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سخنراني هشتم
بسمالله الرحمن الرحيم
الس َما َو ِ
ض َط ْوعاً َو َك ْرهاً»
ات َوا َأل ْر ِ
«لَ ُه أَ ْس َل َم َمن ِفي َّ

1

با سالم به همه خواهران و برادران

جلسه هشتم بحث «وجود» را آغاز ميكنيم .جلسه قبل فصل چهارم از كتاب
اول را تحت عنوان «تطبيق يا وحدت» بهمثابه قاعده اساسي تكامل ،شروع نموديم.
ابتدا با ذكر مثالهايي تعريف و مفهوم تطبيق ،يعني ايجاد روابط هرچه گستردهتر و
محكمتر پديده با شرايط پيرامونش را ،بيان كرديم و گفتيم كه همه پديدهها ،بهطور
عام ،داراي روابطي با پديدههاي ديگر هستند ،ولي اين امر ،تطبيق بهمعناي خاصي
كه مورد نظر ما است ،نميباشد .تطبيق مورد نظر ما بعد از ايجاد حيات و از مراحل
اوليه آن ،يعني زماني كه پديده با يك مرزبندي و قانونمندي كيفًا متفاوت نسبت به
پديدههاي ماقبل حيات ،از محيط جدا و متمايز ميگردد ،مطرح ميشود .به همين
خاص شروع كرديم.
دليل تطبيق را از مراحل اوليه حيات بهطور ّ
اولين پديده ماقبل حيات ،كه اين قانونمندي را در مورد آن ميتوانيم مشاهده
 -1سوره آلعمران ،آيه« : 83هر آنچه در آسمانها و زمين است ،بهسمت او سرسپردهاند ،تسليم شدهاند،
خواه و ناخواه ،بخواهند يا نخواهند…».
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كنيم ،كوآسرواتها هستند.2
اگر به مراحل تكاملي كوآسرواتها نگاه كنيم ،ميبينم كه در طي سه مرحله
گامهاي بلند تطبيقي برداشتند.
در مرحله اول ،تجهيز به نيروي صيانت ذات قرار دارد ،يعني دفاع از خودشان
در مقابل شرايط بهمنظور بقا.
مرحله دوم ،قدرت رشد و نمو است .يعني با جذب مواد از خارج ،رشدونمو پيدا ميكنند.
مرحله سوم ،پيداكردن قدرت تكثير يا توليد مثل است ،يعني ميتوانند نسلشان
را حفظ كنند ،كه گويي در برابر زمان قدعلم ميكنند .اگر نگاه كنيم ،ميبينيم
در طي اين مراحل ،گامبهگام عليه شرايط به مبارزه برميخيزند و با تطابق خود،
ميتوانند بقاي خودشان را حفظ كنند.
پس از بررسي مراحل رشد كوآسرواتها ،وارد مرحله حيات ميشويم .اولين
سلولهاي حياتي ،براي بقاي خود سعي ميكنند گامبهگام خودشان را با شرايط
تطبيق بدهند و با تغييرخويش بقاي خود را حفظ كنند.
تطابق اين سلولها با تجزيه و تخصيص اعضا همراه است .در جريان رشد و تكامل
سلول ،سلول با ايجاد اندامكهاي جديد ،سعي در تطابق خود با محيط اطراف خودش
بهمنظور بقا دارد و پس از چندي از تكياختهها ،به تودههاي ياختهيي ميرسيم
كه مقدمة ايجاد موجودات پرسلولي هستند .بهتدريج ارتباط و هماهنگي بين اندامها
كامل ميشود ،و سيستمهاي هماهنگي در موجودات بهوجود ميآيد .مرحله به مرحله
هماهنگي اجزا بيشتر ميگردد ،بهطوريكه پيشرفت اين هماهنگي را ميتوانيم در
موجودات خونگرم ببينيم .بهتدريج دستگاههاي انطباقي حيوانات پيشرفت ميكنند
و در تكامل خود به سيستم عصبي متمركز يعني مغز و سلسله اعصاب در حيوانات
ميرسيم .از اين قرار اگر نگاه كنيم ،ميبينيم كه در جريان تكامل هر لحظه شاهد
انطبا ق بيشتري هستيم و طبيعت از طريق انتخاب طبيعي ،موجودات تطبيقيافته را
 -2قطرههايي كه با غشاي نازك از محيط خودشان جدا ميشوند.
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جدا كرده و رشدشان ميدهد ،ولي ديگران را نابود يا متوقف ميكند.
بهدنبال اين مطلب ،مراحل تكامل سيستم مركزي انطباق را بررسي كرديم.
ابتدا سيستم انعكاسات نامشروط در حيوانات كه تنظيمكننده رفتار و واكنش جانور
در قبال پارامترهاي ثابت محيط ميباشد را بررسي نموديم .در تكامل سلسله
اعصاب ،به سيستم انعكاسات مشروط در حيوانات تكامليافته ميرسيم .براساس
خواص ضمني اشياي خارجي ،مانند رنگ و بو واكنش
اين سيستم .حيوان در برابر ّ
نشان ميدهد .به اين ترتيب ،حيوان ميتواند انطباق و روابط گستردهتري با محيط
پيرامون خودش برقرار كند.
در مراحل عاليتر تكامل ،در شاخهيي از ميمونها ،بهتدريج تغييراتي رخ ميدهد،
كه باعث انطباق بيشتر اين حيوانات با محيط ميگردد .اندامها تغييراتي را متحمل
ميشوند و در قسمت فوقاني مغز ،قشر خاكستريرنگي كه بعداً باعث ايجاد
كيفيتي نوين در تكامل اين موجودات ميگردد ،شكل ميگيرد .اين قشر بعدها
در مغز انسان ،جايگاه سيستم كالمي يا سيستم عالئم ثانويه گشته و بر همين
اساس ،كاخ دانش و هنر ساخته ميشود .پهنه انطباق ،وسيعتر ميشود و انسان با
نقاط هرچه وسيعتر جهان ميتواند ارتباط و پيوند برقرار كند .انطباقي شگفتانگيز!
اگر بخواهيم انطباق انسان را با موجودات ديگر در نظر بگيريم ،انطباقي است
آگاهانه ،تطبيقي است فعال و مبارزهجويانه .انسان برخالف حيوانات براي انطباق،
خودش را تغيير نميدهد ،بلكه سعي ميكند جهان را تغيير بدهد.
پس از اين قسمت ،از تطبيق در قلمرو اجتماعي صحبت به ميان آورديم
و قانونمندي تطبيق را در اين مرحله بررسي كرديم .در صحنه اجتماع نيز،
اين قانونمندي ،منتها با كيفيتي متفاوت عمل ميكند .برخالف داروينيستهاي
اجتماعي كه سعي ميكنند قانون تنازع بقا و انتخاب طبيعي را سادهسازانه به
جامعه تعميم دهند ،در اينجا ما با كيفيتي نوين از انطباق روبهرو هستم .در واقع
اگر بياييم به نظامات و جوامع نگاه كنيم ،ميبينيم كه نظامات غيرمنطبق با
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ناموس تكامل از بين ميروند و بهجاي آنها نظامات ديگري برقرار ميگردند .هر
نظام اجتماعي كه از حداقل تطابق يا از درجات الزمهاش در هر مرحله از زمان،
برخوردار نباشد ،محكوم به شكست و نابودي است .به همين دليل ،اگر به سراسر
تاريخ نگاه كنيم ،ميبينيم نظامات غيرمنطبق و غيرتكاملي ،خيلي سريع از بين
ميروند و نظامات جديدي جايگزين آنها ميشوند.
در آغاز ،نظام اشتراكي اوليه ،بهدليل عدم انطباق آن با پيشرفت جبري ابزار
توليد و نيروهاي مولد جامعه ،ازبين ميرود و جاي خود را به نظام بردهداري
ميدهد .بهدنبال آن ،نظام فئودالي و سپس نظام جديد متكي بر ابزار پيچيده تر،
يعني سرمايهداري ،بهوجود ميآيد.
اما پابهپاي اين پيشروي ،شاهد رشد آگاهي تودهها نيز هستيم و اكنون در
عصر كبير آگاهي خلقها ،بهدليل رشد آگاهيهاي سياسي ،در واقع تاريخ نيز انتخاب
ميكند ،اما حكومتهاي مردمي و مردمگرا را.
و امروز ،در آغاز طليعة عصر جديدي هستيم .صبح روشن و درخشاني كه
آيندهيي عاري از هر ستم طبقاتي را وعده ميدهد .پس هنگامي كه صحبت
از عدل ،قسط ،نفي استثمار ،نفي طبقات و جامعه بيطبقه توحيدي به ميان
ميآوريم ،كاري ذهني و عبث نيست ،بلكه اين ناموس و فلسفة ژرف آفرينش
است ،چرا كه سمت ،سمت يگانگي و وحدت است .هرگونه به بندكشيدن انسان،
تحت اختالفات طبقاتي ،جنسي ،نژادي و قومي ،حتمًا محكوم به نابودي است.
بهدنبال اين مطلب ،در مورد كاربرد تطبيق در حل تضادهاي اجتماعي نيز،
صحبت كرديم كه در هر شرايط تاريخي و اجتماعي خاص ،شيوههاي حل تضادها
حتمًا بايستي منطبق و مناسب با حد كشش مجموعه عوامل ذهني و عيني باشد.
جلوتر يا عقبتر حركت كردن حتمًا چپروي يا راستروي و در نهايت انحرافات
اصولي را بهدنبال خواهد داشت .از اين لحاظ ميتوان اين نتيجه را گرفت كه
پيادهكردن هر آرمان در هر شرايط معين تاريخي ـ اجتماعي ،بايستي شكل خاص
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خود را داشته باشد و با ذكر چند نمونه تاريخي مطلب را بهتر روشن كرديم.
مث ً
ال برخورد تاريخي حضرت محمد(ص) در رابطه با پيادهكردن اصول اسالم
در جامعه آن روز عربستان را بررسي كرده و مشاهده نموديم كه با معيارهاي
ماترياليستي و اكونوميستي صرف ،عملكردهاي حضرت محمد(ص) ما را به اين
نتيجه خواهد رساند كه اين عملكردها ،چپروانه بوده ،مثل تحريم ربا .درحاليكه
حضرت محمد(ص) با توجه به عامل ايدئولوژيك و ويژگي انسان ،از حد كشش
جامعه در ديدگاه ماترياليستي فراتر ميرود و موفق هم ميشود.
در ادامه بحثمان بايد عملكرد قاعده تطبيق را در قلمرو سيستمهاي فكري و
عقيدتي نيز تعقيب كنيم.

تطبيق در قلمرو سيستمهاي فكري و عقيدتي
براساس قاعده تطبيق ،سيستمهاي فكري ،عقيدتي و ايدئولوژيكي
نيزكه با فطرت تكامل ،تطابق نداشته باشند ،يا از مرحله پرت هستند ،يا

پرت خواهند شد .چون گفتيم قاعده عام است.
چه بسيار شاهد هستيم در تاريخ علم و فلسفه ،كه مكاتبي ميآيند ،يك چند
جوالن ميدهند ،بعد از مدتي چارچوبهايشان ميشكند ،كهنه ميشود يا قادر به
پاسخگويي مسائل نيستند.
در ابتداي صحبتمان اگر يادتان باشد ،به اين مكاتب اشارهيي كرديم .چيزي كه
ميخواهيم اينجا تأكيد كنيم ،اين است كه تنها آن سيستمها ،آن ايدئولوژيها
و آن دستگاههاي فكري و عقيدتي ميتوانند استوار و پابرجا بمانند ،كه با
واقعيت جهان تطابق داشته باشند يا بهعبارتي ،از عهدة پاسخگويي و حل

مسائل برآيند .يعني قدرت تطابقي كافي داشته باشند.3
 -3بعداً توضيح خواهيم داد كه منظورمان از تطابق چيزي غير از معني مصطلح آن ،يعني سرهم بندي و
جوش دادن يا چسباندن است.
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لذا در اينجا ،منظور يك آداپتاسيون تكاملي در ابعاد عقيدتي و فكري است.
بنابراين هر كاستي و نقص در يك سيستم عقيدتي ،سرانجام در برخورد با واقعيت،
در تضاد با واقعيت ،برمال خواهد شد و سيستم را بههم خواهد ريخت.
گاه وقتي مكاتب يا فلسفهها با واقعيت تطابق نميكنند ،ناگزير دست به
تجديدنظر ميزنند ،تجديدنظرطلبي .يعني مهر ابطال زدن بر تعميم اصلي كه از
پيش قبول و مستقر شده بود .اين تجديدنظرطلبي كه در اوج خود به شكستن كل
چارچوب فكري ،يا قرارگرفتن مكتب يا فلسفه ،در محدوده و جاي خاص خودش،
منجر ميگردد.4
قب ً
ال به ديدگاه ماترياليسم مكانيكي كه همهجا خودش را تعميم ميداد ،اشاره
كرديم و ديديم كه اين ديدگاه ،با كشف قوانين بيولوژيك ضربه خورد و چارچوبش
شكست ،روي ويرانههايش سيستم جديدي بنا شد و آن را بهجاي خودش نشاند.
ولي چگونه يك مكتب ميتواند در هر مقطعي جوابگوي مسائل باشد و
هميشه هم پويا و زنده باشد؟ آخر اسالم چنين ادعايي دارد.
شرط آن است كه مكتب مورد نظر ،داراي آنچنان اصول واقعگرايانه،
تام و فراگيري باشد كه بتواند با ارائه يك ديناميزم در مقابل شرايط
مختلف ،پاسخگوي مسائل باشد .هر ايدئولوژي اگر چنين ادعايي دارد،

شرطش اين است.5
بايد توجه داشت هنگامي كه صحبت از ديناميزم و تحرك و هميشه جوان
بودن و پويايي و ...در مورد مكاتب مختلف ميشود ،اين ديناميزم نبايستي

ناقض اصولشان ،بلكه بايستي ناشي از انطباق اصولشان با اين شرايط
باشد .نه سرهمبندي و نه چسباندني! نه! واال اين ديناميزم نيست ،اين
تجديدنظر است.

هر اندازه اين اصول يا چارچوب مكتب ،واقعگرايانهتر ،رئاليك تر و حقيقي تر
-4در فصل اول در مورد نيوتن و نظريه نسبيت اينشتين در همين رابطه صحبت كرديم
 -5در مورد اسالم ،در قسمت بعد در اين رابطه صحبت خواهيم كرد.
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(به مفهوم انطباق شناخت با واقعيت) باشند ،طبيعتًا ديناميزم آن ،كشش آن و
توان پاسخگويي آن به شرايط و مسائل مختلف زيادتر است .يعني به اعتبار اين
بنيادها ،قدرت تحرك و مانورش در مقابل شرايط مختلف بيشتر است .در حركت
و پيشروي اصالت خود را ـ بهجاي تناقض ،كمبود و نقض ـ اثبات ميكند.
از قضا درست به همين دليل است كه مرتجعين و ضدتكاملها ،اساسًا نميتوانند
متحرك و پويا باشند .خيلي زود در مانورهايشان ،دستشان روميشود و به تناقض
برميخورند ،خيلي زود اتفاق ميافتد كه آن مانورهاي سياسي و اقتصادي كه
كردهاند ،به تناقض برسد .ميداني ميدهند ،تودهها حركت ميكنند ،مثل شاه كه
ميخواست فضاي باز سياسي بدهد ،ولي دم خروس از زير جامه خوش رنگي
(نظير حقوقبشر) بيرون زد .ادعاهاي مردمگرايانه و دموكراتمآبانه پوشالي از آب
درآمد .چرا كه به ماهيتهاي كثيف م ّتكي بود.
پس هر فكر ،هر عقيده ،هر رژيم ،هر نظام و هر مكتب تا آنجا ماندني

و حفظكردني است كه با واقعيت جهان تطابق داشته باشد .اگر چنين
مكاتب و نظاماتي هستند ،خوشا به حالشان!

در اينجا الزم است به انطباق و تكامل در قلمرو اسالم هم اشاره كنيم.
بهخصوص كه صحبت از دگماتيسم و قشريگري نيز كردهايم.

اشارهيي به اجتهاد يا تطبيق و تعميم اصول عام با شرايط خاص در اسالم
سؤال اين است :آيا اسالم يك دگم است؟ جواب اين است كه هم بله ،و هم خير.
بهعنوان يك آرمان واقعگرا ،بهعنوان يك حقانيت ،يك اصالت و قطعيتي خارج از
ذهن ،بله ،و به اين معني ،دگم چيز بسيار خوبي است .يعني از اين حكايت ميكند كه:
آنچه را كه ميبينيم و دنيايي را كه در آن زندگي ميكنيم ،خواب و خيال يا تصورات
ذهني نيست ،بلكه واقعيتي است خارج از ذهن .به اين معني ،دگم يعني كوتاه نيامدن
از واقعيت خارج از ذهن ،حقيقتي در وراي ّ
تفكرات ،تصورات و تمايالت.
11

از قضا در تاريخ فلسفه هم دگماتيزم به اين معني ،يعني اعتقاد به
يك قطعيت خارج از ذهن و پايان دادن به ترديدها و ش ّكيات مختلف
فلسفي حول مسأله بودن و نبودن ،قدم بسيار ارزندهيي است و در تكامل
شناختهاي انساني جاي تبريك و تهنيت دارد.6

به اين معني ،بله ،اسالم بهعنوان بيانكننده يا تبيينكننده حقايق خارج از
ذهن ،يك دگم است.
اما از نظر عملي و سياسي ،خير! در روش عملي اينطور نيست .اگر به اين
معني قرار بود كه دگم باشد ،كهنه ميشد ،منجمد ميشد ،پير ميشد ،و شادابي و
تحركي نداشت .اما اين مسأله را اسالم چگونه حل كرده است؟ با اجتهاد!...
يعني در اسالم واقعي و راستين ،بهدليل همين ضرورت تطابقي ،لزوم پياده
كردن اصول عام در شرايط مشخص و خاص ،مسأله اجتهاد مطرح شده است.
در يك كالم ،اجتهاد يك پاسخگويي تطابقي ايدئولوژيك است به
مسائل روز ،و پياده كردن اين اصول در عمل مشخص و روزمره سياسي
و اجتماعي ،و تالشي بهمنظور حل مسائل انسان در هر شرايط و باز كردن

راه تكامل انساني در كادر ايدئولوژي .يعني ارائه دادن تعابير و برداشتهاي
جديد ـ البته در حيطة همان اصول ـ يا بازكردن ،رسوخ ،تعميق و ژرفبيني همان
اصول در شرايط متحول .به قول حضرت علي:
«قرآن ظاهرش زيبا است ،باطن آن عميق است ،شگفتيهاي آن فناناپذير،
و بدايع آن بيپايان و.»...

7

ايدئولوژي متعلق به  14يا 15قرن پيش،
ببينيم چطور امكان دارد يك مكتب يا
ِ
امروز هم بتواند به مسائل پيچيده ما پاسخ بدهد؟
 -6توضيح مشروحتر اين مسأله در كتاب «بررسي امكان انحراف مركزيت دموكراتيك يا تفاوت شك
علمي و غيرعلمي در امر تشكيالت» صفحات71ـ 60داده شده است.
َرائِبُ ُه َو َل تُ ْك َش ُف ُ
آن َظا ِه ُر ُه أَنِي ٌق َو بَا ِطنُ ُه َع ِمي ٌق َل تَـ ْفنَى َع َجائِبُ ُه َو َل تَـ ْنق ِ
ات إ َِل بِ ِه»
ِن الْق ُْر َ
َ «-7و إ َ
الظ ُل َم ُ
َضي غ َ
(نهج البالغه ،خطبه)18
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برحسب صحبتهايي كه در جلسه قبل داشتيم ،يكچنين ايدئولوژي براي
اينكه از چنين تواني برخوردار باشد ،بايستي در ذات خود از قابليت تطابقي الزم
برخوردار بوده باشد (اشاره ميكنم كه حاال تا حدودي معناي تطبيق را درك
كردهايم و انشاءاهلل كه از سوءتفاهم نسبت به آن جلوگيري خواهد شد) .گو اينكه
ما در اين جاي بحث درصدد دفاع و طرفداري قاطع و استداللي از اسالم نيستيم؛
ولي بههرحال ميخواهيم ببينيم كه جواب چيست ،تا بعد زمان قضاوت برسد.
جواب ،مسأله اجتهاد است ،يعني در حيطه محكمات ،اصول اساسي ،چارچوبهاي
تغييرناپذير ،ديناميزم و تحرك الزم از اين طريق تأمين خواهد شد .بهعبارت ديگر،
درحاليكه محكمات در قرآن ،اصول ثابت هستند؛ متشابهات به معنايي ، 8رمز

ديناميزم ،پويايي و هميشه جواني مكتب را ارائه ميدهند .در مورد متشابهات،
االن قصد بحث نداريم .معناي گسترده آن هم ،چنانكه اشاره كردم ،بهطوركلي و عام،
بخشهاي ناهويدا يا ناشناخته وجود و بهطور اخص ،طبيعتًا يكسري مسائل اجتماعي
را دربرميگيرد.
پس درحاليكه محكمات رمز استواري هستند ،رمز عدم انحراف
هستند ،رمز محكوميت تجديدنظرطلبي هستند؛ با متشابهات ميتوان از
طريق اجتهاد به استقبال مسائل ناشناخته و پيچيدگيهاي جديدالحصول

رسيد .پس مقدمتًا نتيجه بگيريم كه تفاوت بسياري بين يك برداشت ديناميك،
با تعابير استاتيك و ايستا از قرآن وجود دارد .طبيعتًا منظور ما از برداشتهاي پويا،
زنده ،خونگرم و شاداب ،تفسيرهاي انحرافي يا بدعتگذاري يا تحميل نظرات و
ديدگاههاي طبقاتي مشخصي به قرآن نيست .اجازه بدهيد آيه 7سوره آلعمران
را بخوانم ،روشن خواهد شد:
ات ُه َّن أُ ُّم الْ ِكتَ ِ
اب
ُّح َك َم ٌ
اب ِم ْن ُه آيَ ٌ
« ُه َو الَّ ِذ َي أَن َز َل َع َل ْي َك الْ ِكتَ َ
ات م ْ
ات»
َوأُ َخ ُر ُمتَ َشابِ َه ٌ
 -8چون معني متشابهات خيلي گسترده است.
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«او كسي است كه كتاب را بر تو فرستاد ،كه در آن آياتي هستند ،محكمات،
محكم ،استوار ،فناناپذير ،كه اينها مادر كتاب يا سرچشمههاي كتاب هستند ،و
بخش ديگر آنهم متشابهات»

ون َما تَ َشابَ َه ِم ْن ُه ابْتِ َغاء الْ ِفْتـنَ ِة
ِم َزيْ ٌغ َفـَيـتَّبِ ُع َ
« َفأَمَّا الَّ ِذ َ
ين في ُقـ ُلوبِه ْ
َوابْتِ َغاء تَْأوِي ِل ِه»
«پس كساني كه در دلشان كجي هست ،از متشابهات براي فتنهگري،
فتنهانگيزي ،استفاده ميكنند».

و در رابطه با تأويل و تفسيرش:

الر ِ
ون آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل
ون ِفي الْ ِع ْل ِم يَـقُولُ َ
اس ُخ َ
« َو َما يَـ ْع َل ُم تَْأوِي َل ُه إِالَّ ال ّل ُه َو َّ
9
ِّم ْن ِعن ِد َربِّنَا َو َما يَ َّذ َّك ُر إِالَّ أُ ْولُواْ األلْبَ ِ
اب»

«درحالي كه تعابير واقعي اينها را جز خدا و رسوخكنندگان در علم كه ميگويند
ما در تماميت ،در كليت به آن گرويديم ،نميدانند ،و اين نكته را ،مگر صاحبان
خردهاي ژرف متذكر نميشوند».

مطابق اين آيه كه بر سر آن بحثهاي بسيار زيادي بوده ،هست و باز هم خواهد
بود ،آن كساني كه دچار انحرافاتي هستند ،رسوبات طبقاتي ،مهر و كين هاي
شخصي و ...تأويل و تفيسر و برداشتهاي آنها نه منطبق با «امالكتاب» ،نه منطبق
با «محكمات» و نه در چارچوب آن ،بلكه بهعكس ،ناقض و برخالف آن است.
يعني نه در جهت تكامل ،بلكه يا ضدتكامل يا گرايشي به جانب ضدتكامل است.
حال آنكه برداشت درست در چارچوب همان اصول و همان بنيادها ،همان
«مادركتاب»ها كه خدا بر آن ،به نيكوترين صورت آگاه است؛ در جريان و در مسير
پيشرفت آگاهي و شناخت ،بر عهده و تعهد عناصر آگاه ذيصالح و انقالبي است.
يعني آنهايي كه آگاهي ،شعور و توانايي ايدئولوژيك كافي ،و اشراف و سلطه بر آن
اصول را دارند .همچنانكه در جريان تكامل بيولوژيك ،با اشراف به اصول آن ،با
اشراف به محكمات آن ،ميتوانيم تشخيص دهيم كه يك نوع و پديده جديدي
 -9سوره آلعمران ،آيه7
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كه ميآيد ،پايينتر يا باالتر است .اين اشراف در حيطة ايدئولوژي بهمعناي دقيقش،
مفهوم «فقاهت» را دارد ،كه خود قرآن در اينجا دقيقًا روشن كرده است:
«راسخون فيالعلم» ،آنهايي كه رسوخ در علم دارند ،نه علم سطحي ،نه
شناختهاي صوري ،بلكه عميق .چرا كه شناخت عميق ،شناخت در ماهيت يك
شيئ ،امكان فريفتهشدن انسان به نمودها ،به ظواهر و سطح قضايا را منتفي
ميسازد .رسوخ در علم ،يعني جوهر اشيا را فهميدن و بر آن دست يافتن.
بنابراين ،آنهايي كه بر اين مسائل اشراف ندارند ،از قضا آنهايي هستند كه
برداشتهايشان غلط است و اگر تالشي براي بهدستآوردن چنين برداشتهايي
بكنند ،تالش براي اينكه آن اصول عام را االن پياده كنند يا تشريح نمايند ،در
يك جايي آن «زيغ» و كجي قلب ،چه فردي و چه طبقاتي بيرون خواهد ريخت.
حال آنكه اگر رسوخ كافي تأمين شده باشد ،در هر مقطع و در هر برهه از
زمان ،حقايق جديدي كشف خواهد شد كه در همان چارچوب است ،به شرطي كه
ما در تماميت و كليت ،به آن اصول و كاركردهايشان آگاهي و اشراف داشته باشيم.
درست به همين دليل است كه در پايان آيه تأكيد روي اين است كه متذكر اين
مطلب نميشوند ،مگر «الواااللباب»؛ كساني كه به لب ،هسته و جوهر اشيا آگاهي
و شناخت پيدا كردهاند .بنابراين ميخواهيم نتيجه بگيريم كه :از طريق نهادي
به نام اجتهاد (كه معلوم شد صرفاً برعهده چه كساني است) ،پويايي
و شادابي مكتب ـ خالصهتر بگوييم ،در رابطه با چيزهايي كه تابهحال
گفتهايم ـ تطابق آن ،تطابق تكاملي آن با شرايط متغير ،حفظ خواهد شد.10

قرآن در سوره زمر در اينباره ميگويد:
َّ
«الل ُه نَـ َّز َل أَ ْح َس َن الْ َح ِد ِ
يث ِكتَاباً ُّمتَ َشابِهاً َّمثَانِ َي»

«خدا بهترين گفتارها را فرستاد ،كتابي متشابه ،مثاني ،منعطف ،قابل تطبيق،
قابل برگرداندن و پيادهكردن».

