائيو برجسته تر ين فلسفة  وجوديتريبتواند عال
  .ق و كامليروشن، دق يتيحكا

                                      
 
، بزرگ )ز و بردهيدر برابر كن(آزاده، آزاد : حر. است ين كلمه چقدر غنيد اينيبب. ستيآزاد ن يكلمة حر در لغت تنها به معن.  1

كانون خانه، حر الوجه = اسب خوش نژاد، حر الدار = اسب حر : زين هر چيل ترين و اصيده ترين، برگزينش و صاحب كرامت، بهترم
ن، ين زميچاك تر. نر ي، عقاب، باز، قمر)و عظمت و نمود است ينجا هم برجستگيدر ا يحت(داست، قلة گئنه ها يآنچه از چهره پ= 

  ...كدست و خالص يخاك 
دهند، مهر  يرا در اوج نشان م ياز احساسات انسان يكياز ارزشها و  يكياز خصلتها و  يكيگر، هر كدام يد يم قهرمانهاتما.  2

از  يكيند، ياز ارزشها يكيانسان اند، هر كدام  ياز وجود چند بعد ي، كه ابعادي، تقوي، مهر وطن، مهر انسان، محبت، پاكيمادر
. ه از نوار استخراج شده استيحاش. (ت كنديت آن را دارد كه تمام وجود انسان را حكايو ظرف اما عمل حر قدرت. اند ياصول اخالق

  )"ارشاد"
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ز در ي، و نيت فردي، و شخصي، انقالب وجوديات درونيحر، در همان حال كه در ح
و  ي، نقشش كامالً استثنائياسيس - ينظام يريو جهتگ يت فكريئولو مس يات اجتماعيح

از يت مشترك و امتين حال رسالت عام و مسئوليمنفرد بوده است و منحصر به خود، در ع
آنهم در  - يشتن انسانيخ، در جامعه، و در خويانسانها را در جهان، در تار يتمام يوجود

ت يك خصوصين خود يد و اينمايان ميب -آن  ين تجلين، و كاملتريترين، قويدرخشنده تر
ت يفين كيا. حر است يخيو سرگذشت تار يگر در سرشت انسانيد يو استثنائ يانحصار

و )  فرم( "شكل"از  يوجود دارد، ناش ين حال مشترك، كه در نقش ويمنفرد و در ع
ا كرده فيا "يصورت"ش  را به ينقش خو يو. نقش اوست)  دهي، ا 1فن( "يمعن"ا ي "يمحتو"

ده است، اما يبخش  يو استثنائ يفرد يتيفيتعلق دارد، و بدان ك ياست، كه اختصاصاً به و
رد، و يگيانسان را در بر  م يان شده است، تمامين صورت شكل گرفته و بيكه در ا "يمعنائ"

است، كه نوع انسان را   يعبارت يكه عمل و يكند، به گونه ايت مياو را حكا يوجود يمعنا
د، و ينماين جهان ممتاز ميموجودات ا يان تمامياست كه او را در م يو فصل 2كنديم فيتعر
خ، و در قبال خدا، خلق و خود، با فصاحت و يعت، در تاريرا در طب يقت و  رسالت آدميحق

، "خون"و با  "عشق"، كه با "لفظ"و  "ذهن"ة يكند، آنهم نه با مايان ميب ياستثنائ يبالغت

                                      
 
1  .Fond 
  )از نوار. (تواند كردياست كه انتخاب م يوانيانسان ح.  2
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ن سخن امام ي، عمق و دامنة اياگر به راست. اوست "بودن"از  ياش پاره ا كه هر كلمه يعبارت
  1محرم است يكربال، و هر ماه ينيعاشورا و هر زم يم كه هر روزينيم ببيرا  بتوان) ع(صادق

  ".ك حري، يو هر انسان": م كهيكنيقت را احساس مين حقيآن، ا يدرنگ در پيب

 يري، درگ"منكر -معروف "ان يد گوناگون، تضاد مخ ما، بر اساس تضاد در ابعايفلسفة تار
 "قسط -جور "، "ديتوح -شرك "، "خدا -طاغوت "، "استضعاف -استكبار "دو قطب 

ان يشود، و با جنگ پايخ ما با جنگ آغاز ميكه زمان، در فلسفة تار ياستوار است، به گونه ا
سان حق پرست در تجاوز كه در آغاز زمان، ان يجنگ ")ع(ل تا امام زمانياز هاب. ابدييم

و  "يانيم سفيرژ" يرسد، و در آخر زمان با واژگونيصانة انسان حقكش، به شهادت ميحر
، انتقام انسان مظلوم، يك انقالب مسلحانة جهاني، با "يدجال"ب يتوطئة مردم فر ينابود

 ي، صلح و روشنائيجه، برادريو در نت يشود، و برابريب خورده گرفته ميغصب شده و فر
راث يش و درست كردار به ميراست اند ين را انسانهايزم"ر قرآن يگردد، و به تعبيروز ميپ
خ، ين است كه تاريو ا 2"خيشوند، و وارثان تارين، رهبران زمان مين زميبرند، و محكوميم

ن نبرد مستمر، و ياست از ا يصحنه ا يخيل است، و هر دوران تاريهاب يسرگذشت خونخواه
كند، خدا يم ياز خاك، كه در آن انسان زندگ يو هر نقطه ا يو در هر نسل ين هر عصريبنابرا

                                      
 
  )ع(امام صادق  – کل يوم عاشورا و کل ارض کربال و کل شھر محرم.  1
  5ه يسوره قصص آ. في االرض و نجعلھم ائمة و نجعلھم الوارثين و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا.  2
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ش يخو ياريجنگند و انسانها را به يهم م ياروي، رويديزيو  ينيو طاغوت در چهرة حس
  .خواننديم

، خود را يني، در هر زمان و زميخ زمان و انسان، ناچار هر كسيبه تار ين نگرشيبا چن
 يابد وسط صحنة دو سپاه، مخاطب دعوت دو امام، عقربه اي يدد متنها، سرگردان و مر يانسان
، "ديترد"ك ي، مجذوب دو قطب متضاد، و او يان مثبت و منفيانة دو جريم  "صفر" يبر رو

 ياپيمخالف او را پ ي"سو"، كه دو ندا از دو "چيه"ك ي، "يفيبالتكل"ك ي، "نوسان"ك ي
شنود يك سو ميستاده است، و از يا "امت"ة دو انيتنها در م. خوانندي، فرا م"شدن يزيچ"به 

  : زند كهيبر سر لشكر طاغوت نعره م يريكه ام

  .يل اهللا، اركبيا خي

با  -را  1ن سؤالينسلها، ا يعصرها و توال يكه به انسان در تمام يگر اماميد يو از سو
ر جان فرزندان خورد، و انعكاسش ديوار عالم ميكشد، و به ديخ، راه ميتار يكه تا انتها يندائ

  :كند، كهيطرح م -زد يريآدم م

  "؟ينصرنيهل من ناصر " 

                                      
 
  )"ارشاد"از نوار . (كند يسؤال را مطرح م "امام"ن يكند و ا يامر م "ريام"آن . ستيامر ن.  1

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


رح  

 www.shariatihome.com 237 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

  .يكن "انتخاب"د يو تو، انسان، با

مه گاه ي، خ"يحكومت ر"د ي، و به اميونديبپ "ل اهللايخ"ن يا به اي "داستيسه ره پ"
به  يبر رو "فة رسول خدايخل"ت به اصطالح يجلب رضا يو برا يو عدل را آتش زن يآزاد
ر ي، و به طمع صلة اميقت اسب راني، و بر اجساد حقير كشي، شمش"فة خدايخل"قت يحق

، و ناموس خدا را به يتخت كفر سوغات بري، و سرش را به پايمان را ذبح كنين، ايالمؤمن
ن يت تنها اينهمه جنايزه ات، در اي، و انگي، و در بازار زشت فاجعه بگردانير اسارت كشيزنج

، كه يه زنيتك ياستين كه بر تخت ري، و آرمانت همه ايب جوئكه به دستگاه قدرت، تقرّ
، ي، در چرب و چرك دست آوردت چنگ زنير آن مدفون شده، و با دستهائيشرفت در ز

ست، يو دنائت از تو ساخته ن ينهمه زشتيا تحمل ايو . دان آغشته استيكه تا آرنج به خون شه
د بر دوش يت و ننگ، كه همه عمر بايانهمه جنين و كشندة ايو از برداشتن كوله بار سنگ

كه  يو در فرار از هرم سوزان دوزخ. ي، عاجزي، و در برابر چشم خدا و خلق بگردانيكش
م يببلعد، تن به نس يمه ايد، و همچون هيزند، تا تو را بربايبر جانت م ياپيش را پيزبانه ها

ن داستان ين قهرمان او همچو يدهيدل م يپرور آشنائ جان يو به بو يسپاريم يخوش بهشت
، و يافكنيت ميقت، بر گردن بندگيشگاه حقيت را به نشانة خشوع در پير، چكمه هايتقد

، و از قلب ظلمت و مرداب يريگيفرو م -اسالم  - يم به حق پرستيسپرت را به نشان تسل
و  ي، و در پاسخ دعوت امام راستيكنيد صعود ميخورش يبه سو ينوران ي، چون ذره ايتباه
 يآن كه كرم  يو به جا يگوئيك ميورش بردن بر طاغوت، لبيخدا، در  ياري، به يستگارر
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، كه بر موج سرخ شهادت يگردينة نجات ميلولد، سفيم "يلجن خوشبخت"، كه در يباش
د يو سقوط تهد يرا، كه به فراموش يانسان ينة ارزشهاي، و گنجيرانيكمال م يش به سويخو
ن يرند، و به موهبت ايراث برگي، تا حق پرستان فردا آن را به مينهيشوند، بر گردة زمان ميم
 يت، سربلند از وفايوجود يش روند، و تو در تعاليكمال و نور پ ي، خلق به سو"ثار مطلقيا"
، و دسترنج يكنيم ي، و در كنار او جاودان زندگيريگيرسالتت، تا خدا اوج م يفايثاقت، و ايم

