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سخنرانينهم

بسم الله الرحمن الرحيم
»َواْلَفْجِر، َوَلَياٍل َعْشٍر، َوالَشْفِع َواْلَوْتِر«1

با سالم به همه خواهران و برادران؛
جلسه نهم بحث »وجود« را آغاز مي كنيم  در جلسه گذشته، در ادامه بحث 
تطبيق از فصل چهارم، مطلب را از اين جا شروع كرديم كه در رابطه با توان تطابقي 
سيستمهاي فكري و عقيدتي، مي خواهيم ببينيم كه اسالم چگونه با اين مسأله 
برخورد مي كند  در اين مورد گفتيم كه براي پاسخگويي تطابقي ايدئولوژيك به 
مسائل روز، و پياده كردن اصول در عمل مشخص و روزمره سياسي ـ اجتماعي، 
مي بايستي مفهوم انقالبي اجتهاد را مشخص كنيم  سپس با طرح آيات محكم و 

متشابه، و مفهوم ديناميسم قرآن، موضوع را تشريح كرديم 
با  نزديك  و  قرين  به سادگي  مي تواند  تطبيق  مسأله  كه  گفتيم  همين طور 
با تجديد نظرطلبي  تطبيق  تفاوت  لحاظ  اين  از  بيايد   به حساب  تجديد نظرطلبي 

را نيز توضيح داديم 
در ادامه صحبت به اين جا رسيديم كه براي موجود  يا پديده يا يك سيستم 
با شرايط، كه مظهر رابطه و  يا تطبيق  از دو راه متصور نيست؛  اجتماعي بيش 

1- سوره فجر، آيات 1 و 2 و 3 
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پيوند بسيار عاليتري با محيط است، يا سرانجام توقف، بن بست و نابودي است،كه 
تحت عنوان تفاوت تطبيق با تسليم طلبي و سازشكاري، مسأله را توضيح داديم 

از همين جا بود كه مفهوم انقالبي هجرت را نتيجه گرفتيم، يعني كوچ كردن 
فعال از شرايط و جو كاهنده ضدتكاملي، جوي كه ادامه دادن در آن ضد تكامل 
را رشد مي دهد و گفتيم جوهر هجرت، نه صرفًا يك بعد و فاصله مكاني گرفتن 
با كانون حادثه و حذر كردن از فداكاري و نثار، بلكه دقيقًا خطر كردن و بيشتر 

فداكردن است 
نتيجه ديگري كه در اين مورد گرفتيم، در زمينه خودسازي انقالبي بود  گفتيم 
خودسازي در واقع نه يك چيز ذهني است و نه در خانه دربسته امكان دارد، بلكه 
دقيقًا در مسير يك حركت انقالبي است كه خودسازي ميسر مي گردد  هم چنين 
گفتيم كه بقا و پايداري يك پديده يا يك سيستم، هميشه با حركت تكاملي همراه 
است  همين كه ما ايستاديم و تطابق نكرديم، همين كه تن داديم، حال هر كه 
مي خواهيم باشيم؛ يك سازمان انقالبي، يك دولت، يك رهبري، هر كس و هر 
آنها را  نتوانستيم ديناميسم الزم را به خلق بدهيم و  باشيم، همين كه  چيز كه 

بشورانيم، آغاز سقوط و مرگمان فرا رسيده است 
است،  مبارزه  با  مرادف  كه  گفتيم  نيز  سياسي  صحنة  در  تطبيق  مورد  در 
مبارزه متناسب با هر مرحله و در هر شرايط، كه مطلقًا متفاوت با سازشكاري و 
تسليم طلبي است  در همين جا است كه اگر توجه كنيم، انطباق تكاملي كه ما از 
آن صحبت مي كنيم، با فرصت طلبي و نفاق از بنيان متفاوت است  جوهر نفاق، 
براي خود و باالبردن خود، در شرايط موجود است، تالش براي موجه جلوه دادن 
مي كند  سعي  نامناسب،  شرايط  زدن  برهم  به جاي  منافق  در واقع  است   خويش 

هميشه از خطر حذر كند 
سپس در نظري به قرآن، گفتيم كه ما در مسير مستمر به جانب نوآوريهاي 
بيرون مي آيند و  ديگري  از دل  پديده هايي كه هر كدام  داريم،  قرار  روزافزوني 
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جريان خلقت دائمًا در حال غليان و جوشش است و خدا هر روز در كار جديدي 
است  به دنبال اين مطلب، بعضي از واژه هاي اسالمي را در رابطه با تطبيق توضيح 
داديم  در معناي تسليم و اسالم، گفتيم كه اواًل بايد اين تسليمي كه ما از آن 
فرق  معمولي مان  صحبتهاي  در  متداول  انحطاط آور  تسليم  با  مي كنيم  صحبت 
جبري  تطابق  كه  داديم  توضيح  و  است  تطبيق  همان  در واقع  تسليم  بگذاريم  
آنها  همه  انسان،  اختياري  و  آگاهانه  تطابق  تا  ذي حيات  تا  بي حيات  پديده هاي 
هر روز كيفيتي نوين به خودشان مي گيرند  از اين لحاظ از ديد قرآن، هر كسي 
تن  ضدتكاملي،  قوانين  به  نه  تكاملي،  قوانين  و  آفرينش  قانون  به  مي بايستي 
بدهد و تسليم آن شود  وقتي از اسالم صحبت مي كنيم، منظور تسليم و تطبيق 
هرچه بيشتر با نظام آفرينش است  در واقع اگر كمي دّقت كنيم مي بينيم كه اين 
واژه هاي اسالمي چقدر پرمعنا هستند  هم چنين در مورد معني سالم گفتيم كه 
سالم يعني »رسيدن به عمق شناختي از گرايش اساسي جهان«؛ يعني ميل به 

وحدت، صفا، صلح و آشتي و اصالت دادن به وحدت، نه تضاد 
واژه هاي ديگري كه توضيح داده شد، عبادت و عبد بود  عبد يعني كسي كه 
نظام  به  سرسپردگي  يعني  عبادت،  و  مي نوردد  راه  آفرينش  نظام  به  سرسپرده 

آفرينش، نظامي كه سرسپردن به آن افتخار دارد 
آخرين واژه يي كه روي آن صحبت كرديم، مضمون سياسي ـ اجتماعي كفر 
است   عبادت  و  تطبيق  مقابل  نقطه  كه  گفتيم  واژه  اين  مضمون  مورد  در  بود  
يعني حق پوشي، گردن ننهادن و نپذيرفتن، روي برگرداندن و پشت كردن به نظام 

تكاملي جهان 
سپس اين موضوع را طرح كرديم كه، رمز تكامل چيست؟ از آن جا كه تكامل 
هميشه با درگيري عجين بوده، هميشه مبارزه در تمامي زمينه ها وجود داشته، و 
سّنت آفرينش اين است كه هميشه نو از ميان درگيري و قرباني و شكنجه بيرون 

مي آيد، از اين لحاظ رمز تكامل هم قرباني است 
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اساسي  گرايش  و  قاعده  همان  يعني  تطبيق،  قاعده  درباره  بحثمان  از  اما 
تكاملي، هنوز يكي از مهمترين فرازهاي مهم آن باقي مانده است كه امروز ادامه 
ايدئولوژك تر تطبيق، تحت عنوان  و  بسيار جامعتر، ژرفتر  مي دهيم؛ و آن معني 

وحدت يا يگانگي است  ببينيم مفهوم يگانگي يا توحيد چيست؟

6.وحدتيايگانگي

 مفهوم يگانگي يا توحيد
به معناي  تطبيق  ديديم  مختلف  مثالهاي  ضمن  تطبيق،  معناي  تشريح  در 
برقراركردن روابط هرچه گسترده تر، ژرفتر، استوارتر و محكمتر با جهان پيرامون، 
جهان  و  محيط  بر  را  موجود  روزافزون  سلطة  كه  بود،  يگانگي  و  وحدت  يعني 
موجود  بين  تضاد  حل  مبين  ديگر؛  به عبارت  مي كند   تضمين  خودش  پيرامون 
پس مي توانيم  است   آنها  بين  يگانگي  و  وحدت  حصول  و  پيرامون،  جهان  و 
بگوييم: در حقيقت داستان تكامل، داستان سيري است مستمر و طوالني 

از جدايي و بيگانگي، به جانب يگانگي و توحيد 
به همين ترتيب بود كه ديديم مثأل موجودات خونگرم چگونه با محيط، تطابق 
بيشتري داشتند  براي اين كه تضادشان را نسبت به جانوران خونسرد با محيط خيلي 

بهتر حل مي كردند، و بالنتيجه از وحدت و تطابق بيشتري برخوردار مي شدند 
البته داراي معاني و  با تطبيق است   يگانگي به طور اعم، مرادف  بنابراين 
ابعادي بس ژرفتر مي باشد  اجازه بدهيد جمله يي را در همين رابطه از »پاولف« بخوانم:

»تحقيق عيني، به تنهايي ما را به تحليل كامل قابليت انطباق بر تمامي 
است،  شامل  زمين  كره  روي  در  را  حيات  كه  خود،  بي انتهاي  اشكال 
هدايت مي كند  آيا حركت گياهان به سوي نور، و جستجوي حقيقت از راه 
آناليز رياضي، پديده هايي نيستند كه اساسًا از يك نوع هستند؟ )همه آنها 
كوششي هستند براي حل تضادها، مشكالت و مسائل بيشتر(  آيا آنها 
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آخرين زنجير بي پايان انطباق كه در دنياي زنده صورت مي گيرد نيستند؟2 
براساس  آن،  اشكال  ابتدايي ترين  در  را  انطباق  مي توانيم  كه  هنگامي 
حقايق عيني مطالعه كنيم، آيا داليلي وجود دارد كه اين روش را هنگام 
سطوح  در  مطالعه  اين  دهيم؟  تغيير  عاليتر  رده هاي  در  انطباقي  مطالعه 

مختلف اندكي شروع شده و بدون برخورد با موانع پيش رفته است« 3 
پس در تمام قلمروها كه اندكي از آن را ما مطالعه كرديم مي بينيم كه بدون 
مانع، يعني با جواب مثبت، اصل تطبيق و يگانگي پيش مي رود و مسائل را حل 
مي كند  منظور ما هم درك همين تعميم است  يعني همين قاعده اساسي، همين 
به قول  البته  و  قابل مطالعه است  تكامل  اساسي، كه در سراسر جريان  گرايش 
از هفت شهر  به اصطالح  بسيار مطالعه كرده ايم«؛  از  را  اندكي  »پاولف«: »ما    

عشق تكاملي، ما هنوز خم يك كوچه را بيشتر نپيموده ايم 
در حقيقت،  بگوييم سراسر هستي  مي خواهيم  بگوييم؟  مي خواهيم  چه 
ترنم و سرود توحيد است  يعني يك سمفوني شكوهمند و فوق العاده عظيم 
كه به رغم همه نغمه هايي كه ابتدا به نظر ما ناسازگار مي رسند، در مجموع و در 

تماميتش بسيار هم سازگار و منطبق است 
از چيزي جز يگانگي و  از تكامل، سخن  سخن  بنابراين در يك كالم، 

وحدت نيست؛ در تمام سطوح!
چگونه  كه  ديديم  ديديم   قلمرو  بيولوژيك  در  را  توحيدي  يگانه ساز  روند  اين  ما 
اندامهاي مختلف آن از ريه تا مغز، شكل مي گرفتند و جانور را با محيط يگانه تر مي كردند 

 يگانگي در ابعاد اجتماعي
در قلمرو اجتماعي نيز ديديم كه چگونه سمت حركت جوامع، به سمت تطابق 
ويگانگي هرچه بيشتري است  به عبارت ديگر، ديديم كه تكامل اجتماعي در گرو 

2 - يعني امتداد همان انطباق بيولوژيكي در حيطه اجتماع و انديشه مي باشد  
3- نقل از كتاب بررسي علوم 



10

حل تضادهاي اجتماعي و رسيدن به وحدت و توحيد اجتماعي است  منظور اين است 
كه هر قدر تضادهاي اجتماعي ـ كه دقيقًا تضادهاي طبقاتي، در كانون آن 
قرار دارندـ  بيشتر حل شوند، انطباق و يگانگي زيادتري حاصل خواهد شد 

مطلق،  توحيد  نهايتًا  و  بيشتر  هرچه  يگانگي  سمت  تكامل،  سمت  بنابراين 
اين  اجتماعي  معناي  است   اختالف  و  تضاد  دوگانگي،  دوييت،  هرگونه  امحاي 
حقيقت، به مفهوم نفي نابرابريها، تبعيضها و نفي انواع و اقسام ستم، بهره كشي و 

استثمار است، كه اساس شكل گيري طبقات مي باشد 
پس، اين جا روشن مي شود كه چگونه مفهوم اجتماعي توحيد را از متن جهان 
ذهني  تصور  يك  نه  ديگر  اين  كشيديم   بيرون  خودمان،  از ذهن  نه  و  خارج، 

محض، بلكه واقعيتي است ناب، رئاليك و ريشه دار در متن هستي 

ـ تفاوت يگانگي و وحدت آگاهانه تكاملي،
   با وحدت صوري و ناآگاهانه اوليه

در  كه  آن جايي  از  مي كنيم،  يگانگي  و  وحدت  از  صحبت  كه  موقعي  البته 
با وحدتهاي  را بحث كرده ايم، علي القاعده نمي بايست  گذشته مفهوم پيچيدگي 
با اين همه مي خواهيم  صوري، ساده، اوليه و وحدت ما قبل تضاد، اشتباه شود  
نشان دهيم كه يگانگي و وحدت تكاملي، با وحدت صوري و سادة اوليه چه 
تفاوتي دارد  تفاوت اساسًا در آگاهانه بودن وحدتي است كه منظور بحث 
ما است  براي اين كه گفتيم وحدت، محصول حل تضاد است  در دنياي ما 
دنياي محسوس و ملموس تا تضادي حل نشود، به وحدت نخواهيم رسيد  ماقبل 
اين، يك يگانگي صوري، ساده، سطحي و اوليه داريم، ولي اين وحدت مورد نظر 
ما نيست  مثل دو نفر كه تازه با هم دوست شده اند، ظاهرًا خيلي با هم وحدت دارند 
و يكپارچه به نظر مي رسند، ولي قدري صبر كنيم و ببينيم كه بعد از اولين برخورد، 
بعد از اولين انتقاد و دعوا، با هم چه خواهند كرد  به هر ميزان با دعوا و مسأله 
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فيمابين اصولي برخورد كرده و آن را درست حل كردند، به همان درجه مي توان 
گفت كه وحدت دارند، و اين وحدت به همان درجه، ديگر وحدتي پايدار است 

بنابراين يگانگي و وحدت مورد نظر ما، با وحدتهاي پوچ و بي محتوا، مرز بسيار 
مشخصي دارد  به عنوان مثال: اجتماع اوليه بشري4 هم در يگانگي به سر مي برد، 

ولي يگانگي مادون آگاهي 
توليد،  ابزار  و  وسايل  بر  مالكيت  دستجمعي  شكل  اوليه  اشتراكي  نظام  در 
متناسب با سطح تكامل نيروهاي مولد جامعه بود  كشاورزي و دامداري ابتدايي 
داراي هيچ نوع مالكيتي به جز مالكيت عمومي نبود؛ زيرا مشكالت عملي زراعت 
با وسايل ابتدايي- استفاده از تبر سنگي براي پاك كردن جنگلها، كج بيل براي 
به داخل حصارها،  راندن حيوانات  و  براي حفر زمين-  شخم زدن، چوب سرتيز 
جز از طريق اتحاد نيروهاي تمام افراد جامعه اصواًل عملي نبود  كار دستجمعي، 
مخفيگاهها     و  شكارگاه  زمين،  مانند  توليد،  اساسي  وسايل  بر  عمومي  مالكيت 
افكار عمومي  به  بلكه كامال  نبود   ارثي  قبيله  ايجاب مي كرد    قدرت رئيس  را 
بستگي داشت و هميشه ممكن بود رئيسي معزول شود  از لحاظ ثروت شخصي 

نيز رئيس قبليه از خويشاوندان خود وضع بهتري نداشت 
در نظام اشتراكي نخستين، امتيازي براي فرد يا قشري ويژه وجود نداشت و 
همه برابر بودند  اما هنگامي كه ارابة زمان از كوره راههاي پر فراز و نشيب ِ تاريخ 
عبور كرد، آنگاه كه نخستين ابزارهاي توليد با تكيه بر هوش و خالقيت انسان 

ساخته شد و تكامل يافت، وضعيت دگرگون گشت  
  بايد صبر كرد تا آگاهي، در جريان پيشرفت ابزارها و تكنولوژي رشد نمايد 
و تقسيم جامعه به طبقات رخ دهد، بعد، مبارزه صورت بگيرد، آن گاه وحدتي كه 
به دست مي آيد، پايدار است؛ به دليل اين كه آگاهانه است  در آيه13 سوره حجرات5  
مي بينيم جايي صحبت از اين مي كند كه خدا شما را به شعوب و قبائل و    تقسيم 

4- به قول قرآن: »امت و احده« 
َقيُكْم«  َباِئَل لَِتَعاَرُفوا ِإَن َأْكَرَمُكْم ِعنَد الَلِ أَتـْ 5- »إَِنا َخَلْقَناُكم ِمن َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـَ
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كرد، به اين منظور كه »لَِتَعاَرُفوا«، تا بشناسند، يعني از درون همين تقسيم بنديها، 
اختالفها و تضادها است كه اصواًل حركت، شناخت و مبارزه صورت مي گيرد 

بنابراين وقتي از حصول يگانگي صحبت مي كنيم، براي ما، نه بازگشتي 
اين كه  براي  چرا؟  است   اعتال  يك  دقيقًا  و  صعود  يك  بلكه  گذشته،  به 
اوليه،  و  نخستين  فازهاي  آن  پيچيدگي  با  وحدت،  از  فاز  اين  پيچيدگي 
نهايت  به سمت  اين جا  است،  سادگي  نهايت  آن جا  است   مقايسه  غيرقابل 
با  با زنش، و هر دو  اوليه،  آدم نخستين در آن بهشت  و    مثاًل خود  پيچيدگي 
محيط، در وحدت به سر مي بردند  بعد از برخورد با يك تضاد آگاه مي شوند كه 
عريان هستند و اين جا اول قضايا است، اولين تابشهاي بارز شدة  آزادي است، و 