-10نظر به اهميت مطلب ،كتاب «چگونه قرآن بياموزيم (ديناميسم قرآن)» از انتشارات «سازمان
مجاهدين خلق ايران» در اين قسمت حتمًا بايد مطالعه شود بهخصوص صفحههاي  16تا 52
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يعني به اين دليل «احسن» است ،نيكوترين و بهترين است ،كه متشابه است
و مثاني ،و از درك اين مسأله است كه:

ين يَ ْخ َش ْو َن َربَـ ُه ْم»
«تَـق َ
ْش ِع ُر ِم ْن ُه ُج ُلو ُد الَ ِذ َ

11

«مو بر اندام آنهايي راست ميشود كه خشيه پروردگار تكاملبخش خود را دارند».

چرا كه به حقانيت آن پي ميبرند ،چرا كه به قدرت تطابقي آن پي ميبرند،
چرا كه به توان مسأله حلكردن آن پي ميبرند و بنابراين به آن ايمان ميآورند.
آيا اين پيبردن و دريافت ،در ذهنيات ،درون مبل راحت و در كنج انزوا
امكانپذير است؟ مطلقًا نه! صرفًا در جريان عمل انقالبي است كه زيغها و
كجيهاي انسان فرو ميريزد ،و اين مبنايي است ،شرطي است الزم ،براي اينكه
بتوانيم برداشتهاي درستي داشته باشيم.
به همين ترتيب بود كه براي سازمان ما در حين عمل انقالبي ،بهرغم
برداشتهاي رايج طبقاتي و انحرافي ،بهرغم همه زنگارهايي كه در طول
ساليان و طول اعصار بر چهره مكتب نشسته بود ،كشف بزرگي حاصل

شد؛ كشف ديناميزم انقالبي قرآن! ...نه از سر توجيه و خود راضيكردن،
بلكه از سر فهم ،آن فهم راسخي كه بايستي بعدها فرصت كنيم ،بهطور كاملتر و
مشروحتر ،در باب اجتهاد صحبت كنيم .فع ً
ال اين مقدار را به اين مناسبت اشاره
كرديم كه در رابطه با توان تطابقي سيستمهاي فكري و عقيدتي ،ببينيم اسالم
چطور مسأله را براي خودش حل كرده يا جواب داده است.
از آنجا كه كلمه تطبيق يا اين قاعده اساسي تكامل كه از آن صحبت كرديم،
ميتواند با خيلي چيزها مشتبه شود ،سادهسازانه قياس شود و سوءتعبير و سوءتفاهم
برانگيزد؛ اجازه ميخواهم كه با هم درباره تفاوتهاي اين تطبيق با ساير چيزهايي كه
ممكن است با آن مشتبه شود ،مقداري صحبت كنيم.
 -11سوره زمر ،آيه23
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 .2تفاوت تطبيق با تجديدنظرطلبي
مسأله تطبيق ميتواند بهسادگي قرين و نزديك با تجديدنظرطلبي شود .چرا
كه وقتي از پايداري يك سيستم عقيدتي صحبت كرديم ،شرط آن اين بود كه
با كل جهان ،با ناموس آفرينش و خلقت سازگار باشد .بنابراين ميخواهيم اين
امكان را رد كنيم كه مث ً
ال وقتي از قدرت تطابقي اسالم صحبت ميكنيم ،كسي
نتواند ادعا كند كه من با شرايط موجود تطبيق دادم ،جوابش چنين شد؛ چرا كه
چهبسا اين تطبيق ،تجديدنظرطلبي باشد .يعني آن «امالكتاب» يا اصول اساسي
را نقض كرده باشد.
ما از دگماتيزم صحبت كرديم ،قشريت ،انجماد ،س ّنتگرايي محض و عدم توجه
به شرايط را محكوم كرده و صحبت از ضرورت انعطاف كرديم ،كه اين بهجاي
خودش درست است ،ولي بايد مرزهاي آن را مشخص كرد كه چه وقت يك
انعطاف ،ديگر تجديدنظرطلبي خواهد شد ،ديگر اصول را خدشهدار خواهد كرد.
ابتدا بايد توضيحي در مورد انعطاف اصولي و غيراصولي يا به بيان ديگر،
انعطافهاي تاكتيكي بدهم .فرض كنيد در همان مثال كوهنوردي ،بهطور
استراتژيك ،هدف ما رو به باال است ،بهسمت قلّه است ،يعني صعود ميكنيم.
ولي چهبسا اين صعود در جايي ما را ملزم كند كه دور بزنيم .اگر لحظهيي را
كه دور ميزنيم ،از ساير لحظات ماقبل و مابعد آن بخواهيم جدا كنيم ،ما رو به
پايين ميرويم و پشت ما به قلّه است ،ولي همين انعطاف تاكتيكي براي صعود
به قلّه الزم است .اين يك انعطاف موضعي و تاكتيكي است .اين انعطاف نهتنها
غلط نيست ،بلكه بسيار الزم است؛ مثل جنگ و گريز ،جلو رفتن و عقب آمدن
در صحنه جنگ.
آنقدر اين الزم است كه اگر ما اين انعطاف را در جايي كه الزم است ،نشان
ندهيم ـ در فروع و در تاكتيك ـ حتمًا از اصول و استراتژي مايه خواهيم گذاشت،
يعني از آن خرج خواهيم كرد .اگر در جايي كه الزم است دور بزنيم تا بعد بتوانيم
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باال برويم ،دور نزنيم؛ حتمًا به انحراف خواهيم رفت .يعني ديگر به قلّه نزديك
نخواهيم شد .اينها چيزهايي است كه مورد قبول همه است ،ولي صحبت بر سر
مرزهاي اينها است ،اينكه كجا يك انعطاف ،ديگر غيراصولي خواهد بود؟ يعني
غلط ،كه به ضدخودش منجر شود؟ و كجا به همين قياس ،هنگامي كه صحبت از
تطبيق ميكنيم ،ديگر تطبيق نيست ،تجديدنظرطلبي خواهد بود؟ چون هر كسي
ميتواند از انعطاف صحبت كند .فرض كنيد من اصول را دارم كش ميدهم ،مث ً
ال
آن را به حساب خودم ،منطبق ميكنم ،ولي در كجا اين كش دادن و تعميمدادن،
ديگر ميشكند و پاره ميشود؟
اينجا است كه بايد تفاوت تجديدنظرطلبي را به دقت با تطبيق تكاملي كه از
آن صحبت كرديم ،توضيح بدهيم .يعني ميخواهيم بگوييم ،براي اينكه تطبيق
با چسباندن ،توجيه كردن و وصل غيرمرتبط چيزها به هم اشتباه نشود ،به چه
چيزهايي بايستي توجه كنيم .چرا كه اين مسألهييست كه زياد پيش آمده است.

فيالمثل در يك زمان ،در تاريخ اسالم ،ميبينيم كه اسالم را با افكار
يوناني تطبيق دادند ،با منطق صوري.
در اينجا الزم است ما پايههاي منطق قرآن را بشناسيم؛ اينكه در
برخورد با جهان عيني ،آيا قرآن با منطق صوري و استاتيك برخورد ميكند
يا نه .اگر جواب مثبت باشد كه هيچ ،ولي اگر جواب منفي است ،يعني اگر در

مسائل دنياي عيني ،برخورد قرآن مشابه برخوردي با منطق صوري نيست ،ديگر
نميتوان آن را با افكار يوناني تطبيق داد.
يك زمان نيز نظرات بطليموس را با قرآن تطبيق ميدادند ،اگر ما باز آن
«امالكتاب» را درست بشناسيم ،محكمات را درست بشناسيم ،مث ً
ال اين را بدانيم
كه آيا منطق قرآن ـ در مورد جريان تكاملي ،كه صحبت آن را كرديم ـ روي
تكامل است يا غيرتكامل ،روي تبدل است يا روي ثبات و«فيكسيسم»12؛ در

-12فيكسيسم يا ثبات انواع ،بر اين اصل مبتني است كه انواع موجودات از ابتدا به همين شكل امروزين
وجود داشتهاند ،و هيچ تغيير و تكاملي در كار نبوده است.
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اينصورت قضايا روشن خواهد شد.
پس اين نتيجه را ميگيريم كه هر نوع تطابق ،در چارچوب همان پايهها و
اصولي كه تطابقپذيرنده هستند ،درست است و حقانيت دارد ،در غير اينصورت،
آن اصول را نقض كرده و ديگر نميتوان آن را بهمعناي موردنظر ما ،تطابق تكاملي
گفت .اگر اين را رعايت نكنيم ،اگر اصولي را كه آن مجموعه ايدئولوژيكي يا
فكري يا هر مجموعه ديگري ،بر روي آن استوار شدهاند ،نفهميده ،و عدم
خروج از حيطه آن اصول را مراعات نكنيم؛ الجرم يكي از همان اصول يا
پايهها را خواهيم شكست و بعد ،از آن چارچوب بيرون خواهيم رفت ،و
همين نفيكردن يك اصل تجديدنظركردن و تجديدنظرطلبي است.

وقتي صحبت از اصول و پايههاي ثابت ميكنيم ،همچنانكه در تكامل
بيولوژيك بهروشني نشان داديم ،با وجودي كه انواع فرق ميكنند (از ماهيها،
ذوحياتين و ...تا انسان) ،ولي در تمام اين مراحل چيزي مثل رشته سرخي در
تمام طول مسير ميدود و خود را نشان ميدهد و همهجا هم هست ،اين ،اصل
«تطبيق» است كه دائمًا خود را بيشتر ظاهر و بالغ ميكند .مث ً
ال دستگاههاي
تطابقي و تجهيزات انطباقي انسان ،بسيار كاملتر از حيوانات است.
بنابراين ابتدا ما يك چارچوب قرار ميدهيم ،يا كشف ميكنيم؛ اصول پايهيي
را كشف ميكنيم ،و اگر شيئ در جريان حركتش ،در جريان تطابقهاي بعدي
از آنها خارج شد و مرزها را شكست ،ديگر نميتوان گفت كه اين همان است
(مث ً
ال پويايي پيدا كرده يا تطابق پيدا كرده و )...همچنان كه گفتم ،در تكامل
بيولوژيك ،ما بر مبناي اصل تطبيق ،انواع و موجودات مختلف را يكي بعد از
ديگري ،پشتسرهم قرار داده و بررسي ميكرديم كه كداميك برتر ،باالتر و
مسلّط تر است .مث ً
ال ميديديم هر موجودي كه در مقابل محيط ،واكنشهاي
سلطهيابندهتري داشته باشد ،آن مسلّط تر است.
در سال  1859داروين کشف کرد كه گونه هاي مختلف زنده ،در روندي
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تكاملي ،از گونه هايي ديگر به وجود آمده اند .بدين ترتيب ،اصل تبدل انواع در
برابر انسان نمايان شد.
هم چنين دنياي دانش دريافت كه راز ماندگاري برخي گونه ها و نابودي
گونه هايي ديگر ،در این است که گونه هايي مي توانند ماندگاري خود را حفظ
كنند كه در برابر شرايط بيروني ،خود را سازگار كنند.
زيست شناس انگليسي ،توماس هاكسلي 13در اين رابطه گفته بود:
«تنازع بقا منجر به از بين رفتن آنهايي مي شود كه براي سازگاري با شرايط
زيست خويش كمتر مجهز هستند .آنها كه نيرومندتر هستند  ...غير منطبقها را از
صحنه حذف مي كنند».
بدين ترتيب ،روشن مي گردد كه جوهر ماندگاري و برتري در دنياي بيولوژيك،
در توان انطباق و سازگاري هرگونه ،با شرايط و محيط مشخص مي شود.
بعبارت دیگر ،جوهر تكامل بيولوژيك تطبيق تكاملي با شرايط و محيط است.
يادمان هست كه قرآن توصيه كرده بود« :والراسخون فيالعلم» ،كساني كه
لب ،جوهر و ماهيت اشيا را بشناسند!
به اين ترتيب ما در پروسه تكامل بيولوژيك در ماهيت و جوهر تكامل رسوخ
كرديم و لذا ديگر هيچكس نميتواند ادعا كند كه فيل مث ً
ال از شامپانزه متر ّقي تر يا
باالتر است؛ ولو اينكه هيكلش خيلي بزرگتر است ،ديگر امر بر ما مشتبه نخواهد
شد .كما اينكه هيچكس نميتواند شامپانزه را با انسان قياس كند .شامپانزه ها
ممكن است خيلي كارها انجام بدهند كه با كار اطفال انساني تقريبًا شبيه باشد،
ولي ما به جوهرها پي بردهايم و ديگر اشتباه نخواهيم كرد ،پي بردهايم كه مث ً
ال
عملكرد انسان آگاهانه است و عملكرد شامپانزه اص ً
ال اينطور نيست.
پس فرق تطبيق تكاملي ـ تطبيق مورد بحث ما ـ با تجديد نظرطلبي هم در
همينجا است؛ آن اصول پايهيي نبايد نقض شوند و نبايستي از حيطهشان خارج شويم.
1895-1825 ،Thomas Huxley -13
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اگر در مكتبي اصل اساسي توحيد است و اعتقاد به خدا ،حركت هر
چيزي به جانب آن است و تكامل را در مسير و سمت آن ميبيند؛ بنابراين
دفاع كردن از انحصار وسايل توليد ـ انحصارطلبي وسايل توليد ـ و دفاع
از آرمان سودپرستي ،طبيعتاً متناقض با آن اصل است و آن را شكسته
است .تئوريسينهايي هم كه تحت نام آن مكتب ،از اين آرمان دفاع كنند،
يا صادق نيستند ،يا اگر هم صادق باشند ،جاهلند ،و بههرحال ،از حيطه آن
خارج هستند.

مثال ديگر :اگر ما بخواهيم ماترياليست باشيم و بهطور ناب هم به آن وفادار
بمانيم ،جبراً بايستي همه تحوالت اجتماعي را تمامًا و بهطور تام ،به عامل
اقتصادي و عامل اكونوميك نسبت دهيم .يعني رابطه هر فكر ،مكتب ،تحول و
انقالبي را صرفًا با عامل اقتصادي نشان دهيم ،اينكه چطور اين تحول از آنجا
جوشيده است .ولي اگر فيالمثل براي عنصر آگاه ،براي عنصر پيشتاز و براي
سازمان پيشتاز ،نقشي مستقل از آن خاستگاه مادي ،قائل شويم ،ديگر چارچوبمان
را شكستهايم ،ولو اينكه بگوييم ،نشكستهايم.
با ّ
تفكر ماترياليستي ـ اگر من مدعي ماترياليسم هستم ـ بايستي بتوانم نشان
بدهم كه تمام اديان توحيدي (مث ً
ال اسالم) ،از شرايط اجتماعي ،از زندگي مادي و
زندگي اقتصادي زمانشان جوشيدهاند .اگر توانستم كه خيلي خوب ،شما بايد قانع
بشويد .اما اگر جايي گير كردم و بعد خواستم توجيه غيرقابل قبولي ارائه كنم ،در
اينصورت پايهها را شكستهام ،در پايههاي ّ
تفكر خودم ،تجديدنظر كردهام؛ مگر
اينكه ـ همانطور كه گفتم ـ فيالمثل به تمام و كمال بتوانم نشان بدهم ـ البته
اگر توانستم ـ كه بله ،در دوره گذار از جامعه قبيلگي به تمدنهاي اوليه ـ يا با هر
استدالل ديگري كه رايج است ـ مكتبي به اين نام جوشيده است و حرفهايش
هم اين است .براي اينكه روشن شود ،مثالهاي ديگري ميزنيم:
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مسأله جهش ،مفهوم معكوس آن از نظر سياسي ،گذار مسالمتآميز در صحنه
اجتماع و سياست است .اگر ما جهش و انقالب را بهعنوان يك اصل عام و
فراگير در دنياي عيني ،چه در صحنه طبيعت و چه در صحنه اجتماع ،قبول
داريم ،ديگر اگر بگوييم كه ميتوان ارتجاع را بهطور مسالمتآميز از پا

در آورد ،تجديدنظرطلب هستيم .براي اينكه ،اختالف و تضاد ما با ارتجاع،
يك تضاد متعارض است و در تحليل نهايي با گفتگو ،صحبت و ...حل نميشود.
اگر بگوييم بهطور مسالمتآميز ميتوان انقالب كرد ،يا معني انقالب را
نفهميدهايم يا خيلي ساده ،تجديدنظرطلب هستيم.
خيليها ميخواستند تحول در ايران آرام پيش برود .چون نميخواستند كه
انقالب شود ،نميخواستند كه تودهها مسلح شوند ،به صالح آنها نبود! انتقال
از نظر آنان بايستي مسالمتآميز باشد! بله ،انتقال مسالمتآميز قدرت ممكن
بود ،ولي ديگر انتقال انقالبي نبود .تازه ،از آنچه هم كه شد ،بسيار بسيار كمتر
راديكال ميبود .ولي تودهها كار خودشان را كردند و تا آنجايي كه توانستند،
مسلح شدند و راديكاليسم و تعميقي كه بعداً انقالب پيدا كرد ،ناشي از آن بود.
بنابراين ،به تمام آنهايي كه به گذار مسالمتآميز معتقدند و اينكه در جامعه،
انقالبي بهمعناي واقعيش بشود و مسالمتآميز هم باشد ـ و اين را تئوريزه هم
كردهاند ـ خيلي ساده ميتوان گفت :تجديدنظر طلب هستند! چرا كه آن اصل را
نقض كردهاند.
اگر آنها از اول صحبت از جهش و انقالب نكرده بودند ،خيلي خوب ،قابل
قبول بود؛ ولي اگر كردند ،ديگر نبايد اينجا آن را نقض كنند.
به همين ترتيب در ادامه بحثمان ،بايستي تفاوت تطبيق را با تسليمطلبي و
سازشكاري بازگو كنيم.
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 .3تفاوت تطبيق با تسليمطلبي و سازشكاري
با تمام صحبتهايي كه تابهحال كرديم ،ديگر پيداست كه هنگام تغيير شرايط،
دست آخر دو راه يا دو مسير براي موجود ،پديده يا سيستم متصور نيست؛
يا تطبيق با شرايط كه مظهر رابطه و پيوندي بسيار عاليتر بين موجودات و

محيط است ،يا سرانجام ،توقف ،بنبست و نابودي است .كمااينكه ديديم
وقتي مردابها خشك شدند ،آن موجودات ،آن ماهيهاي اوليه ،يا بايستي بهحدي
ميرسيدند كه با محيط جديد ،يعني خشكي (محيط هوازي) تطبيق كنند و اندام
تنفسي خاص آن را داشته باشند تا بتوانند زنده بمانند ،يا مرگشان حتمي بود .اين،
آن منطق خدشهناپذير طبيعت است .همان كه«ففر» گفته بود:
«آينده متعلق به چيزهاي نرمتر و انعطافپذيرتر است ،متعلق به چيزهايي
است كه تطبيق مييابند و غلبه ميكنند و در برابر تغييرات و دگرگونيهاي
14
محيط يا تغييردادن خويش مقاومت ميورزند».

اين همان مفهوم يگانگي و وحدت هرچه باالتر و روزافزونتر ارگانيسم و
محيط است .و اينگونه بود كه ما سرگذشت نوآوريهاي مستمر جريان تكامل را
تعقيب كرده و ديديم كه اساسًا تكامل چگونه با تطابق روزافزون مترادف بود.
ديديم كه چگونه با گذار از ماهيها به دوزيستان ،خزندگان ،پرندگان و سرانجام
پستانداران ،سلسله اعصاب الينقطع توسعه و تفصيل پيدا كرد و سرانجام با تمركز
بافتهاي عصبي ،مغز تشكيل شد و عكسالعملها دقيقتر شد .مخ مكاني شد براي
تمركز اخبار و عالئم ،با دستگاههاي تقويتي حساس و اندامهايي براي مخابره
و دريافت پيامها .هر آنچه كه عدم آرامش در ارگانيسم پديد ميآورد ،باعث
فرستادن عالئم و اخبار به مخ ميشد ،مث ً
ال خطر ،امواج ،نور ،صداهاي زيرآب
و تغييرات حادث در محيط و ...تمام اينها عالئمي توليد ميكردند كه به مخ
ميرسيد ،و مخ آنها را دريافت كرده ،و تجزيه و تحليل ميكرد .به اين ترتيب ،از
 -14كتاب «از كهكشان تا انسان» ،جان ففر ـ صفحه170
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جهان بيروني مطلع شده ،هم بهنفع تنظيم جهان دروني بدن و هم تنظيم كل
بدن با جهان بيروني ،استفاده ميكرد.
مث ً
ال ،وقتي كه عالئم يا فرمانهايي براي ماهيچهها ،براي دم يا براي بالهها
صادر ميكرد ،جواب آن را دريافت ميكرد كه آيا از اين اوامر تبعيت شده يا نه؟
آنگاه ،باز عالئم بيشتري براي عضالت ميفرستاد ،جوابهاي بيشتري دريافت
ميكرد و بهطور مسلسل اين پرسش و پاسخ تكرار ميشد و باالخره جانور با
تطابق خودش با محيط ،بقا و رشد بعديش را تأمين ميكرد ،ميكوچيد ،ميجنگيد،
ميگريخت و...
بنابراين جوهر انطباق و وحدت ،غلبه بر شرايط و استقامت هرچه بيشتر
در مقابل شرايطي است كه ميخواهند اسير و خرد كنند ،و لذا رها شدن از
جبرها ميباشد .نتيجه اين است كه اساساً و بنياداً تطبيق مورد بحث ما،
با تسليمطلبي و سازشكاري متفاوت است.

معني انطباق نه تندادن به ذلت ،خواري ،حقارت و نابهسامانيهاي تحقيرآميز
ميباشد ،بلكه كوچ و گريز بود ،و بعد هم ديديم كه در انسان نتيجه تطبيق خيلي
بيشتر است .به بيان ديگر ،طراوات و شادابي بود ،نه خواري ،ذلت و پريشاني.
آنهايي كه تطبيق ميكنند به قول قرآن:

ين أَ ْح َسنُواْ الْ ُح ْسنَى َو ِزيَا َد ٌة َو َال يَـ ْر َه ُق ُو ُجو َه ُه ْم َقـَتـ ٌر َو َال ِذلَّةٌ»
«لَِّّل ِذ َ

15

«بر آنهايي كه نيك هستند زيادگي و وفور متصور است و هيچوقت بر چهرة
آنها ،گرد پريشاني ،خواري ،تسليم و ذلت نخواهد نشست».

كوچيدن فعال از شرايط و جو كاهنده ضدتكاملي
گفتيم كه «انطباق» ،كوچ و گريختن از ظلمت ،حقارت و ناتواني ،به جانب
روشنايي ،اقتدار و توانمندي است .جنگي بيپايان و دائمي ،انقالبي مستمر و
 -15سوره يونس ،آيه26
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طوالني ،سركشي و شورشگري در برابر هر آنچه كه مانع راه تكامل است.
پس آينده ،هيچگاه از آن تسليمطلبان و سازشكاران نبوده ،و نخواهد
بود؛ آنها كه سرخم ميكنند و آنچه را ناحق و باطل است ،ميپذيرند.
بهعكس ،آينده از آن كساني است كه بهطور انقالبي ،تطبيق ميكنند،
يعني عليه شرايط حقارتبار ميشورند؛ نه مال آنهايي كه تن ميدهند.

اجازه دهيد مثالي بزنيم:
هنوز چند صدميليون سال به ظهور انسان باقي مانده است ،در مرحلهيي از
تكامل هستيم كه يكي از ابتدايي ترين جانوران دريايي ،آبدزدك دريايي ،پيشتاز
است ،جانوري كه تا حدي مث ً
ال شبيه به گوجهفرنگي است ،ولي سخت حادثهجو
است .او به تختهسنگها ميچسبد ،با مژگانها و مويچهها ،مويچههاي جنبان،
خودش را با حركات متوازن اين طرف و آنطرف ميكند .تغذيهاش از اين طريق
است كه آب را به درون كيسهيي ـ حفرهيي معد ه مانند ـ فرو ميبرد .باكتريها و
مواد غذايي آب به پوشش آن كيسه ،به جدارهاي داخلي ميچسبند ،بعد بقيه آن
را بيرون ميدهد.
خوب ،اگر وضعيت به همين قرار باقي بماند ،در آينده چه خواهيم داشت؟هيچ!
ولي جريان تكامل از كنار اين جانوران ،بهخصوص بزرگساالن رد ميشود؛ آنجا
متوقف نميشود .جوانترهايي هستند كه شورشي تر هستند ،آنچنان ميلي به
چسبيدن به همان وضعيت اوليه ،يعني وضعيت راكد تختهسنگ را ندارند .آنها در
مسير جريان قرار گرفتن را بهتر ميپسندند؛ آخر آينده متعلق به آنها است! پس
اطراف خودشان را بيشتر درمينوردند و كمي بيشتر از بزرگساالنشان از ماجراها
استقبال ميكنند« .الرو» 16اين آبدزدك ،چيزي شبيه نوزاد قورباغه است ،دم
درازي دارد كه با حركت آن راه خودش را به جلو باز ميكند.
اين الروها ،اين كرمينهها به باالي آب ،بهسمت نور حركت ميكنند ،و در
Larva -16
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اين جريان ،خيلي هم كشته ميدهند .البته كساني كه از كشتهشدن ميترسند،
جايشان در قعر آب است ،بايستي برگردند .آبدزدكهاي مؤقر و جاافتاده ،تمايلي
ندارند كه بهسمت نور بيايند و طبعًا آنهايي هم كه وسط كار جا زده و برميگردند،
اميد است كه آبدزدكهاي خيلي مؤقر و جا افتاده و مطنطني از كار در بيايند!
بهعبارت ديگر ،در بين اين «الرو»ها ،معدودي پيدا ميشوند كه ميلي به
بازگشت به قعر آب ندارند .17البته در زادگاه و در آشيان و خانه شخصي ،خوش
ميگذرد ،رفاه بالنسبه و راحتي هم هست .ولي چه ميشود كرد ،بعضي از اين
الروها ،بعضي از اين كرمينهها ،به رسم نياكان گردن نميگذارند ،كنجكاوتر
از ديگران ،يك قدري فضولتر هستند ،آنچنان كه معمو ًال جا افتادهها و شيوخ
قوم خوششان نميآيد .اطراف آشيانه را بيشتر درمينوردند و بهاصطالح امروز
ما بيشتر پرسوجو ميكنند .گاه در سوراخي سرك ميكشند .مسافتهاي
بيشتري را طي ميكنند ،بهنحوي كه براساس س ّنت آبدزدكها ،اينها همان
جوانهاي فريبخوردهاند! كه جز خرابكاري كاري ندارند ،آخر بهس ّنتهاي موجود
پشتپا زدهاند ،چرا كه مثل آبدزدكهاي قديمي ،بهاصطالح ،به وقار و به سكون
گرايشي ندارند .بهخصوص كه بسياري از اينها در وسط راه كشته ميشوند
و اسباب زباندرازي بزرگترها را فراهم ميكنند .ولي تكامل گوشش به اين
حرفها بدهكار نيست.
از همين طريق و در جريان همين كش و قوسها است كه اين انواع ،اين
جانداران طي تكامل تدريجي خودشان به انواع جديدي تبديل شده و تكامل
پيدا ميكنند.
اگرچه خيلي از آنها كه رسم شناوري آموختند و خانه را ترك كردند ،ديگر
هرگز به خانه برنگشتند ،18ولي امروز ما ميدانيم كه آنها نه بهدنبال يك فريب،
بلكه در جادهيي گام گذاشتند كه انتهايش انسان بود .پس ميتوان گفت آنها در
 -17به داليل علمي آن فع ً
ال كاري نداريم.
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عين حركت بهسمت نور ،نه يك فريب و نه يك رويا ،بلكه يك آرمان را تعقيب
ميكردند ،و آن انسان بود (البته آن روز كسي نميدانست) .اين نوزاد چيزهاي
جديدي در همان دمي كه صحبتش را كرديم ،داشت؛ كه در آينده آن را به يك
موجود شناگر و دريانورد با باله و آرواره و دندان تبديل ميكرد .زمان زيادي طول
نميكشد ،فقط دويستميليون سال بعد ماهيها در صحنه حضور پيدا ميكنند كه
سلطان درياها هستند.19
اگر آن الروها هنوز در آن قعر ،به تختهسنگها و آشيان شخصي چسبيده
بودند ،ما نه ماهيها را داشتيم و نه امروز فرزند انسان را كه سلطان جهان است؛
چرا كه ميدانيم بعداً ماهيها از دريا بيرون آمدند .اگر آن مقدمات نميبود ،بعدها،
انسان هم از درياي وجود پا بيرون نميگذاشت ،و در همان وضعي ميماند كه
در آنجا بود.
بله ،آنموقع و در آن درياي زندگي ،اين كرمينههاي كوچك ،ماده خاصي
براي ساختمان و پيدايش سلسله درازي از طرحهاي نو بودند .چرا؟ براي اينكه
اين شورشيها خصلت جديدي داشتند؛ در سراسر طول دم ،ميله نازك ساخته شده
از يك غضروف غيرقابل انعطاف بود كه اين موجود كوچك را در شناكردن كمك
ميكرد .اين غضروف ،نخستين اثر چيزي بود كه بعدها و بعدها در موجودات
بسيار تكامليافتهتر ،بهصورت استخوان تيره پشت ،تجلّي كرد و در نهايت تكامل
خودش مركزي براي رشتههاي عصبي شد.
اين داستان هميشگي تكامل است ،داستان ماهيهاي بهاصطالح
سياه كوچكي كه همه رنجها ،دربهدريها و تهمتها را در زمان خودشان،
بهجان ميخريدند ،ولي حامالن راستين تكامل بودند كه با شوريدن و
تسليمنشدن به وضع موجود ،آبگير را ترك ميكردند تا به دريا بپيوندند.
و اين مفهوم تطبيق است و نه تسليمشدن و تندادن به شرايطي كه آنها
را احاطه كرده بود.
 -19مضمون از صفحه 223كتاب « از كهكشان تا انسان»
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تطبيق بهمثابه يك مبارزه سرسخت و دائمي ،هيچ مشابهتي با تسليم
و سازش ،با مصلحتگرايي و عافيتجويي ندارد؛ تفاوت خيلي زياد است.