ژة ي، كه ويخوريم يمهربان خدا، طعام و شراب ياز دستها و شهادتت را، يعشق و صبر و تقو
شان عاجز است، گرسنه و تشنة يرابيو س يريعت از سي، كه طبي،  و روحهائ1دان ساخته انديشه
اسارت و   يرهايو دروغ، چكاچك شمش ين، در بحبوحة جنگ راستيا، نه آن و نه ايو . آنند

ون كودكان يمه گاه ها، و شيق خيكه از حر يند و طوفانيĤينجات كه به خشم بر هم فرود م
  يبارهايمجاهدان برخاسته، و جو يهاينيپناه،  و نعرة جالّدان و تركتاز غارتگران، و اعجازآفريب

 يدان به راه افتاده است، كور و كر، و سرد و لش، همچنان بر جايكه از تن گرم شه يخون
 ي، و به زانويانگار يده ميادها را نشنيفر يو تمام يريگيده ميدادها را ندي، و همة رويمانيم

 "تيخر"، به "تيحر"، و خود را در تب و تاب ينهيو دندان غفلت بر جگر م ينينشيذلّت م

                                      
 
  )196: آل عمران( و التحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا امواتا بل احياء عند ربھم برزقون.  1
 ييبايتشنه، به بارش ز ياند كه چون كشتها ييخدا كشته شده اند، مرده ند، بلكه نزد خداوندشان زنده هاد آنانكه در راه يمپندار"

  )باران= رزق ( "شوند يراب مير و سيو عشق س
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 ي، و پولهايكني، و سرت را به خودت بند ميدزديدن دوردستها ميو نگاهت را از د يزنيم
ر ابرو بر يو ز ينهيت ميروش يپ ينه اير و دار آتش و خون، آيا در گي، و يشماريبت را ميج
ش، و يخو يتا شاهد عاشورا يستيايا به نماز مي، و ينينشيا به شراب مي، و به هر حال ، يداريم

سكر "ن، و يا ديب علم يا عبادت، به فريون ير افي، و به تخديش نباشيخو يد كرباليشه
  .يبت كنياز صحنه غ "هيريامور خ" يا سربندي  1"خوب بودن

  :"داستيه ره پس"به هر حال، 

  "يپوچ"و  "يپاك"، "يديپل"

، و يك كلمة نامفهوميگشوده است، و تو  يهر انسان يش پاياست، كه پ ين سه راهيا
، يچي، هيستاده ايتا ا. يستاده اين سه راه اي، كه بر سر ايچيو ه 3ي"تيماه" يب 2ي"وجود"

ات، "رفتن"با انتخاب راه ، و يافتي، به راه ميكنيرا انتخاب م يكي. يچي، هيستاده ايچون ا
شود، چگونه ين ميات مع"يت وجوديماه" يشويم ي، معنيكنيت را انتخاب م"خود"
افته است، با ي "وجود" "تولّد"كه با  ين است كه، آدمينچنيرد، و ايگيت شكل م"بودن"
  .ابدي يم "تيماه"، "انتخاب"

                                      
 
  )ك.ك. (ق ابتذال استيدق ين معنيبد نبودن و ا يعنيخوب بودن، ! "كلمه ين معنيخوب، به بدتر": نير مارك توايبه تعب.  1
2 .Existence  
3 . Essence 
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 يت در ظرفي، و ماهنديآفر يتش را خود مياست، كه ماه يدگر انسان وجوديبه گفتة ها
  .نام دارد 1"يوضع انسان"ابد كه ي يتحقق م

را فاقد است،  ينيش معياز پ يندارد، چگونگ يچ معنائياست، كه ه يپس انسان وجود
ن هنگام يبخشد، و در ايقت خاص ميو جوهر و حق يمعن يرد، به ويگيكه در آن قرار م يوضع

ك ياست، كه  يگاهين وضع جايود، و اشيد، خلقت انسان تمام ميآ يد ميپد "من"است كه 
سم ياليستانسيكند، و آنچه در اگزيار ميجهات، اخت يانسان در جهان و در جامعه و در تالق

ت، و ياست، كه عظمت، حساس يانسان يوجود يشود، زادة خودآگاهيخوانده م 2"دلهره"
را در آستانة  قاً احساس كرده است، و خوديرا، عم ين انتخابير و خطرناك چنيخط ينيسهمگ
ن يابد و چون در چنييكند، مين مييرا تع يو يوجود يو چگونگ يقت انساني، كه حقيتولّد
 يا عاق شده يخود را تنها 3عت، او را رها كرده و به خود وانهاده اند،ي، خدا و طبيانتخاب

ب ك تنه بر دوش كشد، و عواقيش را، خود ينش خويت آفرين مسئوليد بار سنگيند، كه بايبيم
  .رديبپذ ير آن را به تنهائيخط

                                      
 
1  .Situation Humaine 
 Angoisseاضطراب .  2
 Delaissementض يتفو.  3
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از  يرا كه ناش ييش از سارتر، دلهرة وجودي، هفت قرن پيموالنا، متفكر بزرگ وجود
ار رنج بزرگ و يد اختيگويافته، و ميت انتخاب است، دريو احساس مسئول يآدم يخودآگاه
غفلت  يستجوبرند، و در جيپناه م يا مستير يتخد ين كه به سويا"ز انسان است، و يهراس انگ
و شعور  ياست تا با كور كردن احساس، و فلج ساختن خودآگاه ياند، تالش يو فراموش

و به  1".ندياسايار، بيت و درد اختين مسئوليبار سنگ ياز فشار طاقت فرسا يش، لحظاتيخو
ارامند، و كوله بار يعت، بيدر خواب آرام طب - 3يدر قطعة موس - 2يينيگفتة آلفرد دوو

                                      
 
  يمولو يمثنو.  1
2  .Alfred de Vigny 
3  .Moise – يان رسالتش بيدر پا يدهد كه موسيونشان م يدارد، در زبان حال موس ي، قطعه اي، شاعر فرانسويينيآلفرد دو و 
ر، يت را از دوش من برگين رسالت و مسئولين بار سنگيا با ايخدا: ديگويد و در آنجا خطاب به خدا ميآ يشود و تنها به طور ميتاب م

چقدر حسرت دارم . ارامان، بخوابانيعت بيدر هم شكسته است، مرا در خواب آرام طب ينين سنگيبا ا ير كوله باريزانوان من، در ز
عت، ياء طبيهمة اش. رديم يند و بعد مينش يد، به برگ و بار ميرويزند، مياب سر ماضطر يو ب ينم كه به آراميب ين درخت را ميهرگاه ا

ت خداوندند و درد ينها بردة رام مشين است كه اينكه آرامش دارند، آرامششان به خاطر ايا يهمة جانوارن خوشبختند، در بهشتند، برا
ن شده ييش تعيشان انتخاب شده است، چگونه بودنشان از پياندارند، راه بر يتيچگونه مسؤوليكنند، ه يم يعت زندگيامان پاك طب
هر نفسش ،  ياما انسان است كه برا. بكنند يد زندگيكنند، همان است كه با يم يكه زندگ يو هر شكل يو هر جور ياست، هر كار

  .رد و حساب پس بدهديم بگيد تصميهر نگاهش، هر قدمش با
ة باال كه در اصل يحاش ي، به جايچاپ دفتر نشر فرهنگ اسالم "حر" 17ة ص يشو حا 22مكتب مبارز شمارة  65ه ص يدر حاش(

  )"ارشاد": ر كه در متن نوشته وجود دارد، آمده استينوار هست، مطلب ز
"Moiseنش خم شده است و به يت زانوان پوالدين و خردكنندة مسؤولير بار سنگيدهد كه در ز يرا نشان م ي، كه در آن موس
كه نه  –عت ين دلهره و فشار نجات دهد، تا در آرامش طبيخواهد كه او را از اياست و ناالن و التماس كنان از خدا م طور آمده يبلند

  ".ارامديب –ف دارد يآزاد است و نه تكل
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رها كردند، و  يانسان نهاده اند، و او  را در آزاد يلت را كه بر گردة وجودن رسايسهمگ
خواسته اند و خلقت  يض نموده اند، و انتخاب راه را از خود ويسرنوشت او را به خودش تفو

فكنند، و ي، به ارادة خود او وا نهاده اند، از دوش خود بياست خدائ يت او را كه كاريماه
ت  يعت اند، و رام مشيمومت جبر طبيموجودات جهان را كه در ق يتمام يدرديآرامش و ب

Ĥورد، محمد را  يرا به درد م ي، كه پشت موسيتيخداوند، در خود احساس كنند، فشار مسئول
    1.كندير ميپ

، يكرد، و احساس نمود، كه در سرگذشت و يابيتوان نقش شگفت حر را ارزينك ميو ا
 يرا در ساعات توانفرسا يدلهره و درد و يوانگه "استكار تا كج يپهنا" يهقير بيبه تعب

، يديزي يد از حرّيگر، كه بايد يصبح آن روز بزرگ، لحظات دردآور و مضطرب تولّد
كه انفجار را به دنبال  يق هولناك پا به فراريآنهم، در دقا. د، شناختي، بزاينيحس يحرّ

رود، و آنگاه، سوار يتخاب از دست متوانند، كه فرصت انيغفلت را تحمل نم يدارند، و لحظه ا
ن يرد، و در كمتريتواند از قهرمانان شهادت سبقت گي، مين مسابقة جانبازيكه در ا يمائيبادپ