شروع قضاياي بعد 
بنابراين، دو نوع وحدت فوق الذكر، در محتوا هرگز با هم شريك نيستند، اگرچه 
اين وحدت اوليه و ساده، با وحدت و يگانگي تكاملي مورد نظر ما، به طور صوري 
مي توانند شبيه باشند  اما اصواًل در اسالم اين واژه ها، واژه هاي پوچي نيستند  از 

متن عينيت محض تراويده و بيرون آمده اند  

ـ مفهوم توحيدي عيد
يكي از همين واژه ها، واژه عيد است، از مصدر »عود« و بازگشت  نه بازگشتي 
به  نهايي  چرا كه  ناموس  به فطرت و  بازگشت  ابداً!  يا دور،  به گذشته، قهقهرا 
اعتقاد قرآن، فطرت نخستين جهان، در وحدت و يگانگي است؛ بنابراين صحبت 
از عيد ـ چنان كه يكي از كتابهاي لغت مي گويد ـ يعني نو شدن، نه تكرار و نه 

قهقرا  كما اين كه در قرآن مي بينيم:
ْبِدُئ اْلَباِطُل َوَما ُيِعيُد«6 »ُقْل َجاء اْلَحُق َوَما يـُ

»بگو حق آمد و باطل نه مجددًا آغاز مي شود و نه بازمي گردد«

6- سوره سبا،آيه49 
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پس بازگشت و قهقرا وجود ندارد؛ چرا كه اگر بازگشت به آن معني مي بود، 
بايد باطل هم بازمي گشت 

بنابراين هر عيد يادآور روز و يومي است كه در آن تازيانه يي به اسب 
تكامل خورده و آن را گامي به سوي جلو حركت داده است  هر قدم متعالي، 
سمبل عيد است، يعني حصول آن وحدت گمگشته در فازي بسيار عاليتر، 
فازي آگاهانه تر  چون از آن مرحله ساده اوليه خروج كرده و بيرون آمده ايم و 
در مجموع به سمت تكامل رهسپار هستيم و البته بسيار دچار فسوق، خونريزي، 
افساد و    خواهيم شد  ولي بعد باز هم به تعادل خواهيم رسيد، به وحدت خواهيم 
رسيد، ولي تعادل اين دفعه، ديگر تعادل و وحدت دفعه پيش نيست  بنابراين هر 
عيد مبين گامي است به سمت وحدت، پس شايان خرسندي است و شايان مسرت 

در  علي)ع(  حضرت  ديد   مي توان  نهج البالغه  در  را  عيد  واقعگرايانه  مفهوم 
بعضي اعياد ـ و حتي نه يك عيد مخصوص ـ اين كالم را مي گفت:

»ِإَنَما ُهَو ِعيٌد ِلَمْن َقِبَل الَلُه ِصَياَمُه َو َشَكَر ِقَياَمُه«
مورد  در  همين طور  و  كرده،  قبول  را  روزه اش  خدا  كه  است  كسي  عيد  اين 

نمازش، پاس آن را داشته است« 

يعني اگر روزه، مصلحت تكاملي داشته، و اين فرد به آن دست يافته، براي 
او عيد است 

ْوُم ِعيٌد«7 ُهَو يـَ ْعَصى الَلُه ِفيِه فـَ ْوٍم َل يـُ »َو ُكُل يـَ

»و هر روزي كه در آن روز، گام به عقب برداشته نشود ـ عصيان و سركشي 
عليه خدا نشود ـ الجرم آن روز عيد خواهد بود« 

ـ جامعه بي طبقه توحيدي

پس اجازه بدهيد در رابطه با نهايت تكامل اجتماعي، از يك عيد بسيار بزرگ 

7- نهج البالغه، كالم420 
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صحبت كنيم، و آن همان جامعه بي طبقة توحيدي است  توحيد اجتماعي، جامعه 
توحيدي را بايستي ارمغان آورد  جامعة توحيدي، جامعه يي است كه الزامًا تضادهاي 
طبقاتي آن حل شده است، پس بي طبقات است  چرا كه طبقات، باال و پايين، غني 
روش  محصول  است،  فرعونيت  محصول  است،  استثمار  محصول  فقير  بودن،  و 
همانهايي است كه خود را به جاي خدا، به بشريت تحميل كرده بودند؛ مثل خود 

فرعون  به قول قرآن:

»ِإَن ِفْرَعْوَن َعَل ِفي اْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيعًا«
»همانا فرعون در زمين برتري جويي كرد و مردم را طبقه  طبقه نمود« 

به  دنبال آن توضيح داده است:

َكاَن  ِإنَُّه  ِنَساءُهْم  َوَيْسَتْحِيي  َناءُهْم  َأبـْ ُيَذبُِّح  ُهْم  مِّنـْ َطاِئَفًة  »َيْسَتْضِعُف 
ِمَن اْلُمْفِسِديَنَ «8 

مي داد( قرار  بهره كشي  و  مي داشت)تحت ستم  ضعيف  را  ايشان  از  »طبقه يي 
پسران آنها را مي كشت و از زنانشان بهره كشي مي كرد، همانا او از تباهكاران 

بود )انرژيها و استعدادها را تباه مي كرد(« 

بنابر اين بايد تأكيد كنيم كه جامعه توحيدي، كه دقيقًا بر ضد معيارهاي فرعوني 
و فرعونيت است، بايستي بدون طبقات باشد واال چه يگانگي؟! چه وحدتي؟!

ما روي چنين جامعه يي زياد تأكيد مي كنيم  اين واژه »بي طبقه توحيدي« 
به همان مقدار براي ما ضروري است كه امروز مي گوييم اسالم علوي، و 
به اين وسيله آن را متمايز مي كنيم، واال در يك طيف گسترده و تعميم يافته، 
امروز كلمات، آن معني را ندارند كه هزاروچهارصد سال پيش، در زمان خود پيغمبر 
يا در زمان حضرت علي داشتند  بسياري از مفاهيم معاني و محتواي اوليه شان 
مسخ و تحريف شده است  درحالي كه در تاريخ شاهديم كه در آن زمان، حول و 
حوش پيامبران چه كساني بودند؛ مگر اين مذهب، مذهب مستضعفين نبود؟ مگر 

8- سوره قصص ـ آيه3 
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مذهب اراذل9  نبود؟ مگر همينها نبودند كه دور  و  بر پيامبر ما بودند؟
در ادامه آيه3 سوره قصص اين مسأله به روشني بيان شده و مفهوم مستضعفين 

را دقيقًا روشن كرده است 
نكته يي كه مي خواهيم روي آن تأكيد كنيم، و در سراسر قرآن هم به طور واضح 
اين  پيامبر خودمان، هميشه  تا  نوح  از  اديان  تاريخ  اين است كه در تمامي  آمده، 
آيين، در مقابل گردنكشان و ستمكاران قد برافراشته و هميشه آنها بودند كه عليه 

انبيا به جنگ برمي خاستند:

َلَنا« َراَك ِإلَّ َبَشرًا مِّثـْ َقاَل اْلَمأُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِقْوِمِه َما نـَ »فـَ
از  مي ورزيدند  كفر  كه  همينهايي  سياسي،  قدرت  صاحبان  روز،  »قدرتمندان 
قومش، جلوي نوح ايستادند و گفتند ما تو را يك آدمي مثل خودمان مي بينيم، 

اين ادعاها چيست؟

َعَك ِإلَّ الَِّذيَن ُهْم َأَراِذُلَنا َباِدَي الرَّْأِي َوَما نـََرى َلُكْم  بـَ َراَك اتـَّ »َوَما نـَ
َنا ِمن َفْضٍلٍ « َعَليـْ

»و ما غير از اين نمي بينيم كه در صفوف نخستين نهضت تو، اراذل و تهيدستها 
هستند، جز اين نمي بينيم؛ اين جا هم كه برتري ندارند بر ما!«

البته برتري از نظر آنها صرفًا برتريهايي مادي است  بله، به اين داليل يك طرف، 
جبهة زير ستمها است كه امتياز مادي هم بر ما ندارند، و يك طرف ما  به اين داليل؛

»َبْل  َنُظُنُكْم َكاِذِبيَن«10 
» بنابراين گمان ما اين است، نظر ما اين است كه تو دروغگو هستي« 

وقتي توحيد از اين مجاري در جامعه عبور مي كند، وقتي كه مذهب، مذهب 
دين  اين  با  را  خودشان  سرمايه دارها  كه  مي شود  چگونه  است،  محروم  طبقات 
تطبيق مي دهند؟ )تطبيق كه چه عرض كنم!( و دو رويانه، منافقانه و سالوس وار 

9- البته نه به مفهوم امروزي و مصطلح آن در فارسي 
10- سوره هود ـ آيه27 
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از آن دم مي زنند؟ آيا آنها اين كار را مي توانستند در زمان نوح بكنند؟ يا در زمان 
خود پيامبر اسالم انجام دهند؟

لذا به اين دليل كه گفتم، هم چنان كه آن تأكيد روي اسالم علوي ضروري 
است، اين تأكيد »بي طبقات« هم اين جا ضروري است  خوشبختانه اسالمي كه 
سمبلهاي آن حضرت علي و حضرت حسين است؛ اسالم علوي، حسيني و اسالم 
جعفري است؛ جايي براي ترديد باقي نگذاشته است  حتي در همان زمان، آنها 
خصوصيات آن جامعه آرماني و ايده آل را كه مبين توحيد اجتماعي است، بيان 

كرده اند كه در هر كتابي هم قابل دسترسي است 
گرچه بسيار گفته ايم و تكرار كرده ايم، اما بگذاريد باز هم بگوييم )و چرا نگوييم؟(:

دعوا برسر دو نوع اسالم است  يكي اسالم طبقاتي، اسالمي كه صرفنظر از 
هر كاله شرعي، و هرگونه توجيهي، باالخره از استثمارگر دفاع مي كند، و يكي 
اسالم ناب، اصيل، راستين و مردمي، كه ضد طبقات و ضد بهره  كشي است  معني 
يعني چه  چه  را مي فهميم، وقتي مي گوييم ضد استثمار، مي فهميم  حرفهايمان 
بسيارند كساني كه از نفي استثمار دم مي زنند، ولي آيا معني آن را مي فهمند؟ آيا 

به الزامات آن پايبند هستند؟
نفي  به  رسد  چه  است،  پيچيده  بسيار  استعمار  نفي  كنيم،  تصريح  بگذاريد 
استثمار كه به صالحيت خيلي بيشتري احتياج دارد  از جمله فهم قوانين هدايت 

يك مبارزه    مرز وحدت و تضاد نيروها است 
براي آنهايي كه دم از نفي استثمار مي زنند، هنوز خيلي مانده است كه حتي 
به اين مرحله نازلتر واقف باشند  حتي آنهايي كه اسالم بالنسبه ترقيخواهانه تري 
دارند، مسأله بسا فراتر از آن است كه حتي تصور حل آن  را داشته باشند  بنابر اين 
چه رسد به تسليح و مسّلح شدن به يك اسالم ضداستثماري، آن هم نه در شعار و 
نه در حرف! تشخيص مسأله هم ساده است، مي توانيم از همه مدعيان اسالم 
ضداستثماري آنها كه مي گويند ما ضداستثماري هستيم سؤال كنيم، يك 
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سؤال ساده؛ كه نفي استعمار را ـ تا چه رسد به نفي استثمار ـ با مدد چه 
نيروهاي طبقاتي، با مدد چه طبقات و نيروهايي در جامعه مي خواهيد پيش 

ببريد؟ و كدام نيروهاي سياسي قادر هستند تا آخر خط بكشند؟
هدايت مبارزه ساده است؟! خوب، پس باز سؤالمان را ادامه مي دهيم:

مشخصات آن نيروهايي كه تا آخر مي خواهند بيايند چيست؟ رابطه وحدت و 
تضادتان را با نيروها و گروههاي مختلف چگونه رسم مي كنيد؟ و البته اگر كسي 
بخواهد به اين سؤالها جواب جدي بدهد، قبل از هر چيز بايستي تعارف را كنار 
بگذارد  چرا؟ براي اين كه اين جا، جايي است كه حتي مرحوم جمال عبدالناصر ـ با 

تمام عظمت ـ نكشيد    آن جا كه عقاب پر بريزد   !
همان عبدالناصري كه چه داغها بر دل استعمار در منطقه گذاشت، چه شبها، 
خواب را به چشم مرتجعين از جمله شاه حرام كرد  آيا اين تصادف است؟    نه! 

قانونمند است!
در ادامه آن سؤالهايي كه در فهم واقعي معناي توحيد مي كرديم  آيا حق نداريم 
بپرسيم كه چگونه مي توان در كشورمان، دم از توحيد، دم از نفي استعمار و استثمار 

زد، ولي يك نيروي انقالبي را كشت، زد، بست، به زنجير كشيد و منافق خواند؟   
آيا اين امكان دارد؟    چطور؟ چطور امكان دارد؟

مگر غير از اين است كه وقتي از قطب انقالب دور مي شويم، الزامًا به قطب 
ارتجاع نزديك خواهيم شد؟ چگونه من مي توانم بگويم معناي نفي استعمار را 
مي فهمم، ولي مسائل درون خلقي را ـ مسأله يي شبيه به كردستان را ـ بخواهم 

با اسلحه حل كنم؟ آيا اين مسأله اساسًا راه  حل نظامي دارد؟
بنابراين بحث آن قدر هم ساده نيست كه ما بخواهيم در همين جا آن را ختم 
كنيم، كه بله، يگانگي اجتماعي سرانجام از چنين جايي خواهد گذشت  اين طور 
نيست  بگذاريد معيارها را مرور كنيم  مالكهايي را كه بايستي در مسير يگانگي 
اجتماعي، سرانجام به آن برسيم، مرور كنيم  مرور اينها به ما امكان خواهد داد كه 
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خيلي از دعاوي و داعيه ها را از آغاز ارزيابي كرده و برايش مالك داشته باشيم  
منظورم بيان چند تا از اصليترين خصوصيات آن جامعه آرماني است كه 
از صدر اسالم وعده داده شده است، همان كه با »امام قائم« نام خورده 
است، مهمترين ويژگيهاي آن چيست؟ ويژگيهايي كه امروز براي ما الزام آور 
مي كند كه وقتي صحبت از جامعه توحيدي مي كنيم، تأكيد و تصريح كنيم كه 

بي طبقات است 
و  روايات  نيست   عقب افتاده  جامعه  پس  تكنولوژيك   رشد  حداكثر  اول، 
احاديث بسياري هست كه وصف مي كنند اين جامعه، بايستي جامعه يي باشد كه 

در آن هيچ نقطه از زمين ناخرم و غيرآبادان باقي نمانده باشد 
يا در نهج البالغه، خطبه138، حضرت علي از حاكمي ناشناخته صحبت مي كند 
كه حاكميت او با شيوه هايي غير از حكام و سالطين و پادشاهان معمول تأمين 

شده )يعني مظهر قهر يك طبقه روي طبقة ديگر نيست(:

»َو ُتْخِرُج َلُه اْلَْرُض َأَفاِليَذ َكِبِدَها«
او  براي   ) را  داراييهايش  ثروتها و  ) همه  را  پاره هاي جگرش  »و زمين همه 

بيرون مي آورد و تقديم مي كند« 

پس ركن تكنولوژيك فرضي آن جامعه، كه امكان رفع نيازهاي همه جوامع 
بشر را مي دهد، بسيار پيشرفته است  باز به قول علي)ع(:

ْلِقي ِإَلْيِه ِسْلمًا َمَقاِليَدَها«11   »َو تـُ
»و زمين كليه كليدها و رموز خودش را به او تسليم مي كند« 

نياز  توانايي توليد، آن قدر زياد مي شود كه كفاف  قوانين سلطه بر طبيعت و 
همگان را مي دهد و اين جامعه، جامعه نعمت و فراواني است، پس تا اين جا، تأكيد 

روي عنصر عيني و تكنولوژيك پيشرفت است  

11- نهج البالغه،خطبه138، فراز3 
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دوم، هرگونه ظلم و ستم و بهره كشي در آن جا ريشه كن شده، پس طبعًا 
اثري از طبقات نيست 

سوم، تفكر پولي ـ به قول امروز ما، اقتصاد كااليي ـ نيست و ريشه كن 
شده است  به اصطالح معمول، مردم با صلوات جنس مي خرند  پس ديگر رابطه 
كااليي و اقتصاد پولي نيست  تا پول هست، استثمار هست  پس در آن جا بشريت 
به آن چنان بلوغي رسيده، كه ديگر انگيزه اش براي توليد، محركات مادي نيست، 
بايستي به معيارهاي متعاليتري رسيده باشد  البته براي ما سخت نامأنوس است، 

چون ما در اقتصاد پولي و در جامعه كااليي غوطه مي خوريم 
چهارم، هيچ زمينه و محلي براي جنگ، كشتار، خونريزي، برادركشي 
و تجاوز باقي نيست؛ و در سراسر عالم صلح و صفا برقرار است  مگر 
مي شود تا وقتي ستمي هست، ظالمي هست و مظلومي، جنگ نباشد؟ صلح پايدار، 

يعني اين 
پنجم، فروريختن مرزهاي قومي، ملي، نژادي و طبقاتي  يكبار صحبت 
كرديم كه »اينشتين« چقدر ساده مي خواست حكومت جهاني واحد را برقرار كند!