در يكي ـ در تسليمطلبي و تندادن به شرايط موجود ـ «خود» حفظ ميشود و
در آن يك ،در بسياري موارد «خود» فدا ميشود .به اين دليل است كه در اين
راه ،در اين دين تكاملي ،پناهبردن به جاهاي امن و امان ،و پناهگرفتن در كرانهها
حرام است.

مفهوم انقالبي هجرت
خوب است همينجا به مفهوم انقالبي «هجرت» ،يعني كوچكردن فعال از
شرايط و جو كاهنده ضدتكاملي ،جوي كه ادامه دادن در آن ،ضدتكامل را رشد
ميدهد و بهنفع تكامل نيست ،اشاره كنيم .اگر بين تنآسايي ،تنبلي و راحتطلبي
با تطابق تكاملي تفاوت قائل باشيم ،ديگر آشكار خواهد بود كه مفهوم هجرت
انقالبي با گريز از ميدان معركه فرق دارد.
جوهر هجرت نه صرفاً يك بعد و فاصله مكاني گرفتن با كانون حادثه،
حذر كردن از فداكاري و ايثار ،بلكه دقيقاً خطركردن و بيشتر فداكردن است.

تفاوت هجرت پيامبر با اصحابش در صدر اسالم ،با راحتطلبي و عافيتجوييهاي
بهاصطالح هجرتنمايانه امروز در همين است .يكي تن به هرگونه آوارگي و خطر
ميدهد ،و ديگري از خطر و ايثار حذر ميكند .جوهر يكي مقاومت هرچه بيشتر ،و
جوهر ديگري هرچه كمتر مقاومتكردن و هرچه كمتر فشار تحملكردن است!
آن يكي هر كاله شرعي هم سرش بگذاريم ،حتي در ظريفترين صورتهايش،
باز نوعي تسليمطلبي است و اين يكي تطبيق تكاملي است .مگر ميتوان در جاده
تكامل هم دروغ گفت؟ بنابراين ،تطبيق ،با تنپروري ،با راحتطلبي و با حذر
از خطر اساساً متفاوت است .چرا كه از روز اول ،رهنورد تكاملي ما با خطر
عجين و تنگاتنگ بوده است؛ منهاي آن ،اص ً
ال حضور نداشتيم.
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از آغاز ،به دين همه حامالن راستين تكامل ،به آيين همه ماهيهاي
سياه كوچك ،به همه انبيا و همه انقالبيون ،هم حرام آمد كرانه ،حرام آمد
گوشهگيري و انزوا؛ و اين ،تفاوت قاعدين و مجاهدين است!...

خودسازي انقالبي
از همينجا ميخواهم يك رهنمود انقالبي ديگر ،يعني خودسازي انقالبي را
نتيجه بگيرم .خودسازي يعني مقابله با انواع تنپروريها ،راحتطلبيها و سازشكاريهاي
انسان با خودش ،وقتي صحبت از خودسازي انقالبي ميكنيم ،نه يك چيز ذهني
در خانهيي دربسته ،بلكه دقيقًا در مسير يك حركت انقالبي است كه ميسر است.
يعني بهجاي گرمي و نرمي ،قدري هم بايستي سرما و گرسنگي را چشيد ،خشونت
را لمس كرد ،و بايد لختي از تنبلي و بيكاري خارج شد .بايد از رنجها و مرارتها
استقبال كرد ،و نه اينكه از سختي گريران باشيم .از قديم گفتهاند:
«ناز پرورده تنعم ،نبرد راه به دوست
عاشقي شيوه رندان بالكش باشد»
براي اينكه نقش درگيريهاي سازنده و نقش روزهاي بحران در پيشرفتهاي
تكاملي بسيار قابل توجه است .افرادي كه يك مرحله از تضادها را پشتسر
گذارده ،و بههرحال سختيهايي را تحمل كردهاند ،طبعًا قابل اتكاتر و قابل اعتمادتر
هستند نسبت به كساني كه فقط ادعا ميكنند .به قول حضرت علي در نهجالبالغه:

الر َواتِ َع الْ َخ ِض َر َة أَ َر ُق
«أََل َو إ َ
ِن َ
الش َج َر َة الْبَ ِريَ َة أَ ْص َل ُب ُعوداً َو َ
20
ُج ُلوداً َو النبَ ِ
اتات البَ َدويَّة أَْقـ َوى َو ُقوداً َو أَبْ َطأُ ُخ ُموداً»
«درختهاي بياباني ،چوبي خشكتر و محكمتر دارند ،درحاليكه درختهاي خرم و
سرسبز باغ ،پوستي نازك دارند ولي گياهان و بوتههاي بياباني ،آتشي افروختهتر
و شعلهيي ديرپاتر دارند».

-20نهجالبالغه ،نامه شماره 45ـ فراز8
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رضايت نفس ،آغاز سقوط
تكامل با نازپروردگي و خودخواهي ،هيچ وقت مطابقت ندارد .تكامل چه وقت
رضا به سكون ،بيجنبشي و رضايت نفس داده است؟
اگر«الرو»ها ،اگر آن ماهيهاي سياه كوچولو و اگر همه انقالبيون از وضع موجود
راضي ميبودند و به آن تن ميدادند ،اگر از خودشان راضي بودند و با خودشان و
با محيطشان به يك تعادل كاذب ميرسيدند؛ كي به اين جاها ميرسيدند؟
فيالمثل سرما و گرسنگي نميگذارند آدم بخوابد .چه وقت ميتوانيد بخوابيد؟
وقتي كه از حداقل حرارت و سيري الزم برخوردار باشيد ،تا با محيط به تعادل
برسيد؛ خواب فقط اينموقع به سراغ آدم ميآيد .اين است كه اين تعادلهاي
خوابگونه ـ كه ما محكومش ميكنيم ـ اين رضايت نفسها و از خود راضيبودنها
(از خود ،از محيط و از شرايط)؛ يعني آغاز سقوط ،يعني آغاز پرتابشدن از جاده
تكامل .بهاصطالح همين كه خودمان از خودمان خوشمان بيايد ،و به خودمان غره
شويم ،اجر كارهايمان را هم باطل كردهايم .چون ديگر در تكامل استمرار نداريم،
چون ديگر ايستا هستيم ،چون ديگر حركت نداريم؛ چون كه تكاملمان (چه يك
فرد ،چه يك سازمان ،چه يك جامعه و چه يك دولت) ،به انتها رسيده است.
ديناميزم تكامل ،ناخرسندي 21و نارضايتي است .تندادن به وضع
موجود و نشوريدن قاطع و استوار عليه شرايط ناجور ،و بهتعادلرسيدن،
باعث مرگ است .اين است قانون سراسري حيات كه حتي يك سلول را
از آن گريزي نيست!

«جسم زنده برعكس ،هرگز نميتواند به چنين تعادلي برسد .سلولي كه
در تعادل كامل با مواد محلول در مأل (محيط) پيرامون خود باشد ،سلول
مرده است».22
 -21منظور از ناخرسندي ،نقزدن و غرغركردن نيست؛ ناخرسندي از آنچه كجي است.
-22كتاب «حيات :طبيعت ،منشأ و تكامل آن» ـ صفحه293
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يعني وقتي كه تكاپو نكند ،در حالت تعادل23مطلق باشد؛ مرده است.

يعني حركت ندارد ،يعني خونش جريان ندارد .بنابراين بقا و پايداري ،هميشه
با حركت همراه است .در پروسههاي ساكن و متحجر ،آنهايي كه محيط را
پذيرفتهاند و با آن به تعادل رسيدهاند ،چيزي وجود ندارد كه هنوز هم جريان
تكامل آن را بپذيرد؛ بنابراين تكامل پرتابش خواهد كرد.
بنابراين همين كه ما ايستاديم و تطابق نكرديم ،همين كه تن داديم ،هر كه
ميخواهيم باشيم! يك سازمان انقالبي ،يك دولت يا يك رهبري ،همين كه
نتوانستيم ديناميزم الزم را به خلق بدهيم ،آنها را شورانده و عليه موانع تكامل بسيج
كنيم؛ آغاز سقوط و مرگمان فرارسيده است .به همين دليل اگر ديده باشيد ،در سراسر
قرآن هر وقت ميخواهد از كسي صحبت كند كه راه يافته است ،هدايت شده است
يا رستگار است؛ هميشه با تأكيد روي اينكه «اميد» است« ،شايد» ،صحبت ميكند.

ين»
«َفـ َع َسى أُ ْولَـئِ َك أَن يَ ُكونُواْ ِم َن الْ ُم ْهتَ ِد َ

24

«اميد است كه راه يافته باشند ،كساني كه اين كار را بكنند».

تازه اميد است كه اينطور باشند .براي اينكه اگر بگويند كه ما راه يافتهايم،
تمام است و ديگر چيزي نميماند .يا:

ون»
«لَ َع َّل ُك ْم تُـ ْف ِل ُح َ

«شايد رستگار شويد».

بنابراين رضايت نفس هيچگاه يك تمايل و احساس تكاملي نيست .با آنچه
كه گفتيم ،مرزهاي تطبيق از سازشكاري و تسليمطلبي مشخص شد.
حال در پايان اين قسمت ،ببينيم اين تطبيق و انطباق در صحنه سياسي چه
مضاميني پيدا خواهد كرد.
 -23البته به كيفيت متفاوت تعادل در مدارهاي مختلف تكامل توجه داريم.
-24سوره توبه ،آيه18
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در صحنه سياسي
در اينجا هم دقيقاً تطبيق مرادف با مبارزه است؛ مبارزه متناسب با هر
مرحله و در هر شرايط ،كه مطلقاً متفاوت با سازشكاري و تسليمطلبي

است .اگر شرايط سخت و درجه خفقان باال است ،تطبيق خاص و متناسب با آن
شرايط الزم است؛ شيوههاي متناسب براي مبارزه .اگر خفقان پايين آمده است،
باز هم روشهاي خاص خود را ميطلبد.
بعد از خرداد 42را نگاه كنيد ،چه كساني باقي ميمانند؟ آنهايي كه با شرايط
تطبيق ميكنند .شرايط چه چيزي را اقتضا ميكند؟ مبارزه بايد مخفي باشد،
انقالبي باشد ،مسلحانه باشد .چيز ديگري نميماند.
اكنون ديگر جامعة ايران ،وارد فاز و مرحله ئي جدیدی گشته بود .مبارزات
پارلمانتاريستي در چارچوب قوانين رژيم حاكم به كلي بي اثر گشته و ادامة مبارزه
براي آزادي ،خط مشي و استراتژي نويني مي طلبيد .در چنين فضايي در جامعه
گرايش به مبارزة قهرآميز مسلحانه براي سرنگون كردن تام و تمام ديكتاتوري
نمايان شد.
حال ديگر آن نيروهايي مي توانستند در صحنة سياسي ايران ماندگار شوند،
كه خود را با مرحله و فاز جديد جامعه منطبق و سازگار سازند .آنهايي كه پيراهن
مندرس مبارزة پارلمانتاريستي را به كناري انداخته ،استراتژي نبرد مسلحانة
آزاديبخش را برگزيدند.
هم چنين در صحنه سياسي هم ميتوان تفاوت كيفي بين تسليمطلبي و
فرصتطلبي را با تطبيق ديد.
همانطور كه در تفاوت تطبيق با تجديدنظرطلبي ميبايست با حفظ اصول،
انعطاف متناسب باشد ،در اينجا نيز بايد شيوه متناسب را پيدا كرد .مگر ميتوان
مبارزه را تعطيل كرد؟ مگر ميتوان سياست صبر و انتظار پيشه گرفت؟ نه! اين
تسليمطلبي است .بهعكس ،بايد شيوه متناسب با شرايط را پيدا كرد ،كمااينكه در
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صدر اسالم مبارزات پيامبر را ميبينيم ،شيوهها و برخوردهاي گاه بهظاهر متفاوت
حضرت علي را ،روش حضرت حسن را و روش حضرت حسين را .آنها تمامًا به
وظايف خودشان عمل كردند ،هر يك با روش و شيوههاي متناسب همان دوران.
 .4تفاوت انطباق تكاملي با فرصتطلبي و نفاق
اجازه بدهيد روي اين مسأله تأكيد كنم كه انطباق تكاملي ـ كه ما از آن
صحبت ميكنيم ـ با فرصتطلبي و نفاق از بنيان متفاوت است .آيا مطابق
بحثهايي كه تابهحال كردهايم ،هيچ سنخيتي بين تطبيق ،با «نان را به نرخ روز
خوردن» هست؟
اگر آن الروها نان را به نرخ روز ميخوردند ،كه هنوز در قعر دريا بودند .اگر
فع ً
ال از پايههاي اجتماعي و ابعاد سياسي اين اصطالح ويژه ،يعني «اپورتونيسم»،
به معني ّاخص آن صرفنظر كنيم و بخواهيم همين واژه فرصتطلبي را بهمعناي
متداول و مرسوم بشكافيم؛ يعني نان را به نرخ روز خوردن ،يعني در سمت باد
حركت كردن ،يعني مجيز قطب قدرت را گفتن .بنابراين خيلي روشن است كه با
تطبيق مورد بحث ما چقدر متفاوت است .مگر نه اينكه تطبيق تكاملي دقيقاً
بر ضدتطبيق فرصتطلبانه و مجالطلبانهيي است كه بهمنظور نزديك
شدن به قطبهاي قدرت و كسب قدرت ،صورت ميگيرد؟ تطبيق تكاملي
دقيقاً با پشتپا زدن به جاذبههاي ضدتكاملي و با پرهيز از تندادن

به شرايط كاهنده موجود ،راه پيشرفت را باز ميكند .يعنيتفاوت كيفي
عظيمي ميان فرصتطلبي ،كه خودش نوعي تسليمطلبي و سازشكاري است ،با
تطبيقپذيري هست .بنابراين همه آنهايي كه به رنگ روز درميآيند ،همه آنهايي
كه فرصتطلبانه مجيز قدرتها و قطبهاي حاكم را ميگويند ،به حكم منطق
تكاملي بيفرجام و نابودشونده هستند.
راستي نفاق چيست و منافق كيست؟ آيا جز اين است كه جوهر نفاق،
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تالش براي حفظ خود و باال آوردن خود در همين شرايط موجود است؟
تالش براي موجه جلوه دادن خود ،در رابطه با قطبهاي حاكم موجود؛ و نه
مقاومت در برابر ابعاد غيرتكاملي است.

جز اين است كه منافق بهجاي برهمزدن شرايط نامساعد ،از خطر حذر ميكند؟
و اينهم چيزي جز بهرهجويي و سوداگري نيست كه در مسير تكامل جايي ندارد.
آيا آنها كه هر روز همچون بت عيار به رنگي درميآيند و تملّق ميگويند،
منافق هستند؛ يا آنهايي كه سرسخت ،استوار ،بيباك و جسور بر سرعقيدهشان
ايستادهاند و پا ميفشارند و برايش جان ميدهند؟ كداميك؟ آنهايي كه وقتي
چيزي را برخالف اسالم و انقالب ميدانند ،از آغاز به آن اعتراض ميكنند ،يا
آنهايي كه به آن بله ميگويند و آنهايي كه هر روز در محرابي سر ميسايند؟
آيا جز اين است كه جوهر نفاق ،دوييت ،دوگانگي و دورويي است؟
دوگانگي بين زبان و قلب ،دوگانگي بين شكل و محتوي؟ در شكل و ظاهر
مث ً
ال از اسالم و انقالب دم زدن ،ولي در محتوي و باطن ،انحصارطلبي،
ارتجاع و ضدمنافع خلق را تبليغ كردن ،به زبان از وحدت سخن گفتن و
در عمل ،مسير تفرقه را رفتن.

حال اينكه ديديم مسير تكامل ،مسير وحدت و انطباق بود ،مسير يكدلي و
يكرنگي بود؛ از سوره منافقون ميخوانم:

ِم َكأَنَـ ُه ْم
« َوإِذَا َرأَْيـَتـ ُه ْم تُـ ْع ِجبُ َك أَ ْج َسا ُم ُه ْم َوإِن يَـقُولُوا تَ ْس َم ْع لِ َق ْولِه ْ
25
ون ُك َل َص ْي َح ٍة َع َل ْيهِم»
ُخ ُش ٌب ُم َسنَ َد ٌة يَ ْح َسبُ َ
«وقتي آنها را ميبينيم ـ منافقين ـ به تعجب و شگفتي مياندازد اجسام و
ظاهرشان ،و چون از چيزهايي كه در آنها نيست ،صحبت كنند و دم بزنند،
فيالواقع مثل اينكه چوب خشك هستند؛ بي دل و بيعاطفه ،ميپندارند هر
صدايي عليه اينها است».

 -25سوره منافقون ،آيه4
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هر كه با من نيست ،دشمن من است .هر كس! چرا كه صدايي جز من نبايد
باشد .آيا اينها ميتوانند تاريخ را عوض كنند؟ ميتوانند مانع تكامل بشوند؟!

ول َّ
الل ِه َحتَّى يَنف ُّ
ون َل تُن ِفقُوا َع َلى َم ْن ِعن َد َر ُس ِ
َضوا»
ين يَـقُولُ َ
« ُه ُم الَّ ِذ َ

«ميگويند به مردم ،انفاق نكنيد به كساني كه حول و حوش رسول خدا هستند،
تا پراكنده شوند ،ايزوله شوند ،منفرد بشوند،تا از بين بروند (عجب!)»

ات َو َْ
الس َما َو ِ
ون»
ين َل يَـ ْف َق ُه َ
ال ْر ِ
« َولَِّل ِه َخ َزائِ ُن َّ
ض َولَ ِك َّن الْ ُمنَا ِف ِق َ

26

«كاش ميدانستند كه تمام آسمانها و زمين خزينه و وديعه تكامل است .ولي
آنها نميفهمند ،تفقه ندارند».

الذ ََّ
ال َع ُّز ِمْنـ َها َْ
ِج َّن َْ
َل»
«يَـقُولُ َ
َّج ْعنَا إِلَى الْ َم ِدينَ ِة لَيُ ْخر َ
ون لَئِن ر َ

«ميگويند وقتي بازميگرديم ،وقتي قدرت پيدا كنيم ،اينها را از مراكزشان
بيرون ميريزيم ،از شهر بيرونشان ميكنيم،حسابشان را ميرسيم؛ قدرتمندان
ما اين كار را ميكنند».

ون َ»
ين َل يَـ ْع َل ُم َ
ين َولَ ِك َّن الْ ُمنَا ِف ِق َ
« َولَِّل ِه الْ ِع َّز ُة َولِ َر ُسولِ ِه َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ

27

«عزت و قدرت بزرگي مال خدا است و ،پيامبرانش( آنهايي كه پيامهاي خدايي
را ميآورند) و آنهايي كه به اين پيامها ميگروند ،و مؤمناند؛ ولي دوگانهها اين
را درك نميكنند و نميفهمند».

چقدر كوردلي و نابينايي ميخواهد كه كسي اين 15ـ 10ميليارد سال را نبيند
كه ع ّزت و قدرت و بزرگي مال كيست!
بنابراين ريا ،سالوس ،دورنگي و دوگانگي هيچ محلي از اعراب در تطبيق مورد
بحث ما ندارد .چرا؟ براي اينكه با استقامت هرچه بيشتر ،در برابر عوامل كاهنده و
نامساعد ،متعارض است .درحاليكه در آنها جوهر مقاومت نيست ،جوهر ايستادگي
نيست .اينجا است كه پيامبر اكرم ميگويد:
 -26سوره منافقون ،آيه7
 -27سوره منافقون ،آيه8
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كان ثَـ ْوبُ ُه َخْيـ ًرا ِم ْن َع َم ِل ِه»
ض ال ِعبا ِد إِلى الل ِه َم ْن َ
«أْبـ َغ ُ

«خشمانگيزترين بندگان در نزد خدا آنهايي هستند كه لباسشان بهتر از عملشان است»

ِين»
«أن تَ ُك َ
ون ثِيابُ ُه ثِ َ
ياب ا َالنْبِيا ِء َو َع َم ُل ُه َع َم َل َ
الجبّار َ

«لباسشان ،لباس انبيا ،ولي عملشان ،عمل جبارها و ستمگران است».

به همين دليل به قول قرآن:
28
يل لَ ُه ْم َال تُـف ِ
« َوإِذَا ِق َ
ون»
ض َقالُواْ إِنَ َما نَ ْح ُن ُم ْص ِل ُح َ
ْس ُدواْ ِفي ا َأل ْر ِ

«وقتي به آنها ميگويند فساد نكنيد ،ميگويند ما كه داريم اصالح ميكنيم
داريم به اسالم آبرو ميدهيم!) »

فكر ميكنند كسي معني كلمات را نميفهمد!...
خوب ،تابهحال به اختصار مفهوم تطبيق ـ اين قاعده اساسي تكامل ـ را در
زمينههاي مختلف باز كرده و مرزها و تفاوتهايش را با پارهيي برداشتها كه ممكن
بود با آنها مشتبه شود ،روشن نموديم .اكنون حسبالمعمول ميخواهيم نظري
هم به قرآن بيندازيم ،بهخصوص كه معني واژه اسالم هم برايمان مطرح است.
 .5نظري به قرآن
تابهحال ديديم كه از نظر قرآن تمام پديدهها و كل جهان در حركتي شتابدار
به جانبي مشخص روان هستند:

ات َو َما ِفي َْ
الس َما َو ِ
ض»
ال ْر ِ
«يُ َسب ُ
ِح لَِل ِه َما ِفي َ
حركتي كه در هر قدم همراه با گسترش و تفصيل پديدهها بود .به قول قرآن
در سوره يونس:
29

َص ُل اآليَ ِ
« َما َخ َل َق الل ُه َذلِ َك إِ َال بِالْ َح ِق يُـف ِ
ون»
ات لِ َق ْو ٍم يَـ ْع َل ُم َ
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28ـ سوره بقره ،آيه11
 -29سوره تغابن ،آيه1
 -30سوره يونس ،آيه5
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«خدا اينها را جز به حق ،خلق نكرده؛ واقعيت هستند و گسترش ميدهد آيات
را براي گروهي كه علم دارند».

بههرحال ،ما در يك مسير مستمر به جانب نوآوريهاي روزافزون قرار داريم،
پديدهها هر يك از دل ديگري بيرون ميآيند .پديدههاي قبلي بهتدريج نسخ و نفي
ميشوند ،و پديدههاي متكاملتر و متطابقتر جانشين ميشوند .ديديم كه اين جريان
دائمًا در حال غليان و جوشش است و «خدا هر روز در كار خلقتي نو» است:

ُ
«ك َل يَـ ْو ٍم ُه َو ِفي َش ْأ ٍن»
خلقكردن پديدهها و بيرون كشيدن جلوههاي متضاد از دل همديگر ،جريان
يا پروسهيي از نفي در نفي گذشته بيرون ميآيد و هر پديده هم پديده ماقبل
خودش را نسخ و نفي ميكند .به قول قرآن:
31

ِج الْ َح َّي ِم َن الْ َميّ ِ
ِج الْ َميَّ َت ِم َن الْ َح ِّي »
ِت َويُ ْخر ُ
«يُ ْخر ُ

32

«خارج ميكند ،بيرون ميآورد زنده را از داخل مرده و باز مرده را از داخل
زنده و.»..

يا به قول حضرت علي:

« َف ََ
ُر َّن الْبَا ِط َل َحتَى يَ ْخ ُر َج الْ َح ُق ِم ْن َج ْنبِ ِه»
لْبـق َ

33

«پهلوي باطل را ميشكافم تا حق را از آن بيرون بكشم».

و اين همان جرياني است كه قب ً
ال ديديم؛ از ميان همه پديدهها صالحترين
آنها ،برترينشان و منطبق ترينشان انتخاب ميشوند .البته انطباقي قانونمند كه در
آن جاي هيچگونه ترديدي نيست .به قول قرآن:

« َو َرب َ
ُّك يَ ْخ ُل ُق َما يَ َشا ُء َويَ ْختَا ُر»
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 -31الرحمن ،آيه29
 -32سوره يونس ،آيه31
 -33نهجالبالغه ،خطبه -33فراز4
 -34سوره قصص ،آيه68
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«پروردگار تو آنچه را كه ميخواهد خلق ميكند و بعد از درون آن انتخاب ميكند».

اين افعالي كه در اين آيات به كار رفته است ،همه مضارع است ،يعني باز هم
در آينده استمرار خواهد داشت.
خدا چه چيزها را برميگزيند؟ كدامين پديده را انتخاب ميكند ،يا انتخاب خواهد
كرد؟ طبيعي است كه بهترينها ،متكاملترينها ،آنها كه با ناموس آفرينش تطابق
بيشتري دارند يا بهعبارتي ،آنها كه «تسويه» بيشتري در آنها صورت گرفته است.