د، در چهرة يدرنگ كند، با يس، بر جهد و خود را تا خدا برساند اگر اندكيزمان، از زندان ابل
ك ياز  يا"سابقه"و بر سر . ماندفخر و منفور حكومت، بيك مأمور مزدور و معذور دستگاه بي

                                      
 
  )غمبريپ( "شيبتني سورة هود".  1
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ز برد،  نداشته باشد، چه، ين يخ نامش را به بديو ارزش آن را كه تار. ر، بازنشسته شوديعمر حق
ت است، و به يابزار جنا ين كسيرا چنيتكار خوانده شود، زيجنا يكوچكتر از آن است كه حت

  ."يق جاننك و تپانچه و شالّيدنبالة عصا و چكمه و ع" يسنده ايگفتة نو

د، و يĤيش ميك عمر كم پيرا كه در  يزين فرصت عزيو حر، آگاهتر از آن است كه چن
اختصاص  ين انتخاب را به وين و شكوهمندتريباترينك زيز كم دارد، و ايخ نيبا شكوه، تار
  . گان از دست بدهديداده است، را

ز و يلهره آمن لحظات، لحظات دينهمه، عمق درد، و حدت اضطراب حر را در ايبا ا
داست، كه قهرمان دالور سپاه، يتوان اندازه گرفت اما پينم يش از انفجار، به درستين پيسهمگ

ن ياست، شب سرنوشت ساز و ارزش آفر 1از شب قدر يلحظات، لحظات. شان استيسخت پر
 يرپايار و ديان بسيكه از سال يكه از هزار ماه برتر است، و لحظات كوتاه و فرّار يشب 2ريتقد
    1.ك عمر دراز، بارآورتري

                                      
 
، تعلق ير در امريه و تدبي، تهيررو، حرمت، برابيتوان، ن) Terme, Valeur(ر، حد و اندازه، ارزش يسرنوشت، تقد= قدر .  1

  )يچاپ دفتر نشر فرهنگ اسالم: ه حرياز حاش. (اء در اوقاتشياراده به اش
. ليلة القدر خير من الف شھر. ريارزش است، هم تقد يقدر هم بمعن. انا انزلناه في ليلة القدر، و ما ادريک ما ليلة القدر.  2

متش يخ قين چند ساعت از تمام تاريكند، هم يبا هم فرق م يزمان يارزشها ،"خير من الف شھر":ك شب، امايله است، يك لي
روح و فرشتگان در آن شب از همه سو، در حال بارشند و با  – تنزل المالئکة و الروح فيھا بإذن ربھم من کل امر –شتر است يب

د ياز خورش يك شب انفجاريهان به است كه ناگ ين شب، شبيمسلماً ا – سالم ھي حتي مطلع الفجر –اه يآنكه شب است و س
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دمد، يك نسل خفته ميسرد و پوچ  يو آن روح، كه در كالبدها يخدائ يمالئك ارزشها
از همه  يكند، همچون باران اسفندياز انقالب بر پا م يامتيزد، و قيانگ ياز انفجار برم يو بعثت
لب ظلمت جهل و در ق ياند، و به زوديرويكه بهار را م يجوش كرده اند، باران اسفند يسو

د و به يربا يد ميزي، حر را از چنگ  4نيقيو  يآزاد 3و فجر 2تركديد ميظلم،  ناگهان خورش
  .افكند يآغوش خدا م

                                                                                                                                            
 

ند، يآفر يمت دارد و ارزش، چون ارزش ميره است، آنقدر قياه و تينكه شب است و سين است كه با ايهم يوست و برايخواهد پ
پشت سر  و يتكرار يقرنها. ستينجور نيست، همة قرنها اينجور نيهمة زمانها ا. نديآفر يم يتازه ا يند، انسانهايآفر يم ير تازه ايتقد

م يد و انسانها نشخوار كنندة مفاهيآ يبوجود نم ي، حركت تازه ايشة تازه اي، اندي، فراوان هستند كه در آنجا انسان تازه ايهم و ته
ن سخت يسازنده و خالق است كه با ا يكوتاه انقالب ين زمانهايراث برده اند، آنهم منجمد است، در ايگذشته هستند و آنچه كه به م

  .است يوسته به فجر است، شب مقدسيت با ظلمت است، اما چون پياست و حاكم ياز شكنجه و پر از دشواراست، پر 
كرده است و در همان چند يدا ميرشد پ يولوژيو ب يستين سالها فقط از لحاظ زيحر چند سال عمر كرده است؟ در تمام ا.  1

  )ه مستخرج از نواريحاش. (يتازه ا يارزشها ر ويجاد شده است و تقديش ايبرا يك قدر تازه ايساعت است كه 
ليلة القدر خير من الف شھر، تنزل المالئکة و الروح فيھا بإذن ربھم من کل امر، سالم ... انا انزلناه في ليلة القدر، .  2

  !ھي حتي مطلع الفجر
وسته به ياه پيالب كه در شب سن انقيكند و ايدمد و انقالب ميز روح ميك نسل نيك دوران، يك انسان، در يهمچنانكه در (

 "شب قدر"د به ينگاه كن. (شة انفجاريفجر ر) قدر= ن ينو يند و هم ارزش انسانيآفر يگر ميد يخيدهد، هم سرنوشت تاريم يصبح رو
  )"ارشاد". به بعد 251ن كتاب ص يدر هم

 يديشه است، خورشين ريجار هم از همبودن و شدت نهفته است، انف يشه ناگهانيفجر، در ذات ر. ر از طلوع استيفجر، غ.  3
، يعنيد، ياز خورش يانفجار يعنيرا دارد،  يخود اصطالح ظلوع ناگهان يشه، تويذات ر يست، فجر، تويزند، نيكه آهسته آهسته سر م

  )از نوار. (زنديسر م يك شدت و ناگهانيو با  يبصورت انقالب يروز ناگهان
  )از نوار. (ستداشته ا يحر جنبة درون ين فجر برايا.  4
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   1.نك آغاز شده استيدهد، و ايم ين، روينچنيا ينهمه، با شتابي، در كار حر ايآر

 يداد حوادث به سوينك، روينجامد، اما اين كار به سازش بيدوار بود كه ايحر، از آغاز ام
ن يمحدود دارد، جز آنها كه در ا يز استعداديانسان در تحمل ننگ ن. جنگ شتاب گرفته است

سرنوشت . ن راه كم استعداد استياما حر در ا. راننديت مينهايكار نابغه اند، و قهرمان، و تا ب
و را ط ايمح يو اقتضا يگر است، سرگذشت زندگيچابكسوار آن راه د ينشان داد، كه و
د آمدن، يزيده بود كه به خدمت دستگاه يشيندين راه كشانده  بود، و هرگز نيناخودآگاه به ا

ن يلة معاش، كه نه با ديد، و وسيديك شغل ميد همدست بودن است، آن را يزيت، با يدر جنا
فهمد، و به يده است، و حر مينك كار به جنگ كشي، اما اياست ربطيدارد و نه با س يتصادم
  چه كار؟ يچه كاره است، و برا يند، كه به راستيبيچشم م

ق و يĤورد، و به تحقيرا به خود م ين بار آدمينخست ياز آن ضربه ها كه برا! ن ضربهينخست
و  "تيمسئول"ان يموقع و مقام و فاصلة م يابيدارد، و به ارزيش وا ميش و كار خويتأمل در خو

هم شغل خود را نگاه دارد و هم شرف  ن است كهيحر ا يآرزو. نشانديخود م "تيمشغول"
ده شد، جا را بر ياما تضاد حق و باطل كه به جنگ كش -ن است يهمه هم يآرزو -خود را 

ن يسازد، به آخريان آن دو را محال ميكند، و جمع ميبت، تنگ ميز و غفلت و غيه و گريتوج

                                      
 

  )از نوار)! (عاشورا(البته تا صبح امروز ! ه به خود ماستيشب ياصالً آدم! ميكن يچقدر ما احساسات حر را درك م.  1
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بشنود،  يد صلح و سازشيابد و نويب يد كه چاره ايزند، تا شايدانه، دست ميتالش، هر چند نوم
دارد كه كار به يز همچون حر، دوست نميعمر سعد، كه خود ن. رودينزد فرمانده جنگ م

و چه  1رديو گرگان را بگ ير يرفته است تا پست استانداريت را پذيجنگ كشد، چه، مأمور
فرزند غمبر، و لجن مال كردن نام خاندانش، كه يكمتر از قتل عام خاندان پ يمتيبهتر كه به ق
در  2.يران، كه هم مهاجر است و هم بدريغمبر و فاتح ايپ ينام يوقاص، صحاب يسعد بن اب

. آموزش و تأمل يهست، برا ي، و انسان شناسيف روانشناسيار ظريق و بسيعم ينجا درسهايا
با  ي، و حتياسيس يك وابستگياند و با  يگاه اجتماعيك پايعمر بن سعد و حر، هر دو در 

ن با يقتل حس يك گاميد تا يزياز مسئله، و راه را از كاخ  يفكر يو تلق يوحش ريك گراي
رون آغاز يش از آن كه جنگ در بيز كراهت دارند، و پيهم آمده اند، و هر دو از جالّد شدن ن

و  "دهيا"، "فجور"و  "يتقو"، "طاغوت"و  "خدا"جنگ : شود، در درونشان بر پا شده است
  ... . 3"آخرت"و  "ايدن"، "ماده"

                                      
 