و گفتيم كه منهاي ريختن اين مرزها، به چنين چيزهايي نخواهيم رسيد  اين 
همان زماني است كه به آن هدفها دست خواهيم يافت 

ششم، با اين تغييرات در بنيادهاي جامعه، خيلي طبيعي است كه همه 
شده  ريشه كن  بايد  و      دزدي  خيانت،  سرقت،  فحشا،  قبيل  از  مفاسد 
باشند، و بنابراين در روانشناسي بشري، اثري از عقده ها و كينه جوييها نيست؛ 

هم چنين از حسادتها، سودپرستيها و منفعت طلبيها!
اينها سيماي »قسط« هستند  »توحيد اجتماعي« در يك كالم، در فرهنگ 
انبيا، در »قسط« خالصه مي شود؛ جايي كه به تمام نيازهاي راستين و نه كاذب 

انسان، پاسخ داده مي شود  بله، قسط!
واقعيت  از  و  كرده  گيج  را  ما  مي توانند  كه  تعابيري  انبوه  مقابل  در  بنابراين 
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توحيد اجتماعي پرتمان كنند، اين تأكيد براي ما ضروري است و اين جا است كه 
به معيارهاي جديدي در رابطه با توحيد اجتماعي مي رسيم 

معيارهايي كه برحسب آنها، در نهايت خوشبختي و مسرت انقالبي، سرانجام 
آرمان انبيا به تحقق خواهد پيوست، همان جامعه يي كه توصيفش را خوانديم و 
صحبت كرديم  جامعه يي كه حتي ما فكرش را نمي توانيم بكنيم  براي اين كه ما 
در شب تيره و تار استثمار به سر مي بريم، در ما قبل تاريخ انسان به سر مي بريم  
هم چنان كه در ادوار ما قبل تكامل، فاز يا مرحله بعدي را نمي توانستيم تصور كنيم، 
در تصورمان هم نمي گنجيد، چه بسا براي امروز ما هم، جامعه غيركااليي، قابل 
امروز در جامعه يي به سر مي بريم كه  اين كه ما  براي  نباشد   بحث و قابل تصور 
همه چيزش روي يك حسابها و انگيزه هاي سودپرستانه و منفعت طلبانه است؛ در 
خيلي از موارد، حتي سالم كردن، حتي لبخندزدن! مگر اين كه بتوانيم خودمان را 
با استقالل و اختياري كه فرد انساني دارد، از چنين جامعه يي بيرون بكشيم، از آن 
خارج شويم، برآن بشوريم و در مسيري قرار گيريم كه بتوانيم سيماي توحيد را در 
خودمان زنده كنيم، و با همين چشم انداز است كه به معيارهاي اجتماعي جديدي 

در توحيد دست مي يابيم 

ـ توحيد بي محتوا

پس همين جا بايستي مرزهايمان را جدا كنيم  توحيد واقعي را، توحيد اصيل را 
كه سرود تكامل است، اساسيترين نغمه هستي است، از يك توحيد بي محتوا باز 
بشناسيم  در شكل بله، هرچه بخواهيم مي توان دم از اسالم و اسالم پناهي زد، 

ولي در محتوا چطور؟ به قول قرآن:

َراُؤَن« »اَلِذيَن ُهْم يـُ
»آنهايي كه ريا مي ورزند، دوگانه اند« 
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ريا هم فقط آگاهانه نيست  ريا اساسًا خبر مي دهد از يك دوگانگي بين شكل و 
محتوا، بين زبان و قلب در عامترين صورت  البته هيچ لزومي ندارد كه ريا آگاهانه 
باشد  ناآگاهانه هم مي توان ريا ورزيد، مي توان دوگانه بود و از چيزي حرف زد 

كه در ما نيست 
ُعوَن اْلَماُعوَن)7(«12  َراُؤن)4( َوَيْمنـَ »اَلِذيَن ُهْم يـُ

»آنهايي كه ريا مي ورزند و مانع ماعون مي شوند« 

دوگانه  هستند؛ بارزترين خصوصيت اين دوگانگي و اين ريا در كساني كه دين 
را تكذيب مي كنند، منع »ماعون« است  »ماعون« را انحصار طلبانه به خودشان 
اختصاص مي دهند  »ماعون« چيست؟ در تفسير همين دو آيه كه خواندم »پدر 

طالقاني« اين طور نوشته است:
)عطف  است  مقدري  سؤال  از  جواب  چون  و  بيان  عطف  آيه  دو  »اين 
به آيات قبلي( آنها كه نمازگزارند و از روح نماز دور و غافلند، چرا نماز 
مي خوانند؟ ـ تا خود را به ظاهرالصالحي بيارايند و تا در صف نمازگزاران 
بهره مند  پاكدالن  اجتماع آن  بركات  از  و  بنمايانند  را  وارد شوند و خود 
گردند ـ )به گفته يكي از مصلحين غرب درباره رياكاران كليسايي: انجيل 
مقدس مي دهند و منابع ثروت و سرمايه ها و طالها مي برند!( اگر اينها 

نمازگزاران با اخالصند، چرا مانع ماعون مي گردند؟
از معاني لغوي و مورد استعمال لغت خاص ماعون كه شرح داده 
شد، معلوم مي شود كه معناي اصلي آن، مطلق منابع فياض طبيعت 
است و سپس به آالت و وسايل عمومي توليد )تكرار مي كنم، آالت 
و وسايل عمومي توليد( و زندگي كه براي همه فراهم نمي شود و بايد در 
دسترس همه باشد، نيز اطالق شده  آن چه مفسرين درباره لغت ماعون 
بيان  اثاث خانه، آب، نمك«  احتمال داده اند: »ديگ بزرگ، تيشه، دلو، 
مواردي است كه در زمانهاي گذشته مورد نظر بوده و در دسترس عموم 
نبوده است و آن چه در بعضي از روايات آمده كه مقصود از ماعون زكات 

12- سوره ماعون 
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يا قرض است )آنها كه اين طوري تفسير كرده اند( گويا نظر به حق قانوني 
و عمومي است بر كساني كه، بيشتر از سرمايه هاي عمومي بهره مندند 

اگر نماز اين نمازگزاران، دور از ريا و مقرب به خدا باشد، بايد بكوشند 
تا منابع زندگي و وسايل عمومي آن در دسترس همه واقع شود و بايد 
حقوق مشروعه خلق را ادا كنند و بايد چشمشان به سوي خدا و دستشان 
براي دستگيري بينوايان و ستمزدگان باز باشد  اگر چنين بودند، و خود 
را مسئول خلق دانستند، نماز را در معنا و صورت )هم در شكل و هم 
»اْلُمَصِليَن...«  رياكارند   نمازگزار و  تنها  به پا داشته اند وگرنه  در محتوا( 
نه به پادارنده نماز )به معناي اقامه نماز(: » ُيِقيُموَن مقيمون ـ َأَقاَم الَصالَة« 
نمود   بيان  مخلصين،  و  مّتقين  از  تمجيد  و  تعريف  مقام  در  قرآن  كه 
اقامه  ولي  )مي خوانند  نمي نمايند  نماز  اقامه  و  مي گزارند  نماز  كه  آنها 
محدود  آرزوهاي  و  شهوات  و  سود  از  ديدشان  ميدان  چون  نمي كنند(، 
اينها  به  وابستگي  و  احكام  و  نماز  و  دين  و  خدا  نمي رود،  پيشتر  خود، 
منابع  و  وسايل  درآوردن  انحصار  در  براي  وسيله يي  يهوديان(  )چون  را 
زندگي گرفته اند  به پادارندگان نمازي كه پيوستگي با خالق و خلق است، 
منشأ بركت و رحمت و خيرند و اينها )انحصارطلبان( سزاوار ويل، همان 
ويلي كه سزاي ربايندگان اموال مردم از طريق كيل و وزن است: »َوْيٌل 
لِْلُمَطِفِفيَن...«13 و سزاي سركشاني است كه شخصيت ديگران را درهم 
مي شكنند و اموالشان را مي برند »َوْيٌل ِلُكِل ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة...«14 ـ رجوع شود 
به تفسير اين آياتـ  )كه در جاي ديگر تفسير كرده اند( هر يك از اينها به 
صورتي و از راهي حقوق حياتي و سرمايه هاي عمومي مردم را مي ربايند 
)ربودن حقوق حياتي مردم(، مردمي با گردنكشي و زور، مردمي به وسيله 
تراز و داد و ستد، گروهي با چهره نماز و دين  از نظر قرآن كريم همه 
اينها سزاوار نفرين »ويل« و محكومند، يا بايد اصالح شوند يا اجتماع 

مسلمانان از آنها پاك گردد 
فعل »َيْمَنُعوَن« اشاره به اين دارد كه ماعون، به وضع و اقتضاي طبيعي براي 
)از آن(  از بهره برداري  را  را محدود و عموم  انتفاع عموم است  آن چه آن 

13- سوره مطففين ـ آيه1 
14- سوره همزه ـ آيه1 
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محروم مي دارد، همين مردمان مانع و متجاوزند  پس براي برگشت به وضع 
اصلي و طبيعي كه تعميم منابع ثروت است، بايد اين موانع بركنار شوند و 

دستشان كوتاه گردد و ديگر قانون و اصل و مجوزي مورد ندارد« 15  
درست در همين نقطه است كه ما توحيد ناب و توحيد خالص را از توحيد 
بي محتوايي كه مورد ادعاي سرمايه داري و خرده سرمايه داري است، جدا 
مي كنيم  باز هم تأكيد كنيم با چه درخشندگي و فرخندگي روشن مي شود كه چرا 

شعار انبيا از ابتدا تا انتها توحيد بوده است، و حاال مي دانيم كدام توحيد!

 شعار همه انبيا
مگر نيست كه شعار انبيا اين بود؟ مگر نيست كه اينها از ابتدا تا انتها، همه شان 
اين را فرياد مي زدند و صحبت از توحيد مي كردند؟ و اين طور است كه با شعار 
توحيد، حق از باطل و نيكي از بدي، قابل تميز مي شود  يادتان هست در آغاز 
بحثمان، دنبال مفهوم نيك و بد، خير و شر، و حق و باطل بوديم  پس اين است 
آن آفتابي كه انبيا ارائه مي كردند  اگر اين نبود، چه مالك و ميزاني براي تشخيص 

داشتيم؟ به قول »مولوي«:
جهود و  مسلمان  كافر،  و  مؤمن 

پيش از ايشان، جمله يكسان مي نمود
پيش از ايشان، ما همه يكسان بديم16 1  

بديم و  نيك  ما  كه  ندانستي  كس 
ــاب انــبــيــا ــتـ ــد آفـ ــرآمـ ــا بـ تـ

بيا صافي  برو  تو  غش،  اي  گفت 
آفرينش،  مشي  با  وحدت  و  يگانگي  تطبيق پذيري،  تمامًا  انبيا  پس 
تبليغ  تغييرناپذير،  به مثابه يك سّنت  را  آن  به  و تسليم نسبت  تبعيت  و 

15- كتاب تفسير پرتوي از قرآن ـ جلد4 صفحه273 
16-نمي توانستيم چيزي را تميز دهيم و فرق بگذاريم  
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به  و درست  و فالح مي شمردند،  آيين رستگاري  را  آن  تنها  و  مي كردند 
ديگر  پس  داشتند   قرار  خلقها  مبارزات  مقدم  صف  در  هم  دليل  همين 
توحيد با مفهوم انقالبي، خروشان و توفانيش، بسيار فراتر از اين است 
كه با انزواطلبي و تسليم تحقيرآميز يا تصوف آن چناني اشتباه شود  چرا 
كه ديديم خود انبيا آن را چگونه پياده مي كردند، آن را برحسب فحواي آفرينش، 
برحسب متن وجود، در جامعه منعكس مي كردند، و اين معنا را از آن مي گرفتند، 
امحا و نفي همه عوامل بنده ساز، همه آن چيزهايي كه مي خواهند يگانگي را به 

هم بريزند، به سّنت آفرينش پشت كنند 
آنها كساني بودند كه كتاب تكامل را به مردم مي آموختند ـ كتاب خدا را ـ 

كتابي كه در يك كالم، بر آنها متجّلي بود و آن توحيد بود، يعني يگانگي 
بنابراين تاريخ انبيا، سراسر تاريخ بشارت، تبليغ و ترويج براي يگانگي 
را  اين يگانگي  آنهايي كه  مبارزه در همة پهنه ها عليه  و  و توحيد است، 
برهم مي زنند، و حركت به جانب خدا، به سمت خدا، تا قّله مالقات با خدا 
بارز گردند   بايد  از مسيري كه استعدادها  يعني عبور  و يگانه شدن با خود او؛ 

استعدادها بايستي از شامگاه امكان به بامداد تحّقق برسند  چرا؟
براي اين كه به نظر انبيا، انسان خودش مسئول خودآفريني خودش است  در 
مسير  در  آيا  كه  است  اين  به  بسته  خدا  جانشيني  و  خالفت  تحّقق  كالم،  يك 
يگانگي و توحيد حركت كند يا نه! و اين جا است كه بامداد بشريت في الواقع طلوع 
خواهد كرد؛ خاتمه عصر بهره كشي، و بر سر اين راه هرچه مانع، بت و سد هست، 
بايد از ميان برداشته شود  نه اين كه جهاني داشته باشيمـ  فرضًا اسمش را بگذاريم 
توحيد، نماز هم بخوانيمـ  كه در يك طرفش اغنيا، آنهايي كه از فرط سيري اشتها 
ندارند، و در طرف ديگرش آنهايي كه به قول حضرت علي)ع( از فرط گرسنگي 
اشتهايشان بريده، ميل به طعام و غذا ندارند، طمعي به يك قرص نان هم ندارند، 

اصاًل عهدي با سيري ندارند؛ قرار داشته باشند 
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در گوشه و كنار جهان بسيار هستند از آنهايي كه دائمًا كاسه شان خالي بوده 
و اگر نجنبيم، باز هم خالي خواهد بود؛ آن جايي كه حضرت علي)ع( مي گفت:

ُقوَدِني َجَشِعي إَِلى َتَخُيِر اْلَْطِعَمِه َو َلَعَل  ْغِلَبِني َهَواَي َو يـَ َهاَت َأْن يـَ »َهيـْ
ِباْلِحَجاِز َأْو اْلَيَماَمِة َمْن َل َطَمَع َلُه ِفي اْلُقْرِص َو َل َعْهَد َلُه ِبالِشَبِع!«

»هيهات اگر هواي نفس بر من غلبه كند و آزمندي مرا به آن جا كشاند كه 
بهترين طعامها را براي خودم انتخاب كنم، حال آن كه شايد در آن گوشه ها، 
در حجاز يا در يمن كسي باشد كه حتي اميد قرص ناني را هم ندارد و يادي و 

خاطره يي هم از سيري ندارد!«

»َأْو َأِبيَت ِمْبَطانًا َو َحْوِلي ُبُطوٌن َغْرَثى َو َأْكَباٌد َحَرى«17 
»و هيهات از  آن كه بيتوته كنم و با شكم سير راحت بخوابم و در كنار من 

شكمهاي گرسنه و جگرهاي تشنه و سوخته باشد« 

اينها مبشرين واقعي يگانگي و توحيد بودند كه مي خواستند جامعه را به آن 
براي  مانعي  بهره مند شود و هيچ  نيازش  ميزان  به  برسانند كه هر كسي  جايي 
ارضاي نيازهاي راستين انسان نباشد وقتي نيازها ارضا نمي شوند، وقتي هنوز در 

مسأله آب و نان و    درجا مي زنيم، بله، استعدادها پرپر مي شوند و نازل مي مانند 
با توحيد بي محتوا را فهميديم، اجازه  اكنون كه فرق توحيد واقعي  بنابراين 
بدهيد در همين جا از اين پرشورترين رهبران انقالبي تاريخ، از انبيا، به خاطر آن چه 
تابه حال دستهاي ناپاك برسر اين كلمه و كلمات شبيه به آن آورده اند، و نسبت به 

سوءاستفاده هايي كه تابه حال از آن به عمل آمده است؛ عذر تقصير بخواهيم 

 يگانگي، عامترين معيار تكامل
بيولوژيك  قلمرو  از  آن  تعقيب  در  و  بود،  توحيد  و  يگانگي  از  بحثمان  خوب، 
كه  ديگري  نكته  رسيديم   اجتماعي  آرمان  قّله  به  آن جا  از  و  اجتماعي،  قلمرو  تا 

17- نهج البالغه، نامه45 ـ فراز6 
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مي توانيم نتيجه بگيريم، اين است كه با روشن شدن مفهوم يگانگي ـ مفهوم واقعي 
يگانگي ـ بسياري از مسائل ديگر نيز براي ما حل خواهند شد  يعني تحت الشعاع 

اين حقيقت، مسائل بسيار زيادي حل مي شوند 
وحدت،  و  يگانگي  به سمت  جدايي  از  گريز  عام،  اصل  يك  به مثابه  كه  چرا 

جهان شمول است  لذاست كه يگانگي و وحدت، عامترين معيار تكامل است 
اجازه بدهيد در همين جا به توحيد فردي و معيار تكامل يك تشكيالت انقالبي هم 
اشاره كنم، چون كه گفتيم تحت الشعاع آن اصل، بسياري از مسائل ديگر روشن مي شوند:

ـ توحيد فردي

تناقضات  از  اعم  انسان،  دروني  تناقضات  و  تضادها  حل  يعني  فردي  توحيد 
مربوط به شناختهايش، تضاد بين جهل و علم، يا تضاد بين غرايز و تمايالت عاليتر  

توحيد اجتماعي را هم كه ديديم 
اين نتيجه گيريها به ما كمك مي كند تا توحيد و يگانگي را، به مثابه معياري تلقي 

كنيم كه در تمامي راه تكامل و در همه قلمروها، محكي براي حل مسائل است 

ـ معيار تكامل يك تشكيالت انقالبي

پس در همين جا، از اين اصل نتيجه مي شود كه به طور كلي تكامل هر مجموعه، هر 
جريان، هر سيستم، هر دستگاه و هر سازمان بسته به درجه توحيد و يگانگي 