معني تسويه
در كارگاه آفرينش از نظر قرآن ،هر لحظه در پديدهها تسويه ،آراستن و
پرداختهشدن و خالصه تطابق بيشتري بايستي صورت گيرد .بعد با مشخص شدن
مرزها ،حدود ،كميتها و سرآمدها ،ظرفيت تكامليشان به انتها ميرسد و پديده در
مسير ديگري قرار خواهد گرفت .مطلع سوره اعلي را بررسي ميكنيم:

ِك َْ
ِح ْاس َم َربّ َ
ال ْع َلى الَّ ِذي َخ َل َق َف َسوَّى َوالَّ ِذي َق َّد َر َفـ َه َدى »
«سبّ ِ
َ
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«تسبيح كن ،منزه بدان ،به نام پروردگار واالترين مقام و مرتبهات ،آن كسي
كه خلق كرد ،بعد تسويه كرد (مدام خلق ميكند و تسويه ميكند) ،بعد اندازه
قرار ميدهد و آنگاه هدايت ميكند».

براي تشريح اين قسمت اجازه بدهيد كه بهخصوص حول لغت «تسويه» از
پدر طالقاني در جلد چهارم كتاب پرتوي از قرآن بخوانم:
«موجودات جهان طبيعت ،پيوسته از مرتبه و صورتي به مرتبة عاليتر
درميآيند :خلق و تسويه ،تقدير و هدايت ...خلق ،تركيب شكليافته و
صورتي است كه در زمينه مادة مستعد پديد ميآيد .تسويه ،يكسان و
هماهنگنمودن اعضا و اجزا و قواي هر موجودي در حد خود و تنظيم
36
حركات فواصل و نسبتها است».
 -35سوره اعلي ،آيات 1و2و3
-36كتاب «پرتوي از قرآن» ،جلد چهارم ـ صفحه7
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يادتان هست در ابتدا كه بحث تطبيق را شروع كرديم ،رابطهها ،مناسبتها،
هماهنگيها و ...مورد بحثمان بود .باز از جلد سوم كتاب «پدر»ميخوانم:
«لغت تسويه ،براي نماياندن چگونگي اطوار گذشته (صورتبنديهاي
گذشته) ،حيات انسان و تطبيق پيوسته قوا و غرايز و جوارح (اندامها) با
حوائج و محيط ،از لغات و اصطالحاتي كه علماي زيستشناسي براي
رساندن اين معني به كار ميبرند ،رساتر و جامعتر است ،زيرا اصطالحاتي
كه مانند انتخاب طبيعي و تطبيق با محيط ،اگر دو اصل درستي باشد،
معناي وسيع و عميق تسويه را نميرساند».
«محرك تكاملي كه در موجود زنده است و همچنين تغيير پيوستهيي كه در
محيط خارج است ،موجب تغييرات و ناهماهنگي در ساختمان دروني و اعضا
ميگردد و اصل تسويه كه منشأ هماهنگي و انطباق است ،غرايز و اعضا و
صفات را هماهنگ و منطبق مينمايد و موجود زنده را بهسوي تكامل پيش
ميبرد .در اين ميان هر موجود زندهيي كه قدرت تسويهاش متوقف شود ،از
مسير تكامل خارج شده و منقرض ميشود و آنكه قدرت حيات و تسويهاش
بيشتر و صفت ربوبي و كرم پرورگار در آن وافرتر باشد ،همي پيش ميرود
و قدرت مقاومتش در برابر عوامل متضاد افزوده ميگردد و هرچه در مدارج
حياتي باالتر درميآيد ،به ثبات و اعتدال ميگرايد (همان پايداري) و به
آخرين حد اعتدال ميرسد و آنگاه كه با تحول ناگهاني و جهش بهصورت
انساني درآيد ،از تصرفات محيط و عوامل آن ميرهد (از بندگي محيط) و
خود متصرف در محيط و تسخيركننده قواي طبيعت ميشود».
تحوالت ناگهاني و نامسبوق در صفات و خواص افراد عضوداران و
فصلهاي در ميان انواع متنوع ،كه از آن به جهش (موتاسيون) تعبير
ميكنند ،اكنون مورد نظر با پذيرش علماي زيستشناسي ميباشد و
براي اثبات آن ،آثار و شواهد بسياري در تحوالت صفات انواع يافتهاند.
با نظريههاي جهش ،آنگونه پيوستگي انواع كه در آغاز پيدايش نظريه
تكامل انواع تصور ميشد ،رد شده است و بعضي از اشكاالت تكامل
پيوسته ،كه مهمتر از همه همان فواصل انواع ميباشد ،از ميان رفته
است( .منظور همان حلقه مفقودهيي است كه قبل از اينكه اصل جهش
39

كشف شود ،بين انواع دنبال آن ميگشتند .درحاليكه وقتي به جهش
معتقد باشيم ،حلقه مفقودهيي وجود ندارد؛ اينجا ديگر خودش خالي
است) .مشهودترين تحول ناگهاني ،جهش در فاصله ميان تركيبات
غيرآلي و تركيبات حياتي ،آنگاه در ميان غرايز حيواني و قواي انساني و
عقل ميباشد (موقع ايجاد حيات و موقع ايجاد انسان).
نخستين جهش ،بروز حيات در تركيبات غيرآلي بوده است كه پس از
آن موجود زنده از جهت تسخير قوا و تغذيه و نمو و توليد و سمتيابي و
تنظيم ساختمان ،يكسره از ديگر پديدهها جدا شده و طريق تكامل پيش
گرفته است .پس از آن جهش اولي ،و در فواصل تكامل انواع ،جهشهايي
پيش آمده تا به سرحد عالي اعتدال قوا و استعدادها و غرايز و عواطف و
اعضا رسيده است».
«آخرين جهش بهسوي عقل و اختيار بوده است كه در اصطالح قرآن،
خلق ديگر و نفخة روح وابسته به مبدأ حيات ميباشد .پس از اين ،تكامل
به اختيار و تصرف و تدبير عقل درآمده و از محكوميت عوامل طبيعت
37
جسته و حاكم بر قواي آن گرديده است».

خوب ،اين توضيحات«پدر طالقاني» بود .حاال بهمعناي كلمات تسليم و اسالم
در فرهنگ قرآن ميپردازيم.

تسليم و اسالم
اگر اين درست است كه قرآن حركت همه پديدهها را در جهت تطابق و
هماهنگي هرچه بيشتر يا تسليم به نظام آفرينش قلمداد ميكند؛ 38اين تسليم كه
دقيقتر آن ،همان تطبيق است ،هر روز كيفيت نويي به خودش ميگيرد؛ از تطابق
جبري پديدههاي بيحيات تا ذيحيات ،تا تطابق آگاهانه و اختياري انسان .بر
اين اساس ،از ديد قرآن ،هر كسي بايستي تن بدهد و تسليم شود؛ ولي به قانون
-37كتاب «پرتوي از قرآن» ،جلد سوم ـ صفحه220
 -38اين تسليم به معني رايج آن در زبان فارسي ،كه مرادف تسليمطلبي است ،نميباشد.
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آفرينش! به قوانين تكاملي! باز تأكيد ميكنم ،نه آن تسليم انحطاطآور متداول
در صحبتهاي معمولي ما .نه! بلكه تطبيق انقالبي و ستمستيز و جبرشكن .چرا؟
براي اينكه به قول قرآن:

الس َما َو ِ
ات َوا َأل ْر ِض َط ْوعاً َو َك ْرهاً َوإِلَْي ِه يُـ ْر َج ُعو َنَ»
« َولَ ُه أَ ْس َل َم َمن ِفي َّ

39

«هر آنچه كه در آسمانها و زمين است بهسمت او سر سپردهاند ،تسليم شدهاند،
خواه ناخواه ،بخواهند يا نخواهند ،و به جانب او بازميگردند».

يعني از جماد ،حيات و انسان گرفته تا عاليترين محصوالت تكاملي اجتماعي،
يعني آگاهي ،اعتقادات ،سيستمهاي فكري و ...هرگونه عدم تطابق با اين مسير ـ
مسيري كه 15ـ 10ميليارد سالش را به اختصار اشاره كرديم ـ هرگونه سر ناسپردن
به آن ،هرگونه طغيان عليه آن؛ مرادف خواهد بود با عقبماندن از ارابه پرشتاب
تكامل ،مرادف خواهد بود با دور ماندن از بقا ،و مرادف خواهد بود با زوال و انهدام.
اينجاست كه معني كلمه اسالم روشن ميشود ،يعني نفس انطباق و

يگانگي با همان مسير دائمي خدشه ناپذير تكامل .و درست در همين نقطه
هم هست كه قرآن در جواب بافتههاي ذهني آن كساني كه بهشت تقسيم ميكنند،
منطق تكاملي ،منطق واقعگراي اسالمي را پيش ميكشد .مالحظه كنيد:

ان ُهوداً أَ ْو نَ َصا َرى »
« َو َقالُواْ لَن يَ ْد ُخ َل الْ َجنَّ َة إِالَّ َمن َك َ

«گفتند هيچ كسي وارد بهشت نميشود ،اال اينكه يا يهودي باشد يا نصاري»

عجب! چه شرطهاي سادهيي براي رفتن به بهشت!

ين»
«تِ ْل َك أَ َمانُِّيـ ُه ْم ُق ْل َهاتُواْ بُـ ْر َهانَ ُك ْم إِن ُكنتُ ْم َصا ِد ِق َ

40

«اين خواستهاي ذهني و آرزوهاي فريبنده آنان است ،نه واقعيت .بگو اگر
راست ميگوييد ،داليلتان را ارائه دهيد».
-39سوره آلعمران ،آيه83
 -40سوره بقره ،آيه111
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قرآن پس از نفي اين ادعا ميگويد:

«بَـ َلى َم ْن أَ ْس َل َم َو ْج َه ُه لِّل ِه َو ُه َو ُم ْح ِس ٌنٌ»

«كسي كه به اين راه تسليم شود و سر بسپارد ،رويش را به جانب خدا بدارد و
نيكوكار باشد».

كسي كه به اين خط ،به اين راه تسليم بشود؛ همين راهي كه آمديم و «طوعا
و كرهًا» بايد برويم ،و در اين مسير ،41نيكوكار باشد:
«َفـ َل ُه أَ ْج ُر ُه ِعن َد َربِّ ِه ِ»
«پس مزد و پاداشش نزد خداست»

طبيعتًا چون در راه است،پس به هدف نزديك ميشود:
42
ون»
ِم َو َال ُه ْم يَ ْح َزنُ َ
« َو َال َخ ْو ٌف َع َل ْيه ْ

«و هيچ ترس و اندوهي براي آنهايي كه در راه باشند ،نيست».

و باز به همين ترتيب چند آيه بعد:
َب َعن ِّم َّل ِة إِْبـرا ِه َّ
ْس ُه»
« َو َمن يَـ ْرغ ُ
َ َ
يم إِال َمن َس ِف َه نَـف َ

«و چه كسي است كه روي بـگرداند از آيين ،راه و كيش ابراهيم؛ مگر كسي
كه خودش ،خودش را به خطا و گمراهي خواهد انداخت».

ملت ابراهيم كيست؟ توضيح ميدهد:
اص َط َفْيـنَا ُه ِفي ُّ
الدْنـيَا َوإِنَّ ُه ِفي ِ
اآلخ َر ِة لَ ِم َن َّ
ين»
« َولَ َق ِد ْ
الصالِ ِح َ

«همانا او را برگزيديم ،ابراهيم را (حتمًا خصوصياتي داشته است كه انتخاب
شده ،اين انتخاب هم خارج از قانونمندي عمومي انتخاب اصلح نبوده) و همانا
او در آخرت از صالحان است».

ال لَ ُه َربُ ُه أَ ْس ِل ْم َق َ
«إِ ْذ َق َ
ين»
ال أَ ْس َل ْم ُت لِ َر ِب الْ َعالَ ِم َ
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 -41روي به جانب خدا كردن ،سمبل حركت كردن بهسمت اوست.
 -42سوره بقره ،آيه112
 -43سوره بقره ،آيات  130و 131
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«وقتي خدا گفت به او تسليم شو44،منطبق شو ،گفت تطبيق يافتم و مييابم با
پروردگار تكاملبخش جهانيان».

اين حقيقت قوي تسليم يا همان تطبيق را در ترجمه همين آيه (ق َ
َال أَ ْسل َْم ُت
لِ َر ِب الْ َعالَ ِمين) از قول «پدر طالقاني» نقل ميكنيم:
خاص و
«بنابراين ملت ابراهيم و گزيدگي او از همان تسليم به ربوبيت ّ
خاصش كه با
عام آغاز گرديد (ربوبيت تكامليابنده عام در مسير تكامل ّ
همين آيين توحيدي مشخص ميشود ،آغاز گرديد) .مانند گوهري كه
بهدست تربيت سازنده ،تسليم ميشود و از آلودگيها ميرهد و شفاف و
تابان ميگردد .ماده نفتي كه تصفيه شود ،نور و حرارت از آن برميخيزد،
هر يك از مواد پراكنده بيجان و بيرونق و حركت ،همين كه تسليم قواي
حياتي ،نباتي و حيواني گرديد ،مصفّا ميشود و باال ميآيد و شايستگي
هر مقام برتري را مييابد».45

پس دقيقًا روشن است كه تسليم ،تسليمي است كه ابراهيم تحويل خواهد داد،
يعني بتشكن .باز اجازه بدهيد از سوره ديگري بخوانم:

« َو َمن يُس ِل ْم َو ْج َه ُه إِلَى َّ
الل ِه َو ُه َو ُم ْح ِس ٌن َفـ َق ِد ْاستَ ْم َس َك بِالْ ُع ْر َو ِة الْ ُوْثـقَى»
ْ

«كسي كه تسليم كند رويش را ،روي بگرداند( و خالصه تطبيق پيدا كند) به جانب،
بهسمت و در جهت خدا ،و نيكي پيشه كند؛ پس تمسك جسته و چنگ زده است
به يك ريسمان بسيار استوار ،محكم و پايدار».

كدام ريسمان؟ ريسمان الينقطع:

« َوإِلَى َّ
الل ِه َعا ِقبَ ُة ُْ
ال ُمو ِرِ»

46

«و عاقبت همه اشيا و امور بهسمت خداست»

پس اينچنين تسليمي است .به اين ترتيب براي ما روشن ميشود كه چرا
 -44از اين به بعد تسليم را تطبيق معني خواهيم كرد.
-45كتاب «پرتوي از قرآن» ،جلد اول ـ صفحه313
-46سوره لقمان ،آيه 22
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قرآن ميگويد:

ِس َ
ال ُم»
«إ َ
ين ِعن َدالل ِه اإل ْ
ِن ال ِد َ

47

«همانا راه ،دين ،راه و روش ،راه و رسم زندگي در نزد خدا ،اسالم است».

چرا اسالم است؟ به دليلي كه قب ً
ال توضيح داديم .بعد از آن هم ميگويد:

آج َ
وك َفـق ْ
إن َح ُّ
ِي لِّل ِه»
« َف ْ
ُل أَ ْس َل ْم ُت َو ْجه َ

48

«اگر هم با تو به جدل و مشاجره نشستند و ديدي قانع نميشوند و مجادله
ميكنند ،بگو راه خودم را خواهم رفت ،اسالم ميآورم ،تطبيق ميكنم ،رويم را
به طرف خدا ميگردانم».

اگر دين فقط اسالم است با معنايي كه گفتيم ،پس قرآن چطور به اديان ديگر
جواب ميدهد؟ از سوره آل عمران ميخوانم:

ُّس ِلماً َو َما
يم يَـ ُهو ِديّاً َو َال نَ ْص َرانِيّاً َولَ ِكن َك َ
« َما َك َ
ان إِْبـ َرا ِه ُ
ان َحنِيفاً م ْ
49
ان ِم َن الْ ُم ْشر ِ
ين»
َك َ
ِك َ

«ابراهيم ـ به آن معنايي كه مدعيش بودند ـ نه يهودي بود و نه نصراني ـ پس چه
بود؟ـ حنيف بود ،راسترو بود .مستقيم و يكتاپرست بود؛ مسلم بود ،تسليمشونده
بود و مشرك نبود».

قب ً
ال مفهوم شرك را گفتيم و به همين دليل ،راه كه همان است و عوض
نشده ،ريسمان هم كه عوض نشده است.
در آيه 84سوره آلعمران اسامي انبيا را برميخواند :ابراهيم ،اسماعيل ،اسحق،
يعقوب ،موسي ،عيسي و ...و بعد ميگويد:

َر ُ
ون »
ِق بَـ ْي َن أَ َح ٍد ِّمْنـ ُه ْم َونَ ْح ُن لَ ُه ُم ْس ِل ُم َ
« َال نُـف ّ

50

-47سوره آلعمران ،آيه19
-48سوره آلعمران ،آيه20
-49سوره آلعمران ،آيه67
 -50سوره آلعمران ،آيه84
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«هيچ تفاوتي بين اينها نبود ،همهشان مسلم بودند».

و باز هم مسلم بودن يعني چه؟ يعني همان:

« ِّم َّل َة أَب ُ
يم ُه َو َسم ُ
مين ِمن َقـ ْب ُل َو ِفي َه َذا»
َّاك ُم الْ ُم ْس ِل َ
ِيك ْم إِْبـ َرا ِه َ

«آيين و راه و رسم پدر عقيدهييتان ابراهيم ،او شما را از پيش «مسلمين»
ناميد و در اين راه».

اين يك نامگذاري صوري نبود .در جهت همان راهي بود كه آمده بوديم ،يا
آورده شده بوديم و در همين جهت ملت ابراهيم هست ـ پدر طالقاني هم توضيح
داد ـ كه:

الر ُس ُ
اس»
«لِيَ ُك َ
ول َشهِيداً َع َل ْي ُك ْم َوتَ ُكونُوا ُش َه َداء َع َلى النَّ ِ
ون َّ

51

«تا رسول و پيامبر ،شهيد ،شاخص و گواه باشد بر شما ،و شما هم براي سايرين
شاخص باشيد ،از اين راه برويد».

به همين دليل باز در جاي ديگر قرآن ميبينيم ،بعد از اينكه همه تبيينش را
از جهان گفت و توضيحات كافي داد ،سؤال ميكند:

« َو َم ْن أَ ْحس ُن َقـ ْو ًال ِّممَّن َد َعا إِلَى َّ
الل ِه َو َع ِم َل َصالِحاً َو َق َ
ال إِنَّنِي ِم َن
َ
52
ين»
الْ ُم ْس ِل ِم َ

«كدام قول ،كدام گفتار،كدام تبيين ،بهتر از آني است كه بخوانيم ،بگرويم ،به
آن سمتي كه خدا هست ،و عمل صالح شايستهاش را انجام دهيم ،و گفت همانا
كه من از تطبيقيابندگان ،اسالمآورندگان و مسلمين به اين راه هستم».

حتي ميبينيم در آيهيي كه در سورة احزاب است ،تأكيد ميكند روي سالم و
درود فرستادن براي پيامبر ،تأكيدش باز روي تسليم است ،نه يك درود معمولي:
 -51سوره حج ،آيه78
 -52سوره فصلت ،آيه33
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ِن َّ
«إ َّ
ين آ َمنُوا َص ُّلوا َع َل ْي ِه
الل َه َو َم َلئِ َكتَ ُه يُ َص ُّل َ
ِي يَا أَيُّـ َها الَّ ِذ َ
ون َع َلى النَّب ِّ
53
َو َس ِّل ُموا تَ ْس ِليماً»

«بهدرستي كه خدا و مالئكه او ،درود ميفرستند بر پيامبر ،اي كساني كه ايمان
آوردهايد ،درود فرستيد بر او و تسليم شويد ،تسليمشدني».

درود بفرستيد و سالم ،چه نوعش؟ از نوع تسليم ،از نوع تطبيق با پيامبر،
درود فرستادني بهمنظور يا در زمينه «آداپته»شدن ،تطبيقيافتن و همراهي با پيامبر.
آيا همه صلواتها و درودها به پيامبر از اين نوع هستند؟ يا همانطور كه در
آيات قبل ديديم ،آرزوهاي فريبندهيي هستند؟ بهدليل اينكه با سمتي كه پيامبر
اكرم رفت ،تطابق ندارند!...
پس اين ايدئولوژي ،ايدئولوژي تطبيق يا تسليم ،ديگر نه يك چيز
مجازي ،بلكه چيزي است كه از متن واقعيت ميجوشد ،واقعيتي كه با
تمام طول و تفصيل به آن اشاره كرديم؛ و اينچنين بايد باشد كه قدرت

حل مسائل را داشته باشد .يعني براساس چنين جهانبينييي خواهيم توانست
همه مشكالتي كه در راه با آن مواجه ميشويم را در هر مقطع تاريخي باالخره با
شيوههاي تطبيق انقالبي و اسالمي حل كنيم .جامعه را بهسمت تسليم ،اسالم و
تطابق هرچه بيشتر ،يعني نفي استثمار ،يعني امحاي طبقات پيش ببريم.
بنابراين با اسالم و تسليم ما نميخواهيم ـ و هيچوقت هم چنين نبودهـ
تسليم تخديرآميز
كه به تودهها افيون تزريق كنيم ،هرگز! نميخواهيم از
ِ

صحبت كنيم ،هرگز! به همان دليل كه از ابراهيم گفتيم و تا همين امروز نيز،
ما ميخواهيم در اينها ،عنصر انقالبي بودن را ،قيام به قسط و شورش انقالبي را
مطرح كنيم .به همين دليل باز خود قرآن ميپرسد:
54
الس َما َو ِ
ض»
ين الل ِه يَـْبـ ُغ َ
ات َوا َأل ْر ِ
«أََفـ َغْيـ َر ِد ِ
ون َولَ ُه أَ ْس َل َم َمن ِفي َ
«آيا جز همين راه كه راه خداست و ديني كه دين خداست ،چيزي ميجوييد؟

 -53سوره احزاب ،آيه56
 -54سوره آلعمران ،آيه83
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درحاليكه همه چيزها در همين خط هستند ،همه چيزها در آسمانها و زمين به
همين سمت هستند».

يعني آيا دنبال چيزي جز نظام و س ّنت تكاملي ميگرديد و به آن گردن
ميگذاريد؟ مگر غير از اين است كه همه پديدهها مجبورند خودشان را با آن
تطبيق بدهند؟ پس از اين قرار ،وقتي كه صحبت از اسالم ميكنيم ،منظور
تسليم و تطبيق هرچه بيشتر با نظام آفرينش است ،و بر اين اساس كدام
انقالبي آزادهيي است كه به اين راه گردن نگذارد؟

اسالم از باب افعال است،يعني تطبيقدادن؛ يا اگر لغت غلطي را الزم است
بهكار ببريم« ،تطبيقانيدن» ،تطبيقدادن؟! تطبيقدادن چي؟ تطبيقيافتن با چي؟
با اساس خلقت و ناموس هستي .مگر نبود در مقدمات صحبتمان از ايدئولوژي،
دنبال اين ميگشتيم كه بايد جهان را بشناسيم و خودمان را با آن تطبيق دهيم؟
اين همان تطبيقي است كه دربردارنده كمال ،هدايت ،خوشبختي و رستگاري
است .ديگر اينجا وقتي به رستگاري ميرسيم ،نه يك اسطوره است و نه يك
فريب؛ بلكه يك واقعيت محض است .به همين دليل خود قرآن ميگويد كه:
55
ين َحنِيفاً ِف ْطر َة َّ
اس َع َلْيـ َها»
« َفأَ ِق ْم َو ْج َه َك لِل ِّد ِ
الل ِه الَّتِي َف َط َر النَّ َ
َ
«پس رويت را بگردان به جانب آن ديني كه فطرت و ناموس خود آفرينش است
و ناموس خود اين مردم ،بر اين اساس و بر همان روال آفريده شده است».

56

از كدام مسير؟ مگر ما در بحث اولمان دنبال آن حركت محوري جهان
نميگشتيم كه خودمان را با آن تطبيق دهيم؟ مثل آن قطار؟ خيلي خوب ،حاال
قرآن جواب ميدهد:

« َفإ ِْن أَ ْس َل ُمواْ َفـ َق ِد ا ْهتَ َدواْْ»

«اگر در همين مسير رفتند و تطبيق پيدا كردند ،هدايت ميشوند ،رستگار
ميشوند ،راه مييابند»؛

		
 -55سوره روم ،آيه30
 -56به اين خاطر است كه در رابطه با اسالم از رئاليسم (واقعگرايي) ،صحبت ميكنيم.
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«وإِن تَـ َولَّ ْواْ َفإِنَّ َما َع َل ْي َك الْبَ َ
ال ُغ»
َّ

57

«اگر هم پشت كردند ،وظيفه تو فقط ابالغ پيام است».

خيلي خوب ،تو كه پيغمبر هستي! ابالغ و گفتنش با تو است؛ چون مكانيزم
تطابقي و مكانيزم تكاملي ،كار خود را خواهد كرد ،طرد خواهد كرد ،لعنت خواهد
كرد ،يعني پرت خواهد كرد ،نفرين خواهد كرد .از اين آيه ضمنًا اينهم برميآيد
كه تطبيق انسان ،تطبيقي است آگاهانه و ارادي ،58يعني انسان ميتواند خود را
تطبيق بدهد يا ميتواند ندهد و به سنن آفرينش پشت كند؛ كه البته در اينصورت
لعنت خواهد شد و اين لعنت ديگر يك دشنام نيست ،يك واقعيت محض است.
لعنت يعني نفرين ،نفرين مخفف «نيافرين» ،يعني آفرينش آن نفي ميشود.
ديگر استمرار نخواهد داشت ،ديگر بقا نخواهد داشت.
خوب ،همانطور كه ميدانيم ،اين تطبيق از ديدگاه قرآن ،از نسبي ترين صور،
از پايينترين درجات شروع ميشود تا مالقات با خدا:

«إِلَى َربّ َ
ِك ُمنَتـ َها َها»

59

«بهسوي پروردگار توست انتهاي آن»

در همين جريان است كه انسان سيماي حيوانيش را روزبهروز از دست
داده و سيماي خدايي پيدا ميكند؛ مدلي در پيش رو داريم ،به همين دليل
قرآن ميگويد رو به آنسو بگردان تا هرچه به آن شبيهتر شوي .راستي
كه سرنوشت فرزند انسان چقدر متعالي است!

به همين دليل است كه در يك رهنمود اسالمي ،گفته شده است كه به اخالق
خدا متخلّق شويد .اخالقهاي خدايي پيدا كنيد ،منشها ،كردارها و طرز عملهاي
خدايي پيدا كنيد ،به خلق و خوي خدايي نزديك شويد ،به مدلي كه بايست مثل
 -57سوره آلعمران ،آيه20
 -58در مورد انسان ،خطاب به پيغمبر ميگويد :وظيفه تو فقط ابالغ پيام است ،اگر بيايند ،كه خوب؛ اگر
نه ،جزايش را خودشان ميبينند.
 -59سوره النازعات ،آيه44
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آن بشويم ،يعني مدل كمال مطلق ،يگانگي مطلق ،مدل جستن و رستن از هر
نوع قيد و بند و محدوديت.
اين چهره آن انسان متعالي است كه در چارچوب اسالم متحقّق است و خواهد
شد ،تا ابراهيموار بگويد:

الس َما َو ِ
ض»
ِي لَِّل ِذي َف َط َر َّ
ات َوا َأل ْر َ
«إِنِّي َو َّج ْه ُت َو ْجه َ

60

«من رويم را گردانيدم ،حركتم را تنظيم كردم بهسمت كسي كه آسمانها و
زمين را سرشت».