  )ه از نوار استخراج شده استيحاش! (ت كربال دارد، بزرگ استين تهران در جنايكه ا يچقدر نقش.  1
  )ه از نوار استخراج شده استيحاش. (داشت يمعن يليم خن اسين مسائل حل شده است، آن موقع ايحاال ا.  2
درست، نه آنچنانكه  يشود و معن يم ين رابطه ها، تضادها و قضاوتها معنيم و اين مفاهياست كه ا ينة انسانين زميدر ا.  3

 ين ارزشهايتريجه، عاليو در نتند يگوياز آن سخن م ينيع يات علميو به عنوان واقع ي، با زبان فلسفياله يلسوفان و متكلمان و علمايف
  .شوند ياالت و خرافات بدل مياز خ يبه مجموعه ا يو سازندة انسان يمترق
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كنند، حر، نه به ي، دو انتخاب متضاد مين دو همگام همرأين گام، اياما در برداشتن آخر
ن كار يسرنوشت ا يتوانيا نميپرسد آيپردازد، و مياق صلح، با عمر به گفتگو ميد، كه به اشتيام

با  يعناصر:  -است  ين خصلتهائيژة چنيكه و ي؟ عمر، با لحنيرا به مسالمت  ختم كن
كه در حقارت !)  نيمأمور يعني( يكدليو ن يف به خوشخوئيضع يشيرنگ، گرايب يتيشخص
ن حال يو در ع - 1ابدي ينم يشان كه از ترس و طمع پر است، هرگز مجال بروزيوجود

  : ديگويبه حر پاسخ  م - يريم پذيو تسل ير در فرمانبريكم نظ ياستعداد

اد از صلح سر يداهللا بن زي، عب"ر تويما"كردم، اما ين مين كار به دست من بود چنياگر ا -
  .باز زد، و جز جنگ رضا نداد

  د؟يجنگ ين مرد خواهيپس با ا -

   2.شدن دستها دن سرهاست، و قلميدادش پرين رويكنم، كه ساده تر يبه خدا جنگ يآر -

افت كه بر سرش آوار ي ير آسمانين انتخابش را كرد، اما حر ناگاه خود را در زيعمر آخر
گروه  ين بار كه در مقام فرماندهينخست يشه در جان او خانه داشت، و حتيد، هميترد. شد

                                      
 

  )ه از نوار استخراج شده استيحاش. (شوديمعموال نم يخواهد كه خوب باشند وليچاره ها دلشان مين بيچه ا.  1
شتر خشونت نشان يب يليبالفطره خ ي، از جالدهانت خوب و خوش هم دارند، در موقع فرمانيف كه طيضع ين آدمهايا.  2

  )از نوار. (پ هاستين تيا ين روانشناسيا. دهنديم
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كه داشت، بر امام بست،  يتيب، به گروه مجاهدان برخورد كرد، و راه را بر اساس مأموريتعق
ست كه يت، و بندة سرسپرده و مزدور سوگندخوردة قدرت نيك ابزار جامد جنايدا بود، كه يپ

و دروغ، حق و  ي، راستيبائيو ز يادراك زشت يرويمان، اخالق و نيروح، شعور، احساس، ا
چ نباشد يگر هياز او زدوده شده باشد، و د يچشم و گوش، همگ يباطل و خوب و بد و حت

  .فرمان، در چنگ فرماندار كوفه يجز آلت اجرا

از ز يمشهور، و ن يمعتبر و خانواده ا يبود، وابسته به خاندان يت اجتماعيك شخصيعمر، 
و  ين فروشيو د يك و قتل و حقكشيپر از توطئه و تحر 1ن پنجاه ساليآنچه كه در ا يتمام
ك رجل ين به عنوان يآگاه، و بنابرا يخ عصر خالفت گذشته بود، به درستيدر تار يبيفر مردم

وقاص، ين كه خود فرزند سعد بن ابي، آگاهانه به خدمت دستگاه در آمده بود، و با اياسيس
تن داده  يم امويبا رژ يت برجسته و فاتح بزرگ اسالم بود، به همكاريو شخص ينام يصحاب
با  يو چرا؟ و يمتيكند، و به چه قيخدمت م يكند، و به چه نظاميدانست كه چه ميم يبود، و

رد و يبگ يت استثنائين مأموريا يرا در ازا ينيآب و نان دار مع ياسيشرط آن كه پست س
ك فرد يو حر . نجا آمده استيد، به اينما ياريش آمده، يكه پ يخطر يه را در سركوبياميبن

 يزندگ يعير طبيزمان، در مس يانات اساسيو شناخت جر ياسيس يآگاه ياست، كه ب يعاد

                                      
 

  )از نوار. (اتفاق افتاده است يهجر 61تا عاشورا كه در  يهجر 11خ فوت حضرت رسول در سال يپنجاه سال از تار.  1
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را حائز شده است،  يش، مقاميات فرديل خصوصيش به استخدام در آمده، و تنها به دليشخص
خودآگاهانة  يريك جبهه گينه بر اساس  دارد، يو ادار يش جنبة شغليكه برا يآنهم مقام

  .يضد امو يانقالب يروها و جبهه هايم و مقابله با ني، در دفاع از رژياسيس

و  يز از جالّديش را به صلح و پرهيل خوين گفتگو كه هر دو تماين است كه، در ايا
د، يدك كشي ايكرد، و آن را با دن ين بازيتوان با ديگر نميكه د يدهند، لحظه ايت نشان ميجنا

ك يت وابسته به يستند، دو شخصيقاطعانه با يگريرا انتخاب كنند، و در برابر د يكيو ناچارند 
  ... .كننديدستگاه، صفشان را از هم جدا م

دن سرها و افتادن دستها يدادش پرين رويساده تر"رد، كه يگيم يم به جنگيعمر، تصم
  ."باشد

گردد، يشناك باز ميخاموش و اند. اك استش وحشتنيبرا يتين مأمورياما حر انجام چن
 يچهره ها گوئ. 1گانه كرده استيگذرد، بيرامونش ميدرون او را با آنچه در پ يغوغا

، و او از برق نگاه 2نگرنديره در او ميگذرند، و خيهستند كه از كنارش م يصورتك اشباح
 يانشان افسريدر م يو كه هنوز يند، انبوه جمعيبيندارد، آزار م يونديك پيچ يكه با ه يهائ

                                      
 

ش و همة چشم يشود، چه جور همة رابطه هايض مانسان عو يكه روانشناسي، وقتيدهد كه از لحاظ روان ين نشان ميا.  1
  )ه از نوار استيحاش. (شوديش عوض مياندازها

  )از نوار. (افة حر هم عوض شده استيق يشود حت يمعلوم م.  2
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ر يش تحمل ناپذيده است، برايد، اكنون كه رابطه اش از درون با آنها بريĤيسرشناس به شمار م
  .است 

ند، يآفر يت خود را ميدارد ماه. كنديش احساس ميدر فطرت خو يقيعم يدگرگون
ت كانش به سرعيكند از نزدين است كه احساس ميو ا. ابدييدارد وجود م. رديگيت ميشخص
 يند، سپاه صد و اند هزار نفريبيگردد، خود را در جمع تنها ميگانه ميانش بيشود، با آشنايدور م

، يمقوائ يه ها، اشباح، آدمكهاياز سا ي'"ليخ". ابدييچهره ها مياز ب يد را، لشكريزي
، پوك و پوچ، يمعن يب يت، و موجودهائيماه يب ي، و وجودهائيمه شب بازيخ يعروسكها

، كه با يمحتو يكنواخت، بيگر، همه يكديد، همه تكرار يآ يره شان به حساب مكه فقط شما
را اشغال كرده  يعيوس يزنند، جاياه مي، س1شوند،  هستنديمشخص  م "تا"و  "رأس"، "نفر"

و جنب و جوش،  يو هو يرسد، كرّ و فر دارند و هاياز آنها به گوش م ياريل و قال بسياند، ق
نها يك وجودند، وجود ارباب، اياز  يكاتور آدم اند، انعكاسيند، كارچ كدام وجود ندارياما ه

ند، ياو ياند، ابواب جمعير و سپر و گرز و شالّق و حشم و خدم ويهمه دنبالة چكمه و شمش
ارزند، كاردند،  ينها به دشنام هم نميد بد است، ايزيستند، فقط ي، بد هم نيچند، حتينها هيا
كشند، يق ميمه گاه را به حريبندند، خيتشنگان م يرا به روستند، آب يكشند و كشنده نيم

                                      
 

  .وابسته يوجودها: پ هاين تياز ا.  1
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تازند، خاندان يمان، اسب ميت و ايكنند، بر اجساد انسانيت و حق را قتل عام ميحرّ ياردو
و عزت  ي، آزاديات قدسيكشند، و آير ميكنند، و ناموس خدا را به زنجيرسالت را نابود م

ستة ينهمه شايسپارند، و با  ايداران اسارت و ذلت مبرند، و به پاسيو ميانسان را، به بارگاه د
   1.زنديانگ يرا برنم ينه ايش هم كيان خويستند، و در دل قربانيز، نين ينينفر

دارد و آرمان دارد و قدرت  ي، آزاديدارد و خودآگاه ياست كه آگاه يانسان موجود
شان، همچون جنگ يبائيو ز ينها فقط ارباب دارند، بد و خوب، زشتيو ا. اراده و انتخاب دارد

ران علمند و حمله شان از يش. "من آنم كه رستم بود پهلوان"و صلحشان، وابسته به اوست، 
ه ي، و ساينان متنيه نشيهستند، حاش يكس "عده و عدة"وزد ياست، كه بر علم زمانه م يباد

                                      
 