دروني خودش؛ و به زبان ديگر، به درجه حل تضادهاي درونيش مي باشد 
همان گونه كه تكامل يك جامعه، بسته به اين است كه تضادهاي اجتماعي 
چگونه حل شوند، در مورد يك سازمان انقالبي هم همين اصل ساري و جاري 
است، و تكامل آن، بسته به اين است كه چنين تشكيالتي، چنين سازماني، چه 

مقدار تضادهاي درونيش را حل كرده باشد و به وحدت رسيده باشد 
ايدئولوژيك و عقيدتي ـ كما اين كه وحدت سياسي ـ جاي بحث  اهميت وحدت  در 



27

اين سازمان به سمت تكامل  اين وحدت حاصل نشود،  اگر  نيست، نسبت به آن آگاهيم  
حركت نمي كند  بلكه به عكس، ممكن است دژنره18  و منحط شود، تجزيه و منقرض گردد 

نيستند،  از هم جدا  بيرون  و  به دست مي آيد؟ درون  ولي وحدت دروني چگونه 
رابطه گسست ناپذير دارند  براي اين كه تشكيالت انقالبي و سازمان انقالبي، توحيد و 
يگانگي دروني داشته باشد، و بتواند تضادها، اختالف نظرها و تمايالت مختلف دروني 
خودش را حل كند، اين مجموعه و سازمان، بايستي در تماميتش، تضادهايش را با 
جامعه درست حل كند  اگر با آنـ  جامعهـ  درست حل كرد، در مسير اين حل درست، 
درون خودش هم تصفيه و صاف مي شود  غشهاـ  به قول شعري كه از مولوي خواندم 

ـ كنار خواهد رفت، صاف خواهد شد، واال به عكس 
همان گونه كه در مورد موجودات خونسرد و خونگرم ديديم، فرضًا بدن ما كه يك 
ارگانيزم خونگرم است، به مدد انبوهي از تجهيزات )كه قباًل به آن اشاره كرديم(، 
خودش را با فضا، هوا و حرارت بيروني به نحوي تطبيق مي دهد كه هميشه درجه 

ثابت 37درجه سانتيگراد را براي بدن حفظ مي كند 
به همين ترتيب، انطباق، وحدت، يگانگي و توحيد يك سازمان انقالبي 
و حل تضادهاي دروني، منوط به حل تضادهاي بيروني هستند  موضعگيري 
بيروني ـ به طور  بيروني ـ چنان كه حل درست قضاياي  درست در مقابل قضاياي 
گسست ناپذير با نحوه برخوردها و حل تضادهاي دروني يك چنين سازماني، ربط پيدا 
مي كنند  در همه سيستمها، ارگانيزمها، سازمانها و اجتماعات، اين حاكم است، از آن 
قطره كوآسروات تا يك سازمان انقالبي در زمان حاضر  مالحظه مي كنيم كه وحدت، 

را اساسًا نمي توان با سرهم بندي به دست آورد؛ واقعيت است، واقعيت محض 
فرض كنيم در داخل يك سازمان دو جناح هستند، جناح چپ و راست، يا داخل يك 
جامعه، داخل يك رهبري، مگر مي توان ادامه داد؟ بايستي اين تضاد به سمت تكامل حل 
شود  در غير اين صورت، اين جناح بنديها به انشعاب و تجزيه ختم مي شوند و البته جناح بندي 

18- ژنراسيون به معني توليد، افزايش و رشد، و دژنراسيون به معني خالي شدن و تهي شدن و انحطاط و 
انقراض است  
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نداشتن هم خودش قانون دارد  به شرطي ما از تضاد و جناح بندي در داخل خودمان 
مبري هستيم كه از واقعيت جهان خارجي، جناح جناح و جدا نشده باشيم 

بنابراين احزاب سرمايه داري، احزابي كه روي خط درست نيستند، ناگزيرند كه جناح 
جناح باشند، براي اين كه نمي توانند با بيرونـ  و الجرم با درون خودشانـ   درست برخورد 
كنند؛ پس معدن تمايالت مختلفند19  يكي از بارزترين معيارهاي تكاملي يك سازمان 
انقالبيـ  زبده ترين و اصيلترين آنـ  اين است كه چه تضادهايي در داخلش وجود دارد؟ 
آيا جناح جناح است يا نيست؟ فقط و فقط احزابي كه از يك تطابق تكاملي با 
جامعه و با ناموس جهان برخوردارند، مي توانند دست آخر از تضادهاي دروني 
)به معناي جناح جناح شدن و به انشعاب منجرشدن( بري باشند  گو اين كه 
همينها هم باالخره تضاد دارند، اختالف دارند و مسأله دارند  اگر سازماني تضاد نداشته 
باشد، تكاملش پايان يافته است ولي حد اين تضادها و نحوه برخورد با آنها مهم است  در 
جريان حل اين تضادهاي داخليـ  كه ضمنًا منوط به موضعگيريهاي خارجي استـ  اين 
ارگانيزم سياسي و انقالبي، پروسه تكامل خودش را طي مي كند  انواع و اقسام تضادها 
وجود دارند، ولي بايد شيوه حل صحيح و واقعي آنها را پيدا نمود، نه اين كه شعار بدهيم  
في المثل، تضاد بين جهل و علم را بايستي با آموزش صحيح حل نمود  در برخوردهاي 
تشكيالتي تنها چيزي كه كارگر نيست، شعار و برخوردهاي عاطفي است  شعار و عاطفه 
البته جاي خودشان را در تكامل دارند، ولي جايي كه صحبت حل يك تضاد است، هيچ 

چيز نمي تواند جاي واقعيت، و برخورد درست را پركند 
بنابراين، وحدت تشكيالتي، يك وحدت آگاهانه است و نه كوركورانه؛ 
واال زود از هم خواهد پاشيد وحدت ارتش شاه، وحدت كوركورانه يي بود، منوط به 
وجود يك فرد بود، وقتي آن فرد كنار رفت، هنوز از اين جا بيرون نرفته بود، ديديم 

چگونه از هم پاشيد، و ماهيت پوسيده اش برمال شد 
19- در كتاب »درباره جناح بندي و صف بنديهاي درون احزاب« از انتشارات »سازمان مجاهدين خلق 
ايران«، بحث كاملي در مورد ريشه هاي وجودشناسانه، انسان شناسانه و جامعه شناسانه جناح بندي به عمل 

آمده است  
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در داخل يك تشكيالت انقالبي، بين فرد و موضعي كه دارد، بايستي حداقل و 
مينيمم وحدت برقرار باشد؛ واال قادر نخواهد بود كه تضادها و مشكالت و برخوردهاي 

ضروري آن موضع را حل كند؛ و درست به همين دليل است كه به قول قرآن:
»َكم مِّن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة ِبِإْذِن الّلِه«20 

»چه دسته ها و گروههاي كوچك و از نظر كمي پايين، كه بر كميتهاي باال 
غلبه كردند؛ به اذن خدا« 

چرا كه كيفيت داشتند؛ حساب تكامل است، شوخي هم در كار نيست  بايد 
انسجام داشت، بايد وحدت داشت، بايد آگاه بود، بايد اعتقاد داشت؛ آن وقت است 
كه الجرم در جريان تكامل، دسته يي كوچك ولي با كيفيت، بر دسته هاي بزرگ 
بدون كيفيت غلبه خواهد كرد  تفاوت يك توده بي شكل، يا يك جمعيت ناهمگون، 
با يك تشكيالت انقالبي هم در همين جا است  ليبراليسم و »ولنگ  و  وازي« در بعد 
ضدتشكيالتي اش، كه تشكيالت را نفي مي كند، و خودش يك عامل سرمايه داري 
يا خرده سرمايه داري است؛ هميشه سعي دارد روحية ضدتشكيالتي و ضدحركت 

جمعي و دستجمعي را تزريق كند  يك آزاديخواهي كاذب را تزريق كند  
البته از ميان سازمانهاي انقالبي كه تابه حال در ميهنمان با آنها طرف بوده ايم، 
بدبينانه  زمينة  اين  نداده اند   خوبي  آزمايش  سياسي  احزاب  و  سازمانها  از  خيلي 
بدبينانه  زمينة  اين  به  را  قضيه  اصل  اما  هست   مردم  توده  در  هم  روانشناسي 
اين كه  براي  است   خلق  مبارزه  سرنوشت  به  خيانت  حقيقت  در  كردن،  مصادره 
انقالبي  منسجم  تشكيالت  يك  خودش،  كانون  و  قلب  در  بايستي  خلق  مبارزه 
داشته باشد  يادمان هست كه در ارگانيسمهاي اوليه، چگونه اندام و اجزايشان با 
هم وحدت نداشتند  مثاًل مرجانها چقدر بطئ بودند، چقدر تأخير مي كردند و قدرت 
انطباق نداشتند  تشكيالت انقالبي آن است كه درست مثل يك بدن، همه اندامها 
در جاي خودش قرار گرفته باشد و از انسجام و وحدت، و بنابراين از تحرك و قدرت 

20- سوره بقره، آيه249 
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عمل كافي برخوردار باشد  آيا جز اين است كه يكي از بزرگترين عيوب انقالب 
ما، نداشتن چنين تشكيالتي در موضع رهبري و تصديش بود؟

عامترين  وحدت،  و  يگانگي  كه  است  روشن  مي كنم  فكر  توضيحات  اين  با 
اجازه  باز هم  تعقيبش كرديم  ولي  معيار تكامل است، كه در همه جا سلسله وار 
بدهيد در همين مورد، يعني در اين مورد كه يگانگي عامترين معيار تكامل است، 

باز هم توضيحاتي بدهيم  يعني نظر كوتاهي بيندازيم به يكسري مسائل ديگر 

ـ معيار اصالت عبادات و احكام

به عنوان مثال، پرستش، نيايش و هنر، اگر در جهت رفع جداييهاي نفساني 
و حل تضادهاي دروني، در مسير يگانگي فعال انسان با آفرينش مؤثر واقع 
شوند؛ بالشك واجد نقش مترّقي و پيش برنده يي هستند و نمي بايست آنها 
را محكوم شمرد و چرا كه نباشند؟ اگر مي توان با نيايش چنان چيزي را به دست آورد، 

مسأله حل است؛ اگرچه به سادگي امكان پذير نيست  به قول قرآن:
َها َلَكِبيَرٌة ِإلَّ َعَلى اْلَخاِشِعيَن«21  َلِة َوِإنـَّ ْبِر َوالصَّ »َواْسَتِعيُنوْا ِبالصَّ

براي  اينها، جز  و همانا كه  نماز،  و  از صبر22   بگيريد  مدد  بگيريد،  »استعانت 
آنهايي كه صاحب خشوع اند، بس گران هستند«

اگر انسان خشيه داشته باشد، پرواي آفرينش و پرواي تكامل داشته باشد، و 
در مقابلش فروتن باشد؛ خواهد توانست از اينها براي حل جدالهاي درونيش، براي 

صبر و براي مقاومت، استعانت بگيرد  ولي چه كساني اين خشيه را دارند؟
ُهْم ِإَلْيِه َراِجُعوَن« 23 »الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنـَُّهم مَُّلُقوا َربِِّهْم َوَأنـَّ

اين  بر  اميد  دارند،  اين  بر  گمان  كه  آنهايي  قرآن(  فرهنگ  و  چارچوب  »)در 

21- سوره بقره، آيه45  
براي تكامل و  واژه ها،  آشناترين  از  با چه ميوه شيريني  صبر، يكي  البته  و  22- صبر، چه چيز تلخي، 

رهروان تكامل است  »فاصبر، صبرًا جميالً «  صبر، مقاومت و پايداري  
23- سوره بقره، آيه46 



31

دارند، كه به مالقات پروردگارشان خواهند رفت؛ و به آن عيد نهايي و بازگشت 
تكاملي و به آن مالقات و تالقي، معتقد هستند« 

اينها مي توانند صبر و مقاومت كنند 
همين طور در مورد نماز، آيا قادر است ما را به جانب وحدت ببرد؟ درونمان را 

خالصتركند؟ از نظر قرآن، كاركردش اصواًل همين است:
َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر «24  نـْ َلَة تـَ »... ِإنَّ الصَّ

»همانا نماز باز مي دارد از زشتي و ناپسندي«

كاركرد نماز همين است؛ نهي و بازداشتن از زشتي و ناپسندي و مذموم 
همين طور در مورد جامعه، انواع و اقسام راه حلهايي كه براي مسائل 
آنها  از  كداميك  متعدد،  تزهاي  از  انبوهي  مي دهند،  اجتماعي  مختلف 
كارگرند؟ آنهايي كه بتوانند تضادها را حل كنند  آيا مي توان مشكل گراني را 
با شالق زدن خرده پاها حل كرد؟! اگر مي توان حل كرد، بله بزنيد؛ ولي هيهات!؟   

يا مثاًل در حقوق جزاي اسالم، يگانگي جامعه، قصاص و مجازات را ايجاب 
مي كند،  ولي مجازات در مورد كي؟ در مورد چي؟ همين طور قطار كنيم كنار ديوار 
و به رگبار ببنديم؟ به دليل اين كه يك زن بدكاره است؟! يا به دليل اين كه يك 
گرم هروئين فروخته است؟! يا چيزي را دزديده است؟ آخر قطع دست در اسالم 
نباشد،  مضطر  كه  است  اين  ساده اش  خيلي  شرط  يك  دارد   شرط  دو  و  بيست 
به  كند، الاقل  بايد دزدي  باشد،  اگر كسي گرسنه  نباشد   نباشد، گرسنه  بيچاره 
ميزان كفاف؛ براي اين كه »المال هلل«  تازه با همين يك شرط ببينيم چه كساني 

مي مانند كه بايد دستشان را قطع كرد 
لذا در رابطه با همين يگانگي و تطبيق، قاضي ابتدا مي بايستي به فلسفه  
احكام، يعني به همان هدف يگانه سازي كه در داخل حكم خوابيده )روح 
حكم( آگاه باشد  شرايط و شيوه ها، اصلي و فرعي و كلي و جزيي را بايد 

24- سوره عنكبوت، آيه45 
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در نظر بگيرد  روح حقوق جزاي اسالم، مگر جز اين است كه انسان را با 
خودش و جامعه يگانه تر كند؟ از جامعه حفاظت كند؟

مي آيد؟ چگونه  به دست  مختلف چه چيز  مسائل  با  مكانيكي  برخوردهاي  از 
به  را  دلمان  بدهيم،  حركت  يگانگي  جهت  در  را  جامعه  اين كه  بدون  مي توانيم 
اين كه كسي را مجازات كرده ايم، خوش كنيم؟ البته مجازات الزم است، چون ما 
منكر مسئوليت فردي نيستيم، ولي كسي هنر دارد، كه جامعه را به سمت يگانگي 
حركت دهد  حضرت علي درباره قضاوت و احكام قضا چه خوب گفته است  چند 

سطر از ترجمه اش را مي خوانم:
»دشمنترين خالئق نزد خدا دوگونه افرادند  اول آنهايي كه كاماًل از خط 
خارج هستند )كه خوب، وضعشان معلوم است(  سري دوم آنهايي هستند 
كه نادانيها را در خود جمع كرده اند، و مردم بي خبر و ناآگاه را در شرايط 
است(  مبهم  و  تاريك  بسيار  راه  )كه  فتنه  شرايط  در  پيچيده،  و  سخت 
هستند   كور  چون  ندارند،  بينش  مسائل  حل  موضع  در  مي كنند   گمراه 
ناآگاهها فكر مي كنند كه اينها چيزي مي دانند، درحالي كه هيچ نمي دانند  
عاقلترها  خيلي  كه  مسائلي  سر  بر  و  نشسته اند،  مردم  ميان  در  نادانند، 
خودشان را عاجز از حل كردن آنها مي دانند، حكم مي كنند  خودشان را 
فقط  و  نامربوط  و جوابهايشان سراسر  پاسخها  ولي  دانا تصور مي كنند، 
به صحبتي كه مي كنند،  اين،  است  علي رغم  در سطح شعور خودشان 

صددرصد اطمينان دارند« 25 
بارك اهلل! اقاًل خوب است هيچ خودكم بيني ندارند، هرچه هست رضايت نفس است!   