بدون پايه و اساس شروع نكرد ،اينچنين ايدئولوژيش را پيدا كرد :من رو
ميگردانم به جانب كسي كه بنا نهاد به جانب فطرت و به جانب سرشت همين
آسمانها و زمين و دنياي عيني و از اينجا نسبت به اين ناموس ،نسبت به اين سرشت:

«حنِيفاً َو َما أَنَْا ِم َن الْ ُم ْشر ِ
ين»
َ
ِك َ

61

«حنيف هستم و از مشركين نيستم»

«حنيف» هستم ،راست رو هستم ،كج رو نيستم ،مسلم هستم .منحرف نيستم،
دوگانهپرست نيستم و به اين «جهت» حركت خواهم كرد.
در همين مدارج عالي از تكامل است كه انسان واال ،با اشراف بر قانونمنديهاي
مسير ،از هرگونه وابستگي غيرتطابقي ميرهد و با مال و جانش به جهاد برميخيزد،
اين مظهر همان ايمان به سمتي است كه تجلّياش ـ امروز ـ براي ما صحنه نبرد
اجتماعي است؛ آزمايش صداقت و حقانيتمان را در اينجا پس ميدهيم.
ف هستند! حتي اسم مكتب ـ ميبينيد
مفاهيم چقدر زنده ،سرشار ،غني و ژر 
ـ اين نيست كه آيينمان را منتسب به يك فرد كرده باشيم ،بلكه آن را از درون
بررسي خود دنياي عيني درآورديم و شد «اسالم»؛ پذيرش و تطبيق با آن .يعني
آيينمان را نه منتسب به يك فرد ،بلكه منتسب به تمام مسير و فطرت آسمانها و
 -60سوره انعام ،آيه79
		
 -61سوره انعام ،آيه79
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زمين كرديم .پس اسالم يعني تطبيقدادن خود،تسليمكردن و سرسپردن
به نظام آفرينش ،يعني شوريدن بر همه نظامات طاغوتي و طغيانگر ،كه
ميخواهند عليه اين مسير حركت كنند.

چقدر در «آيه الكرسي» اين مطلب واضح بيان شده:

« َف َم ْن يَ ْكفُر ب َّ
ِالطاغ ِ
ُوت َويُـ ْؤ ِمن بِال ّل ِه»
ْ

«پس كسي كه كفر ميورزد به طاغوت و ايمان ميآورد به خدا».

كفر به طاغوت ،طغيانگري و همه اشكال استبدادي و استعماري و استثماري،
مقدمه ايمان به خدا هستند ،اول بايد از كفر درآمد ،تا ايمان پيدا كرد.

َى»
«َفـ َق ِد ْ
استَ ْم َس َك بِالْ ُع ْر َو ِة الْ ُوْثـق َ

62

«پس بهواقع چنگ زده به ريسماني محكم»

پس به خدا ايمان آورده و به ريسمان محكم ،چنگ زده است .اين ريسمان
محكم را چند لحظه پيش هم ديديم كه كدام بود ،كدام مسير بود؛ مسير تسليم! چنين
است پيدا كردن ريسمانهاي واقعي ـ نه مجازي و نه صوري ـ و چنگزدن به آن و
رستگاري و رهيدن از سقوط ،گريز و كوچ ،كوچ كردن از قعر چاههاي ضدتكاملي!
بنابراين هرگز نبايستي براي ما اسالم و تسليم ،با مفهوم رايج
تسليمطلبي در زبان فارسي مشتبه شود ،زيرا از اساس متعارض هستند.

يكي تندادن به طاغوت ،و ديگري شوريدن عليه او ،يكي عافيتجويي،كنارهگيري
و حفظ جان ،و ديگري جانبازي و جاننثاري است .يكي بيعاري و بيكاري است،
و آن يكي رزمندگي ،قتال و فديهكردن تمام هستي خود در جهت كمال است.
دليلش خود قرآن است:

الجنَةَ»
«إ َ
ِن الل َه ْ
ُس ُه ْم َوأَ ْم َوالَ ُهم بِأَ َن لَ ُه ُم َ
اشَتـ َرى ِم َن الْ ُم ْؤ ِمنِ َ
ين أَنف َ

«خدا بازخريد كرد ،جان و مال آنهايي را كه به او اسالم ميآورند و تسليم
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ميشوند ،آنهايي را كه به او ميگروند ،و به جايش بهشت به آنها داد».

خوب ،چگونه بازخريد كرد؟ آنها چكار ميكنند؟

ون»
ون َويُـ ْقَتـ ُل َ
ِيل ال ّل ِه َفـَيـ ْقُتـ ُل َ
«يُـقَاتُِل َ
ون ِفي َسب ِ

«مبارزه ميكنند ،قتال ميكنند در راه خدا ،ميكشند و كشته ميشوند».

ولي همان چيزي را كه وعده كرده است ،بهدست ميآورند:

« َو ْعداً َع َل ْي ِه َح ّقاً ِفي الَّتـ ْو َرا ِة َواإل ِ
يل َوالْق ُْرآ ِن َو َم ْن أَ ْو َفى بِ َع ْه ِد ِه ِم َن ال ّل ِه»
ِنج ِ

«تعهدي است كه خدا پذيرفته ،حق است و بايد ادا كند ،چه در تورات ،چه در
انجيل و چه در قرآن ـ زيرا سلسله و مسير واحدي است ـ و چه كسي به عهد
خودش پايدارتر از خداست».

آيا اين عهد ،تابهحال در اين 15ـ10ميليارد سال بهاجرا درنيامده است؟
َّ
63
يم»
« َف ْ
اسَتـ ْب ِش ُرواْ بَِبـ ْي ِع ُك ُم ال ِذي بَايَـ ْعتُم بِ ِه َو َذلِ َك ُه َو الْ َف ْو ُز الْ َع ِظ ُ

«پس بشارت باد شما را به اين «بده بستاني» كه كردهايد و اين ،آن رستگاري
عظيم است».

رستگاري ،اينجا هم يك رؤيا نيست ،يك واقعيت است .از كجا درآمد؟ از
درون مبارزه با كفر ،با طاغوت ،با ضدخلق.
پس در ديدگاه قرآن ،مكانيزم حصول تسليم براي انسان ،صحنه فعال مبارزات
اجتماعي انسان است .در اينصورت آيا ميتوان گفت كه چنين انبيايي براي ما
افيون به ارمغان آوردهاند؟ آيا چنين عقيدهيي واقعبينانه است؟!...

سالم
به همين ترتيب ،حاال كه به اينجا رسيديم ،اجازه بدهيد از يك رمز بسيار
پرمعناي ديگر فرهنگ اسالمي صحبت كنيم .همين كلمه «سالم» ،در هيچ
مذهب يا مكتب ديگري نيست .ما وقتي به هم ميرسيم ،ميگوييم سالم .اين
 -63سوره توبه ،آيه111
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رمز اسالم است .يعني رسيدن به عمق شناختي از گرايش اساسي جهان،
نيل به وحدت،صفا،صلح و آشتي؛ فقدان تضاد و اصالت دادن به وحدت.

در بحبوحهيي از تضادها ،يك جهان معنا ،انطباق و وحدت تكاملي .يعني در
اين بينش ،اصالت با سالم است ،سمت ،سالم است .ما بهعنوان يك موحد ،تضاد
64
را قبول داريم ،ولي اصالت با تضاد نيست.
لذا بهرغم همه تضادهايي كه وجود دارند و آنها را در همه كشاكشها ميبينيم،
اصالت ،يعني سمت يا جهت؛ سمت وحدت است ،سمت آشتي است .آشتييي
كه حتي نهايتش« ،توحيد» هم در اين جهان ميسر نيست ،يك فاز ديگر تكاملي

ميخواهد تا آنتروپيك نباشد (همچنانكه قب ً
ال صحبت كرديم).
اينچنين است كه خدا خودش ميخواند:
َ 65
السال ِم»
« َوال ّل ُه يَ ْد ُعو إِلَى َدا ِر َّ
«و خدا ميخواند بهسوي سراي سالم».

خدا سرانجام به كدام قسمت ميطلبد ،ميخواند و جذب ميكند؟ به «وادي
سالم» .و درست در هر برخورد معمولي ،وقتي ما به هم سالم ميدهيم ،يعني نهايت
را يادآوري ميكنيم .به همين دليل هم هست كه وقتي قرآن از مراحل بعدي تكامل
صحبت ميكند ،66در آن دوره بعدي تكامل ،در دورهيي كه مرگ به اين معني نيست،
زندگي است و جواني و طراوت و شادابي ،كهولت نيست؛ دوران جديد! 67آنجا ميگويد:

ين ِفي َها بِإِذ ِ
ِم تَ ِحَّيـُتـ ُه ْم ِفي َها َس َ
ال ٌم»
َ
«خالِ ِد َ
ْن َربِّه ْ

68

 -64اگرچه بسياري سعي ميكنند كه نشان دهند اساس تفكر ،انديشه و هويت جهانبينانه مجاهدين،
تضاد است ،و محور تبليغاتشان اين است كه ما ماترياليست هستيم .بگذار هر چه ميخواهند عوامالناس
را بفريبند!
 -65سوره يونس ،آيه 25
 -66همانطور كه قب ً
ال نيز مراحل تكامل معدني ،زيستي ،اجتماعي و ...را گذراندهايم.
 -67همچنانكه در دورانهاي گذشته ،نميتوانستيم دورانهاي بعد را تصور كنيم
 -68سوره ابراهيم ،آيه23
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«در آن جاودانند به اذن پروردگارشان ،تحيت گفتن ـ زنده باشي ،69و زندهبادهاي
معمولي گفتن ـ آنها “سالم” است».

شعار« ،سالم» است .به همين دليل است كه معناي اين شعار اسالمي،
باز يك تطبيق از پيش با چنان جهاني است؛ يادآوري تمام فلسفهيي
است كه به آن معتقديم ،فقط در يك كلمه؛ «سالم»!

عبادت و عبد
اكنون كه به اين رديف كلمات رسيديم ،سراغ كلمه «عبادت» و «عبد» هم
برويم .عبد چه كسي است؟ ترجمه ميكنند« :بنده» ،و گاه يادآوري بندگي و...
ميشود .ضمنًا ميبينيد كلمات چقدر معناي متضادي دارند! «تسليم» ،با آن
فلسفهاش ميتواند به تسليمطلبي تعبير شود .درحاليكه اينجا هم عبد ،يعني
كسي كه سرسپرده به نظام آفرينش ،راه مينوردد .مطابق همان چيزهايي
كه از قرآن گفتيم ،به آن گردن گذاشته است.
عبادت يعني چه؟ عبادت بهمعناي عام ،يعني سرسپردگي به نظام
آفرينش؛ نظامي كه سرسپردن به آن افتخار دارد .چون هيچ عنصر نابهجا،
انحرافي و ارتجاعي ندارد ،هر چه هست پويايي و كمال است .يعني در
مسير تكامل قرار گرفتن.

اگر اين جهت در جهان هست ،چنين ريسمان محكمي هست ،واقعيت است،
حقيقت است و درست ،پس ضرورت دارد به آن چنگ بزنيم ،به آن تسليم
شويم و به آن اظهار سرسپردگي كنيم .كه در اينصورت معنايش خروج از
شرايط موجودمان ،يعني هجرت كردن ،كوچيدن از اين و شوريدن عليه آن ،تا
دستيافتن به آن است .به قول ابراهيم 70در سوره يس:
 -69بهدليل هراس از مرگ است كه انسان اين عبارت را به كار ميبرد ،در صورتي كه در آنجا متضاد
زندگي كه مرگ است ،وجود ندارد.
-70ميدانيم كه ابراهيم بنيانگذار توحيد استداللي بود

53

ون»
« َو َما لِي َال أَ ْعبُ ُد الَّ ِذي َف َط َرنِي َوإِلَْي ِه تُـ ْر َج ُع َ

71

«و چرا؟ چرا سرنسپارم و بنده نباشم به آن كسي كه سرشت مرا و اين مسير را
بنياد نهاد و همه چيز به جانب او سمت دارد».

و يا در سورة زمر:

« ُق ْل أََفـ َغيـر َّ
ون»
الل ِه تَْأ ُم ُرونِّي أَ ْعبُ ُد أَيُّـ َها الْ َجا ِه ُل َ
َْ

72

«بگو آيا به من امر ميكنيد ،توصيه ميكنيد كه غير از خدا را بپرستم و در
مسيرش حركت بكنم؟ اي گروه نادانان»!...

ميبينيد! اين ديني نيست كه از موضع جهل ،خدايي را بپرستد؛ اين ديني
است كه به ديگران كه منكر او هستند ،چنين خطاب ميكند :مگر مسير ديگري
هم هست؟ مگر در جاي ديگري هم ميتوان رستگار شد؟ و باز در سوره هود:

« َوإِلَْي ِه يُـ ْر َج ُع ا َأل ْم ُر ُك ُّل ُه»

«همه كارها ،همه امور بهسمت او ،به جانب و جهت اوست كه سمت
ميگيرد».

« َفا ْعبُ ْد ُه َوتَـ َو َّك ْل َع َل ْي ِه»

73

«پس او را بپرست ،بنده او باش و به او تكيه كن (به چنين ريسمانهايي بايد
چنگ زد)».

آيا پيام همه انبياي راستين ،چيزي غير از دعوت به اين مسير و شناختن آن
و گامنهادن در آن بوده است؟ از قول خود قرآن ميخوانيم:

ول إ َِّل نُ ِ
َّس ٍ
وحي إِلَْي ِه أَنَّ ُه َل إِلَ َه إ َِّل أَنَا
« َو َما أَ ْر َس ْلنَا ِمن َقـ ْب ِل َك ِمن ر ُ
ِ 74
َفا ْعبُ ُدون»
		
 -71سوره يس ،آيه22
 -72سوره زمر ،آيه64
 -73سوره هود ،آيه 123
 -74سوره انبيا ،آيه25
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«نفرستاديم پيش از تو رسولي ،مگر كه وحي ميفرستاديم به او كه نيست
خدايي جز من ،پس بپرستيد مرا».

همه انبيايي كه آمدند و گفتيم فرقي نداشتند ،حرفهايشان همين بود ـ نظير
حرفهاي ابراهيم ،كه ديديم از كجا استدالل كرد و چطوري حرفها را درآورد ـ
همه رسوالن آمدند و گفتند به ما پيام رسيده ،كه همانا غير از او خدايي نيست
(الالهاالاهلل) ،جهتي جز سمت او درست نيست؛ پس به او بايد سر سپرد ،با آن بايد
حركت كرد ،با آن بايد همراه شد و آن راه را كمك كرد.
اين ،عبادت بهمعناي عام است و درست در همين نقطه است كه ميتوانيم
بفهميم چرا قرآن فلسفه آفرينش و خلقت را در يك كالم« ،عبادت» ميگويد:

ِنس إ َِّل لَِيـ ْعبُ ُد ِ
ون»
« َو َما َخ َلق ُ
ْت الْ ِج َّن َو ْال َ

75

«نيافريدم جن و آدمي را مگر براي اينكه عبادت كنند مرا».

يعني چه؟ در سطحيترين برداشت ،يعني بايد خم و راست شوند؟ عجب! مگر
با خم و راستشدن درست ميشود؟ البته عبادت بهمعناي خاص هم هست،
«پرستش» ،كه در بحث انسان به آن خواهيم پرداخت؛ اما اينجا مفهوم عبادت
76
يعني چه؟ يعني راه سپردن در همين مسير.
عبادت بهمعناي عامش ،يعني عملكرد مناسب براي كمال در صحنه
اجتماعي و در حركت سياسي و ازبينبردن آن زنگارهايي كه مانع شتاب
ميشوند؛ از بينبردن وابستگيهاي ضدتكاملي .اگر روشها ،شيوهها ،اشكال و

شعائري هستند كه بهواقع بتوانند در همين جهت ما را كمك كنند ،پس چه بهتر!
روي عبادت بهمعناي خاص كلمه نيز ،در فرهنگ قرآن و اسالم به اين دليل تأكيد

 -75سوره ذاريات ،آيه56
 -76اگر دچار گرايشات بهاصطالح روشنفكرانه ،دچار تمايالت فلسفي آنارشيستي نباشيم ،اگر به قول قرآن ،در
قلبمان كجي نباشد ،اگر ديدگاه درستي داشته باشيم؛ مطالب را درست ميفهميم و در مقابل آن ،موضعگيري
غلط بهاصطالح روشنفكرانه نميكنيم.آنهايي كه چنين موضعگيري ميكنند ،جوهر مطلب را درست نفهميدهاند.
يكي از روشنفكران معروف معاصر خودمان گفته بود :اص ً
ال ما به آن ديني كه انسان را عبد ميكند ،بنده ميكند،
و شعارش هم تسليم است ،مخالفيم! بهاصطالح ايشان خيلي آزاديخواه بودند.
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شده؛ براي اينكه سرعت را زيادتر كنند ،شتاب را افزايش دهند.
پس برخالف چنان برداشتهايي كه گفتيم ،عبادت پيام حريت است و
آزادگي ،نه بردگي و بندگي!

«عشق گويد بنده شو ،آزاد شو»

مضمون سياسي ـ اجتماعي «كفر»
تا اينجا درباره معنا و مفهوم بعضي از واژهها در فرهنگ اسالم توضيح داديم،
مثل اسالم ،تسليم و عبادت .خوب است به مضمون سياسي ـ اجتماعي «كفر»
هم در اينجا اشاره كنيم .اين مضمون ،دقيقًا نقطه مقابل تطبيق و عبادت است.

كفر بهمعناي عام ،يعني حقپوشي ،گردنننهادن ،نپذيرفتن ،روي
برگرداندن و پشتكردن به نظام تكاملي جهان.

براي اينكه عليالعموم با معني كفر بهتر آشنا شويم ،خوب است نظري به
تاريخ بيندازيم ،در خود قرآن ببينيم اساسًا چه كساني در مقابل انبيا مقاومت
ميكردند؟ از چه جاهايي و بهدست چه كساني؟ قرآن خودش در حالت عام ،به
اين ترتيب مطرح ميكند:

« َو َما أَ ْر َس ْلنَا ِفي َقـ ْريَ ٍة ِّمن نَّ ِذي ٍر إ َِّل َق َ
ال ُمْتـ َر ُفو َها إِنَّا بِ َما أُ ْر ِس ْلتُم بِ ِه
ون»
َكا ِف ُر َ
«و هيچگاه نفرستاديم (استثنا نميگذارد) ،در قريهيي ،در كشوري و در شهري؛
يك نذير ،يك بيمدهنده و يك پيامبر ،مگر اينكه «مترف»هايش گفتند :به
آنچه شما فرستاديد ،ما كافريم ،تسليم نيستيم ،روي نميكنيم ،پشت ميكنيم».

دليلشان چه بود؟

« َو َقالُوا نَ ْح ُن أَ ْكَثـ ُر أَ ْم َوا ًال َوأَ ْو َلداً »

77

«ميگفتند قدرت مالي و اوالد ما بيشتر از شماست».

 -77سوره سبا ،آيات34و35

56

مترفها چه كساني بودند؟ مترفها (صاحبان قدرت اقتصادي) به همراه مأل
(زورمندان سياسي) ،هميشه عليه انبيا موضع ميگرفتند .خيلي هم از جهل
مردم استفاده ميكردند و طبيعتًا در اين راه از هيچ اذيت ،آزار ،قتل و كشتار ،و
هيچ تهمت و كذبي هم فروگذار نميكردند .كمترين تهمتي كه به انبيا ميزندند
(شرافتمندانهترينش! بقيهاش كه هيچ) تهمت ديوانگي است؛ مجنون! طرف
ديوانه شده است!

ال الْ َم ُ
َرواْ ِمن َقـ ْو ِم ِه إِنَّا لََنـ َر َ
« َق َ
اك ِفي َسفَا َه ٍة»
أل الَّ ِذ َ
ين َكف ُ
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«مأل (صاحبات قدرت سياسي آنموقع ،جباران) ،كساني كه كافر شدند از
قومش ،ميگفتند ما تو را سفيه ميبينيم ،اص ً
ال ديوانهاي!»

ولي كي آفتاب حقيقت براي هميشه زير ابرها مانده است؟ پردهها فرو ميافتند!
چهرههاي واقعي عيان ميشود ،كافرها و ضدتكاملها بهدليل مواضع خودشان ،به
نابودي محكومند ،تمام تالشها ،توطئهها و دسيسههايشان برمال خواهد شد .چرا؟
براي اين كه:

ِيل َّ
الل ِه أَ َض َّل أَ ْع َمالَ ُه ْم»
َروا َو َص ُّدوا َعن َسب ِ
«الَّ ِذ َ
ين َكف ُ
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«آنهايي كه كفر ورزيدند ،جلوي راه خدا را گرفتند( و آن ريسمان را ميخواهند
پاره كنند) ،اعمالشان تباه است ،بينتيجه است ،برخالف مسير است ،نتيجه
نخواهد داد».

بهدليل اينكه ديديم عوامل بيشماري ـ كه اين قدرتها در مقابلشان صفر است ـ
ميخواستند نگذارند تكامل به اينجا برسد ،ولي رسيد .هر كاري ميكنند ،به قول
سورة فاطر:
َّ َ ِ ِ 80
«استِ ْكبَاراً ِفي َْ
ِئ إِل بِأ ْهله»
ال ْر ِ
يق الْ َم ْك ُر َّ
ض َو َم ْك َر َّ
ِئ َوَل يَ ِح ُ
السيّ ِ
ْ
السيّ ُ
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«برتريجويي ميكنند .كبر و غرور ميورزند در زمين ،و همه مكر ،فكر و
نيرنگهاي زشت را بهكار ميبرند ولي (دست آخر خود چاهكن ته چاه است)
دست آخر ،اين مكر و نيرنگهاي زشت ،به اهل خودشان بازميگردد».

چرا؟ براي اينكه توضيح داد كه ما بهحق اينها را آفريديم .چه دنياي بدي بود
اگر ميخواست حقيقت هميشه در پرده بماند ،حق و ناحق همينطور قاطي بماند،
ولي چنين نيست .اين پيام بشارت و رستگاري و فيروزي نهايي انسان است!
بنابراين مأل و مترف ـ زورمندان اقتصادي و سياسي ـ كه وقتي در مقابل انبيا
و مصلحين قرار ميگرفتند ،از هيچ چيز ابا نميكردند ،سرانجام منكوب و مغلوب
تودههاي آگاه شده مردم ميشوند .همانهايي كه اول ميگفتند:

ون»
«إِنَّا بِ َما أُ ْر ِس ْلتُم بِ ِه َكا ِف ُر َ
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«نسبت به آن چيزهايي كه شما ميگوييد ،ما كافريم».

ما تسليم نميشويم ،تطبيق پيدا نميكنيم .به همين دليل ،انبيا ،محرومان
و ستمكشان عليه آنها به مبارزه برميخاستند .چرا؟ براي اينكه آنها به منطق
تكاملي ،به حتميت فيروزي تودههاي مردم ،معتقد بودند و به راه خدا و خلق گردن
گذاشته بودند.
اينجا روشن ميشود كه غارتگران ،چپاولگران و مرتجعين هر اندازه هم كه
داعيه داشته باشند ،در مضمون اجتماعي و سياسي ،در رديف چه كساني هستند...

قرباني ،رمز تكامل
در پايان اين قسمت بايستي به «قرباني» نيز اشاره كنيم.
رمز تكامل چيست؟ قرباني! تكامل هميشه با درگيري عجين بوده است.
مبارزهيي سرسخت و آشتيناپذير در همه زمينهها ،تا چيزهاي تطبيقپذير ،تا
«مسلم»ها پيروز بشوند .به اين دليل ميگوييم «مسلم»ها ،كه بهخصوص معنا و
 -81سوره سبا ،آيه34
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مضامين سياسي ـ اجتماعي آن را خوب درك ميكنيم .ولي آيا موفقيت چيزهاي
نو و تطبيقپذير ،آسان بهدست ميآيد؟ نه!
سنّت آفرينش اين است كه «نو» از ميان درگيري ،از ميان قرباني و
شكنجه پيروز شود .تا شايستگي و اصلحيت خودش را در نبرد اضداد،
به اثبات رساند و به اين ترتيب صالحيت بقا احراز كند ،نه يك صالحيت
واهي و مجازي ،بل معتبر و حقيقي .واال توفان انتخاب اصلح ،درو و محوش

خواهد كرد .و اينطور است كه به قول قرآن:

«أَ َّن َْ
ض يَ ِرثُـ َها ِعبَا ِد َي َّ
ون»
الصالِ ُح َ
ال ْر َ

82

«زمين را بندگان صالح به ارث ميبرند».

طي همين جريان است كه افراد ،احزاب و سازمانهاي درست ،حق و با حقيقت
ساخته و آبديده ميشوند .كافي است ،نظر بيندازيم به راهي كه تابهحال آمدهايم.
بنابراين ضربهخوردن و قربانيدادن امر مستبعدي نيست ،امر ناگواري هم نيست!
هر ضربه و هر شكست ،اگر درست با آن برخورد شود ،دريچهيي است بهسوي
مراحل باالتر .چه بهجا گفته بود آن انقالبي كه:
«ضربهيي كه كمرم را نشكند ،مرا رشد خواهد داد».

احراز صالحيت ،احراز شايستگي و گرفتن پروانه بقا از اين طريق ممكن است.
واال يك نسيم جارويمان ميكرد ـ چه يك فرد ،چه يك سازمان ـ چه رسد به
يك توفان! پس درگيريها و قربانيها نقش سازنده دارند ،چرا كه تكامل ،خودش از
ميان نبرد اضداد گذشته است.
اضداد و تضادها تا مدتي ميتوانند خاموش باشند ،ولي حتماً به تعارض

ميرسند .آنوقت حل اين تضاد متعارض شده ،به قرباني احتياج دارد .چرا
كه تكامل هميشه با جهش و انقالب همراه بوده است .طبيعت ـ مادر بزرگ
 -82سوره انبيا ،آيه105
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ما ـ خودش انقالبي است ،رفرميست نيست ،او هم گامبهگام حركت نميكند؛ با
اين سياست موافق نيست .آنهايي هم كه اين مسير را ـ مسير كمال را ـ رفتند،
همينطور بودند .مگر خود حضرت علي(ع) نميگفت:

َربَـ َل ًه َو لَتُ َسا ُط َن َس ْو َط الْ ِق ْدرِ»
«لَُتـَبـ ْلَبـ ُل َن بَـ ْلَبـ َل ًه َو لَُتـ َغ ْربَـ ُل َن غ ْ

«آنچنان در همتان بريزم ،باال و پايينتان كنم ،مثل زير و رو كردن ديگ
بهوسيله كفگير».

«حتَى يَـ ُعو َد أَ ْس َف ُل ُك ْم أَ ْع َل ُك ْم َو أَ ْع َل ُك ْم أَ ْس َف َل ُك ْم»
َ

83

«تا پايينها باال بروند و باالييها به زير كشيده شوند».