م و نفرت، به لشكر شام زة خشيش را كه بر حسب عادت و انگياران خوين يبزرگ و بزرگوار، در صف ين است كه عليا.  1
، كه نه شما آنقدر )ديآ يد بدم مينكه شما دشنام دهيمن از ا( "اني اکره لکم ان تکونوا سبابين":كند كه  يدادند منع م يدشنام م
 كه خود را به دروغ –ش يروان زبون خويز خطاب به پيو ن! ارزنديبه فحش ب يد و نه آنها آنقدر بزرگ كه حتيد كه فحاش باشيكوچك
، سست يع عليان سرفراز تشيه اند و مدعيخور معاو ير و توسريحق يچه هايخوانند و بازين ميان نخستيعين و شين مجاهدان راستيجانش

اه و يبه دامن س ييپنداشته اند كه دست انتقام خدا يزگاهيرا گر "محبت موال"كه  يده ايا چسبيجبون و راحت طلب و به دن يعنصرها
  :ديگو يم –ش را در پس آن پنهان دارند يو روح خو يو پست يرو يساخته اند تا زشت يرا نقاب "تيوال"رسد و يآلوده به گناهشان نم

وزها يآنها را شما پف يجا! "و ھل خلفتم اال في حثالة التلتقي بذمھم الشفتان، استصغارا لقدرھم و ذھابا عن ذکرھم"
رسند، ياوردن نامتان، دو لب بهم نميتان و بر زبان نيمقدار يو ب يطر خوارد كه بخايمقدار يگرفتند كه از بس خوار و ب يي)حثاله(
ن بر آنها كه ينفر... خورديزنهار كه خدا در ربودن بهشت، گول نم... ستيكه بر آشوبد ن يهمه جا را گرفته گرفته و معترض ياهكاريس

  )129خطبه ( )17. (از منكرند و خود عامل آن يآمر به معروف اند و خود تارك آن و ناه
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عاطل و  ي، وجودهائير دشمنير و سپر و شمشيغ و تيو ت يچهره ا يرهايو تصو يذات يها
  .ابندي يت  ميرسد، ماهيف، كه تا فرمان ميباطل و بالتكل

ل ين يكند، برايرا انتخاب م ين اساس مقصديكند، بر ايرا احساس م يازيانسان در خود ن
ط كار را فراهم يكند، و سپس وسائل و شرايخلق م يد، برنامة كارينمايرا كشف م يبدان، راه

  . Ĥورديم

از و نه در مقصد، با او ينه در ن ين مراحل حضور ندارند، حتيا ك ازيچ يدر ه "چهره هايب"
نها به تعداد الزم جمع يخواهد، تا عمل كنند، و از ايعمله م ييستند، او اكنون عده يك نيشر
نه دارد، و يداند به كجا، او كيشتابند و او مينها ميداند چرا، ايكنند، و او مينها عمل ميكند و ايم
 ينها پايكشند، او فتح كرده و شاد است، اينها نعره مين است، ايخشمگجنگند، او ينها ميا
محوله، البته به تناسب  يتهاين مأموريك از ايهر  يافشانند و در ازا يكوبند، و دست ميم

ت يا به نيو )  مثل خود عمر(ا به مقاطعه يو  1فهيكنند، به صورت ادرار خليافت ميدر ياجرت
از چپاول خانة  يو غارت يد سرقتيا به اميو  ي، پاداشي، خلعتيله اا طمع صيو . به قدرت يتقرّب

ن يگمشده، در ا ي، كندن گوش كودكيكشته ا ي، شوي، چنگ زدن بر گردن زنيداغدار

                                      
 
  :ديفرمايه الرحمه ميعل يا به اصطالح امر، حقوق ثابت، سعدي يبورس است و مستمر يادرار به معن.  1
  .كردم يافت ميدر ينة مستمريو كمك هز يليه كه دانشجو بودم، بورس تحصيدر دانشگاه نظام يعني، "ه ادرار بوديمرا در نظام"
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افته در خون، به شوق يآرام  يديدن انگشت شهي، و بريگريوحشت و جنون وحش يغوغا
. ينام و نان دار و آبرومند حكومت رتا منصب ... يو انگشتر يو گوشواره ا يربودن گردنبند

گر اموال و ابزار و احشام و اغنام ارباب، اما يت متفاوتند، همچنان كه ديمت و مرغوبيالبته در ق
 ياكل بير از هيكث ي"ليخ"صفتند، و  يب يكسانند، موصوفهاينبودن همه  يدر آدم
  .ويران علم ديت، و شيشخص

كند، در نقش ياكل موهوم حلول مين هياز ا يكيند، در يآفر ينك آن روح كه قدر ميا
دمد، و او را به تكان و طپش يكرده اند، م ين كه بر پرچم كفر نقاشيران دروغين شياز ا يكي
  .آورد يم

را  يو عشق، كور يح خودآگاهيكند، مسيشگفت م يانقالب "مقلب القلوب و االحوال"
ش آمده است، يكه تا آستانة قتلگاه، پد، يزيم يبخشد، و از دژخيرا جان م يدهد، مرده ايشفا م
ن كون و فساد در درون يآفر يشگفت يسازد همچون جهان، غوغايد ميك شهين يحس يبرا
 ينة وين در سيد و حسيزيصحنة كربال هنوز آرام است، اما جنگ . بر پا شده است يو

آن كه  يبرااو . گدازديكشد، ميكه از اعماق جانش زبانه م يقيبرافروخته است، و مرد در حر
ك يگران از سطح خاك، كه از اعماق تاريعروج كند، نه چون د يتا قلة بلند عظمت انسان

د آغاز ين شدگان دوزخ النه دارند، بايو نفر يطانير شيوان و ارواح شرين، آنجا كه ديزم
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و انصاف  يده است، حق جوئيد كه كاروان تا كجا رسيد دي، تنها نبايو در هر سفر. دينما
نگونه است ي،  تنها بد1به راه افتاده است "كجا"كه از  يبپرس يكند ، كه از هر مسافريحكم م
اه ين شب سيدر ا 2او ي"اسرا"ت و از يانسان ي "يسدرة المنتھ"حر تا  "معراج"توان از يكه م

ك مهاجر بزرگ يت سخن گفت، و او را يحرّ ي "يمسجد االقص"جهل و ظلمت ظلم، تا 
 ين مقام انسانيترياست، كه از عال ين مقاميرت اكبر دست زد و اكه بر هج يافت، مهاجري
م يرا در ن "شهادت"نة يتا مد "شرك"ان بتخانة يكه فاصلة م يهجرت. واالتر است "شهادت"

طان تا يت است، و از شيابد يكه به درازا يكرد، فاصله ا يم و چند گام طيك تصميروز، با 
گذراند و نه  يمود، نه مراحليع پيو برگشت سرك رفت ين راه را حر با يو ا. خدا راه

                                      
 
ست اما ين ينه آمده اند كه تا كربال راهياست اما آنها از كجا آمده اند؟ آنها از مدگر يد يف همان شصت هفتاد تايحر در رد.  1

  )ه از نوار استيحاش. (راه است يلياز كوفه تا كربال خ
انسان،  يد وجودين نقطة تصعي، آخر"سدرة المنتھي"ملكوت خدا،  يامبر است از خاك تا دو قدميچه معراج، عروج پ.  2

در لغت، سفر در شب است و اصطالحاً، سفر  "اسراء"، "يخداگونگ"به  "يخداپرست"ده و از يرس يبه آزاد يانسان ناب كه از بندگ
ان يكند و بيت ميجوهر انسان، از ماده تا خدا حكا ي، از تكامل وجود"معراج". يبه مسجداالقص "مسجدالحرام"امبر است از يشبانه پ
م با يقد يو مذهب يفلسف يها ينياست كه در جهان ب يو استمرار دو جهان "اخد –انسان " يوستگيو پ يهست "يد وجوديتوح" يرمز

ان واحد و يك جريت و اسالم، بعنوان يحيهود و مسيسه مذهب بزرگ  يخيو استمرار تار يوستگيپ يان رمزيب "اسراء"هم متضادند و 
 يخيو وحدت تار يوستگيو پ "خيفلسفة تار"از  د و اسراءيگويسخن م "يانسان شناس"و  "ينيجهان ب"معراج از . د استيوستة توحيپ

 "امت"و امام  "نيد"امبر يدر سرگذشت انسان كه محمد بعنوان پ يديبخش و عدالتخواه و ضدشرك و توحيآزاد ينهضتها يتمام
ن كتاب ير هممعراج و اسراء د: د به گفتاريز رجوع كنين. (ن دو استيمظهر ا –) يخيو نقش تار يا مكتب فكري يو رهبر يدئولوژيا(

  "دفتر". به بعد 257ص 
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را در تصوف  "هفت شهر عشق"، نه "يحكمت اله"آموخت، نه  "يفلسفة اول"، نه يمقدمات
پرداخت و نه به توسل و شفاعت و  "ة نفسيتزك"افت، نه به ي يآشنائ "علم اخالق"د، نه با يد
د و يو فهم درست توحت يص راه هدايقت و تشخيشناخت حق ينه برا. ارتياضت و زير

از  يق در عمل، كلمه ايفه و توفين وظييت و تعيت و احساس مسئوليكشف سنّت و كشف وال
در جنگ و  يها"فرقه"آنهمه . فرا گرفت "اصول"از آنهمه  يد و نه اصليشن "كالم"آنهمه 
ر جهت يين؟ پس حر چه كرد؟ تغيكدام: مخالف، و نگفت يها "فقه"نهمه يكدام؟ و ا: نگفت

دهد، جهت است كه همه يم يز معنين همه است، جهت است كه به همه چيو ا! نيد، همدا
را، تمدن را، كار را، مذهب را،  يكند، علم را، هنر را، ادب را، زندگيم يمعنيز را بيچ