ـ گناه و ثواب

در  بدهيد  اجازه  تكاملي صحبت كرديم،  معيار  عامترين  به عنوان  يگانگي  از 
همين رابطه مفهوم ثواب و گناه را بررسي كنيم 

25- نهج البالغه، خطبه17 
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وقتي معيار عمومي تكامل يعني يگانگي و توحيد را داريم، مفهوم رئاليستي 
ثواب و گناه هم روشن خواهد شد  هر آن چه كه به توحيد، به يگانگي فردي 
با  با خودش،  با جامعه،  انسان  و اجتماعي در مسير تطابق هرچه بيشتر 
فطرت زندگي و با ناموس هستي كمك كند؛ اين ثواب است و عكسش 

گناه  يك مفهوم عيني واقعي)رئاليك(، فريب نيست!
مالحظه مي كنيد، در فرهنگ قران، گناه آن چنان مفهوم اسرارگونه يي ندارد  
با معيار توحيد اقاًل در كل و در مجموع مشخص است  بنابراين نظام استثماري 
از آن نظر جابرانه و بزهكار است كه با چپاول محصول كار ديگران، ضديگانگي 

ـ نامردمي ـ را رواج مي دهد 
بايد روي اين نكته تأكيد كنيم كه برخالف بعضي تلّقيهايي كه در برخي 
حضرت  كه  اوليه  گناه  آن  اديان  از  بعضي  نيستيم   گناه زده  ما  هست،  اديان 
انسان  يك  مي دهند   تعميم  همه  روي  و  مي گيرند  را  بود  شده  مرتكب  آدم 
در  خالفت   پيام  نه  است،  حقارت  پيام  اين  مطلق؛  گناه زده  گناه زده،  و  حقير 
مثال  به عنوان  است   خدا  جانشيني  است،  خالفت  پيام  پيام،  قرآن،  فرهنگ 

مي گفت: »كالوين«26 
ما يك  در  است  تحقير كامل هر چيز كه ممكن  بدون  نمي توانيم  »ما 

برتري تصور شود، آن طور كه بايد و شايد به خودمان فكر كنيم« 

عجب! عجب تمايل مذهبي يي! اول هرچه را كه فكر مي كنيد برتري است، 
در خودتان تحقير كنيد، بعد:

»هيچ چيز بيشتر از عدم اعتماد به خودمان و اضطرابي كه از وقوف به 
پريشان حالي خودمان حاصل شود )انسان جن زده( ما را بر اين كه به خدا 

توكل داشته باشيم، رهنمون نمي شود« 

26- »جان كلوين«، روحاني پروتستان فرانسوي، در سالهاي 1509 تا 1564 ميالدي مي زيست  كلوين 
مانند برخي از فيلسوفان و روحانيون ديگر، بر اين باور بود كه انسان در پايه گناهكار است  
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حقارت، پستي، پريشي، مقدمه توكل به خدا  يا »سنت آگوستين«27 مي گويد:
»هر گونه كوشش براي جلب عنايت الهي و فرار از درة هولناك گناه )كه 
طبعًا اسرارآميز هم هست(، بيهوده است  آن چه هست و نيست، اراده خود 
او است  سعادت و شقاوت را او براي ما انتخاب مي كند  او است كه به 

حساب ما ثواب و گناه مي نويسد« 
»سنت آگوستين«،  مقابل  در  چنان كه  نمي كنيم   فكر  اين طور  ما  درحالي كه 
»پالگيوس« هم قرار داشت  سرنوشت آن چنان تفاسير ديني، روشن است؛ چنين 
منجر  هم  نتايج  اين  به  درآمد،  حقارت ِ انسان  از  اساسش  كه  خدا  به  توّكلهايي 

خواهد شد  اجازه بدهيد چند سطر از كتاب »روانكاوي و دين« را بخوانم:28 
»هر چه خدا كاملتر است، انسان به همان اندازه از كمال به دور است  
او بهترين صفات خود را در خدا منعكس ساخته و بدين طريق خود را 
ناتوان و فقرزده ساخته است  در اين صورت هرچه محبت و عشق و خرد و 
عدالت است، در نزد خدا است و انسان از همه اين صفات محروم است  او  
اكنون، موجودي پوچ و حقير است  ابتدا فقط احساس كوچكي و خردي 
مي نمود، ولي حاال كاماًل درمانده و ناتوان است  چه، همه نيروهاي او در 
خدا انعكاس يافته است  اين مكانيزم، انعكاس همان است كه در روابط 
متقابل شخصيتهاي مازوخيستي29 و تسليم طلب مي توان مشاهده نمود  
در اين جا يك انسان تحت تأثير انساني ديگري قرار مي گيرد، و نيروها و 
اميال خود را به ديگري نسبت مي دهد  همين مكانيزم است كه باعث 
به  مّتصف  نيز  را  حكومتها  غيرانسانيترين  رهبران  حتي  مردم  مي شود 

صفات خردمندي كامل و عطوفت و رأفت بدانند« 30 
در  خود  نيروهاي  گرانبهاترين  طريق،  بدين  كه  انساني  رابطه  »حال، 

27- سنت آگوستين)Augustin Saint ( از روحانيون مسيحي كه در سالهاي 354 تا 430 ميالدي 
مي زيست، انسان را از دريچة تنگ گناه مي نگريست  

28- كتاب »روانكاوي و دين«، نوشته اريك فروم، صفحه63 
29- مازوخيسم يا خودآزاري، نوعي بيماري رواني كه در نقطه مقابل ساديسم قرار دارد  

30- وقتي تطبيق را فراموش كنيم، وقتي اين معيار عام را كه در همه جا پياده كرديم، واژگونه بگذاريم؛ 
به كجاها كه نمي رسيم  
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خدا منعكس ساخته، با نيروهاي خود او )خودش( به چه صورت است؟ 
نيروهاي او از وي جدا شده و در اين فراگرد، انسان از خود بيگانه شده 
است  هرچه او اكنون دارد، از آن خداست )منتهي از آن خدابودني كه 
تنها  نمانده است،  باقي  او چيزي  نشانه تحقير خودش است(  در درون 
رابطه او با خودش از طريق خدا است  او ضمن پرستش خدا مي كوشد 
با آن قسمت از وجودش كه از طريق انعكاس از دست داده )روي خدا 
آن چه خود  اين كه هر  از  برقرار كند  پس  تماس  است(،  منعكس كرده 
به  متعلق  اساسًا  كه  را  آن چه  مي خواهد  او  از  حاال  داده،  خدا  به  داشته 
او است ـ يا قسمتي از آن را ـ به او برگرداند  اما با از دست دادن آن، 
مي كند  احساس  الزامًا  او  است   ساخته  خدا  مراحم  تابع  كاماًل  را  خود 
كه »گناهكار« است )عقدة گناه( زيرا، خود را از هر چيز خوب محروم 
ساخته و حاال فقط به لطف و عنايت خدا مي تواند آن چه را كه تنها شرط 
انسان بودن او است، بازيابد  براي تشويق و ترغيب خدا به دريغ نكردن 
محبتش، بايد نشان بدهد كه به چه طرز مصيبت باري از محبت محروم 
است و براي دست يابي به راهنماييهاي خردمندانه او، بايد ثابت كند كه 

چطور هنگامي كه تنها است، از خرد و عقل به دور است« 
وابستگي  احساس  نه تنها  خودش،  نيروهاي  با  انسان  بيگانگي  اين  »اما 
هم  را  او  خود  بلكه  مي آورد،  به وجود  او  در  خدا  به  نسبت  را  برده واري 
به  كه  درمي آيد  مردي  به صورت  او  مي سازد   نامتعادل  و  بد  موجودي 
منطق  و  عشق  تجربة  از  ندارد   ايمان  خويشتن،  به  يا  خود،  همنوعان 
خود عاجز است و در نتيجه بين آن چه “مقدس” است و آن چه “دنيوي” 
است، حائلي برقرار مي كند  )دنيا را كاماًل از عقبي جدا كردن، يكي ديگر 
از مشخصات اين برخوردهاي مثاًل اسرارگونه با گناه است(  شخص در 
مي كند   عمل  صميميت  و  عشق  احساس  بدون  خود،  دنيوي  فعاليتهاي 
دين  به  كه  زندگيش  از  بخش  آن  در  و  ببرد  پناه  صومعه  به  بايد  پس 
اختصاص دارد، خود را يك گناهكار مي پندارد )كه عماًل نيز هست؛ چه، 
به  تقرب  با  مي كوشد  و  است(  گناه آلودي  زندگي  عشق،  بدون  زندگي 
خدا، انسانيت از دست رفته اش را تا اندازه يي احيا نمايد  هم زمان با اين، 
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آمرزش  طلب  وي  از  خود،  بي ارزشي  و  بيچارگي  بر  تأكيد  با  مي كوشد 
جان گرفتن  به  منجر  آمرزش،  طلب  در  وي  تالش  بدينسان  نمايد31  
است  هر  ارتكاب معصيت  همان طرز فكري مي شود كه خود، موجب 
قدر  هر  مي شود   تهي تر  او  وجود  مي كند،  تمجيد  بيشتر  را  خدا  چقدر 
وجودش تهي تر مي شود، خود را بيش از پيش گناهكار حس مي كند و 
هر قدر بيشتر خود را گناهكار مي پندارد، بيشتر خدا را تمجيد مي كند و 

در بازيافتن خويش، عاجزتر مي شود« 
آيا در قرآن چنين تلقي از گناه است؟ يك نوع پرستش هست كه ماترياليست 
مشهور، »فويرباخ« به آن ايراد مي گرفت و درست هم مي گفت كه اسباب بيگانگي 
نظر  در  كه  موردي  هر  در  زديم   مثال  هم  را  نظيرش  است   خودش  با  انسان 
بگيريم، چنين حالتي وجود دارد؛ مثاًل صحبت از عيد هم كه مي كرديم، بعضي 
اعياد كه به جانب يگانگي نمي رود )مفهوم معكوسش هست(  بنابراين، موقعي كه 
معيار توحيد را داريم، مي توان اقاًل در تماميت و در مجموع، مفهوم ثواب و گناه را 
درك كرد  هم چنان كه مفهوم خير و شر و حق و باطل قابل درك  هستند  نه تنها 

گناه و ثواب، بلكه اساسًا بقيه احكام نيز قابل درك  هستند 
قدرت  به  وابسته  ايدئولوگهاي  و  روشنفكرها  بود   پيغمبر  خود  از  بعد  بحثي 
حاكم ـ امويها و عباسيها ـ سخت و محكم روي اين مسأله كه اصواًل احكام خدا 
مصلحت و حكمت بالغه يي ندارد، ايستاده بودند! خدا گفته، ما هم چشم  بسته بايد 

به آن عمل كنيم  درحالي كه اعتقادات شيعي اين نيست 
آنها مي خواستند به اين ترتيب سلطان و خليفه را، جانشين واقعي خدا كنند، 
و امر او را امر خدا مي دانستند  هرچه خدا گفت، بعدًا به مثابه هرچه حاكم گفت، 
تلقي مي شد  ولي آيا قرآن اين طوري است؟ خدا سميع است، عليم است، حكيم 
است  خواستهايش بيخودي، مستبدانه و خودكامه نيست  جهان معيار دارد، آن هم 
اساسيترين معيار، همان سرود دائمي »توحيد«  و بر همين اساس هم هست كه 

31- مالحظه مي كنيد تمامًا با فرهنگ قرآن مغاير است  
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هر اختالفي و هر تضادي، راه حل اصلي، اصولي، اساسي و ريشه ئي خويش را دارد  
مگر مي توان راحت راه حل ارائه داد؟ چگونه است كه براي معالجة يك مريض 
بايد دكتر متخّصص بيايد، جراح بيايد، ولي جامعه نه؟ آيا همين طور مي توان راحل 

داد؟ مگر بينش نمي خواهد؟ ادارك نمي خواهد؟

ـ گناه و ثواب نسبي و مطلق

مفهوم گناه و ثواب را بررسي كرديم  همين جا اجازه بدهيد چون صحبت از 
گناه و ثواب كرديم، از گناه و ثواب مطلق و نسبي هم صحبت كنيم  گناه و ثواب 
نيز، نسبي و  مطلق چيست؟ گناه و ثواب نسبي چيست؟ كما اين كه حق و باطل 
مترادف  ضمنًا  مي كنيم،  ثواب  و  گناه  از  صحبت  وقتي  البته  دارند   هم  مطلق 
مفاهيم يك  اين  تمام  از وسط  است   باطل هم  و  نيك و بد، خير و شر، و حق 
ـ  و  برخوردها، عملكردها، شيوه ها  آن  لذا  رد مي شود   محور مشترك »توحيد« 
حتي ـ نيّتهايي كه تطبيق يابنده و يگانه ساز هستند، و تضادي را به نفع تكامل حل 

مي كنند، آنها نيك، ثواب، خير و حق هستند 
وقتي صحبت از ثواب يا حق، يا خير مطلق مي كنيم، عام هر شيوه يي را كه در 
جهت يگانگي عمل مي كند، مورد نظر داريم )صرفنظر از مختصات زماني و مكاني 
آن( پس خير مطلق يا حق مطلق چيزي است كه در همه حال ـ صرفنظر از 
اين زمان يا اين مكان ـ به سمت كمال، به سمت يگانگي و به سمت توحيد 
در حركت است  اما چه بسا به طور نسبي، يعني در زمان و مكان مشخص 

و بر سر مسأله مشخص، ديگر حق و باطل فرق مي كند 
چنين بود كه امام حسين)ع( ترك كعبه را آن جاـ  قبل از عاشوراـ  سزاوار دانست 
و راهي دشتهاي كربال شد؛ براي اين كه چيز سزاوارتري را در آن جا يافته بود  كعبه 

ديگري را يافته بود  آيا اين كعبه، خون خودش بود كه درآن شستشو كند؟
كمااين كه حضرت علي)ع( حق و خير را در اين تشخيص داد كه قرآنهايي را 
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كه معاويه و يارانش بر سرنيزه ها كرده بودند، به خاطر اين كه اسباب فتنه را قطع 
كند، به زمين بيندازد، همان قرآنهاي پاك و مقدس را 

حال با تشريح مفهوم يگانگي و ابعاد آن، الزم است مفهوم متضاد آن، يعني 
بيگانگي را نيز بررسي كنيم 

 بيگانگي و ازخود بيگانگي
به جانب  حركت  انسان،  شناخت  و  آگاهيها  در  كنوني  پيشرفتهاي  به علت 
اثبات شده يي  چيز  تقريبًا  تكامل  جريان  كل  در  بيش از پيش  يگانگي  و  وحدت 
است  »مائو« جمله يي دارد با اين مضمون كه »تضادها وسيله نيل به وحدت  

هستند، و وحدت، هدف مبارزه است« 
اين جمله، به خصوص از يك پيشواي ماترياليست، بسيار تعجب انگيز است  اما 
در واقع امر تعجبي ندارد  به دليل اين كه انسان آگاه و انقالبي كنوني نمي تواند در 
مقابل تضادها، اصالت را به وحدت ندهد  گو اين كه به اعتقاد ما، اين مطلب كه 

هدف مبارزه وحدت است، اصواًل با بنياد تفّكر ماده گرايانه متضاد است 
هر  كه  است  رسيده  به اثبات  پيشرفته،  بشريت  تمام  براي  امروز  به  هر حال 
آن چه در خدمت وحدت و يگانگي نباشد، غيرتكاملي است  فكر مي كنم احتياج 
به تذكر نيست كه وقتي مي گوييم »وحدت« و »يگانگي«، منظورمان وحدت و 
يگانگي با تمايالت، سياست و خطوط غلط نيست، منظورمان همان طور كه در 

جريان تكامل ديديم، دقيقًا حل تضاد در جهت تكاملي است 
در مقابل مفهوم يگانگي، مفهوم بيگانگي قرار مي گيرد كه به طور اعم به معناي 

همان شرك و بت پرستي است  پس تحت اين عنوان، بحثمان را ادامه مي دهيم 

ـ بيگانگي، مرادف با شرك و بت پرستي

اگر واقع بينانه برخورد كنيم و نخواهيم از حق بگذريم، واقعيت اين است كه 
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در تاريخ بشر، نخستين بار انبيا مفهوم يگاني يا توحيد ـ و مقابلش بيگانگي ـ را 
مطرح كردند:

»عهد  برداشت  در  را  غربي  انديشه  در  بيگانگي  مفهوم  تجّلي  »اولين 
عتيق« )كتاب مقدس( از بت پرستي مي توان يافت 

در عرف پيامبران، بت پرستي، ستايش خدايان متعدد به جاي خداي واحد 
و  ساخته  ما  خود  كه  است  چيزهايي  پرستيدن  و  بلكه خم شدن  نيست، 
آفريده ايم  در اين كار )يعني در پرستيدن چيزهايي كه مصنوع خودمان 
است(، انسان خويشتن را به يك »چيز« )به يك شيئ( بدل مي سازد؛ 
به جاي اين كه خالقيت خود را تجربه كند، آن را به اشيا واگذار مي كند و 
جلوه هاي حيات خويش را به آنها منتسب مي سازد )اين كه بركت آمده 
يا بال، به بت واگذار و منتسب مي شود(  حتي مي توان گفت از رهگذر 
پرستش بت، با خويشتن در تماس است  او )بت پرست( از نيروي حياتي 
خود بيگانه شده است، از استعدادهاي سرشارش مهجور مانده است، و 
براي راه يافتن به خويش ناگزير است كه در برابر حيات تبلور يافته در 

بتها سر بندگي فرود آورد« 32 

اين يكي از نتايج بت پرستي است؛ يعني بيگانگي، به جاي يگانه شدن با آن 
راه، با آن مسير و با آن ريسمان محكم  با جستجوي خالقيت و بركت و منشأ 
خير در بت، در حقيقت از تطابق و يگانگي كه گفتيم، دور مي شود، جدا مي شود؛ 
پس بيگانه مي شود  خواه اين بت فرعون باشد، كه به جاي خدا نشسته، يا گوساله! 