اين تضادهاي عميق كه شوخي برنميدارد .جامعه انقالبي است و راهحل انقالبي
ميطلبد .تكامل كه هميشه آرام و گامبهگام جلو نميرود ،آن چيزي كه اصطالحًا به
آن «اولوسيونيزم مبتذل» 85ميگويند؛ فقط تغييرات تدريجي ،ذره ،ذره...،
84

خاص
تكامل ،انقالبي است و تغييرات انقالبي ،رنجها و قربانيهاي
ّ
خودش را ميطلبد .يعني بايد شهيد داد ،بايد فديه داد .مگر خود خدا
نگفت كه كارزار كنيد؟ شكوه و عظمت تكامل نيز در همينجا است .شايد
رمانتيستها بتوانند به آن نام يك تراژدي دهند .ولي اين تراژدي نيست؛
حماسه واقعي و بسيار متعالي و شكوهمند آفرينش است! چرا؟

براي اينكه نوي و بدعت ،هميشه با قرباني بهدست ميآيد .پيروزي هم همينطور.
براي همين از قربانيدادن نبايد هراسيد .چرا كه شهادت دريچهيي است كه بر تباهيها
بسته ميشود .مگر اوج مراسم حج به قرباني ختم نميشود؟ هر كس ميخواهد از خانه
خدا عبور كند ،الزمهاش قرباني است .خودش هم بايستي با دست خودش سر گوسفند
را ببرد! منهاي اين ،رمز در كعبه بازنخواهد شد .رمز ،قرباني است!!...
 -83نهجالبالغه ،خطبه16
 -84البته نه از نوع رايج و لوثشدهاش
 -85تغييرات صرف كمي بدون جهش ،بدون تغيير كيفي
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پس حتميت يك پيروزي بر دوش قربانيان و تمام كساني است كه
رنجهايي را كه بر آنها وارد ميشود ،تحمل ميكنند .پس مشتاقان كمال،
مشتاقان اعتال ،در ضرورت و حقانيت نبرد هيچ ترديدي به خودشان راه
نميدهند؛ ولو اينكه برخالف اميال شخصيشان باشد ،بايد فديه بدهند .به قول قرآن:

«كتِ َب َع َل ْي ُك ُم الْ ِقتَ ُ
ُ
ال َو ُه َو ُك ْر ٌه لَّ ُك ْم»

«نوشته شد بر شما قتال و آن كراهت است براي شما».

از خيلي چيزها ،از جمله از قتال كراهت داريم ،ولي:

« َو َع َسى أَن تَ ْك َر ُهواْ َش ْيئاً َو ُه َو َخْيـ ٌر لَّ ُك ْم»

«خيلي وقتها هست كه از چيزي بدتان ميآيد ،ولي برايتان خوب است».

كما اين كه بهعكس:
86
« َو َع َسى أَن تُ ِحبُّواْ َش ْيئاً َو ُه َو َش ٌّر لَّ ُك ْم»

«و اي بسا چيزي را دوست داريد (مث ً
ال راحتطلبي را) ولي برايتان بد است».

پس در اين ديدگاه ،هر مرگ مبشر حيات و بهروزي است .اينچنين مرگها
آغاز حياتند .به قول قرآن در مورد يكي از حوادث تاريخي:
ين َخ َر ُجواْ ِمن ِديَا ِر ِه ْم َو ُه ْم أُلُ ٌ
وف َح َذ َر الْ َم ْو ِت َفـق َ
َال
«أَلَ ْم تَـ َر إِلَى الَّ ِذ َ
87
لَ ُه ُم ال ّل ُه ُموتُواْ ث َُّم أَ ْحيَا ُه ْم»
«نديدي آن دستههاي هزاران نفره را كه بيرون ميشدند از خانههايشان و از
مرگ هراس داشتند و خدا به ايشان گفت كه بميريد ـ كه زندگيتان در اين
مرگ است! ـ سپس زندهشان كرد».

پدر طالقانی در باره این آیه می نویسد :
« ...در اصطالح قرآن و عرف مردم ،موت و حيات داراي معناي وسيعي
است :موت و حيات زمين و گياه و فرد و اجتماع و معنوي و ظاهري...
 -86سوره بقره ،آيه216
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اين آيه بقرينه و سياق آياتي كه به آن پيوسته است ،گويا حكمت اصلي و
كلي و انگيزة هجرت و جهاد را براي تجديد حيات مي گويد( ...آن مردم)
در تاريخ و جوامع بشري هزاران مردم همدل و همقدم بودند كه از ميان
توده هاي زبون و استعداد مرده و بي تفاوتي كه در شهوات و هوسهاي
خود دفن شده بودند بپاخاستند و رشته هاي عالقه را بريدند و تن به
مرگ دادند تا تسليم عوامل مرگ با خواري و زبوني نشوند و پايمال
َر
و محكوم دشمنان نگردند .آنها از چنين مرگي سر باز زدندَ “ :ح ـذ َ
الْ َم ْو ِت” و تسليم به مرگي شدند كه فرمان آن از جانب پروردگار رحمان
َال لَ ُه ُم َّ
رسيد و متفرع بر فرار از مرگ آنان استَ “ :فـق َ
اللُ ُموتُوا” ،و همان
خداوند “يخرج الحي من الميت” ،به آنان يا امتشان حيات ابدي و نوين
بخشيد “ :ث َُّم أَحيا ْهم ” ،در اين آيه خبري از موت آنان ”فماتو” پس از امر
”موتوا” ،نيامده تا اين حقيقت را برساند كه همين آمادگي براي مرگ و
پذيرش امر خدا ،مقدمة حيات آنان شد.
از اين اسرار و رازهاي آفرينش است كه مردمي به جنبش ايماني و يا
انگيزهاي عميقتر از انديشه و نيرومندتر از جواذب دنيا و برتر از ّ
تفكر و
بررسي و از ميان توده هاي زبون و خودباخته و مجذوب عادات و غرايز و
محكوم به زبوني و مرگ ،برانگيخته مي شوند و از همة عادات و جواذب
و وابستگيهاي نفساني و اجتماعي بيرون مي آيند و براي خير ديگران
تن به مرگ مي دهند تا حياتبخش ديگران شوند؛ و اين هميشه و در
همه جا نمونه هاي بسياري داردَ -و ُه ْم أُلُوفٌ -در ميان پيروان پيامبران
و مكتبهاي ديگر بشري -چون مردان بدر و احد ،اصحاب علي (ع)،
ياران سيدالشهداء ،مسلمانان مجاهد امروز و در سرزمينهاي اسالمي،
مجاهدين آفريقا و آسيا و ...همه نمونه هاي اين راز حياتبخش انساني و
نمودار دست تدبير خداوند حيات است كه مردمي را براي احياء و هشياري
ديگران مي سازد و به آنان احساس و درك برتري مي دهد و براي
زندگي انساني ذخيره و آماده شان مي داردَ - ...خـ َـر ُجــوا ِمـ ْـن ِديــا ِر ِهـ ْـم...
َر الْـ َـمـ ْـو ِت -اين گونه مردم در ميان ديگ ِر خلق ،داراي همتي بلند
َح ـذ َ
و احساس و انگيزهاي برترند .اينها نمودار فضل خداوندند :إ َِّن َّ
اللَ لَذُو
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َّاس -فضل ،اعطاء بيش از نيازهاي اولي و بيش از استحقاق
َض ٍل َعلَى الن ِ
فْ
است -ولي بيشتر مردم سپاسگذار نيستند و از اين گزيدگان قدرشناسي
َّاس َل
و پيروي نمي نمايند و ارزش آنها را نمي شناسند :وَلَ ِك َّن أَ ْكـثَـ َـر الن ِ
يش ُك ُرو َن -اگر اكثر مردم شكرگزار چنين فضل و موهبتي باشند ،بايد با
ْ
بانگ و آهنگ هجرت آنها از النه ها و الكهاي خود بيرون آيند و به نواي
پر خروش آنها اعصاب...شان به اهتزاز و صدا درآيد و تاريكيها و عوامل
سكون و فنا را از ميان بردارند و راه مرگ را به سوي حيات جاويد و عزت
و كمال در پيش گيرند»88...

يا به قول حضرت علي(ع):
ِين»
« َفالْ َم ْو ُت ِفي َحيَاتِ ُك ْم َم ْق ُهور َ

«اگر بنده ،اسير و تسليمطلب باشيد و تن بدهيد؛ درحالي كه بهظاهر زنده
هستيد ،مردهايد».

چون ما مرگي غير از مرگ بيولوژيك هم داريم .آن ،مرگ روانشناسانه است.
آن ،مرگ عقيدتي و آرمانيمان است .واال هيچ تفاوتي بين انسان و حيوان نبود.
اينهم يك واقعيت است و نه يك شعار .كما اينكه بالعكس:

ِين»
« َو الْ َحيَا ُه ِفي َم ْوتِ ُك ْم َقا ِهر َ
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«اگر قاهر باشيد ،اگر بر شرايط بندهساز مسلط باشيد ،بايستيد و مقاومت كنيد،
آنجا زندهايد».

اين زندگي هم يك افسانه نيست .،يك سراب نيست.
پس واي بهحال كساني كه پيام شهيدان را ناديده بگيرند .آنهايي
كه قايقشان روي خون شهدا روان است! ميوهچينها ،قاعدين ديروز و
بهاصطالح مجاهدين امروز!

اينجا رمز تقدس و تقديس شهيد و قرباني فهميده ميشود .چرا كه شهيد پشتوانه و
 -88كتاب «پرتوي از قرآن» -پدر طالقاني
 -89نهجالبالغه ،خطبه51
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رمز تكامل است ،براي اينكه به حيات باالتري ميرود .اگر مراحل گذشته تكامل را نديده
بوديم ،منكر ميشديم ،ولي بر اساس روند عيني كه ديديم ،يقينًا مراحل باالتري هم هستند.

حي ،واژه قرآني شهيد
اينچنين ،انسان با تمام ارزشهايي كه بهخاطرش جان باخته ،يگانه ميشود.
اگر آن ارزشها جانباختني و متعالي هستند ،چه چيز از يگانهشدن با آنها بهتر
است؟ اينجا انسان حقانيت آن ارزشها را گواهي ميدهد:

« َو َك َذلِ َك َج َع ْلنَ ُ
ون
اس َويَ ُك َ
اك ْم أُ َّم ًة َو َسطاً لِّتَ ُكونُواْ ُش َه َداء َع َلى النَّ ِ
90
الر ُس ُ
ول َع َل ْي ُك ْم َشهِيداً»
َّ

«شما را امت و مردم وسط 91قرار داديم تا شما شاخص بر مردم باشيد و رسول؛
شاخص ،شهيد و گواه بر شما».

اين در خطمشي عملي است ،يعني وحدت و تطبيقپذيري با حقيقت آفرينش،
در اين مسير به اوج ميرسد .ميخواهيم به اين اوج برويم؛ شاخصشدن
و شهادتدادن كه در اوجش به واژه «حي» ،به زندگي خواهيم رسيد.
حماسه واقعگرايانه انسان! رمز ويژه وجود انساني! ممتازكنندهاش از
دنياي حيواني ،اوجي كه تنها با «از خود گذشتن» ميسر است .وه! چقدر

شكوهمند شده است! تطابق تكامل به آنجا رسيده كه موجودي ،خودش ايستاد
تا آگاهانه و ارادي ،وجود خودش را ـ وجود فيزيكي و مادي خودش را ـ مضمحل
كند ،نابود كند ،منفجر كند .يعني نابود شد؟! اگر نابود شد ،پس تمام مسيري را كه
تابهحال آمدهايم ،گوياي هيچ حقيقتي نيست ،نه! وقتي تطبيق پيدا ميكنيم؛ يعني
تضاد حل ميكنيم ،يعني سلطه بيشتر ،يعني حيويت بيشتر و زندگي بيشتر .پس اين
عاليترين شيوة حل تضاد بين انسان و محيط پيرامون هم ،نبايد به ما افت بدهد؛
 -90سوره بقره ،آيه143
 -91البته وسطگرايي مكانيكي را قب ً
ال رد كردهايم و اكنون معني وسط را ميدانيم.
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بلكه بايد تطابق باالتر ،يگانگي باالتر و جبراً شعله حياتي فروزانتر را به ما بدهد.
پس اين اوج را نبايد مردگي انگاشت .چهبسا كه در وراي اين افق محسوس،
خورشيد حياتي ديگر ،بس درخشندهتر و در پهنهيي بس وسيعتر ،در حال طلوع
باشد! و اين ،همان است كه قرآن ميگويد:

ِم
ين ُقتُِلواْ ِفي َسب ِ
« َو َال تَ ْح َسبَ َّن الَّ ِذ َ
ِيل ال ّل ِه أَ ْم َواتاً بَ ْل أَ ْحيَاء ِعن َد َربِّه ْ
92
ون»
يُـ ْر َز ُق َ
«مپنداريد كساني كه در راه خدا كشته شدند ،مردهاند ،بلكه حيات دارند و نزد
پروردگارشان روزي داده ميشوند».

كلمه «شهيد» در قرآن بيشتر بهمعناي گواه و شاخص است .كلمه اخص براي
شهيدي كه ما ميگوييم« ،حي» است .رمز اختصاصي انسان «حي» است ،و ما
امروز اين را ميفهميم .جوهر زندگي ـ آنجايي كه گفت يك كالم است كه در
مورد تمام دنياي زنده بايد روي آن تأكيد كرد ـ همان «آداپتاسيون» است و بس؛
تطبيق ،تطبيق فعال با محيط ،مگر اين نيست؟ پس اينجا زندگي ديگري هم
صحبتش هست ،چون اين نهايت تطبيق است ،اوج تطبيق است.
اينچنين است كه ابراهيمها در آتش وارد ميشوند ،اسماعيلها به
قربانگاه ميروند ،حسينها ،علياصغر خود را ميدهند و خودشان را فدا
ميكنند .بگذار قاعدين ـ نشستگان ـ به مجاهدين بگويند كه اگر فرمان
ما را ميبرديد ،كشته نميشديد! اگر سالح به كف نميگرفتيد ،كشته

نميشديد! به قول قرآن:
93
ِم َوَقـ َع ُدواْ لَ ْو أَ َطا ُعونَا َما ُقتُِلوا»
ين َقالُواْ إل ْ
«الَّ ِذ َ
ِخ َوانِه ْ

«آنهايي كه خودشان نشستند ،به ديگران گفتند (خطمشيتان غلط است)؛ اگر
با ما ميآمديد ،حرف ما را ميشنيديد ،كشته نميشديد!».
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ولي قرآن به آنها جواب ميدهد:

ات بَ ْل أَ ْحياء َولَ ِكن الَّ
بيل ال ّل ِه أَ ْم َو ٌ
« َو َال تَـقُولُواْ لِ َم ْن يُـ ْقتَ ُل ِفي َس ِ
َ
94
ون»
تَ ْش ُع ُر َ

«نگوييد كساني كه در راه خدا كشته شدند ،مرده اند ،بلكه زندهاند و شما
نميفهميد».

نگوييد مردهاند ـ پس معلوم ميشود شما معني مرگ و زندگي را نميفهميدـ بلكه
زندهاند ،ولي شما درنمييابيد ،شما نميفهميد .كمااينكه در مراحل گذشته تكاملي،
قابل پيشبيني نبود كه مرحله بعدياش كدام است .اين مدارج باالتري از حيات است.
اگر جهان همينطور كه تابهحال ديديم ،حساب و كتاب و نظمي دارد ،اينجا آن نظم
نخواهد گسست .اينجا ،آن ريسمان مستحكم ،مستحكمتر خواهد شد.
پيوند عاليتري ميان ما و وجود برقرار خواهد شد؛ نه اينكه پيوند تضعيف
بشود .بلي! وجود مادي و فيزيكي ما از بين خواهد رفت ،ولي مگر فقط وجود يعني
همين؟ مگر در پيشرفت يخچالها و نابودي جنگلها ،حيات نابود شد؟ هرچه بود،
تكامل بود؛ هرچه بود ،ارتقا بود .پس ابتال ،فداكردن راحتيها و خوشيها ،تحمل
سختيها و تهمتها و فشارها ،خود ،مايه سعادت است.
امروز هم همينطور است! امروز ممكن است به شما بگويند اگر از
راه خود برگرديد ،اگر از عقايد خود دست بكشيد ،هيچ فشاري به شما
وارد نخواهد شد .ولي اين ديگر براي ما خيلي مضحك است! جوابش را
حسينبنعلي(ع) در گرماگرم عاشورا داد:

«اَلْ َح ْم ُد لِّل ِه َعلى ُح ْس ِن بَالئِ ِه»

«سپاس خداي را ،به اين بالهاي نيكش!»

چه چيز بيشتر از بالها ،فشارها ،سختيها و فديهدادنها ،ما را باال و باالتر برده
و تكامل خواهد داد؟ و چه بهجا و درست گفت حسينبنعلي(ع)!
 -94سوره بقره ،آيه154
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ضميمه

دو اسالم سراپا متضاد
قسمتي از سخنراني برادر مجاهد مسعود رجوي
(8بهمن1376ـ عيدفطر)

اين سخنراني در روز 8بهمن( 1376اول شوال سال1418
هجري قمري) ،در قرارگاه بديع زادگان-ارتش آزاديبخش،
ايراد شده و در نشرية مجاهد شمارة 376بهتاريخ
13بهمن 1376بهچاپ رسيده است.

«...يادتان هست روزي كه خميني با قاضيالقضاتش پشت تصويب اليحة
قصاص بودند ،نشرية مجاهد آشكارا و با تيتر درشت آن را نهفقط ضداسالمي،
بلكه يك «اليحة ضدانساني» معرفي كرد .در خرداد سال ،60خميني كه سخت
از اين تيتر نشرية مجاهد گزيده شده بود در يكي از سخنرانيهايش تيغ بر كف،
تكرار ميكرد كه بله اسالم را ضدانساني خطاب ميكنند .البته چون هنوز در
آن ايام از مجاهدين چشم ميزد ،در سخنراني از مجاهدين بهصراحت اسم نبرد
و بهجاي آن بهمصداق بهدر ميگويند كه ديوار بشنود ،بهجبهة ملي آنروزگار
اشاره كرد .اما نشرية مجاهد در سراسر ايران ،در ابعاد  500ـ 600هزار نسخه،
توزيع ميشد و همه ميدانستند كه مجاهدين اين اليحه را فراتر از ضداسالمي،
«ضدانساني» ميدانند.
بله ،به همين داليل ميگفتيم مرگ بر ارتجاع .و حاال جالب اين است كه
بعداز انتخاب رئيسجمهور جديد ارتجاع ،سنگسار و تروريسم بيشتر شده كه
كمتر نشده است .راستي كه اين آخوندها عجب موجودات رذل و پليدي هستند.
از يكطرف نان تشيع و باب اجتهاد را ميخورند .از طرف ديگر انگار نهانگار
كه احكام (و بهخصوص حقوق جزا و جزائيات) مشمول همين اجتهاد است و
ديناميسم دارد .اص ً
ال اجتهاد براي چيست؟ براي انطباق اصول و احكام با شرايط
متغير .تضمينكنندة پويايي و ديناميسم اسالم و قرآن .و اال چه نيازي به باب
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اجتهاد و رساله و تقليد بود؟ اصول و احكام كلي و ثابت 95كه از قبل مشخص بود
و با اجتهاد چيز جديدي به آنها اضافه نميشود .اگر اجتهاد نبود ،ديگر چه نيازي
به تقليد در فروع و شرايط متغير و مرجع تقليد بود؟ اين همه در فضيلت سورة
قدر گفته شده و اين كه حتي مستحب است به هنگام وضو گرفتن خوانده بشود،
چون بهاندازهگذاري و ديناميسم مربوط است ،چون به گذار از مراحل كمي و
رسيدن به جهش و رشد كيفي مربوط است ،رمز ماندگاري و جواني قرآن و اسالم
انقالبي است .آخر يك اسالم فعال ،پويا و رزمنده و انطباقيابنده 96داريم و يك
اسالم متحجر خشك ارتجاعي.
راستي شنيدم كه امروز رئيسجمهور ارتجاع هم ،صحبت از تحجر و
واپسگرايي ميكند! ببينيد كه مجاهدين با مجاهدت و فداكاري خود كار را بهكجا
رساندهاند كه برخالف خميني ،كه ما را از بهكاربردن كلمة ارتجاع پرهيز ميداد
و ميگفت «نگوييد ارتجاع» ،حاال «خط امام» زهرخورده و همان جرثومههاي
واپسگرايي و ارتجاع ناگزير به بازي با اين كلمات روي آوردهاند تا قافيه را
نبازند .97در تشيع و اسالم انقالبي و در اسالم مجاهدين ،نخستين ويژگي پويايي
و ديناميسم آن است .اسالم يك شريعت خشك و منجمد نيست .اگر اين دين
مربوط به هزارههاي پيشين است ،خوب ديگر چرا بايد به آن چسبيد؟ ولش كنيد.
بنابراين ،از مرتجعان بايد پرسيد چرا از يكطرف نان اجتهاد را ميخوريد و ازطرف
ديگر سنگسار ميكنيد و در مألعام تازيانه ميزنيد.
آخوندها جنايتهاي خود را بهنام اسالم به جهان معرفي ميكنند .درضمن
همه ميدانند كه اين كارها هدف غاييش ايجاد رعب اجتماعي و سياسي است.
عجبا ،اگر اسالم اين است ،پس بفرماييد ارتجاع و جاهليت چيست؟ پس قساوت
 -95مثل ركعتهاي نماز و مبطالت آن
 -96بهمفهوم تكاملي آن
 -97نقل از پيام خاتمي(رئيس جمهور وقت رژيم) به مسلمانان جهان بهمناسبت عيدفطر كه در آن از
«تحجر و واپسگرايي» پرهيز داده و افزوده است «مخالفان اسالم سالهاست تالش ميكنند با بهكارگيري
ترفندهاي تبليغاتي مسلمانان را طرفدار خشونت معرفي كنند».
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و سنگدلي را تعريف كنيد .اگر راست ميگوييد يك نمونه از حضرت علي يا
پيغمبر بياوريد كه اين كار را كرده باشند ،چون سنگسار اص ً
ال مجازات اسالمي
نيست .بسياري از مجازاتهاي آن روزگار ريشه در قوانين تلمود دارد يا مثل
اينيكي سوابقش بهيهوديت برميگردد .وانگهي ،چطور است كه آخوندها از
تخصصي پايان قرن بيستم استفاده
آخرين دستاوردهاي فني ،علمي و حرفهيي و
ّ
ميكنند ،اما جزائيات و قصاص رژيمشان متعلق بههزارههاي پيشين است؟ از
آخوندها بپرسيد چرا دنبال موشكهاي ميانبرد و دوربرد و سالحهاي شيميايي و
اتمي و ميكروبي هستيد و دنبال همان چرخ و چاه و اسب و منجنيق نيستيد؟ چرا
از يكطرف ،براي بقاي رژيم خود از كيسة ملت ايران ،از آخرين پيشرفتهاي فني
و تخصصي مربوط بهفازهاي پاياني دوران رشد سرمايهداري استفاده ميكنيد؟
اما ازطرف ديگر تابع جزائيات هزارههاي پيشين مثل سنگسار هستيد و دستوپا
ميبريد؟ يا از روي بلندي پرتاب ميكنيد؟ كدام را باور كنيم؟
اين آخوندها تا دهة سي و چهل و سالهاي 1350ريشتراشيدن را هم حرام
ميدانستند .خميني بهصراحت اين را ميگفت .حتمًا يادتان هست برخي از
آخوندها تلفن ،ماشين ،قطار و راديو و تلويزيون را هم حرام ميدانستند .نهحرفهاي
تلويزيون ،بلكه خود دستگاه تلويزيون را هم حرام ميدانستند .درحاليكه اگر
مالك حاللي و حرامي حرفهايي كه زده ميشود ،باشد؛ تلويزيون رژيم از هر
تلويزيوني حرامتر و ننگآلودتر است .چون لكهيي بر دامن قرآن و اسالم است،
ارتجاع و شرك و جاهليت را تبليغ ميكند .مجاهدين براي همينها دربرابر آخوندها
بهپاخاستهاند.
در وراي همة داليل سياسي و اجتماعي ،دليل ُخلّص ايدئولوژيكي براي
مبارزة عنصر مجاهد خلق با حاكميت آخوندي همين است كه خميني و رژيمش
بدترين لكه بردامان اسالم است .دليلي افزون بر داليل سياسي و اجتماعي كه
به پليدي و نجس بودن اين رژيم در تماميتش مربوط ميشود .اين است مفهوم
71