قبول . را، حج و عبادت و عمل را يد و قرآن و محمد و عليتوح يرا، جهاد را، حت يخداپرست
است  يك اصل بزرگ عقلين يا. است يراه و رهبر يمنوط به درست  د و اعمال،يعقا يتمام
انقالبها، و درس بزرگ  يخ تماميتجربة تار: ارانهيق، و چه هوشيكند، چه عميعه تكرار ميكه ش

و  - يو سخن ي، عمليده ايهر عق يابيارز يبرا -  يتمام شكستها و انحرافها، و مالك اصل
ن يتريغ كه مترقياما در. دهديرا نشان م يبيو فر يري، تخديفي، كه هر تحريقيدق يقطبنما
  .شوديمنحط، منحط م يتيذهن يم در تنگنايمفاه

 يطان تا خدا، راه انتخابيت است و از شيابد يكه به درازا يمودن فاصله ايپ يو حر برا
ك فلش است، و حر صبح ي يش را عوض كرد، كه هر انسانيكرد، ناگهان جهت خو يانقالب

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


رح  

 www.shariatihome.com 256 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

ن است و جز يهمه ا. نيحس يبه سو يد بود و حر ظهر عاشورا فلشيزي يبه سو يعاشورا فلش
  .است يهودگين هر چه هست بيا

ت، يحر يد، برايزيرود تا از جالّد يم خود را آغاز كرده است، مينك حر، هجرت عظيو ا
  :"سيقرة بن ق"د بسازد، خطاب به يك شهي

  ؟ياسبت را امروز آب داده ا -

  .نه -

  ؟يبش دهآ يخواهينم -

راند، و آرام آرام از سپاه يدرنگ به راه افتاد، آهسته ميش نماند و بيمنتظر جواب سؤال خو
ن شتاب گرفت، پنداشتند كه آهنگ يحس "جهت"گرفت، از آبشخور گذشت، و در يفاصله م

 ي؟ قصد داريد چه در سر داريك بود، پرسينزد يكه به و "مهاجر بن اوس". كارزار  دارد
د هم يگذراند پاسخش را نگفت، شاين لحظات را ميزتريجان انگي؟ اما حر، كه هيكه حمله بر
طلوع  يران شكوه و شگفتيدرون بود، و ح يغرقة انفجارها. دينشن يمبهم يجز صدا

حر كار تو ما را  يرتزده گفت ايحر به شگفت آمده بود، ح يشانيمهاجر كه از پر. "شيخو"
ده بودم، و اگر مرا از ين نديچن يچ جنگيرا در ه به شك افكنده است، به خدا سوگند، تو

بردم، اكنون يگذشتم، و جز نام تو را نميدند، هرگز از نام تو نميپرسين مردم كوفه ميرتريدل
  و ضعف چرا؟  يشانينهمه پريا
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را انتخاب كنم اما به خدا جز  يكيد يابم و باييان دوزخ و بهشت ميش را در ميخو -
  .، هر چند كه تكه تكه ام كنند، و در آتشم بسوزانندديبهشت را بر نخواهم گز

 -  يكتائيار، به آرمش لذتبخش و روشن يافته بود، و اضطراب اختيان ينش حر پايآفر
برد، يشهادت م يد ناآشنا، به سوياستوار و ترد يده بود، و او را با گامهاين كشيقيو  -اخالص 

 يكند، و به سو يريش را تيجان خورود، تا ينك مين مردمنامة ما، ايراست 1"آرش"حر 
  .ت انسان، فراختر گردديت، هر چه دورتر افكند، تا مرز حريدشمنان بشر

نند، كه مرد چه يره مانده اند تا ببيرت و سكوت بر او خياز دو سو، هزارها نگاه در ح
  خواهد كرد؟

ها است، كه از دوردست ينه ايسف يگوئ* 2شود ،يك مينزد)  ع(نيحس يسوار به اردو
د، ناگهان سپرش را واژگون كرد و فرو يآ يش ميساحل پ يرسد، و آرام و مطمئن به سويم

  *گرفت،

                                      
 
ر هر يندازد آن تير تا تركستان بيت يهر كس ين مرز گفتند از سارييتع يران و تركستان دعوا بود و جنگ، براين ايكه بيزمان.  1

نكه يا يب شد برايبه خودش فشار داد كه غ يد و بقدريران خواهد بود و آرش رفت و كمانش را كشيكجا كه فرود آمد، آنجا مرز ا
  )از نوار. (ران استير اياز قهرمانان اساط يكي –آرش  –ن يا. ران فراختر باشديفتد و مرز اير هر چه دورتر بيت

ر يقسمت ز يچاپ دفتر نشر فرهنگ اسالم "حر" 29م در ص ينشان داده ا(*) آنرا با عالمت  يكه ابتداء و انتها يقسمت يبجا.  2
  )ن: (آمده است
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نجا، در خشوع است، چند يو افسر مغرور و سركش نبردها، دست بر سر نهاد كه عظمت، ا
  .نيا حسيجعجعت بک  يانا الذ: م و درخواست گذشتيش نگفت اعالم تسليب يكلمه ا

ز، حر را آزاد ين نيحس  1.رفتي، نپذياسايب يه شو، و لحظه ااديدعوت امام را كه پ
آن . شهادت بود يامد، سراپا شوق و شتاب برايفرود ن. بكن يخواهيهر چه م: گذاشت، كه

دا ياد بودن بر آن پيس ابن زيد و پليزيم ين گزمة رژين را كه داغ ننگيشياه پيماسك زشت و س
ن و يباتريش، زين خويست، تا خود را در چهرة نوقرار آن ايبود، برداشته است، و اكنون ب

وجود، بر خدا  ي، عرضه كند، بر دشمن و دوست، و بر تماميآدم ين چهرة خدائيپرشكوهتر
  .شيبر خو... و 

                                                                                                                                            
 

و  ييبايه افكنده وجبروت عظمت، صالبت حق، جالل و زيذبة آفتاب قرار گرفته است و ملكوت بر سرش سااكنون، در مدار جا
الخالق البارئ ... ملک القدوس السالم المومن المھيمن العزيز الجبار المتکبر " يرت افزايز و حيت انگيمنة خشيروح و ه

شود، كوله  يكتر ميهر چه نزد. ساخته است "نيسهمناك و شرمگ"ش را برا و يخو "بودن" ينيسنگ "المصور له االسماء الحسني
  .د و دشوارتر و محجوب تريآ يشتر به ستوه ميب "هنوز هم هستم"نكه يكند و از احساس ايم ينيشتر سنگياش ب يبار هست
  .ديآ يش ميساحل پ يرسد و آرام و پر لنگر بسوياست از دوردستها م ينه ايسف ييگو

  ..."شد يبه عشق فرو م يو يمرد به گلزار فرو شود، پا ين تر شده و چنانكه پاياست و زمده يدر صحرا عشق بار"
سلحشور و گردنكش كه  يمرد –ك مرد ير ين زيباتريش را به نشانة زيچكمه ها. ناگهان سپرش را واژگون كرد و فرو گرفت

  .ختيبر گردن آو –ستد يا يقت ميشگاه حقيدر پ
  ".دياده شدن خواهد انجاميگر كار به پيد ياده، ساعتياشم بهتر است تا پتو سواره ب يش روينه، پ".  1
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اد برآورد و به عمر، فرمانده يش فريتاب آن است كه باز گردد، و در برابر سپاه خويب
  .آزادم ير ظلم، كه انسانگر بندة زور، مزدويش خبر دهد كه من نه ديخو

  م "حر

  .شاهدم "شهادت"نك يو ا

  .سخن يدرنگ است و نه جا يگر نه جايد

از  يكه باران كلمات آتشناك يستاد و در حاليدشمن ا يسواره بازگشت، رو در رو
  .ديخت، مبارز طلبيريسپاه م يسرزنش و شورش را بر رو

  .پاسخش را عمر، همكار و همفكر سابقش داد

  : 1اد برآورديب كرد و فرپرتا يريت

  .ر افكند، منمين تيحس يكه به اردو ين كسينخست

  .ر، شاهدميسپاه نزد ام يو جاسوسان مخف

  ... .ن آغاز شدينچنيو نبرد عاشورا ا

                                      
 
  .ر افكنديدشمن ت ياست در اسالم كه بر رو ين كسيپدرش، سعد، نخست.  1
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  1 1356مهر ماه                                                                                        

  يسربدار يعل                                                                                        

  

  

                                      
 
  )نيدفتر تدو. (وستها، قسمت مĤخذيد به پينگاه كن. ستير مطلب نيخ تحريخ، تارين تاريا.  1
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  ن شب،يسالم بر ا            

  قدر شب
              

  ن شب سالميتا صبح بر ا                                         

  

، يعكس يست بدون عنوان، در قسمت نمونه هاينوشته ا 
  .ن متن آمده استيا يكس تمامع
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  ميبسم ّهللا الرحمن الرح

  *لة القدريل يانا انزلناه ف

  لة القدر؟يک ما ليو ما ادر

  *ر من الف شھريلة القدر خيل

  *ھا باذن ربھم من کل امريتنزل المالئکة و الروح، ف

  *مطلع الفجر يحت يسالم ھ
  .م در شب قدريرا فرود آورد "آن"ما 

  ست؟يكه شب قدر چ يدانيو چه م

  .شب قدر از هزار ماه برتر است

  نديĤين شب فرود ميفرشتگان و آن روح در ا

  .به اذن خداوندشان از هر سو

  !شكافديد ناگهان مين شب تا آنگاه كه چشمة خورشيسالم بر ا
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و  يك، ساكت و غمناك، قرنها از پس قرنها همه تهيو تار ياست طوالن يخ قبرستانيو تار
شه يها، اندي، و زندگيديو همه تقل ينسلها، همه تكرار ياه، و نسلها در پيمرگبار و س همه سرد،