به قول قرآن:

ْوِم إِنَُّكْم َظَلْمُتْم أَنُفَسُكْم ِباتَِّخاِذُكُم اْلِعْجَل« »َوِإْذ َقاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه َيا قـَ
»موسي به قومش مي گويد، شما با گوساله پرستيدنتان به نفس خودتان ظلم 

مي كنيد«

آن  در  را  خالقيتتان  و  استعدادها  يعني  گرفته ايد   گوساله  را  معيار  و  مبدأ 

32- كتاب »سيماي انسان راستين«، نوشته اريك فروم، صفحه57 
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مي شكنيد و به بن بست مي رسانيد، و قبل از همه به خودتان ظلم كرده ايد 
ُتوُبوْا ِإَلى َباِرِئُكْم «33  »فـَ

»پس بازگرديد به آفريننده تان«

باز هم وقتي مي  خواهيم تاريخچه بيگانگي را بعد از انبيا در فرهنگ مشرق 
و  جدايي  مفهوم  به  زياد  بسيار  مي كنيم   پيدا  چيزها  خيلي  كنيم،  مطالعه  زمين 
تلقي  بازمانده  از اصل خودش  را  انسان  برخورد مي كنيم، فرهنگي كه  بيگانگي 

مي كند، صبغه يي از قرآن دارد، همان جمله »از خداييم و به خدا باز مي گرديم« 
يكي از نمونه ها ـ شايد عاليترين آنـ  را در مثنوي مي توان يافت  چند سطرش 

را مي خوانم كه همه شما شنيده ايد  گويا حكايت همين بيگانگي است  
بشنو از ني چون حكايت مي كند 34  

مي كند شكايت  جداييها  از 
ببريده اند ــرا  م تــا  نيستان  كــز 

ناليده اند زن  و  مرد  نفيرم  و ز 
هر كسي كو دور ماند از اصل خويش

خويش وصل  روزگار  جويد  باز 
پس گويا صحبت از يك دور افتادن، جدا افتادن، بيگانگي و غربت از اصل 

است، كه حاال هرچه مي گذرد، صحبت از جستجوي وصل به ميان مي آيد 
سينه خواهم شرحه شرحه از فراق35

اشتياق34 درد  شرح  بگويم  تا 
36در فرهنگ مغرب زمين نيز، در قرون جديد نخستين بار »هگل« را مي بينيم 

33- سوره بقره، آيه54 
34- در بعضي تفسيرها گفته اند كه اين »ني«يي كه مولوي مي گويد كه ابتدا و انتهايش را بريده اند، شايد 

تجسمي است از خود انسان، مبدأ و معادش  
35- پس درد، درد فراق و دوري و جدايي است  

36- اشتياق نسبت به وصل  
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كه پيرامون »بيگانگي« و »از خود بيگانگي« صحبت مي كند  به اعتقاد هگل، 
تاريخ انسان، تاريخ بيگانگي است كه سمت يگانگي دارد  بعد از هگل، نوبت به 
»فويرباخ« مي رسد، كه از دشمنان سرسخت هرچه دين و مذهب است، و نظريه 
از خود بيگانگي ديني را مي دهد، كه مضمون حرفهايش را چند صفحه پيش، در 

كتاب »روانكاوي و دين« خوانديم 
از نظر فويرباخ، انسان، همه خصلتها و خصال نيك را از خودش جدا مي كند 
و به آسمان، روي يك چيز مجازي بنام خدا پرتاب مي كند و بعد در مقابل او بنده 

مي شود؛ و اين اساس بيگانگي و اساس جداييهايش است 
بعد از »فويرباخ«، »ماركس« به نحو بسيار عميقتر و علميتر در رابطه با اجتماعيت 
نظام  او  به نظر  كرد   مطرح  را  »الينه شدن«  همان  يا  »بيگانگي«،  مسأله  انسان، 
سرمايه داري با اجتماعيت انسان تطبيق نمي كند  كار دستجمعي است، ولي بهره وري 
فردي است؛ اين اساس جدايي اجتماعي است  براي كارگر درد و رنجش مي ماند، براي 

سرمايه دار، گنجش  »فروم« در مورد كار از »ماركس« روايت مي كند كه:
جهان  يك  خلق  است،  طبيعت  با  فعال  پيوند  )ماركس(  او  براي  »كار 
خصوصي  مالكيت  كه  همين  ولي  است     انسان  خود آفريني  است،  تازه 
و تقسيم كار به ظهور رسيدند، كار ديگر تجّلي قواي انسان نخواهد بود 
فرآورده هاي  و  كار  مي دزدند(   او  از  برنمي گردد،  خودش  به  ديگر  )چون 
آن، هستي يي جداي از انسان و اراده و طراحي وي به خود مي پذيرد )يك 
او به خودش مي پذيرد(   از قدرت طراحي  اراده اش و جدا  از  هستي جدا 
توليد  از  مستقل  نيرويي  بيگانه،  هستي يي  به  كار،  فرآورده  يا  محصول 

كننده در برابر وي تبديل مي شود« 
حاصل كارش را گرفتند، پس با حاصل كارش بيگانه شده است  به چه  دليل 
گرفته ايم،  او  از  نيست،  كارگر  طبيعت  از  بخشي  ديگر  اين كه  براي  شده؟  بيگانه 
عمرش در كاال رفته، و اين را از او گرفته ايم  بنابراين كارگر خودش را در كار متجّلي 

نمي بيند، بلكه خودش را انكار شده مي يابد، عمرش در آن جا هدر شده است 
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درمانده  را  خود  كند،  كاميابي  احساس  آن چه  از  بيش  كه(  آن جا  »)از 
به ظهور  را  بدني اش  و  ذهني  مايه هاي  كار  آزادانه  نمي تواند  مي يابد، 
برساند )ديگر عالقه و اشتياق ندارد، چون از او مي دزدند(  بلكه تني خسته 
و جاني تباهي گرفته، محصول اين نوع كار خواهد بود  از اين رو كارگر 
در هنگام كار، چون بي خانماني نگران و پريشان احوال است و برعكس، 

وقتي از كار دست مي كشد، احساس آرامش و ايمني مي كند« 37   
خوب، اين را همه ما حس كرده ايم، وقتي آدم به چيزي عالقه دارد، احساس 
لّذت مي كند نه خستگي  به اين دليل در نظام سرمايه داري، چون كارگر به يك 
و  با حاصل كارش  ربوده اند، پس  را هم  تبديل شده و دسترنجش  پيچ و مهره 
بالطبع با خودش بيگانه شده است  در حالت يگانگي و صلح و صفا با خودش به سر 

نمي برد، همان طور كه با خانواده اش در حال ستيز به سر مي برد 
و  فعاليت حياتي  از  فرآورده كارش،  از  انسان  بيگانگي  »نتيجه مستقيم 

زندگي انسانيش، مهجور ماندن او از انسانهاي ديگر است« 
پس با ديگران نمي تواند يگانه شود، نزديك و صميمي شود  همه اش عقده 
است، يا آزمندي و زياد خواستن، يا ناراحتي از اين كه مال او را ديگران ربوده اند  

»رابطه با خويش، جزيي از رابطه با ديگر مردمان است«  
طبيعي است كه شخصيت خود آدم، در روابط اجتماعيش با ديگران است كه 
متظاهر مي شود؛ اگر مداوم تو سر من و شما بزنند، حالت آدم توسري خورده را 

پيدا مي كنيم 
»از اين رو بيگانگي با خودش به بيگانگي با ديگران مي انجامد )با ديگران 
رابطه  تفاهم(   و  صميميت  نه  مي كنيم،  بيگانگي  و  دوري  احساس  هم 
انسان با خويش، با كارش و با فرآورده آن، همان گونه است كه رابطه او با 
ديگر انسانها، با كار آنان و فرآورده كارشان، اين گفتار كه انسان از زندگي 
گونه يي اش )زندگي اجتماعي( بيگانه است، به آن معنا است كه هركس، 

37- كتاب »سيماي انسان راستين«، نوشته اريك فروم، صفحه61 
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از ديگر كسان و نيز از زندگي انساني بيگانه است« 
چون ظرف زندگي ما جامعه است، وقتي از آن بيگانه ايم، وقتي با آن در ستيز و در 

جداليم، با خودمان هم بيگانه هستيم، مگر اين كه راه يگانگي را پيدا كرده باشيم 
با  بيروني،  طبيعت  با  خويش،  تن  با  انسان  بيگانگي  به  كار،  »بيگانگي 

حيات معنوي و زندگاني انساني مي انجامد« 
باز از همين كتاب ادامه مي دهم:38  

سود  و  بيگانه سازي  كارش  همه  )كه  سرمايه داري  بيگانه  جهان  »در 
بلكه  نمي كند،  ارضا  را  انسان  ذات  ندارد   تطابق  انسان  با  است، 
آن رو  از  و  انسان،  نهفته  نيروهاي  تجّلي  نيازها،  مي كند(  عقده ايش 

انساني نيستند«  نيازهاي 
دروني  قواي  و  خالقيتها  حقيقت  در  شوند،  سيراب  بايد  كه  انسان  نيازهاي 
مي كند،  پيدا  انسان  كه  نيازهايي  جامعه يي،  چنين  در  مي كنند   بيان  را  انسان 
سرسام  كنيد  فرض  مثاًل  هستند   كاذب  نيازهاي  نيستند،  واقعي اش  نيازهاي 

مصرف، مصرف و مصرف، باز هم ارضا نمي شود  هر روز مصرف بيشتر مي شود:
»در اين دنيا هر كس مي كوشد نياز تازه يي در ديگري ايجاد كند، تا او 
به خاطر ارضاي اين نياز دروغين، از آن چه گرامي مي دارد دست بشويد  
مي كوشد به شكل تازه يي او را وابسته سازد، وسايل تازه يي براي تأمين 
خوشي و لّذت او فراهم آورد و از آن راه، او را به ورشكستگي اقتصادي 
نيازهاي  بــرآوردن  و  خويش  ساختن  خرسند  براي  هركس  بكشاند  
با خواسته هاي  خودخواهانه خود، سايه شوم قدرتي بيگانه ـ قدرتي كه 

طبيعي مردمان، سازش ندارد ـ را بر ديگران مي گسترد« 
جاذبه ها، مصرفها، تبليغات و    را براي پيشرفت كار خودمان در جامعه پخش 

مي كنيم، درحالي كه در طينتشان، با سرشت انسان سازگار نيستند:
از  تازه يي  انواع  توليد گسترش مي يابد، هرچه  اين جا است كه هرچه  »از 

38- كتاب »سيماي انسان راستين«، نوشته اريك فروم، صفحه68 
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محصوالت و فرآورده ها ساخته مي شود، بر قدرتهاي بيگانه يي كه انسان 
را مطيع خويش ساخته اند، مي افزايد )در خانواده، قسط روي قسط مي آيد و 
روابط دروني خانواده را درهم مي ريزد(، و راههاي تازه يي براي فريب دادن 
و  مي شود  زبو نتر  روزبه روز  انسان  مي شود   گشوده  مردمان  غارت كردن  و 
انسانيت او هرچه بيشتر در مغاك مذّلت فرو مي رود  هر روز بيش از پيش 
به پول احساس نياز مي كند تا سيماي خصمانه زندگي را بزدايد )اجاره خانه، 
آب، برق و   ( و بر اين زندگي كه چهره خصمانه گرفته است، تسّلط يابد 
ولي چه سود؟ هرچه بر كميت توليد افزون شود، قدرت پول كاستي مي گيرد 
)قانون سرمايه داري(  هرچه قدرت پول افزونتر، نياز انسان بيشتر  بنابراين، 
نياز به پول، نياز حاكم در اقتصاد نوين و تنها نياز زاييده اين اقتصاد است 
هرچه  مي شود(   شما  نثار  كه  احتراماتي  حتي  است،  »پول«  )تعيين كننده 
مي گذرد، مقدار پول تنها خصوصيت بارز و برانگيزنده آن مي شود  »پول« 
به هر چيزي يك خصلت انتزاعي مي دهد )از راه متمركز ساختن توجه روي 
قيمت، قيمتش چند است؟ منفعتش چقدر است؟ چقدر صرف مي كند؟(   ولي 
خود نيز از اين تعميم در انتزاع ساختن بركنار نمي ماند؛ پول نيز يك مقوله 
كمي مي گردد )به مقدار عدديش توجه مي شود(    زيادت طلبي، و در ارضاي 
نمودار حاكميت پول است  »پول«  فراتر رفتن،   اعتدال  از جاده  هوسها، 
قدرت مسّلط بر جامعه است و عشق به پول و آزمندي در طلب آن، با همان 

چهره انتزاعي، حاكي از اين حاكميت و سلطه است« 
در چنين جامعه يي، حتي در عاطفيترين روابط، از قبيل رابطه مادر و فرزند، 
معمواًل احترامات و صميميتها بيشتر نصيب آن فرزندي مي شود كه قدرت مالي 

بيشتري دارد 
»سيماي ذهني اين حاكميت پول را در آن جا مي توان ديد كه گسترش 
بر  زيركانه و همواره حيله گرانه يي  به درگاه بوسي  نيازها  توسعه  و  توليد 
وهم آميز  و  غيرطبيعي  و  گرفته  تباهي  غيرمردمي  خواهشهاي  آستان 
مي انجامد )انواع و اقسام مصرفها و نيازها(  مالكيت خصوصي نمي داند 
چگونه نياز خام حيواني را به نياز تربيت شده انساني تبديل كند  انگارگرايي 
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آن؛ خيال پروري، هوسراني و توهم است  هيچ خواجه يي در طلب عنايت 
خسته  اشتهاي  تحريك  براي  و  نمي گويد  تملق  او  از  ستمگر،  سلطان 
يعني  صنعت،  خواجه  آن چه  از  بيش  نمي كوشد،  شرم آور  وسايلي  به  او، 
سرمايه گذار، مي گويد و مي كوشد تا چند سّكه نقره به دست آورد، يا طال 

را از كيسه همسايه محبوب عزيزش بربايد« 
و  تواضعها  خم  و راست  شدنها،  همه  صميميتها،  احساس  و  تعارفات  همه 
كرنشها، سرانجام اين است: چه كسي در موضع قدرت است؟ باد به سمت كيست؟

»هركس با هر فرآورده يي كه عرضه مي كند، دامي گسترده است« 
محصوالت به خاطر اين نيستند كه نيازي را ارضا كنند  خيلي از محصوالت 
سرمايه داري را ديده ايد، كلكهايي مي زنند كه محصول زودتر پاره شود و از بين 
برود  خيلي از اين صنايع مونتاژي كه تقديم كرده اند، هنوز قسطش تمام نشده، 

خراب مي شود! آيا اين دام نيست؟ بله!
»هر كس با هر فرآورده يي كه عرضه مي كند، دامي گسترده است تا از 
آن راه شيره جان ديگري، يعني پول او را به چنگ آورد  هر نياز واقعي 
يا بالقوه، هم چون پرنده يي كه در طلب طعمه به سوي دام مي رود، تو را 
به دام مي كشاند و از اين جا است كه زندگي اجتماعي انسان دستخوش 

بهره كشي و غارت مي شود« 39   

فكر مي كنم احتياجي به توضيح نداشته باشد كه چگونه روابط سرمايه داري، 
يگانگي و تطابق انساني را درهم ريخته و آن را به جاده انحراف مي كشاند  انسان 
كار كرد كه در خدمت خودش باشد؛ استثمار آمد، كار را دزديد، جامعه را هم به 
طبقات تقسيم كرد، تكه تكه كرد  اگر همه انسانند، مي توانند مثل خانواده زندگي 
كنند؛ البته در خانواده يي كه ارزشها اصيل و غيرطبقاتي  هستند كه به بچه هاي 
مختلف در شرايط مساوي، دو غذاي مختلف نمي دهند  ولي اين جا چنين است، 
رابطه اقتصادي »كاال ـ پول ـ كاال« كه قباًل برقرار بود )كاال در دوطرف رابطه، 

39- كتاب »سيماي انسان راستين«، نوشته اريك فروم، صفحات 67 تا 70 
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و پول رابط بين اين دو بود(، در اين نظام به رابطه »پول ـ كاال ـ پول« تبديل 
بانكداري، صرافي و خود پول، كه وسيله رباست  به عبارت ديگر پول  مي شود؛ 

يكي از هدفها مي شود و ديگر فقط رابط نيست  
به شيئ  به كاال و  قوا عواطفش،  تمام  با  انسان خودش هم  ترتيب،  اين  به 
تبديل مي شود  از مقام انسانيت به مقام شيئ، چيز و كاال تنزل پيدا مي كند  براي 
اين كه اكنون ديگر همه ارزشها ـ حتي تعارفات و احوالپرسيها ـ با پول سنجيده 
انسان،  زده مي شود   دامن  دائمًا  بيگانگي  و  دوگانگي  به  اين ترتيب  به  مي شود  
مطيع، اسير و بنده مصرف و در خدمت ماشين است، به جاي اين كه حاكم ماشين 

باشد؛ در خدمت توليد درمي آيد 
و  خصلتها  اقسام  و  انواع  مي شود،  تشديد  دوگانگيها  طبقاتي  نظام  در  پس 
مي شوند؛  ايجاد  زندگي،  مختلف  شرايط  به  بسته  هم  مختلف  خصوصيات 
خودخواهيها، خودكم بينيها، حقارتها، كينه ها، منفعت جوييها و    مگر خصلتها چه 
هستند؟ خصلتها از كجا مي آيند؟ خصلتها يك نوع تطابق مشروط، يك انعكاس 
مشروط، يك نوع تطابق روانشناسانه ما هستند  يك مكانيزم تدافعي براي برخورد 
افراد مختلف هستند كه بعد »ملكه« شدند  خودخواهي واكنشي است كه از  با 
روانشناسانه  كشيدن  حصار  ـ  خودش  روانشناسانه  دفاع  براي  فرد،  به  كودكي 

خودش ـ ديكته شده، و بعد ملكه و مشروط شده است 
انسان ـ كااليي  تا نظام  نهايت درهم ريخته نشود، و  اين نظام در  تا  پس، 
پابرجا است، با چنين مسائلي رو به رو خواهيم بود  هرچند باز هم اگر بر اين نظام 
خروج كنيم، از آن درآييم و هجرت كنيم؛ در مقابلش با كار مستمر و با كار انقالبي 
ـ با كار انقالبي انتقادي ـ مي توانيم مقداري به ازخودبيگانگيهاي خودمان خاتمه 
دهيم  دوباره در خط قرار بگيريم، معيارهايمان را عوض كنيم، آن طوري نبينيم 

كه تا ديروز مي ديديم و بر خيلي از اين دوگانگيها فائق شويم 
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ـ تفاوت مفهوم بيگانگي در نظرگاه توحيدي و ماركسيسم

به اين ترتيب با مفهوم بيگانگي تا حدودي آشنا شديم  در شناختهاي كنوني 
بشرـ  آن جا كه از ماركس هم نقل كرديمـ  بيگانگي در سه سطح تابه حال بررسي 
شده است  بيگانگي انسان با »حاصل كارش« با »خودش« و با »جامعه«  يكي 
از اين سه تا ـ بيگانگي انسان با حاصل كار ـ چيزي جز بيگانگي اجتماعي نيست  
و  جامعه شناسانه  طبيعت،  سطح  سه  در  بيگانگي  كه  بگوييم  مي توانيم  بنابراين، 
روانشناسانه ـ مربوط به خودش ـ بررسي شده است  ولي ما گفتيم كه بنيانگذار 

اين مبحث انبيا بودند 
ببينيم چه تفاوتي بين مفاهيم يگانگي و بيگانگي، در نظرگاه اديان توحيدي با 
نظرگاه ماركسيستي هست  در سه سطحي كه صحبت كرديم ـ طبيعت و جامعه 
و خود، كه بشر امروز هم خودش به آن رسيده است ـ اين برداشتها چه فرقي با 