«كلسوء» و «كلشر» .مجاهد از همه ميپرسد شاخص اسالم ،حضرت علي
است يا مرتجعان خوارج؟ امام حسين است يا يزيد؟ ائمة اطهار هستند يا خلفاي
جبار؟ ُخب ،حاال ما د ر مورد آخوندها كدام را باور كنيم؟ سطح توليد و قواي مولدة
يكهزار و چهارصدسال پيش را باوركنيم يا اين روزگار را؟ مگر خميني نبود
كه در سال 41دربرابر اصالحات بورژوايي شاه با حق رأي زنان مخالف بود؟ شاه
ميخواست در چارچوب يك رژيم بورژوايي وابسته ،عمر رژيمش را طوالني كند
و كرد .بنابراين دربار بوروژاـ مالك ،بعداز يكدهه كه از كودتاي 28مرداد گذشت،
بهجانب سرمايهداري وابسته و آن هم وابسته به آمريكا ميل كرد .بهطور صوري
شعار اصالحات ارضي و آزادي زنان و اعطاي حق رأي بهزنها را ميداد و خميني
مخالف هردو بود .بسياري از دانشجويان متر ّقي در آن اوايل اطالعيههاي خميني
را در دانشگاه آتش ميزدند.
مخالفت خميني با شاه از اين موضع بود كه ميگفت دادن حق رأي به زنها
فتنه و فساد را زياد ميكند و جنبش دانشجويي از خميني ميخواست كه با
استبداد و وابستگي اعالن مخالفت كند .البته وقتي خميني بهحاكميت رسيد ،ديد
هوا پس است ،عقب نشست و فرصتطلبانه دربرابر حقرأي زنان كوتاه آمد .زنان
ايران در انقالب ضدسلطنتي سهم خود را ادا كرده بودند .قبلاز آن زنان پيشتازي
كه در چارچوب سازمانهاي انقالبي راهي محبسها و شكنجهگاهها شده بودند ،راه
را باز كرده بودند (ياد مجاهد شهيد فاطمة اميني بهخير).
خميني در مورد اصالحات ارضي و تقسيم زمين بين دهقانان هم بهطور
اصولي مخالف بود .مقايسه كنيد با شعار مجاهدين كه از روز اول بنابر اظهارنظر
صريح ائمة اطهار اين بود كه الزرع للزارع… محصول مال كسي است كه روي
زمين كار ميكند .همين آخوندها ،آخوندهاي مرتجع خمينيصفت ،با مدرسه رفتن
دخترها در زمان ما مخالف بودند ،در دهة بيست و سي .بهقول پدرطالقاني ،همينها
با تفسير قرآن هم مخالف بودند .قرآن فقط براي قبرستانها بود .درحاليكه قرآن
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اين همه ميگويد :تدبر ،تعقّل ،فكر كردن و… پس ما با رژيمي مواجه هستيم كه
در آستانة قرن بيستويكم ،از بيتالمال و كيسة مردم ايران ،همة دستاوردهاي
تخصصي را براي بقاي خودش در حاكميت بهخدمت ميگيرد و اينطوري
فني و
ّ
نيست كه مث ً
ال براي يك تهاجم نظامي دنبال اسب و استر بگردد .اينطوري
نيست كه پيامهايش را فقط ازطريق منبر بدهد .بلكه عالوهبر منبر و همة وسايل
س ّنتي ،از ماهواره هم استفاده ميكند.
همچنانكه از ماه گذشته براي مقابله با برنامة ماهوارهيي سيماي مقاومت
با يك بودجه و انرژي كالن برنامة جامجم را راه انداختند .در اين برنامهها هيچ
اصل و س ّنت آخوندي نيست كه براي مشتري جمعكردن نقض نكرده باشند.
آنقدر هم در اين كار پيش رفتند كه روزنامة جمهوري اسالمي نوشت آقا
چهخبر است كه خانم گوينده در كانالهاي تلويزيون داخل كشور با مقنعة سياه
ميآيد ،اما در جامجم با شكلها و ادا و اطوار زننده ظاهر ميشود .چهخبر است
كه بهجامجم كه ميرسد مقنعة دختران دانشآموز مدرسهها را ـ با توصيفاتي كه
روزنامه نوشتهـ از سرشان برميدارند و براي ضبط برنامهها بهصور غربيپسند
ظاهر ميشوند .چهشده كه بسياري از آهنگها و نوازندگيها و آوازهايي كه براي
تلويزيون در داخل كشور ممنوع است ،در برنامة ماهوارهيي كه براي صدور به
خارج است ،اشكالي ندارد.
بگذريم كه حتي نامگذاري «جامجم» خودش لگدي به قبر خميني است كه
بهقول خودش باهمة عالئم و عناوين «شاهينشاهي» مخالف بود! البته اين در
دنياي دجاليت آخوندها چيز تازهيي نيست و براي جلب قلوب در غرب ناگزيرند
اينطوري تظاهر كنند .اما در داخل كشور سنگسار و دست بريدن و پا بريدن و
شالق زدن و اجراي آن اليحة قصاص ،كه مجاهدين از روز اولآن را اليحهيي
ضدانساني خواندند ،همچنان ادامه دارد .اين حكمهاي شالق زدن و سنگسار را
چه كسي داده است؟ كدام مرجع؟ كدام مال؟ كه آن را بهعنوان جزاي اسالمي
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معرفي ميكنيد .لعنتخدا براو باد و برآلخميني و هركس چنين كند و چنين
بگويد .پس س ّنت پيامبر و حضرت علي و باب اجتهاد ،محكم و متشابه و ديناميسم
اسالم و قرآن چه شد؟
  ديناميسم قرآن
هركس كه قصد دجاليت نداشته باشد ميداند كه هدف و آرمان و مقصد
در مثل مانند ساحلي است كه كشتي بايد بهسمتش حركت كند .هدف ،آرمان
و مقصد ،توحيد و يگانگي است .نهفقط يگانگي فردي ،بلكه يگانگي اجتماعي،
يعني جامعهيي عاري از طبقات ،استثمار و تبعيض .احكام «متشابه» حكمهايي
هستند كه بايد با شرايط منطبق بشوند .البته منظور انطباق فرصتطلبانه نيست،
انطباق رزمنده و تكاملي و خالق و فعال است .يعني درقالب يك كشتي ،نحوة
پارو زدن ،سمتگيري و تنظيم سرعت در هرزمان برحسب شرايط «و اما الحوادث
الواقعه» برعهدة ناخداست .محكم و متشابه يعني اين .محكم مصداق چيزي است
كه شما به آن استراتژي ميگوييد .اما يكي از معناهاي متشابه همان اصطالح
تاكتيك بهمعني كاربرد است.
در زمان پيامبر اكرم اين انقالب بسيار بزرگي بود كه زن و مرد را متساوي
بشناسد ،يا برده را دراساس انسان متساويالحقوق تلقّي بكند و اين ايده را كه
دونوع انسان وجود دارد ،رد بكند و بگويد آنچه معيار برتري است ،تقواست و آن
هم تقواي رهاييبخش .رهايي مالك است ،نه جنس ،رنگ و نژاد« .إ َّ
ِن أَ ْك َر َم ُك ْم
ِعن َد اللَِّ أَْتـق ُ
َاك ْم ».
اينها در زماني است كه وقتي حضرت زهرا در كودكي و خردسالي روي زانوي
پيامبر نشسته بود و رسول خدا دستش را ميبوسيد ،يكي از ناظران آنقدر ازكاري
كه پيامبر ميكرد دچار دافعه شد كه گفت ،اين ميشبچه چيست كه روي زانويت
نشاندي و دائمًا دستش را ميبوسي (استغفراهلل)… و بعد گفت من چندتا مثل
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اين داشتم كه خاكشان كردم .آخر آن موقع دختران را زندهبهگور ميكردند.
در چنين شرايطي كه همة قوانين ،از روم گرفته تا ايران ،بهبرتري واليت و
حاكميت مطلق نرينه خو كرده و آن را قانون ازلي و ابدي ميدانستند ،اينكه
اسالم بنياد تبعيض جنسي و نژادي و قومي را بزند ،به واقع انقالب بزرگي بود و
اينكه در حقوق مدني نيز زني را كه بالكل خارج از سيكل توليد بود ،در ارث و
شهادت ،يك دوم مرد ،صاحب سهم بشناسد ،چهرسد بهاين كه تودة انبوه زنان
در انتخاب حضرت علي و بيعت با او شركت كنند و دستهايشان را بااو به نشانة
رأيدادن و بيعتكردن در يك تشت آب بگذارند .و شگفتا كه شمار قابل توجهي
از فرماندهان يكانها و لشكرهاي حضرت علي در جنگهاي صفين با معاويه ،زنان
مجاهد صدر اسالم بودند.
سپس در نسل بعد زينب كبري ،خواهر امام حسين و دختر فاطمه و علي را
ميبينيم ،كه در خطيرترين مقطع ،رهبري جنبش انقالبي را دربرابر ابنزياد و يزيد
بهعهده ميگيرد .حاال آخوندهاي مرتجع بگويند ببينيم الياالبد بايد حق شهادت
و ارثية زن يكدوم مرد باشد؟ حتي وقتي كه پابهپاي مرد در سيكل مبارزه و توليد
وارد شدهاست؟ اگر قرار است تا ابد اينطور باشد ،پس اينها دوجنس هستند و
متساوي نيستند و البد بهقول شما اصالت با مرد است و زن هم از دندة چپ او
درست شده است!
بنابراين ديگر موضوعيت ندارد زن كه از روز اول در اسالم حق سياسي
متساوي و حق تملّك اقتصادي مستقل (برخالف قوانين مالكيت در كشورهاي
غربي مثل فرانسه كه تا نيمة قرن بيستم حق تملك و تصرف مستقل براي زن را
بهرسميت نميشناختند) داشت ،سهماالرث يكدوم داشته باشد .اجتهاد هم يعني
همين .بگذريم كه از نظر خميني و آخوندهاي مربوطه ،باب اجتهاد ،فقط باب
ح ّقهبازي و فرصتطلبي است.
راستي مگر اين آخوندها نميگفتند كه غنا و موسيقي حرام است؟ پس چه
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شد؟ وقتي كه دجال خودش بهحاكميت رسيد و راديو و تلويزيون را قبضه كرد،
ديد نميشود ،خودش فتوا داد كه موسيقي آزاد است ،درحاليكه قبل از آن همينها
را عالمت نفاق مجاهدين ميدانست .مگر آخوندها نميگفتند شطرنج حرام است؟
بعضي وقتها كه بچهها در زندان شطرنج بازي ميكردند ،آخوندها تذكر ميدادند
توپا بريدن و
كه حرام است .ريشتراشي ،غنا و شطرنج همه حرام بودند .اما دس 
سنگسار حالل است ،آنهم با كلمة تكبير .ننگ برشما! شجرة خبيثة ملعونة رذيله،
تمامًا سوء و تمامًا پليدي .تيرباران و اعدام و حلقآويز زن مجاهد ِ باردار حالل
است ،آنقدر كه جانشين خميني هم زبان به اعتراض گشود .حضرت علي گفت
شكنجه حرام است ،ولو در مورد سگِ هار! آيا اين شكنجههايي كه خميني در مورد
مجاهدين روا دانسته است ،اسالمي است؟ آيا سوزاندن و ضرب حتيالموت حالل
است؟ ننگ برشما و شجرة خبيثة شما باد كه از خوارج و ابنملجم گرفته تا قاتالن
ائمة اطهار و شيخ فضلاهلل و خميني و الجوردي هميشه علمدار قشريگري و
جهل و ظلمات و خصم مبين دانش و فرهنگ و آزادي و عدالت بودهايد .مصاديق
همان شجرة ملعونهيي كه در قرآن مثال زده شده است ،بوزينگاني كه منابر
رسوالن و اولياي خدا ـ همچنانكه حق حاكميت مردم ايرانـ را غصب كرده و
اين را سرماية تجارت دنياي خود قرار دادهاند.
فلسفه و هدف احكام
احكام ،وسيلهها و كاربردها و رهنمودهاي اجرايي براي نيل به هدف و تنظيم
چپ و راست آن هستند.
واضح است كه اگر عاري از جدل اسكوالستيكي و بهدور از منطق ولنگاري
و بيمسئوليتي به موضوع نگاه كنيم ،وسايل و كاربردهاي اصيل ،اصالت هدف و
دستيابي به آنرا تضمين ميكنند .همچنانكه هدف اصيل نيز وسيلة متناسب خود
را ميطلبد .يعني از يكطرف وسيله را نميتوان در دنياي مادي و عيني ناديده
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گرفت يا بهآن كم بها داد .ازطرف ديگر وسيله بايدبههدف خدمت كند ،نه اينكه
متناقض و متعارض با آن و راهبند آن باشد.
مث ً
ال به موضوع زكات يعني پاكسازي مال از حقوق و حاصل كار ديگران
بنگريد :هدف و سمتگيري بهجانب اين تزكية ضد استثماري بسيار روشن است
و در تشيع و اسالم حقيقي نهايتًا در جامعة موعود تحت راهبري وارث زمين و
صاحب زمان ،در اوج تكامل اجتماعي و علمي و فني محقّق خواهد شد .اين،
همان پايان شرك و بيگانگي انسان از انسان و پايان بيگانگي و تعارض و
آنتاگونيسم اجتماعي است؛ يعني استقرار توحيد و آغاز تاريخ حقيقي انسان كه
اكنون ما ،در قياس با آن ،در ماقبل تاريخ بهسر ميبريم… اما براي سمتگيري
ميبايد گامبهگام و در هرمرحله معين از رشد قواي مولد و تكامل اجتماعي به
تزكية مال از حاصل كار ديگران همت گماشت و اين يعني زكات.
در صدر اسالم از آنجا كه در مدينه برنج كشت نميشد ،زكاتي هم به آن
تعلّق نميگرفت .بعدها اما از حضرت صادق روزي پرسيدند كه آيا برنج زكات
دارد؟ پاسخ داد آري ،به برنج هم كه در نواحي عراق كشت ميشود زكات تعلّق
ميگيرد و توضيح داد كه در صدر اسالم در مدينه برنج در كار نبوده كه موضوع
زكات باشد .حضرت علي هم در زمان خود براي اسبهايي كه به چراگاه ميرفتند
ساليانه دودينار وضع كرده بود ،درحالي كه قبلاز آن چنين چيزي وجود نداشت.
همچنانكه دربارة وضع خمس (يكپنجم سود ساليانه)با استناد به آية سورة انفال
چنين شد .اجتهاد يعني همين .يعني كه تعيين كم و كيف زكات مشروط به شرايط
اقتصادي و توليد است و با تكامل قواي مولد دستخوش تغيير و تحول ميگردد.
آخر اجتهاد براي اين نيست كه فقط بگويد نماز اينطور باشد و روزه آن طور.
اينها كه از قبل روشن بود .پس اجتهاد براي چه بود؟ كاركرد رهبري سياسي و
اجتماعي چيست؟ براي چه اينهمه دعوا وجود داشت؟
تبعيت و تقليد از استنباط و اجتهاد مجتهد جامعالشرايط (ذيصالح) كه در
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فرهنگ تشيع نخستين شرط آن علم و تقواست (يعني همان چيزي كه آخوندهاي
خمينيصفت بالكل فاقد آن هستند) براي چيست؟ آخر فقاهت در تشيع علوي
مالزم با عدالت يعني مرزبندي با ظلمه و حكام جور و ستم است .يعني همان
چيزي كه آخوندهاي خمينيصفت مطلقًا فاقدش هستند و خودشان مظاهر ظلم
و جور ميباشند .پس چرا امام صادق عدل و امامت را اركان و اصول مذهب
اعالم كرد؟ چونكه خلفا و حكام جبار ،با «سرخود» تلقي كردن كارهاي خدا در
آسمان ،ميخواستند الگوبرداري نموده و استبداد و «خودسري» خودشان در زمين
را (بهعنوان نمايندگان و ساية خدا در زمين) توجيه كنند .لذا ششمين پيشواي
عقيدتي و تاريخي ما ،بالصراحه با استناد بهقرآن ،آنها را پس زد و گفت كه چنين
خبرهايي نيست و خدا خودش عدالت مطلق است ،واال خدا نيست…
يادتان هست كه مجاهدين وقتي كه در تابستان 58خميني «واليت فقيه» را
علم كرد ،آن را قويًارد كردند و بعد هم قانون اساسي واليت فقيه خميني را تحريم
كردند؟ ازنظر خميني ،فقيه يعني آخوند ،يعني پارچه و دستاري برسر و عبايي بر
دوش ،خميني از آغاز مجاهدين را ضدروحانيت معرفي ميكرد .ما هم بهاو گفتيم
برو پيكارت! آخر آن كه حضرت علي بود ،نهفقط پارچه و دستار ،بلكه قرآن را
هم كه به دجاليت باالي نيزه كرده بودند ـپانصد قرآن را مزدوران معاويه در جنگ
صفين باالي نيزهها بردندـ گفت آنها را درهم بكوبيد .قرآني كه بهفتنه بلند شده و
هدفش استمرار يكحاكميت ارتجاعي است ،كاغذ است و بس ،قرآن ناطق منم.
اين حرف مواليمان علي بود .پس قرآن را بايد فهم كرد و بهنطق آورد ،يعني كه:
تخصصي است و حداقل احاطه بر
او ًالـ فهم و تفسير قرآن يك دانش و حرفة
ّ
علوم طبيعي و اجتماعي را ميطلبد و بهقول خود قرآن هرچه رسوخ در علم بيشتر
باشد ،درك و فهم عميقتري حاصل خواهد شد.
ثانيًاـ قرآن ضمن حركت اجتماعي و مبارزة سياسي ،يعني در جريان جهاد و
عمل انقالبي ،فهم و تبيين ميشود و نه در گوشهنشيني .خودش ميگويد:
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ين َجا َه ُدوا ِفينَا لََنـ ْه ِديَـَّنـ ُه ْم ُسُبـ َلنَا»98
«َالَّ ِذ َ
هرآينه كساني را كه در راه ما بهجهاد برخيزند ،راه مينماييم و هدايت ميكنيم.
يعني كه يكپاي فهم و ايمان در عمل اجتماعي است و لذا قرآن ميگويد:
َّ
ين»100
«ل يَ َم ُّس ُه إ َِّل الْ ُم َط َّه ُر َ
ون »99و « ُه ًدى لِّ ْل ُمتَّ ِق َ
يعني كه براي فهم آن پاكيزگي و تقوا و طهارت سياسي و اجتماعي الزم
است ،كه خود ناشي از مبارزه و عمل اجتماعي است .همچنان كه فهم قوانين
طبيعت و دستيابي به رموز آن تنها در جريان مبارزه و عمل توليدي ميسر است.
اينجاست كه حضرت علي ميگويد «فاستنطقوه» يعني كه قرآن را بايد به حرف
آورده و گويا كنيم .ميگويد:
«آن نور راهبر و راهگشا كه پيامبر با خود آورد ،قرآن است .پس آن را به
حرف آورده گويا كنيم ،زيرا قرآن هرگز بهخودي خود گويا نميشود.»101

در مثل ،مانند اين است كه ما يككتاب كام ً
ال متقن و دقيق و جامع پزشكي
داشته باشيم .حال يكمريض نميتواند بهخودي خود با مراجعه به آن كتاب براي
خودش نسخه بپيچد .بلكه حتمًا يكطبيب متخصص الزم است كه با انطباق
قوانين و احكام پزشكي بر آن مريض مشخص ،كتاب را دربارة او بهحرف بياورد
و آن را براي بيمار گويا سازد.
حاال هم بايد به مرتجعاني كه حديث ميخوانند و از حضرت علي دم ميزنند،
گفت كه بهقول خود حضرت علي ،قرآن محكم و متشابه ،مرسل و مقيد ،ناسخ و
منسوخ و… دارد و بايد آن را بر همان پايههايي كه گفتيم بهنطق و سخن درآورد.
در شريعت خميني ،اگر ميتوانستند ،بردگي را هم مجدداً اعالم ميكردند،
مگر نكردند؟ مگر اين بنياد پليد و كثيف موسوم به «شهيد» و همة آخوندها،
 -98سوره عنكبوت ،آيه 69
 -99سوره واقعه ،آيه79
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َ -101
… النُّو ِر الْ ُم ْقتَ َدى بِ ِه َذلِ َك الْق ُْرآ ُن ف ْ
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كسبوكار و خريد و فروش كنيز نميكنند؟ مگر تا آنجايي كه ميتوانند اين
كار را رواج نميدهند؟ پس ارتجاع حاكم بر ايران ،اگر ميتوانست ،بردگي را هم
دوباره بهجريان ميانداخت .مگر هدف احكام و حقوق «عتق» (يعني آزادسازي
بردگان) در زمان خود پيغمبر سمتگيري بهجانب زوال و ابطال بردگي نيست؟ مگر
كفارة بسياري از گناهان آزاد كردن بنده نيست؟ مگر روح و جوهر جز اين است؟
هركس كه اندكي با اجتهاد و تفكر و تأمل قرآني آشنا باشد ،بهسادگي همين را
استنباط و استنتاج ميكند .يعني كه در نظرگاه قرآن بردگي معادل و برابر با آن
گناهان است.
ميدانيم كه بردگي ،در پيشرفتهترين بـخش سرمايهداري در آمريكا ،در
قرن گذشته الغا شد .ارسطو بنيانگذار فلسفة يونان ،كه افكارش تا آستانة قرون
جديد برسراسر دنياي علم و فرهنگ حاكميت داشت ،برده را در كتابش (سياست)
«افزار جاندار» توصيف ميكرد و نه انسان متساوي با انسانهاي ديگر كه
بهخاطر صورتبنديهاي اقتصاديـ اجتماعي خاص و در شيوة توليد و فرماسيون
بهخصوصي دچار اين وضعيت شده است.
حال بنگريد كه در قرآن حرف سراپا متفاوت است .بردة مؤمن بر مرتجع
مشرك ارجحيت دارد .102.بالل حبشي ،مؤذن و سخنگوي پيامبر ميشود.
اسامهبنزيد بهفرماندهي لشكر پيامبر برگزيده ميشود و بزرگان عرب تحت
فرماندهي او قرار ميگيرند .اصل «محكم» نه پذيرش بردگي ،بلكه «عتق»
و آزادي بردگان است و بردگي تنها بهعنوان يك ضرورت تحميلشدة تاريخي
تحمل ميشود .چونكه پيامبر در آن زمان نميتوانست آنرا لغو كند ،كمااينكه
شما امروز نميتوانيد استثمار را در تماميت آن لغو كنيد ،نميتوانيد بگوييد جامعة
بيطبقة توحيدي را االن ميخواهيم محقّق كنيم و ميگوييد سرمايهداري ملي
و بازار ملي را در شوراي ملي مقاومت هم ميپذيريد .نميدانم جامعة بيطبقة
توحيدي را در طول چهدههها يا سدههايي بايد برپا كرد و چقدر طول ميكشد تا
 -102پرتوي از قرآن ،پدر طالقاني ،تفسير سورة بقره و تفسير سورة بلد
80

مباني آن فراهم شود .آخر اگر شما امروز تماميت استثمار و مالكيت خصوصي ابزار
توليد را بالكل لغو كنيد ،اگر بورژوازي ملي و خردهبورژوازي را بالكل كنار بگذاريد،
جامعه بهپيش نميرود ،بلكه بهعقب ميرود .چه رسد به 1400سال پيش ،كه
معلوم است دوران صباوت انسان بود .زماني بود كه انسان تازه از دورانهاي اوليه
بيرون آمده بود و حتي هنوز آثاري از كمون اوليه را با خودش داشت .بنابراين اگر
اسالم بردهداري را بالدرنگ لغو ميكرد ،جامعه را بهعقب ميبرد ،نه بهجلو .آخر
ما كه قوانين اجتماعي را خلق نميكنيم ،آنها را كشف ميكنيم .بعد براساس آن،
استراتژي و تاكتيك طراحي و بهكار بسته ميشود.
ديناميسم احكام و تبديل آيات
اينجا بود كه وقتي آيهيي بهجاي آية ديگر ميآمد ،وقتي حكمي عوض
ميشد ،صداي كساني كه در قلبشان مرض بود و نميتوانستند بفهمند ،بلند
ميشد .بهخود پيغمبر هم ميگفتند كه دروغ ميگويي! آنبار چنان ميگفتي و
ايندفعه چنين! آيا ما در فاز سياسي بايد همانكارهايي را ميكرديم كه در فاز
نظامي كرديم؟ آيا ما بايد در اين مرحله همانكارهايي را بكنيم كه در مراحل
پيشين ميكرديم؟ آيا يك نفر بايد در هنگام بلوغ و بزرگساليش همان لباس و
كفش دوران كودكيش را بپوشد؟

َوإِذَا بَ َّدلْنَا آيَ ًة م َ
ان آيَ ٍة َوال ّل ُه أَ ْع َل ُم بِ َما يُـَنـ ّز ُ
نت ُم ْفتَ ٍر
َّك َ
ِل َقالُواْ إِنَّ َما أَ َ
103
بَ ْل أَ ْكَثـ ُر ُه ْم َال يَـ ْع َل ُمون َ
وقتي آيهيي را بهجاي آية ديگر ميآوريم و خدا خودش داناتراست به آنچه
به تدريج نازل مي كند( آگاهترين است كه دارد چكار ميكند ،چهچيز و چهخطي
را دارد پيش ميبرد )،ميگويند كه تو دروغ (و تناقض) ميگويي ،بل اكثرهم
اليعلمون ،شعورش را ندارند ،نميفهمند.
 -103سوره نحل ،آيه 101
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  خصيصة ويژة قرآن
خصيصة ويژة قرآن و اسالم چيست؟ اين را از خودمان نميگوييم ،از روي
خود قرآن ميگوييم:

« أََف َمن َشر َح َّ
ِس َل ِم َفـ ُه َو َع َلى نُو ٍر ِّمن َّربِّ ِه»104
الل ُه َص ْد َر ُه لِ ْل ْ
َ
آيا كسي كه خدا سينهاش را باز كرده است براي اسالم و او بر نور و هدايتي
است از جانب پروردگارش با كسي كه قلب و سينه و ادراكش بسته و منجمد و
خشك است ،مساوي است؟
َاسي ِة ُقـ ُلوبُـ ُهم ِّمن ِذ ْك ِر َّ
الل ِه»
«َفـ َويْ ٌل لِّ ْلق ِ َ
پس واي بر سنگدالن و سنگيندالن ،آنهايي كه قلبشان قسي است ،از ذكر
خدا و ياد خدا و آرمانها و ارزشهاي خدايي و مردمي بيگانهاند.
باور كنيد كه اين مفهوم درست بر همين دارودستة خميني منطبق ميشود.
ِين»
« أُ ْولَئِ َك ِفي َض َل ٍل ُمب ٍ

آنها در گمراهي آشكار بهسر ميبرند.

اين ابتداي آيه بود يعني در آية بيست و دوم سوره زمر ميخواهد مقايسهيي
بكند بين كساني كه سينة گشاده ،چشمانداز روشن و فهم عميقي از اسالم و آن
نور هدايتكنندهاش دارند ،دربرابر تاريكانديشان و قشريون قسيالقلب ،يعني
ابنملجمهاي دوران .بعداز اين آيه و بعد از اين توضيح ،قرآن ميگويد:

َّ
«الل ُه نَـ َّز َل أَ ْح َس َن الْ َح ِد ًِ
يث»105
خداوند بهترين گفتار ،بهترين كتاب و بهترين تبيين و تشريح را عرضه كرد.
ببينيم اين احسن الحديث ،اگر حرف بيخودي نيست ،چيست؟ دليل آن كه
بهترين و برترين كتاب است چيست؟
 -104سوره زمر ،آيه22
 -105همان آيه
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ِ
«كتَاباً ُّمتَ َشابِهاً َّمثَانِ َي» 106
بهاين دليل كه پايدارترين و پوياترين حديث است .يعني كه كهنه نميشود.
يعني كه ميتواند به مسائل دورانها و زمانهاي مختلف براساس اصول «محكم»
خود جواب بدهد .هركتابي پساز چندي كهنه و بهدردنخور است .ببينيد چندتا
از كتابهايي كه در قرن نوزدهم نوشته شدهاند ،هنوز در قرن بيستم از دور خارج
نشدهاند؟ يا الاقل قسمتي از آنها دچار فرسودگي و كهولت نشده است؟
مجاهدين آنچنانكه از اسالم دريافتهاند ،رمز و راز پويايي قرآن را در همين
ميدانند .نه از حاال ،بلكه از سال 48كه جزوة «ديناميسم قرآن» در تحقيقات
گروه ايدئولوژي سازمان تدوين شد .در سالهاي پساز جريان اپورتونيستي ،در
زندانهاي اوين و قصر مجدداً بحث را تدوين كردند .ازجمله در كتاب «چگونه
قرآن بياموزيم» كه توسط سردار شهيدمان موسي تحرير شد .طبعًٌا انتظار نداريد
كه در اين فرصت كوتاه من بحث را بهصورت مبسوط باز كنم.بنابراين اشارهيي
ميكنم و درميگذرم:
محكم و متشابه
اگر در يككلمه بخواهم بحث را با سادهسازي تمام بيان كنم« ،تشابه»
بهزبان امروزي مصداق ديناميسم و صور ناپيد است كه درجريان تكامل بارز و
آشكار ميشود و مصداق پيدا ميكند .يك مثال از هندسة ابتدايي و مسطحه
بزنيم ،به اشكال و صوري كه اندازهها و قدرهايشان متفاوت است ،اما زوايا و
نسبتهايشان همسان است ،متشابه ميگويند .مث ً
ال مثلث كوچكي را با مثلث
بزرگي درنظر بگيريد كه نسبت اضالع و زاويههاي آنها باهم برابر باشد ،بهاين
ميگويند تشابه .اينها متشابه هستند ،بهعبارت ديگر از روح و جوهر واحدي
برخوردارند .پس در بحث احكام ،مهم اين است كه ببينيم كه روح و جوهر احكام
 -106سورة زمر ،آيه- 23كتابي متشابه منعطف
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و هدفي كه تعقيب ميكنند ،چيست؟ نه بهصورت دمدميمزاج و فرصتطلبانه،
بلكه با تعميق و «رسوخ در علم» آنچنانكه قرآن ميگويدِ « :كتَاباً ُّمتَ َشابِهاً
َّمثَانِيَ» يعني منعطف و منطبق ،داراي قدرت انطباق و انعطاف .به عنوان مثال،
موجودات خونگرم درجريان تكامل قدرت انعطاف و انطباق با شرايط را پيدا
كردند ،درحاليكه موجودات خونسرد ،با سرما درجة حرارت بدن و ارگانيسمشان
پايين ميآيد و بيحس ميشوند .موجودات خونگرم قدم بزرگي در جريان تكامل
بيولوژيك هستند .مث ً
ال بدن انسان ميتواند در هرشرايطي حرارت 37درجه را
حفظ كند .سيستم بدن بهصورت خودكار طوري تنظيم ميكند كه اين درجه
حرارت در سرما و گرما حفظ شود .اين انطباق بسيار عاليتري است كه موجود
زنده با محيط خود برقرار ميكند و بدين وسيله از سلطه و اسارت دماي محيط،
بيرون ميآيد و بر آن غلبه ميكند.
اينجا هم خصلت ويژة «احسنالحديث» اين است كه قدرت انطباق فعال
تكاملي با شرايط و دورانهاي متحول را دارا است« .متشابها مثاني» است ،يعني
ميتواند در شرايط متفاوت ،جوهر واحدي را اعمال و پيگيري كند .اين آن نور
و روح واحدي است كه قرآن گفتَ «:علَى نُو ٍر ِّمن َّربِّ ِه » .اينموضوع فقط خاص
اينجاي قرآن هم نيست.
پس خصيصة ويژة «احسن الحديث» ،برترين كتاب و برترين و جامعترين
تبيين ،اين است كه با يك اصول ثابت (اصلها ثابت و فرعها في السماء) مثل
هرپديدة تكاملي ديگر (كه البته قرآن كالم آخر است) ميتواند جريان پيدا كند و
توانمندي و استعداد آن از قوه بهفعل دربيايد.
اينجا است كه امام باقر رودرروي خشكانديشان و تاريكانديشان تصريح
ميكند كه قرآن «يجري كما تجري الشمس و القمر» يعني كه قرآن همانند
خورشيد و ماه در جريان است .روح جاري دورانها و ادوار تكاملي است .بهشرطي
كه اسباب نانخوردن و وسيلة دجاليت ،دينپناهي و ح ّقهبازي آخوندها نباشد.
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بازهم بهقول قرآن:

«إ َّ
ون أَ ْم َو َ
الر ْهبَ ِ
اس بِالْبَا ِط ِل
ان لَيَْأ ُك ُل َ
ال النَّ ِ
ِن َكثِيراً ِّم َن ا َأل ْحبَا ِر َو ُّ
ِيل ال ّل ِ
ه…»107
َويَ ُص ُّد َ
ون َعن َسب ِ
بسياري از اين آخوندها ،آخوندهاي خمينيصفت اموال مردم را بهناحق
ميخورند و راه خدا را برروي بندگانش برميبندند .راهگشايي كه نميكنند هيچ،
راهبندان ميكنند و تيرگي ميآورند نه نور ،ظلمت ميآورند نه هدايت .بنابراين
«كتابا متشابها مثاني» ،يعني داراي قدرت و توان انطباق در شرايط متفاوت.
كه اين تازه بيان ديناميسم خاص قرآن است ،واال اگر ديناميسم جامع قرآن را
مدنظر قرار دهيم ،آن وقت بهنواميس و حقايق و صور عمومي هستي (و نهفقط
متشابهات تاريخي و اقتصاديـ اجتماعي) راه ميبرد.
اين است رمز ماندگاري و پويايي قرآن كه اعجاز آن در يككالم «ضدكهولت»
است .چنين است كه ميتواند با شمول عام بر نواميس عمومي و اصول محكم
تكاملي ،قضايا و مسائل مراحل تحوليابنده را دربربگيرد ،پاسخگو باشد و حل و
فصل كند .لذاست كه در ادامة آيه چنين آمده است:
ين يَ ْخ َش ْو َن َربَّـ ُه ْم»108
«تَـق َ
ْش ِع ُّر ِم ْن ُه ُج ُلو ُد الَّ ِذ َ
از اين خصلت مو براندام كساني كه خشية خدا را دارند ،راست ميشود
و برخود ميلرزند و بهخود ميآيند .خشيه و خداترسي همان چيزي است كه
خمينيچيها هرگز ندارند و نداشتند ،در طبيعت اين رژيم نبوده ،نيست و نخواهد
بود .مو بر پيكر كساني كه خشية خدا را دارند از حقانيتش ،راست ميشود .چرا كه
چون سنگ ،سرد و سخت و بيروح و تأثيرناپذير نيستند و با حقيقت ،جسمًا و قلبًا
و روحًا در كنش و واكنشند.
ين ُج ُلو ُد ُه ْم َوُقـ ُلوبُـ ُه ْم إِلَى ِذ ْك ِر َّ
الل ِه»109
«ث َُّم تَِل ُ
 -107سوره توبه ،آيه 34
 -108سوره زمر ،آيه 23
 -109همان آيه
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نرم ميشوند و تكان ميخورند .بعد اين قلب از سنگيندلي و سختي بيرون
ميآيد و نرم ميشود و در اين قلبها راه براي ياد خدا و ارزشهاي خدايي و
انساني باز ميشود:

«ال ّل ُه َّم اَ ْه َل الْ ِك ْبرِياَّ ِء َوالْ َع َظ َم ِة َواَ ْه َل الْ ُجو ِد َوالْ َجَبـ ُر ِ
وت َواَ ْه َل الْ َع ْف ِو
الر ْح َم ِة َواَ ْه َل الَّتـقْوى َوالْ َم ْغ ِف َر ِة »110
َو َّ
و اين تمام ارزشهايي است كه آخوندهاي خمينيصفت از روز اول تا بهآخر
دربرابر آنها سخت و سرد و قساوتپيشه بودهاند.
آيهٌ 23سورة زمر چنين ادامه ميدهد:
« َذلِ َك ُه َدى َّ
الل ِه»
اين است هدايت خدا (كتابا متشابها مثاني) اين هدايت خداست.
« يَـ ْه ِدي بِ ِه َم ْن يَ َشا ُء»
كسي را كه بخواهد ،هدايتش ميكند .كسي كه زمينهاش را داشته باشد و بخواهد.
« َو َمن يُ ْض ِل ْل َّ
الل ُه َف َما لَ ُه ِم ْن َها ٍد»
اما كسي كه بهدليل خودش و عملكرد و دجاليت خودش مهر گمراهي خورده
است ،معلوم است كه هيچگاه از آن تيرگي و بنبست بيرون نميآيد .هيچگاه آن
قلب نرم نميشود.
باالخره ما در روز عيد فطر كدام را باور كنيم؟ سنگسار را باور كنيم يا اللهم
اهل الكبرياء والعظمة ،اهل الجود و الجبروت و اهل العفو و الرحمة و اهل التقوي
و المغفرة ،كدام را؟ وقتي كه مراحلي در داستان تشابه و ديناميسم قرآن طي
ميشود ،مثل مراحلي كه از زمان امام حسن تا زمان امام حسين طي شد ،بعد
ليلةالقدر خاص آن فرا ميرسد ،كميت بهكيفيت تبديل ميشود .بنبستشكني،
راهگشايي و جهش ميشود .و«كل امر» بارز ميگردد.
 -110دعايي كه در قنوت نماز عيد فطر و عيد قربان خوانده مي شود
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برويم سراغ ابتداي سورة آلعمران:

ات ُه َّن أُُّم الْ ِكتَ ِ
اب»111
ُّح َك َم ٌ
اب ِم ْن ُه آيَ ٌ
« ُه َو الَّ ِذ َي أَن َز َل َع َل ْي َك الْ ِكتَ َ
ات م ْ
او كسي است كه كتاب را برتو فرو فرستاد كه در آن آيههاي محكمي است
كه آنها پايهها و مادر كتاب هستند .ركن ركين هستند .هيچوقت تغيير نميكنند.
ثابت و تغييرناپذيرند .توحيد و يگانگي خدا (اصل اول) ،ضرورت هدايت (اصل
دوم) ،و اصل مسئوليت انسان (اصل سوم دين) هيچگاه تغيير نميكند .جهانبيني
توحيدي تغيير نميكند .هيچوقت هدف تغيير نميكند .هدف يگانگي انسان است،
يعني توحيد و سير مداوم از قلمرو جبر و بيگانگي به وادي آزادي و يگانگي.
آيه چنين ادامه مييابد:
ون َما
ِم َزيْ ٌغ َفـَيـتَّبِ ُع َ
« َوأُ َخ ُر ُمتَ َشابِ َه ٌ
ات َفأَمَّا الَّ ِذ َ
ين في ُقـ ُلوبِه ْ
تَ َشابَ َه ِم ْن ُه ابْتِ َغاء الْ ِفْتـنَ ِة َوابْتِ َغاء تَْأوِي ِل ِه َو َما يَـ ْع َل ُم تَْأوِي َل ُه إِالَّ ال ّل ُه
الر ِ
ون آ َمنَّا بِ ِه ُك ٌّل ِّم ْن ِعن ِد َربِّنَا َو َما يَ َّذ َّك ُر
ون ِفي الْ ِع ْل ِم يَـقُولُ َ
اس ُخ َ
َو َّ
»
إِالَّ أُ ْولُواْ األلْبَ ِ
اب
و آيات ديگري كه مصاديق آنها ناپيداست ،متشابهند .تشابه البته باب وسيعي
است .يا برما ناپيداست و ما آن را خوب نميفهميم ،يا مصاديق بارز نشده است،
يا هم كه بهنسبت محكمات و امالكتاب فرعي و تغييرپذير است .بهايي كه دارد
نه بهاي امالكتاب ،بلكه بهاي تاكتيكي است .لذا آنهايي كه يك درد و مرض و
كجي دارند ،راجع به آن فتنهانگيزي ميكنند و خالصه آنرا طور ديگري ترسيم
و تصوير مينمايند .ولي حقيقت اين است كه تعبير و تفسير و تأويل آن را جز خدا
و كساني كه رسوخ در علم و آگاهي عميق دارند ،فعال كسي نميداند .بسياري
چيزها هست كه با پيشرفت علم روشن ميشود .مث ً
ال قرآن ميگويد شما كوهها
را ايستا ميپنداريد ،درحالي كه آنها هم مانند ابرها درجريان و درحركت هستند.
 -111سوره آل عمران ،آيه 7

87

خوب ،در روزگار ما اين مسأله توسط علم روشن شده است .داستان تكامل و
خلقت انسان و بسياري چيزهاي ديگر روشن شده است كه يكي دو قرن پيش
هيچ بويي از آن نميبرديم و ميبايد بهقول قرآن مانند رسوخكنندگان در علم و
صاحبان علم عميق و دقيق «به تماميت آنچه از نزد خدا فروفرستاده شده است،
ميگرويديم» .بسياري چيزها هم هست كه روشن نشده و ايبسا با پيشرفت علم
روشن بشود .بههرحال اين حقايق را بازهم بهقول قرآن «تنها خردمندان ژرفبين
متذكر ميشوند» .يعني آنانكه بهروح و جوهر و فلسفه و علل غايي امور راه برده
باشند و بدانند كه هدف چه بوده و چيست؟
در اينجا درست در نقطة مقابل تلقّي ارتجاعي خمينيگرايانه از فقه و فقاهت
كه در فرهنگ خميني بهمعني آخوند و عمامه برسر است ،با مفهوم حقيقي فقه
و فقيه كه به ژرفبيني و رسوخ در علم و احاطه بر هدفها شانه ميسايد ،آشنا
ميشويم .از همينجاست كه خشيه و خشوع دقيقًا دربرابر دلسختي و دلسياهي
و سنگدلي و تاريكدلي و تاريكفكري و قساوت قرار ميگيرد .تفاوت اولواااللباب
با عوامالناس هم در اين است كه آن يكي لُب و هسته و روح و جوهر مطلب را
درمييابد و بهسطح و ظاهر امور كه ميتواند موضوع فتنهگري و فتنهانگيزي قرار
بگيرد ،بسنده نميكند .كساني كه (در ادامة آية قبلي)ميگويند:

« َربَّـنَا َال تُز ْ
ِغ ُقـ ُلوبَـنَا بَـ ْع َد إِ ْذ َه َدْيـَتـنَا»
خدايا بعداز اين كه ما را هدايت كردي ،نكند كه بلغزيم.
« َو َه ْب لَنَا ِمن لَّ ُد َ
اب»112
نك َر ْح َم ًة إِنَّ َك أَ َ
نت الْ َو َّه ُ

از جانب خودت ،رحمتي و آمرزشي نصيبمان كن كه تو بسيار بخشنده هستي.

اس لَِيـ ْو ٍم الَّ َريْ َب ِفي ِه»
« َربَّـنَا إِنَّ َك َجا ِم ُع النَّ ِ
خدايا تو گردآورندة همة مردمان هستي در روزي كه هيچ ترديدي در آن نيست.
 -112سوره آل عمران ،آيه8
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«إ َّ
ِن ال ّل َه َال يُ ْخ ِل ُف الْ ِمي َعاد»َ113
بهدرستي كه در ميعاد و قرار خدا نقضعهد و خلف وعده نيست.
از امام هشتم نقل كردهاند كه :هركس متشابه قرآن را بهمحكم آن ارجاع دهد ،به
صراط مستقيم هدايت ميشود .يعني تأكيد ميكند كه متشابه را برگردانيد به محكم
و از متشابه بدون محكم پيروي نكنيد .يعني چيزي كه آن روح ،جوهر ،سمتگيري
و هدف در آن نباشد ،شايان پيروي نيست .فكر ميكنم سيسال پيش بود كه
در تاريخ شوروي ميخوانديم كه براي فرا گرفتن تئوري ماركسيسمـ لنينيسم
نيز «مقدم بر همه ،تشخيص بين كلمه و ماهيت كلمه را بايد آموخت» و اينكه
ايدئولوژي آنها نيز «شريعت جامد نيست ،بلكه راهنماي عمل است» .هركس كه
بهتفاوت و رابطة بين نمود و ماهيت و بارز شدن ماهيتها در جريان پيشرفت و
تكامل آگاه باشد ،بر اين حقايق عام (از رابطه و تفاوت ماهيت و نمود گرفته تا
شكل و محتوا)اشراف دارد.
از پيامبر نقل شده است كه گفت:
« ان للقرآن ظهراً و بطناً و حداً و مطلعاً»
براي قرآن ظاهري ،باطني ،حدي (چپ و راستي) و نظرگاه و ديدگاهي است
كه بايد با آن تبيين شود .فكر ميكنم كالم پيامبر اكرم ما را از هر توضيح
ديگري بينياز ميكند.
  علي = شاخص
برگرديم به بحث خودمان .داشتيم از قشريت ايدئولوژيك و رذيلت سياسي
آخوندهاي دينفروش ميگفتيم .عجبا كه از يكطرف برخورداري از آخرين
دستاوردهاي علمي و فني روزگار در پايان قرن بيستم ،از كيسة ملت ايران براي
توپا بريدن با تكبير و تحت
ادامة حاكميت آخوندي ،و ازطرف ديگر سنگسار و دس 
-113سوره آل عمران ،آيه9
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نام اسالم .البد ابنملجم هم موقع شمشير كشيدن بر فرق علي تكبير داده است!
همچنانكه عمربنسعد بههنگام دستور حمله و هجوم اراذل به امام حسين ،عين
جملهيي را گفت كه پيامبر خدا در آغاز جنگ بدر خطاب به مجاهدين ركابش بيان
كرد :يا خيل اهلل اركبي و بالجنة ابشري ( اي سواركاران با لشكريان خدا ركاب
بركشيد و به بهشت بشارت باد و بشارت دهيد).
دلم ميخواست وقت ميبود ،ولي بازهم فقط اشاره ميكنم و ميگذرم.
بهترين شاخص براي ما حضرت علي است .ببينيم كه او در مورد قرآن و پويايي
آن چه ميگويد و ما چرا ميگوييم تشيع علوي؟ چرا ميگوييم بابالنبي؟ چرا
ميگوييم حضرت علي قدر انسان است؟ حضرت علي در نهجالبالغه قرآن را
چنين توصيف ميكند:

اب َربّ ُ
اللَ ُه َو َحرا َم ُهَ ،وَفـ َرائِ َض ُه َو َف َضائَِل ُهَ ،ونَ ِ
ِ
ِك ْم ُمَبـيِّناً َح َ
اس َخ ُه
«كتَ َ
وخ ُه(َ ،)1و ُر َخ َص ُه َو َع َزائِ َم ُه(َ ،)2و َخ َّ
اص ُه َو َع َّام ُهَ ،و ِعَبـ َر ُه
َو َم ْن ُس َ
َسراً
َوأَ ْمثَالَ ُهَ ،و ُم ْر َس َل ُه َو َم ْح ُدو َد ُه(َ ،)3و ُم ْح َك َم ُه َو ُمتَ َشابِ َه ُه(ُ ،)4مف ِّ
ُج َم َل ُهَ ،و ُمَبـيِّناً َغ َوا ِم َض ُه.
بَـ ْي َن َم ْأ ُخوذ ِميثَ ُ
اق ِع ْل ِم ِهَ ،و ُم َو َّسع َع َلى ال ِعبَا ِد في َج ْه ِل ِه(َ ،)5وبَـ ْي َن
ُمْثـبَت في ِ
الك ِ
السنَّ ِه نَ ْس ُخ ُهَ ،و َواجب في
تاب َفـ ْر ُض ُهَ ،و َم ْع ُلوم في ُّ
السنَّ ِة أَ ْخ ُذ ُهَ ،و ُم َر َّخص في ِ
تاب تَـ ْر ُك ُهَ ،وبَـ ْي َن َو ِ
الك ِ
اجب بِ َو ْقتِ ِه،
ُّ
َو َزائِل في ُم ْسَتـقْبَِل ِهَ ،و ُمبَايَ ٌن بَـ ْي َن َم َحا ِر ِم ِهِ ،م ْن َكبير أَ ْو َع َد َع َل ْي ِه
نِ َيرانَ ُه ،أَ ْو َص ِغير أَ ْر َص َد لَ ُه ُغف َْرانَ ُهَ ،وبَـ ْي َن َمقْبُول في أَ ْدنَا ُه ،و ُم َو َّسع
في أَ ْق َصا ُه»114.
كتاب پروردگارتان :در آن بيان شده است حالل و حرام ،واجب و داراي
فضيلت (حداقل ضروري و مستحب) ،نسخكننده و نسخشده (كهنه و نو)،
رخصتها و عزيمتها (آغازها و پايانها يعني بهزبان امروز چپ و راستها) ،خاص
و عام ،عبرتها و مثلها ،آنچه بهاختيار است و آنچه كه مردم در آن مقيد و
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محدودند و محكم و متشابه .مجملها (موضوعات خالصه و فشرده) را در
كتابش تفسير و باز نموده و پيچيدگيها و غوامض آنرا روشن كرده است .مانند
آنچه دانستن آنها را ضروري شمرده (در اصول) و آنچه كه ندانستن آنرا بر
مردمان منعي نيست (و ميتوانند تبعيت كنند) و چيزي كه در كتاب واجب و
ضروري مينمايد ،اما در سنت ،نسخ و رفع آن معلوم شده است و آنچه در
سنت واجب مينمايد ،اما در كتاب ،ترك آن مجاز است .و آنچه در زمان خود
واجب اما در آينده زائل و منتفي ميشود .بين محرمات و امور غيرمجاز نيز
تفاوت قائل شده است ،همچنانكه بين گناه بزرگي كه شايان آتش است ،با
خطاي كوچكي كه مشمول آمرزش ميشود ،تفاوت قائل شده و آنرا مشخص
كرده است .و آنچه كه در ابعاد كوچك پذيرفته و قابل قبول است و در ابعاد
بزرگ و بسيار آن هم شايسته و پسنديده است ،اما تحميلي در آن نيست…

اينها را البته آن علماي كذب كه در واقع سردمداران جهل و جاهليت زمانه
هستند ،بهخوبي ميدانند ،اما برخالف آن عمل ميكنند .واي برسنگيندالن .اما
دقيقًا همينجا مرزبندي بين انقالب و ارتجاع ترسيم ميشود .بين مجاهدين و
خميني ،بين آن صدهزار شهيدي كه شما داديد و دشمنتان .يكي پيامش رحمت
و مغفرت است .پيام رهايي ،پيام جود و جبروت ،و پيام كبريا و عظمت .و ديگري
پيام پليدي و پلشتي و سنگدلي و سنگيندلي .حاال از آخوندها بپرسيد ،كه اين
قانون ضدانساني قصاص با چه استنادي است؟
گفتيم كه اگر آخوندها دستشان ميرسيد هرگز حق رأي را براي زنان
بهرسميت نميشناختند .اگر ميتوانستند بردهداري را هم رواج ميدادند ،كنيزداري
را هم رسمًا قانوني ميكردند .راستي جامعة مدني كجا و جزيه و جزاي هزارههاي
قبلي كجا؟ تا وقتي آخوندهاي خمينيصفت در حاكميت نبودند ،اگر يادتان باشد،
ماليات واجب نبود ،ايبسا حرام هم بود .ميگفتند در اسالم خمس و زكات است.
خميني كه آمد هم خمس ،هم زكات و هم ماليات واجب شرعي شد! مرتجعان
بهظاهر در شب قدر براي حضرت علي سوگواري ميكردند ،حضرت علي كجا
اين كارهايي كه شما ميكنيد كجا؟ آيا حضرت علي اولين مخالف توسعهطلبي
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زير نام اسالم نبود؟ آيا حضرت علي اولين بيانية سياسيـ نظاميش اين نبود كه
حقوق مردم ،اگر در كابين زنانتان هم باشد ،از گلويتان درميآورم؟ قرآن دربارة
آخوندهاي دينفروش و خمينيصفت چه خوب گفته است:
ِيل ال ّل ِه َويَـْبـ ُغونَـ َها ِع َوجاً »115
ين يَ ُص ُّد َ
ون َعن َسب ِ
«الَّ ِذ َ
كساني كه از راه خدا بازميدارند و ميخواهند كه ارتجاعي ،منحرف و كج باشد.
راستي خميني چرا اينقدر با مجاهدين لج بود؟ چرا فتواي سوزاندن و ضرب
حتيالموت و اين كه جان و مال و ناموس اينها حرمتي ندارد ،را صادر كرد؟ براي
اين كه دو نوع اسالم سراپا متضاد از زمان امام حسين و يزيد ،از روزگار علي با
معاويه و خوارج درمقابل هم صفبندي كردهاند .ايبسا كه پساز چهارده قرن،
ما بهآن قدر تاريخي رسيده باشيم كه بين اين دونوع اسالم تعيين تكليف شود.
يكطرف مهيبترين نيروي ارتجاعي تاريخ ايران ،با دجاليت اسالمپناهانه و
يكطرف مجاهدين.
عجبا كه باالترين تضاد و خون هم بين اينها جاري است ،بهنحوي فوق
متناقض .همچنان كه خود خميني بعداز جريان امجديه در روز 4تير 59گفت كه:
دشمن من نه آمريكاست و نه شوروي و نه ماركسيستها و نه اينكه دشمن
در كردستان باشد ،دشمن همين مجاهدين هستند ،همينجا در تهران.

پس وعدة نهايي ارتش آزاديبخش با مرتجعان هم در تهران ،خطاب به
آخوندها و رژيم خميني ،ازقول انجيل و عيسي مسيح عليهالسالم بايد گفت:
واي برشما اي كاتبان و فريسيان! اعظم احكام شريعت ،يعني تماميتش
را ـعدالت ،رحمت و ايمانـ را ترك كردهايد .اي رهنمايان كور كه پشه
را صافي ميكنيد ولي شتر را فروميبريد 116.واي برشما اي كاتبان و اي
فريسيان رياكار از آنرو كه بيرون پياله و بشقاب را پاك مينماييد و
درون آن مملو از جبر و ظلم است.
 -115سوره هود ،آيه19
 -116اين آخوندها واقعًا شتر را فروميبلعند ،يك كاروان و يكرمهاش را باهم!
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ون أَ ْم َو َ
ِيل ال ّل ِه»117
اس بِالْبَا ِط ِل َويَ ُص ُّد َ
«لَيَْأ ُك ُل َ
ال النَّ ِ
ون َعن َسب ِ
در سطح جهاني هم بين دونوع اسالم بايد باالخره قضاوت شود .البته آنهايي
كه بهقول قرآن در قلوبشان مرض و غرضي است ،ميگويند اسالم همين است.
عجب! پس بين اسالم معاويه و اسالم حضرت علي هم ،اسالم همان اسالم
معاويه است! بين خوارج و حضرت علي ،بين يزيد و امام حسين هم همين است.
يازده نسل از ائمة اطهار ،الگوهاي عقيدتي و تاريخي مجاهدين و اسالم علوي ،در
برابر جباران ،يكي پساز ديگري بهشهادت رسيدند ،آنهم در اعصاري و قروني
كه هيچ جنبش مترقي و انقالبي ديگري وجود نداشت و سطح نازل قواي مولد و
آگاهي ناچيز آن روزگاران هرگز چنين چيزي را اقتضا نميكرد .اين يكنوع اسالم
است ،سراپا متضاد با آنچه خميني و اسالف تاريخيش ادعا ميكنند.
بگذريم كه با هرمكتب و مرامي ميتوان چنين معاملهيي را انجام داد و نوع
واژگونه و پوشاليش را بهحساب اصلي گذاشت .البته شاخصهاي رهبريكنندة
مشهود و مشهور ،همچون ائمة اطهار ،ما را از هرگونه بحث و جدل دربارة
الگوي اصلي و نسخههاي بدلي ،بينياز ميكند .اما حاال در نبرد بين مجاهدين
و رژيم خميني ،مدتهاست كه بحث از حيطة نظر و جدل گذشته است و تعيين
تكليف با سالح است و ارتش آزاديبخش .اين بحثها را چه در زمان شاه و چه
در زمان خميني ،در فاز سياسي بسيار كردهايم و اص ً
ال برسر همين بحثها بود كه
چماقداران و ژ3بهدستها در دانشگاه صنعتي شريف ،در دانشگاه تهران ،در امجديه
و در كالسهاي تبيين سرميرسيدند .چونكه مجاهدين بهصداي بلند ميگفتند
كه دينفروشان ،مرتجع و ضداسالم هستند و اين مصداق شرك و كفر و استثمار
است .حال عبرت روزگار را بنگريد كه خدا چه نكبت و پلشتي براي بنوخميني
(مانند بنواميه) مقرر و مقدر كرده است.
حاال يكبهيك بايد خودشان ،حرفهايشان را پس بگيرند ،عذر تقصير بخواهند
 -117سوره توبه ،آيه34
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و غلطكردم و زهرخوردم بگويند .درمورد جنگ ،در مورد شيطان بزرگ و درمورد
عراق و صدور ارتجاع و تنشزدايي و…
مردم ايران البته بين مجاهدين و خميني قضاوت خود را كردهاند واال تا امروز
مجاهدين يكصدبار نيست و نابود شده بودند .بين اين دونوع اسالم با پيشينة
هركدام ،از زمان حضرت علي تا همين امروز ،تاريخ هم قضاوت كرده و بازهم
قضاوت خواهد كرد .بين دوديدگاه و تفسير كام ً
ال متضاد .يكي مبتني برجهل و
اجبار .ديگري براساس آزادي و اختيار .يكي خصلت ويژة خودش را نه از موضع
فرصتطلبانه ،بلكه از خشية خدايي و مردمي ،ديناميسم و پويايي ميداند و قيمت
آن را هم به سنگينترين و خونينترين صورت ميپردازد .آن گوهر بيبديل
انقالبي و توحيدي را ابتدا در زنان و مردان خودش محقّق ميكند و مرزهاي فدا
را بهخاطر آزادي خلق و ميهنش بهنحوي شگفت و بينظير درمينوردد .ديگري بر
مفتخواري و ستم و استثمار و سركوب مبتني است .اين يكي پيامآور ظلمات است
و آنيكي پرچمدار آزادي و يگانگي و رهايي .جنگ بين ايندو ،كه درعين حال
جنگ سرنوشت براي مردم و تاريخ ايران هم هست و همچنين يكي از مهمترين
حلقههاي قدر انسانيت معاصر است ،پيوسته باال ميگيرد....
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