  !گيمان همه مرده ري، فرهنگ و تمدن و هنر و ايو موروث يها و آرمانها همه سنّت

 ي، تكان و تپشي، لرزه ايوسته، آشوبيپ ين شبهاياز ا يناگاه در ظلمت افسرده و راكد شب
  . زديريمه سقفها را فرو ميĤشوبد و نيد و همة خوابها را برمشوريز را برميكه همه چ

ات و يدرد و رنج و ح. رام و آرام يدر قلب  وجدانها يدر عمق جانها و جوشش يانقالب
و آرمان و  يرانگريان و ويو جهد و جهاد و عشق و عص يريحركت و وحشت و تالش و درگ

ندة يزا يح، اسارتيك مسيآبستن  يگ، شبك تولد بزرياز  يينشانه ها! ثاريمان و ايتعهد، ا
داست كه فرشتگان يگر، پيد يك زندگيات و حركت، آغاز يهمه جا، ناگهان ح! ك نجاتي

ره و تباه كه در آن ين قبرستان تين، به اين، به سرزمين شب به زميخدا همراه آن روح در ا
سرنوشت، شب ارزش، ن شب قدر است، شب يانسانها، همه اسكلت شده اند، فرود آمده اند، ا

ن شب از هزار ماه برتر يا. كندياد مينو را بن يخيكه  تار يك انسان نو، آغاز فردائير يشب تقد
گاه يدارد و سنگباران پر شكوه آن سه پا يد قربان را در پياست كه صبح ع ياست، شب مشعر

و  يربانثار و قين عشق و اياست، سرزم يكه در كنار دروازة  من ياهيشب س! را يسيابل
  !يروزيپ
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م، يو عق يته يگر، سالهائيكديهمه مكرر  يمكرر است، ماه هائ ين ماه هايخ همه ايو تار
كنند و ير ميگذرند و پيبر لب ندارند، تنها م ياميچ پينند، هيآفر يز نميچ چيكه ه يقرنهائ
د، سازيخ ميگردد كه تاريدار ميپد يشب يو خاموش، هر از چند ين صف طوالنين و در ايهم

كه آن روح در  يرد، شبيگيدن ميبار يكه باران فرشتگان خدائ يند و شبيĤفريكه انسان نو م
ست و چند سال يكه از هزار ماه برتر است، آنچنان كه ب يشب! دمد، شب قدريكالبد زمان م

  . خ ما برتر بوديست و چند قرن تاريبعثت محمد، از ب

برتر است، و  يخ ويد از هزار سال تاريآ يفرود م يو نسل يبر ملت "روح"كه آن  يسالهائ
ن نسل مدفون و بر قبرستان خاموش ما، نه ين اسالم اسكلت شده، بر گور اياكنون، بر اندام ا

كه باران  يو ظلمت و وحشت شب هست، اما شب قدر؟ شب ياهيآن روح فرود آمده است، س
، بوتة يفته، در كام دانهار خشك و تاين كوياست كه بر ا يبارد، هر قطره اش فرشته ايفرو م
و باغ و  يش و خرميافتد و رويفرو م يو جان عطشناك مزرعه ا يو درخت سوخته ا يخشك

  .دهديد ميگل سرخ را نو

از آن بر  ين باران ماندن و قطره اير اين شب قدر بودن و در زياست در ا يچه جهل زشت
  !ستن و مردنيلود زش حس نكردن، خشك و غبارآيو لب و چشم خو يشانيپوست تن و پ

، كه يخ كوتاه فردين تارياست و در ا يخ هر انسانيعمر، تار. خ استيك تاري يهر كس
 يهست و در آن از همة افقها يگذرد، گاه شب قدريم يمعنيو سرد و ب يماه ها همه تكرار
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بر تو نازل  يام آور خدائيل پيبارد و آن روح، روح القدس، جبرئيفرشته م يآدم يوجود
و اعتكاف تفكر و عبادت و  يزندگ يابالغ، از انزوا ي، و براي، رسالتيو آنگاه بعثت شوديم

و  يريو آنگاه، درگ يش به سراغ خلق فرود آمدنيت خويكوه فرد يخلوت فراغت و بلند
  !اميش به پيثار خويكار و رنج و تالش و هجرت و جهاد و ايپ

. "روح"آن ! "امبران استيث پوار يهر آگاه"ست، اما ين يامبريت، پيكه پس از خاتم
ن يشب قدر است، در ا يسالها، سالها. ميبريبه سر م "شب قدر"اكنون فرود آمده است، در 

 يبياه كرده است، باران غيكه جهان ما را در كام خود فرو برده است و آسمان ما را س يشب
 يصدا يد، حتيشنويد، زمزمة نرم و خوش آهنگ آن را ميدن گرفته است، گوش بدهيبار
  .ديتوان شنير مين كوياهان را در شب ايدن گيروئ

كه از هزار ماه، از هزار سال و هزار قرن برتر است،  ين شب، شب قدر، شبيسالم بر ا
ن سنگستان را به ناگاه بشكافد، گل يد قلب ايتا آن لحظه كه خورش ....سالم، سالم، سالم
ز ير تباه ما نيو بر ضم... رة ماين تياب بر زمن افق بشكفد و نهر آفتيفسردة ا يسرخ فلق بر لبها

  !ن  شب سالميتا صبح بر ا. گردد يجار

  54ن ماه سال يفرورد -مشهد                                                                        
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  اءمعراج و اسر
  

ك ياز  ين متن كه از نوار استخراج شده است، قسمتيا
  .سؤال و جواب راجع به دو سه نكته مختلف استگفتگو و 
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  ميبسم ّهللا الرحمن الرح

الً من المسجد يبعبده ل ياسر يسبحان الذ"
بارکنا حوله  يالذ يالمسجد االقص يال الحرام
  "ريع البصيھو السم اتنا انهيه من آيلنر

  1ة ي، آاءسورة اسر

  ميبسم ّهللا الرحمن الرح

و  ين او ادنيب قوسفکان قا*  يثم دنا فتدل"
  لقد رآهُ نزلةً 

  "يعند سدرة المنتھ*  ياخر
  13-14و  8-9ات يسورة نجم، آ

  

دهد، و دو موضوع را با حركت خود يدو حركت انجام م اءغمبر اسالم در معراج و اسريپ
  :كنديان ميب

  .يو حركت افق يحركت ارتفاع
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ن يا. انسان است يجودو تكامل و ينقش انسان ساز. معراج يعني، يحركت ارتفاع: اول
انسان، تكامل  يد؟ نقش وجوديگويسخن م ياز چه نقش "بعثت التمم مکارم االخالق"

  .كنديان ميانسان را ب يوجود

من وارث : ديگوياست كه م يخين نقش تاريغمبر است و به خاطر هميپ يخينقش تار: دوم
ن رسالت سخن يو اخود  يخياز نقش تار يعنيهستم،  يسيو ع يم، موسيآدم، نوح، ابراه

وجود  يخيتار يك حركت تكامليك كلمه، يدر . است ين نقش و حركت افقيد و ايگويم
م به محمد و از محمد به يم و از ابراهياز آدم به  ابراه -در تكاملش  -خ بشر يدارد، كه تار

كه مسلمان  ي، كه فرديك حركت وجوديكند، و ير زمان حركت ميآخر الزمان، در مس
  . دهديم يروان يخودش را تعال يو جوهر يد خودش را، بودن خودش را تكامل ذاتشود، فريم

 يعني: انسان است يو ارتفاع يوجود يتكامل يديمعراج، مظهر نقش حركت تصع
انسان در  يمعراج وجود. ن به طرف آسمان است، از خاك به طرف خدايحركتش از زم

انسان دارد، به  يغمبر در تكامل وجوديكه پ يا نقشيكند و يدا  ميپ يغمبر تجسم رمزيمعراج پ
سدرة "به كجا رفته است؟ از خاك حركت كرده و به . ان شده استيصورت معراج خودش ب

 ياياز جغراف "سدر"كجاست؟  "ياو  ادن يسدرة المنتھ". رفته است "ياو ادن يالمنتھ
 ياديان نقش زعربست يدرخت سدر، در كوه ها. يو چقدر هم عال. عربستان گرفته شده است

ر يز در كوير است، همان طور كه درخت تاق و گز نيست، كويدارد، چون در آنجا درخت ن
 ين وضعيچن "سدر"ز ين، نين عربستان و فلسطيك مظهر است، در سرزميك تجسم و يما 

Shariati.Nimeharf.Com - Dr Ali Shariati

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PD
F.