انبيا دارد؟
در يك كالم، تفاوت اين مفهوم در اين دو نظرگاه اين است كه در 
نظرگاه ماركسيستي به ريشه هاي وجودشناسانه بيگانگي توجه نمي كنند، 
يا بهتر بگوييم به آن نرسيده اند، و البته در قالب ماترياليستي هم نمي توان 
رسيد  چرا؟ براي اين كه اين سه حالت را بايد در يك پوش فراگير، عام و كلي 
جمع كنيم  اگر اصل يگانگي، عام است، بايد در كل وجود جاري و ساري باشد؛ و 
در آن صورت در كل وجود، يگانگي به جاي دوگانگي و تضاد، اصل اساسي خواهد 
بود  درحالي كه وقتي ماترياليست هستيم و معتقديم كه وجود = ماده، دوگانگي 

جزء ذاتش است  چرا كه اساسيترين قانون ديالكتيك تضاد است 
اين جا است كه تفاوت انبيا و قرآن با بينشهاي ماترياليستي روشن مي شود  
يعني يك پوش فراگير وجودشناسانه، كه همه سطوح ديگري را كه از آن صحبت 
برشمرديم،  كه  بيگانگيهايي  اين  غيراز  ديگر  به عبارت  دارد   بطنش  در  كرديم، 
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انبيا صحبت از بيگانگي با كل هستي و كل وجود هم مي كنند  اين مفهوم، 
همان توحيد و يگانگي فلسفي است  در دنياي عيني و مادي، تضاد هست، 
شكي در آن نيست؛ اما بينش توحيدي در كل هستي و در مجموع، سمت 
با كل  بنابراين ما يك يگانگي  را و اصالت را به يگانگي و توحيد مي دهد  
وجود داريم، كما اين كه يك بيگانگي هم با كل وجود داريم، و در مسير تكامل 
بررسي اش هم كرده ايم40    بنابراين مفهوم يگانگي و بيگانگي با كل وجود را، باز 
هم از متن جريان عيني و واقعگرايانه تكامل بيرون كشيديم؛ هم چنان كه خير و 

شر، ثواب و گناه و همه بحثهايي كه قباًل كرديم، را نيز از آن بيرون كشيديم 
به اين معنا، اگر ما بيگانگي را در سطح اجتماعي يا طبيعي بررسي كنيم، و 
هم چنين از خود بيگانگي انسان با خودش را، ولي اين خط را دنبال نكنيم و اين 
سلسله را ريشه يابي نكنيم و به كل وجود ربط ندهيم،  ناقص است، دم بريده است، 
ابتر و بي ريشه است  كما اين كه ما ريشه تكامل ـ گرايش به وحدت و يگانگي ـ 
را الجرم بايستي از كل هستي بگيريم  گرچه بالشك تضاد هست، اما اصالت و 
سمت با وحدت است  به همين دليل بيگانگي و يگانگي را در كل وجود ريشه يابي 

مي كنيم، و نتايجي را هم از آن به دست مي آوريم 
از جمله مهمترين نتايج در بحث ما اين است كه توحيد اجتماعي دست آخر 
و به طور نهايي، فقط در پوش توحيد فلسفي امكان پذير است 41  فقط مي خواهيم 
بگوييم هم چنان كه نمي توان با ديدگاه مكانيستي به مسأله حيات پاسخ داد، از 
نظر ما، حصول جامعة بي طبقه ـ به معناي دقيق كلمه ـ هم با نظرگاه ماترياليستي 
ـ   اصالت را در وجود، به تضاد دادنـ  امكان ناپذير است  تنها تحت آن چتر، و تحت 
پوش فلسفي توحيدي مي توان به آن رسيد  البته بحثش را براي بعد مي گذاريم  

40- وقتي صحبت از اسالم و تطبيق كرديم، ديديم كه اسالم، تطبيق با كل هستي، يعني جريان 
است   تكامل 

آن  به  آينده  در  و  باشد  قدري مشكل  نيست، شايد  ما  اين جا موضوع بحث  در  اين مطلب  البته   -41
خواهيم پرداخت  
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و  مي كنند  مطرح  انبيا  كه  توحيدي  و  يگانگي  كه  بگيريم  را  نتيجه  اين  فقط 
تفاوتش در ريشه وجودشناسانه آن  به آن رسيده،  تابه حال بشر كنوني خودش 

است؛ و اين هم تفاوت بسيار مهمي است 
واژه ها  بحثها،  معيارها،  باشد،  ريشه دار  و  عميق  حرفهايمان  مي خواهيم  اگر 
و  باشد  داشته  عينيت  از ذهن،  در خود جهان خارج  فرمولهايي كه مي دهيم،  و 
محصول ذهنيت ما نباشد؛ الجرم مي بايستي از خود جهان بجوشد، و ذهن ما فقط 
آن را منعكس و بيان كند  يعني يگانگي انسان با خودش و يگانگي با جامعه و 
يگانگي با طبيعت، همه بايستي ريشه در يگانگي انسان با هستي داشته باشند و 

از آن جا منشعب شوند، از آن جا تراوش كرده و از آن جا بجوشند 
انبيا، مفهوم يگانگي را از ذات جهان و از سرشت هستي بيرون مي كشند و بعد 
به همه اين شعباتي كه گفتيم، تعميم مي دهند وظيفه فرهنگها و مكاتب پيشرو 
جهان هم همين است؛ اين است كه حرفهايشان را از متن جهان بيرون بكشند  
به عبارت ديگر، جهان را چنان كه هست بيان و منعكس كنند  »گوته« هنگامي 

كه مي خواهد توضيح بدهد شاعر كيست، مي گويد:
»مادام كه وي )شاعر( تنها چند جمله ذهني بيان مي كند، نمي توان هنوز 
شاعرش خواند  ولي همين كه فهميد چطور جهان را دنياي خويش بسازد 
بيان كند، آن وقت شاعر است، آن هنگام فرسوده نشدني است  را  و آن 
صحبتش  كه  تكامل  جريان  مثل  نيست،  آنتروپيك  و  نمي شود  )كهنه 
آن(   با  انطباق  در  )يعني  باشد  نو  و  تازه  همواره  مي تواند  و  كرديم(،  را 

درحالي كه، طبيعت صرفًا ذهني وي )شاعر( به زودي تهي مي شود« 
اگر شاعر نتواند جهان را بيان كند، چيزي براي گفتن ندارد  مشابه همين مطلب 
فيلسوف هم درست است كه  به مراتب در مورد  كه در مورد شاعر صادق است، 
بايد جهان را بيان كند و همه حرفهايش را از ذات جهان بيرون بكشد و حرفها و 
نظراتش در متن جهان ريشه داشته باشد  و اين، همان فرق يگانگي در فرهنگ انبيا 
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و فرهنگ كنوني بشر است  در سوره حشر آيه يي است بسيار پرمعنا كه مي گويد:
»َوَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َنُسوا اللََّه َفَأنَساُهْم َأنُفَسُهْم ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن«42 

»مانند كساني نباشيد كه خدا را فراموش كردند، پس خدا، خويشتن آنها را از 
يادشان برد، آنها تباهكارند«

با خدا و راه خدا بيگانه شدند، خدا آنها را با خودشان بيگانه كرد  چرا كه خود 
بايد مطابق  بنياد، با سرشت راه خدا و خدا همگام بود،  اينها هم سرشتشان در 
از  را  آنها  بردند،43 و خدا خويشتن  ياد  از  را  نباشند كه خدا  مثل كساني  مي شد  
يادشان برد )عملكرد خيلي طبيعي و جبري بيگانگي(، آنها تباهكار هستنند، تباه 
از آن جا كه در خط نيستند، در مسير نيستند و تطبيق پيدا نمي كنند،  مي شوند  
پس تباه مي شوند، زيانكار مي شوند  به عبارت ديگر آنهايي كه از خودشان بيگانه  
هستند، با خدا هم بيگانه  هستند، و بيگانگي از خدا هم، الجرم در يك نقطه از كار 
انسان، اثر خودش را نشان خواهد داد  اگر خدا واقعيت است،44 اگر هست؛ الجرم 
فقدانش در محاسبات ما، يك جايي خودش را نشان خواهد داد  اگر امروز نشان 

ندهد، باالخره فردا خود را نشان خواهد داد  باز هم »گوته« چه خوب مي گفت:
»انسان تا آن جا خود را مي شناسد كه جهان را مي شناسد«

اين دو به طور مستقيم به هم ربط دارند  تا آن جا كه خودمان را مي شناسيم، 
جهان را نيز؛ و تا آن جا جهان را مي  شناسيم، كه خودمان را 

»وي جهان را فقط در درون خود مي شناسد، و از خويشتن تنها در داخل 
جهان آگاه است« 

ما خودمان را در كجا كشف مي كنيم؟ در جهان، در جامعه  هر عين تازه يي، 
مي زايد   درون  در  تازه يي  عضو  شود،  شناخته  به راستي  كه  تازه يي  واقعيت  هر 
كما اين كه هنگامي كه ما چيز تازه يي را كشف مي كنيم، اسمي روي آن مي گذاريم، 

42- سوره حشر، آيه19 
43- طبيعي است كه ياد خدا، نه به مفهوم مصطلح عاميانه آن است  

44- البته فعاًل در اين جا نمي خواهيم قضاوتي بكنيم؛ بلكه منظور، بيان يك حكم عام است  
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و به اين ترتيب جزء واژه هاي خودمان، جزء فرهنگمان وارد شده و به گنجينه 
تفّكرمان اضافه مي شود 

بنابراين اگر در جهان حقيقتي هست ـ اگرچه هنوز ما قضاوت قطعي 
نكرده ايم ـ دوري از آن حقيقت و عدم اعتراف به آن، يك جايي ما را در 
شناخت و برخورد با خودمان، در شناخت جامعه و برخورد با جامعه مان، 
دچار اشكال خواهد كرد  پس واقعًا شگفتا از قرآن: آنها كه او را فراموش كردند، 

خودشان را از ياد خودشان برد 
البته مي دانيد كه مسلمًا معناي صوري اينها مورد نظر ما نيست  چند آيه بعد  

در مورد قرآن مي گويد:

عًا مِّْن َخْشَيِة اللَِّه َوِتْلَك  َتُه َخاِشعًا مَُّتَصدِّ »َلْو َأنَزْلَنا َهَذا اْلُقْرآَن َعَلى َجَبٍل لََّرَأيـْ
ُروَنَ «45   َفكَّ تـَ َها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَ اْلَْمَثاُل َنْضِربـُ

»اگر اين قرآن را بر كوهي نازل مي كرديم، هر آينه آن كوه از هم مي پاشيد و خشوع 
مي كرد در مقابل پرواي خدا، و اين مثالها را براي مردم مي زنيم بلكه به تفّكر بيايند«

كوه  از  قرآن  مقابل  در  در واقع  نكرده،  پيدا  خشيه يي  چنين  كسي  اگر  پس 
سختتر و صعبتر بوده است 

نهايت  در  انبيا  كه  است  وجودشناسانه يي  ريشه يابي  چنين  به خاطر 
تكامل انسان، مالقاتش را با خدا پيش بيني كرده اند، برخوردش و تالقيش 
را؛ يعني مطلق يگانگي و جاودانگي را، جزء آن شدن را، منتهاي تطابق 

نوع انسان، يعني توحيد را! چرا كه:

»ِإَنا ِللِه َوِإنَـا ِإَلْيِه َراِجعوَن«46 
»همه از خداييم و به سوي او بازمي گرديم«

البته نه رجعت به معناي دور و قهقرا، در خود قرآن هم به اين معنا نيست  

45- سوره حشر، آيه21 
46- سوره بقره، آيه156 
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در اين فرهنگ، بازگشت به خدا، اوج ترقي و شكفتگي ذاتي نوع انسان است  
يعني حل تضادهايش با طبيعت، جامعه و با خودش؛ آشتي و وحدت مطلق! اوج 

توحيد! در فرهنگ يكتاپرستي، كه قرآن خودش چنين بحث مي كند:

ِفي  َفاْدُخِلي  مَّْرِضيًَّة  َراِضَيًة  َربِِّك  ِإَلى  اْرِجِعي  اْلُمْطَمِئنَُّة  ْفُس  النـَّ َها  تـُ َأيـَّ »َيا 
ِعَباِدي َواْدُخِلي َجنَِّتي  ِعَباِدي، َواْدُخِلي َجَنِتي«47 

پرودگار  به جانب  بازگرد  )تضاد حل كرده(،  اطمينان يافته  و  آسوده  نفس  »اي 
تكامل بخشت خشنود و خشنودشده، پس داخل شو در بندگانم، و در اين نقطه 

درآي در بهشتم«

و درست به همين دليل است كه در قاموس انبياي راستين، عدول از يگانگي 
و عدول از تطبيق پذيري ـ به عنوان تنها آيين مورد قبول ـ در صدر همه گناهان 
قرار گرفته است  شرك به معنايي كه گفتيم ـ انحراف از آن راه، چنگ نزدن به 
ريسمان محكم ـ سرمنشأ گناهان ديگر است، از راه و از خط منحرف شدن، كه 

هرچه جلوتر برويم، از مسير و هدف دورتر مي شويم  قرآن مي گويد:

ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاُء َوَمن  ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَ »ِإنَّ الّلَه َل يـَ
َرى ِإْثمًا َعِظيماًً«48  تـَ َقِد افـْ ُيْشِرْك ِبالّلِه فـَ

»همانا خدا نمي آمرزد كه شرك آورده شود به او، و مي آمرزد هرچه فروتر از آن 
است، براي كسي كه بخواهد، و كسي كه شرك بورزد به خدا، پس به تحقيق 

مرتكب گناه بزرگي شده«

خدا هر چيزي را مي آمرزد، جز اين، مطلق شرك! البته قباًل مفهوم عيني شرك 
را مطالعه كرده ايم؛ از مسير خارج شدن، كه جز نفرين و لعنت نصيبمان نخواهد شد 

بنابراين بت پرستي به معناي مهاركردن و شكستن و به بن بست رساندن 
آن خالقيتهاي انسان در پاي يك ارزش كاذب ـ خواه فرعون، خواه گاو و 
خواه هر ديكتاتور ديگر ـ از آن جهت در عرف پيامبران مذموم و نكوهيده 

47- سوره فجر، آيات27 تا30 
48- سوره نساء، آيه48 
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از يگانه پرستي و عبوديت،  انشعاب  و  بيگانگي  است، كه مظهر جدايي، 
تنگ نظرانه  كششهاي  به  تسليم شدن  و  تكامل،  مسير  از  خارج شدن  و 
ضدتكاملي مي باشد  اگر مفهوم را عيني تر كنيم، خيلي چيزها روشن مي شود  از 
آن جا كه بيش از يك راه براي رسيدن به قّله وجود باقي نيست ـ همان راه و جهت 
برگشت ناپذير و يگانهـ  پس عدول از آن، يعني انحراف، يعني سقوط  پس، بيگانگي 
و بت پرستي و نثاركردن خود به ارزشهاي غيرخدايي و غيرخلقي، جز تباهي حاصلي 
نخواهد داشت  اجازه دهيد دو سه آيه از قرآن را بخوانم؛ مجادله موسي با قومش 

در مورد بت پرستي:
»َوَجاَوْزَنا ِبَبِني ِإْسَراِئيَل اْلَبْحرََ«49
»و بني اسراييل را از دريا عبور داديم« 

ْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم لَُّهْم«50 ْوٍم يـَ ْوْا َعَلى قـَ »َفَأتـَ
»تا به قومي برخوردند كه در مقابل بتهايشان سرمي ساييدند« 

»َقاُلوْا َيا ُموَسى اْجَعل لََّنا ِإلَـهًا َكَما َلُهْم آِلَهةٌ «51
خدايي  ما  براي  بده  قرار  گفتند،  موسي  به  قضايا(  و  صحبتها  همه  از  »)بعد 

چنان كه براي اينان است خداياني« 

ْعَمُلوَن«52 ٌر مَّا ُهْم ِفيِه َوَباِطٌل مَّا َكاُنوْا يـَ بـَّ ْوٌم َتْجَهُلوَن ِإنَّ َهـُؤلء ُمتـَ »َقاَل إِنَُّكْم قـَ
»موسي گفت گروهي جاهليد، آن چه كه آنها در آن هستند، به راستي تباهي 

است و آن چه عمل مي كنند، باطل و بي جهت است« 

َر الّلِه َأْبِغيُكْم ِإلَـهاًً«53 »َقاَل َأَغيـْ

49- سورة اعراف، آيه 138 
50-همان آيه 
51- همان آيه 

52- سورة اعراف، آيه 139 
53- سورة اعراف، آيه 140 
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»گفت آيا غير از خدا )كه مطلق تكامل است( براي شما خدايي ديگر ترويج كنم«؟

َلُكْم َعَلى اْلَعاَلِميَن«54 »َوُهَو َفضَّ
»و او بود كه )با ترويج همين توحيد در ميانتان( شما را بر جهانيان برتري  داد« 

َقتُِّلوَن  يـُ اْلَعَذاِب  ُسَوَء  َيُسوُموَنُكْم  ِفْرَعوَن  آِل  مِّْن  َناُكم  َأنَجيـْ »َوِإْذ 
َناءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءُكْم َوِفي َذِلُكم َبلء مِّن رَّبُِّكْم َعِظيٌم«55 َأبـْ

»و به ياد آوريد آن هنگامي كه شما را رهايي بخشيديم از دست فرعونيان، مگر 
نبود كه شما را عذاب مي كردند، چه عذابهاي بدي، پسرهايتان را مي كشتند و 
زنانتان را زنده مي گذاشتند )از زنانتان بهره برداري مي كردند( و در اين، آزمايش 

و ابتالي بسيار عظيمي است از جانب پروردگارتان«

مي بينيم بالفاصله آن بت پرستي را در مقابل اين جنبش آزاديبخش، كه قباًل 
نتايج آن را ديده اند، ربط مي دهد؛ كه اگر مي خواستند با آن ديدگاه باشند، الجرم 
گوساله يي  پاي  به  را  خودشان  استعدادات  و  قوا  مي خواستند  اگر  نمي توانستند  