T
ar

ik
he

m
a.

ir

PDF.Tarikhema.irPDF.Tarikhema.ir

http://Shariati.Nimeharf.Com
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://PDF.Tarikhema.ir
http://tarikhema.ir


اءمعراج و اسر  

 www.shariatihome.com 269 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطالع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

گوسفندان تو، : د كهيپرسيم يكي يغالباً مردم آنجا چوپان بودند و در گفتگو با هم، وقت. دارد
د تو يپرسيم يكه دوم يداد در سدر اول و هنگاميجواب م يگريس كجاست؟ ديه ابوقبدر كو
كوه فقط  ين تا بااليگفت در سدر دوم و چون از پائيتو كجاست، م يو گوسفندها يكجا رفت

سدر آدرس  ين درختهايهست بنابرا -چها ياز پ يآنهم در بعض -ا پنج درخت سدر يچهار 
  .است

  ؟يتو كجا رفت -

 يعني. يسدرة المنتھ: ير زمستان پارسال گوسفندان را بردم تا آن سدر آخر آخرمن د -
  .ستيگر از آن بلندتر نيكه د يجائ

  ات؟ ين معراج وجودي؟ در ايتو كجا رفت -

  .يتا سدر آخر -

  در كجا؟ -

  .يهست يايدر جغراف -

م؟ سدر اول، دوم، سو. من تا كجاست ي، عروج وجوديصعود ين كوهستان تكامليدر ا
 "ين او ادنيقاب قوس". آخر آخر. يسدر آخر آخر يعنيتا آنجاها  "يسدرة المنته"همان ! نه
] انسان؟[اسالم  يوجود يدهد؟ رابطة انسان و خدا را در حركت تكاملين نكته چه را نشان ميا
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ست، ياسالم چ يانسان شناس يجهت تكامل وجود. اسالم است يدهد كه انسان شناسينشان م
منظور . ستيم منظور ماده نيگويخاك كه م. يعاد ين زندگياست؟ هم يني؟ زميزندگ
م، يچريم و ميدويسرمان و پوزمان در خاك است و م. مياست كه با آن مشغول يخاك يزندگ
اما در تكامل . ن بودنمان استيا. ميكنيم يم و باالخره زندگيزنيم، و به آن كلك ميزنين ميبه ا

به طرف . ميگذريم "يسدرة المنته"از . م، به طرف خدايريگيم و اوج ميريگي، اوج ميوجود
مردم  ين را هم قرآن از زندگيم؟ جواب ايرسيخدا، تا كجا م يق رفتن به سويكجا؟ از طر

  .كنديان ميبا بيگرفته است و به رمز و اشاره، چقدر ز

در خدا . د صحبت كرديزاد و مردم بايد حرف زد، درست به زبان آدميكه روشنفكرانه نبا
معموالً مردم آنجا كمان دستشان   1زنديها حرف ميابانينجا به زبان چوپانها و شترداران و بيا

هم  يرياندازه گ يشه كمان را با خود داشته و برايهم يرفته اند و هر كسيبوده است و شكار م
 كيك وجب و دو قدم و يم يگوئيم] يدر زبان معمول[ما . كرده اندين كمان استفاده مياز هم

و قوس همان  -ك قوس و دو قوس يگفته اند يشان ميش در زبان معموليذراع و آنها به جا
نجا يو قرآن در ا. -بوده است  يريآنجا واحد اندازه گ يهايابانيقوس كمان است كه در زبان ب

                                      
 

  !زت چنده؟يسا. ليچند ما) فهمند ياز مردم م يارد را بعضيكه باز (ارد يچند د پنج گره و مثالً يگو يو مثل ماها نم.  1
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كند، اما با زبان شترداران و يصحبت م  1ين مسائل فلسفة وجوديترين و عاليقتريدربارة عم
  .هايابانين و بگوسفنددارا

: يوجود يو تعال يك شدن به خدا، تقرب وجودينزد ي، به سويدر معراج وجود يبار
امكان ندارد كه به خدا برسد و  ي، وليرود تا سدر آخريرود و ميبه خدا م يكيدر تقرب و نزد

 يران وجودياما انسان تا كجا استعداد ط. ديĤيش ميچون  وحدت وجود و شرك پ. خدا بشود
خدا، چهار انگشت به خدا مانده، به  يهايكيدارد؟ تا نزد يو پرواز وجود يوجود و عظمت

ن كلمات و يو قرآن با ا "ياو ادن": كتريكتر و نزدياندازة دو قوس كمان، از آن هم  نزد
كه . دهديم يمن انسان يبه حركت تكامل يوجود يتناهايك ارتفاع اليك دامنه و يرات، يتعب

است  يوانيح يو فرد يخوك ين، از زندگيبلند كردن انسان از زم شياز رسالتها يكيمحمد 
  .د دادن اوستيخدا، تكامل و تصع يو به سو

د؟ گرسنه ينجا آمده ايچه ا يپرسد، شما برايندة سپاه مسلمانان ميران، از نمايفرمانده ا يوقت
ك ين مسلمان، يا .ديخواهيم، چه ميدهيم، آبتان ميدهيم، گندمتان ميدهيد؟ نانتان ميد؟ تشنه ايا

ن يا  2دا كرده استيپ يتا كجا آگاه يدئولوژيد كه در اياست، اما دقت كن يعرب بدو

                                      
 
1 .Ontologie 
  .قيالت و تصديسازد نه تحص يشه است كه رشته را ميدر صحبت از تخصص و رشته، من معتقدم انسان و اند.  2
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ت و يمتمدن جهان روبه رو شده است و آنها را به خر ين امپراطوريآمده و با بزرگتر يابانيب
د، شما موش يگويم يرانين مذاكره فرمانده ايدر ا. كنديمحكوم م يو نفهم يانحطاط فكر

ها منحط تازه به دوران يدرست مثل وحش -د، سپهبدتان برهنه است يد، شما پابرهنه ايخوريم
ن كه لباس و دم و دستگاه ندارند، يو به ا يك ارتش را و ملت را به گرسنگيده، كه يرس

م، اما نه يبدتر بود يگوئيما از آنهم كه تو م: دهدين طور جواب ميا يابانيو ب -كند يسرزنش م
، باعث افتخار است و يدهيو به ما نشان م يگوئينها كه تو مينگ ماست، و نه اآن باعث ن

  1ميش هم برَهانيگر، خم و راست شدن پيكدي يم تا شما را از بندگيما آمده ا: ديگويم
ش هم به ركوع و سجود رفتن بازتان يم، از پيد، راستتان كنيريم سرتان را باال بگيوادارتان كن

خدا، از جور  يگر به بندگيكدي ياز بندگ. مير خدا به سجده وادارتان كنم و فقط در برابيدار
د چگونه ينيبب. ميآسمان، شما را بخوان ين به بلنديزم يمتان و از پستياوريان به عدل اسالم بياد

  :كنديان ميرا ب يسه بعد دعوت اسالم

  .كندين طور دگرگون ميرا ا يرابطة انسان: خدا يگر به بندگيكدي ياز بندگ. 1

  .دهدير مييرابطة انسان با مذهب را تغ: ان به عدل اسالمياز جور اد. 2

                                      
 
  .سر خم كرد يش سگيپ يدم كه سگيمن ند: بقول اقبال.  1
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رابطة انسان را با : كنديآسمان دعوت م ين به بلنديزم يض خاك، از پستياز حض. 3
  .كنديخودش، با وجود مطرح م

از  ياست رمز يانيب، معراج بين ترتيبه ا. يو بعد فكر يو بعد اجتماع يبعد وجود: يعني
  .ن به طرف خدايانسان، از زم يوجود يغمبر در تعالينقش پ

 يعني ياز مسجد الحرام به مسجد االقص: غمبر در شب حركت كرده استيست؟ پيچ اءاسر
 ين حركت، اسالم را به عنوان نهضتينجا، در ايغمبر در ايست؟ پيغمبر چيپ يخيچه؟ نقش تار
ن صورت يبلكه مسئله به ا. ودشيكند، كه از خودش شروع و به خودش ختم ميتازه مطرح نم

  : ديگويمطرح است كه م

. اورده اميمن هم اسالم را ن. ن وجود دارد و آن هم اسالم استيك ديخ بشر فقط يدر تار
ن اسالم را يد يكس. اصالً مال انسان است يعني. آدم آورده است، اصالً يعنيبشر آورده  

ن يانسان و ا يم، نه آورندة آن برايسالم هستغمبران دعوت كنندة انسان به ايما  پ. اورده استين
ادامه  يسيام كه ع يك نهضتين من به دنبال يبنابرا. دو با هم فرق دارد و اصوالً ضد هم است

ن يبنابرا. از آدم شروع شده است تا حاال. م، قبلش نوحي،  قبلش ابراهيداده بود، قبلش موس
ن سه يب يك وحدت بشريو  يخيارك وحدت تيجاد يغمبر، بر اساس اين دعوت پيبزرگتر

  .و اسالم خودش است يسيو ع يمذهب موس
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ت المقدس قرار ياست  كه در ب يا، مسجد االقصيت در دنيحيهود و مسيمظهر مذاهب 
ن يبنابرا. و مظهر اسالم مسجد الحرام است. هود استيت و يحيدارد و سرچشمه و سمبل مس

ن يب يوستگيخواهد  پيكند ميسفر م يه مسجد االقصامبر، در اسرأ كه شبانه از مسجد الحرام بيپ
خواهد، مسجد الحرام يدر وجود خودش م يعني. را اعالم كند يديدو قبلة مذاهب بزرگ توح

غمبر يكه پ ياست از اتصال معنو ين اتصال، رمزيو ا. اتصال بدهد يرا به مسجد االقص
 يو موس يسيبه ع يعنيد، هويت و يحيخ به نهضت مسيخواهد اسالم خودش را در طول تاريم

ن همة مذاهب يك وحدت بيجاد يا ياست، برا يرمز يربنايك زين يهمچن. اتصال دهد
  . در برابر شرك يديتوح

ن يدر وحدت ب. ، و جبهة مشترك در برابر شركيخي، وراثت تاري، آريخيوراثت تار
، يمسجد االقصغمبر از مسجد الحرام به يحركت پ يعني اءا، اسريدن يديسه مذهب بزرگ توح

ا را ياست كه سه مذهب بزرگ دن يوستن دو سمبليپ. است يخيتار - ياسين نقش سيرمز ا
  . كننديان ميب

و تكامل  ياز نظر وجود انسان است كه ارتفاع وجود يك بحث فلسفين معراج يبنابرا
دو نقش، و دو بعد : است يو اجتماع يخيك بحث تاري اءاند و اسرينمايانسان را م يوجود
  .غمبر اسالميپ يوجود

  "و السالم"                                                                                                               
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