بريزند، خوب، در اين صورت، فرعون هم بر سر كار بود 
با شكستن اين بن بستها، و با ارتقاي مقام معنوي انسان از اين پيچ درآمديم؛ و آيا 

دوباره مي خواهيم به درون همان بازگرديم!؟    باز هم از »اريك فروم« مي خوانم:56 
»انسان هرچه بيشتر نيروهايش را به بتها واگذارد، بينواتر و به بتها وابسته تر 
مي شود، آن چنان كه در بازيافتن كمي از آن چه كه به او تعّلق داشته است، 
نيازمند اجازة بتها است  بت محدود به شكل مذهبي اش نيست؛ هم چنان كه 
بت مي تواند سيماي خداگونه داشته باشد، به همان گونه ممكن است دولت 
يا كليسا، يا شخص يا ثروت، هم چون بت پرستيده شوند  بت پرستي همواره 
پرستش چيزي است كه انسان قدرتهاي خاّلقه اش را در آنها نهاده است، 
و اكنون به جاي اين كه در عمل خاّلقه اش، خويشتن را بيابد؛ در برابر آن 

54- سورة اعراف، آيه 140 
55-سورة اعراف، آيه 141

56- كتاب »سيماي انسان راستين«، نوشته اريك فروم، صفحه58 
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كرنش، و فروتني مي كند )پس با خودش بيگانه مي شود(« 
دوران،  اصلي  بت  معرفي  جز  بود؟     چه  رسالتشان  دوره،  هر  در  انبيا  مگر 
آن چيزي كه انسان را به بندگي فرامي خواند و بعد تالش خستگي ناپذير، براي 
انهدامش؟    از راه نفي بت، از راه نفي طاغوت است كه هميشه يكتاپرستي اثبات 
مي شود و نه در كنج محافل  برخورد موسي با فرعون، برخورد ابراهيم با نمرود، و 

برخوردهاي خود پيامبر اسالم نمونه است 
پس نخستين شرط يگانگي و خروج از بيگانگي، و به تبع آن، حل مسائل 
فردي و اجتماعي؛ درافتادن با بت اصلي دوران و مانع اصلي، و سمت دادن 
همه تالشها عليه آن است  بتي كه مانع خاّلقيتها است، مانع آزادشدن نيروها 
است، راه كمال را سد كرده، و حاال بر ما است كه اگر به تكامل معتقديم، نيروها، 
قوا، خالقيت و استعدادات خودمان را، عليه آن بسيج كنيم و به اين ترتيب گامهايي 

هرچه بلندتر در جهت يگانگي حاصل خواهد شد 
در  بيشتر  باز هم مي توان  و  زيادي داشت،  تطبيق كش و قوس  خوب، بحث 
ابعاد مختلفش را بررسي كرد  در حقيقت،  موردش صحبت كرد، خيلي زيادتر، و 
اين يك حل المسائل است؛ ولي ما فرصتمان كم است  بنابراين اجازه بدهيد فصل 
تطبيق را تمامًا در اين جا خاتمه دهيم  در كارگاه تكامل چه چيزهاي بديع، نو ظهور 

و شگفتي ديديم؛ هر روز تطبيق يافته تر، هر روز مسّلطتر  شعرخيام به يادم مي آيد:
جامي است كه دهرآفرين مي زندش

مي زندش برجبين  زمهر  بوسه  صد 
واقعًا شايسته آفرين گويي، هر روز يك جام خوش تراش 

بين كوزه گر دهر كه اين جام لطيف
مي زندش زمين  بر  خود  و  مي سازد 

خودش نسخش مي كند، و باز يكي ديگر، با اين تفاوت كه در شعر خيام ـ 
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مي سازد و خود بر زمين مي زندشـ  فلسفة يأس را تبليغ مي كند، ولي ما ديديم كه 
فلسفة تكامل، فلسفة اميد بود  جامي كه بر زمين مي خورد، ـ جام لطيف پيچيده ـ 
چنين نيست كه بشكند، بهتر از آن به جايش مي آيد، چرا كه فلسفة تكامل اصواًل 

فلسفه اميد است 

7.سؤال

اين جا اين سؤال باز به ذهن مي آيد:
آيا اين يگانگي و تطبيق پذيري مداوم، كارگاه نّقاشي را، به ياد نمي آورد كه 
گويي دارد يك چيزي را تصوير مي كند؛ وقتي تمام شد، آن را نگاه مي كند، باز هم 
كه گويي مدلي دركار است، آن را كنار مي گذارد و بعدي را سعي مي كند شبيه تر، 

تطبيق يافته تر، منطبقتر و با آن يگانه تر بسازد؟
ما كارگاه و نقاش را ديديم و هر روز هم مي بينيم، آيا مدلي هم دركار است؟

آيا الگويي هم كه هدف اين تطبيق ِ  اندر تطبيق است، دركار است؟
آيا اين صورت بنديهاي مختلف تكاملي، با تطابق روزافزونشان، به جانب مدلي 
و هدفي، توجه و سمت دارند، خالصه هدفي دركار است؟ يا نه، همه اش اختالط 

و آميزش رنگها است؟!   
اين سؤال را بعدًا جواب مي دهيم 
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                   »َو َل َتُكْن َعْبَد َغْيِرَك َو َقْد َجَعَلَك الّلُ ُحّرًا«57 

فصلپنجم:58 رهايي)جوهرتطبيق(
1.مفهومرهايي

در فصل قبل به اندازه كافي در مورد تطبيق، به عنوان قاعده اساسي تكامل، 
گفتيم  و  ديديم،  پديده  و  موجود  بين  تضاد  حل  در  را  انطباق  كرديم   صحبت 
پديده هايي كه تضاد بيشتري حل مي كنند، منطبقتر هستند  ولي حاال مي خواهيم 
روح آن تطابق را بيرون بكشيم، روي مضمون تطابق انگشت بگذاريم و معياري 
براي سنجش اين تطابقها بدهيم؛ اين كه كدام تطابق قويتر است و چگونه مي توان 

تميز قائل شد؟
را  خودش  سياسي  خط  كسي  هر  سياسي،  صحنه  در  مي دانيم  مثال  به عنوان 
منطبقترين خط با واقعيات جامعه تلقي مي كند  ولي طبيعي است كه تنها يكي از اين 
خطوط درست است، يا به خط درست نزديكتر است  پس چگونه مي توانيم از سرگرداني 
بيرون بياييم؟ چگونه مي توانيم به بحثهاي بي نتيجه خاتمه دهيم؟ معيار چيست؟ چگونه 

57- نهج البالغه، نامه31 ـ فراز46: »بنده ديگري مباش، كه خدا تو را آزاد گردانيده« 
58- اين مبحث خود جزو فصل تطبيق است، يعني درواقع مؤخره آن است  ولي از آن جا كه مطلب مهم 

است، در فصلي جداگانه آن را بررسي مي كنيم  
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مي توان شمشير آخته يي به دست آورد كه قاطعانه حق را از باطل جدا كند؟
جديدي  مطلب  نمي خواهيم  البته  است   مهم  خيلي  مسأله  مي بينيد  پس 
بگذاريم  انگشت  چيزي  روي  مي خواهيم  گفتيم،  كه  مطلبي  حول  ولي  بگوييم؛ 
دنبال روح تطبيق مي گرديم، دنبال  را خيلي واضحتر مي كند  گفتيم  كه آن 
ـ  تطبيق  بگوييم  بتوانيم  اگر  رهايي!  كالم،  يك  در  چيست؟  جوهر  جوهر؛ 
در  را  جوهرش  بايد  است،  تكامل  مضمون  و  محتوي  ـ  تمثيلي  به صورت  حتي 
اين جا مالحظه كرد  مگر نگفتيم تطبيق پيدا كردن، يعني هرچه بيشتر مسّلط شدن 

برمحيط، و ضمنًا هرچه بيشتر رها و آزاد شدن از قيد اجبارات محيط؟   
بله، رهايي، يعني خروج تدريجي از جبر شرايط، از وابستگي به محيط 
با  مرادف  كه  تكامل،  عاليتر  مدارج  به  گذار  خالصه،  غريزي   اجبارات  و 
بنده بودن، كمتر فرمان  آزادي عمل بيشتر است، كمتر  كسب استقالل و 

شرايط را كوركورانه بردن 
در مورد رابطه با محيط و با هر پديده، تا به  حال زياد صحبت كرده ايم؛ ولي بحث 
اين جاست كه چه كسي غالب و چه كسي مغلوب است؟ برنده بازي كيست؟  و 
باالخره چه كسي رها مي شود؟ چون قباًل گفتيم كه هرچه منطبق تر باشد، مسّلط تر، 
و به همين اعتبار از قيود، فشارها و اجبارات محدودكننده محيط آزادتر و رهاتر، 
دامنه  و  شعاع  و  وارسته تر،  روزبه روز  موجود  است   جبرستيزتر  جبرشكن تر،  يعني 
عمل و انطباقش گسترده تر مي شود  پس گامهاي مختلف تكامل را مي توانيم 

به گامهايي متواتر به جانب آزادي تعبير كنيم؛ يعني گامهاي رهاييبخش 
همان طور كه قباًل ديديم، درجه حرارت بدن حيوانات خونگرم ثابت بود، و در 
مقابل محيط، بنده نمي شدند )مثاًل تا هوا سرد شد، بخوابند(؛ تجهيزات انطباقي 
و سيستمهاي خيلي پيچيده شان، حرارت بدن را در سطح ثابت حفظ كرده و آنها 
را قادر مي كرد تا در مقابل تغييرات مختلف درجة حرارت محيط، درجة حرارت 
تقريبًا ثابتي داشته باشند  يعني دستگاهها در شرايط متغير به كار خودشان ادامه 
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مي دادند و فعاليت تعطيل ناپذير موجود را در قبال جهان خارج از خودش تأمين 
بودند،  رهايي  به سمت  قدمي  تكاملي  تجهيزات  اين  از  يك  هر  پس  مي كردند  
او را  آزادي و خودكفايي در مقابل آن چيزهايي كه  سّلطه بر محيط، استقالل، 
مجبور به تسليم و فنا مي كردند  به عبارت ديگر اين تجهيزات، موجود را به جانب 

سّلطه و بقا مي برند  »اپارين« مي گويد:
خارجي،  شرايط  بندهاي  از  ارگانيزم  رهايي  نوع  اين  ديگر  »گام 
در  ما  كه  بود،  داخلي  محيط  نظارت شده  دقيقًا  ثبات  پيداشدن 
جانوران  اين  داخلي  محيط  در  االن  مي يابيم   خونگرم  جانوران 
نه تنها درجه حرارت، بدون توجه به شرايط خارجي59 و در سطحي 
ثابت نگه داشته مي شود، بلكه هم چنين اسيديته، غلظت اكسيژن 
بين  نسبت  آمينه،  اسيد  و  قند  محتواي  و  كربن  دي اكسيد  و 
)اين  امر  اين  مي گردد   استاندارد  جبرًا  غيره،  و  كلسيم  و  فسفات 
حدود  در  كه  مي سازد  قادر  را  خونگرم  جانوران  قدم رهايي بخش( 

بسيار وسيع تغييرات شرايط خارجي، زنده بمانند« 60 
قباًل هم ديديم كه دايناسورهاي عظيم، آنهايي كه قدشان به شش متر هم 
مي رسيد، به رغم غول پيكري شان، تسليم، بنده، اسير و خوار و خفيف محيط بودند  
كوركورانه در مقابل سرما و گرما عقب مي نشستند و دنبال محيط، دنبال شرايط 

بودند  درحالي كه براي آنهايي كه رهاتر هستند، چنين چيزي نبود 
در  را  انطباق  و  رفتن  پيش  مفهوم  تكامل،  مسير  در  مي توانيم  پس 

»رهايي از جبر« خالصه كنيم  باز هم به قول پروفسور »اپارين«:
ابتدايي تر، اما وابستگي اش به محيط خارج بيشتر بوده   »هرچه سيستم، 
انتخاب طبيعي ارگانيزمهاي ابتدايي، طبعًا به سمت نابود كردن اين وابستگي 

كه هميشه ارگانيزم را به نابودي تهديد مي كرد، متوجه بوده است« 
هرچه سيستم ابتدايي تر و تكامل نيافته تر، دربندتر،  و هرچه تكامل يافته تر، رهاتر!

59- البته در محدوده يي معين  
60- كتاب »حيات: طبيعت، منشأ و تكامل آن« صفحه284 
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بپردازيم به نوع خودمان  چرا ما در رأس ساير انواع و ساير موجودات قرار 
مغز  نام  به  ويژه يي  تجهيزات  ـ  گفتيم  هم چنان كه  ـ  اين كه  براي  گرفته ايم؟ 
به  ما  اكنون  و  است،  كرده  رها  حيواني  و  غريزي  اجبارات  از  را  ما  كه  داريم 
پشتوانة اين مادة خاكستري رنگ كه قشر مغزمان را پوشانده، به فعاليت آگاهانه 
تدريجي  كمي  تغييرات  است   نوعمان  ويژگي  اين  مي زنيم   دست  آزادانه  و 
به جايي رسيد كه انسان را از مدار حيوانيت كند و خارج كرد؛ صاحب اختيارش 
انبيا، خداگونگي آن را  كرد، آزادش كرد  و همين ويژگي است كه در قاموس 

مي رساند؛ اين نفخه خدايي است 
َفْخُت ِفيِه ِمن ُروِحي«61  »َونـَ

»و دميدم در آن از روحم«

از روح خدا در آن ـ به اصطالح ـ دميده شده است 

2.تقدسكلمهآزادي

و در اين جاست كه به تقدس كلمه آزادي مي رسيم  اكنون روشن مي شود 
كه چرا از روز اول براي بشريت، هيچ كلمه يي شيرينتر از اين نبوده است  در 
هر انقالبي كه نگاه كنيد، كلمه آزادي شعار اول است ـ چه عليه استعمار، چه 
كلمه يي  بالذات،  آزادي  كه  است  چنين  و  ـ  ديكتاتوري  عليه  يا  استثمار  عليه 

مقدس است  چرا؟
براي اين كه شامل سير تاريخي انسان است، چون خروج نخستين او را از بند 
و اسارت غرايز بيان مي كند؛ گامي واال به سوي دنياي انساني! بگذاريد چند جمله 

از انسان شناس مشهور »نستورخ« بخوانم:
نئاندرتال  انسانهاي  تبديل   )1938  ،1936( روژينسكي  تئوري  »برطبق 
دوره  گروههاي  از  كه  اوليه يي  اجتماعات  در  كرومانيون،  انسانهاي  به 

61- سوره حجر، آيه29 
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خودپرستي  با  گروهها  اين  گرفت   صورت  آمد،  به وجود  موسترين62  
غريزه هاي  و  مي شويم(  خارج  حيوانيت  از  داريم  )ببينيد  نيمه حيواني 
حيواني كاماًل مهارنشده شان63 به صورت يك واحد اجتماعي عاليتر، يعني 
تيره يا قبيله درآمدند )س پ  تولستوف 1946(، تشكيل اجتماع واقعي از 
دسته هاي اوليه، يكي از خصوصيات بارز تشكيل انسان بوده است  تضاد 
بين غرايز بربريت كه از مرحله قبلي تكامل اجتماع اوليه به ميراث رسيده 
بود، و رشد فنون كار از بين رفت )خالصه تضاد بين غريزه و مغز، به نفع 
مغز حل شد(، و روابط اجتماعي پيچيده و كاملتر شروع شد؛ و اجتماعاتي 
سازمان  داراي  و  دادند  سازش  بهتر  زيست  جديد  شرايط  با  را  خود  كه 
و  حياتي  قدرت  زندگي،  برابر  در  بودند،  كاملتري  و  مترقي تر  اجتماعي 

مقاومت بيشتري نشان دادند« 64 
و چنين بود كه انسان، انسان شد، آزاد شد و از قيد حيوانيت رها شد  حتي 
ماركس در دوران جواني اش65  در دستخطهاي اقتصادي و فلسفي اش، در مورد 

ويژگيهاي انسان كه مميز او از دنياي حيواني است، نوشته بود كه:
»خصلت يك گونه، يك نوع، در نوع فعاليتهاي حياتي آن نهفته است، و 
انسان،  نوع  انسان است  خصلت  آگاهانه، خصلت گونه يي  آزاد و  فعاليت 

فعاليتي است از روي آگاهي و از روي آزادي« 
بله، به نظر ما آزادي كلمه مقدسي است  البته در فرهنگ ماترياليستي، آزادي 

نمي تواند به معناي واقعي كلمه مقدس باشد  انگلس گفته بود:
»مقدس وجود ندارد، چون جاودان وجود ندارد« 

اگر به چيزي جاودانه معتقد باشيم، الجرم به مقدس هم معتقديم 
بحثمان را ادامه مي دهيم  پس انسان با ويژگيهايي كه پيدا كرد، از جبر طبيعت 

62- يكي از دوره هاي تاريخي جوامع اوليه  
63- در سرفصل و مرز انسانيت هستيم؛ غرايز ما مهار شده اند، ما را مهار نمي كنند، آن طور كه حيوانات 

را مهار مي كنند  
64- كتاب »منشأ انسان«، نوشته ميخاييل نستورخ، صفحه417 

65- كه البته بعدًا به عنوان يك ماترياليست ناب نمي تواند به حرفهاي جواني اش معتقد باشد  
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خارج شد، فعاليت آگاهانه و آزادانه پيدا كرد؛ فعاليتي كه با قبليهاي خودش كيفًا 
متفاوت بود  ديگر تكامل او بيولوژيك نيست، تكامل او زيست شناسانه نيست ـ كه 

اندام جديدي به او اضافه شود ـ بلكه اجتماعي است 
بنابراين انسان و انسانها هرچه آزادتر باشند، متكاملتر هستند؛ و هرچه 
از زير بار روابط ظالمانه خارج تر باشند، هرچه از قيد غرايز كور، رهاتر 

باشند، يگانه تر هستند  پس همين جا نتيجه بگيريم كه:
ناديده گرفتن يا محدود كردن آزادي انسان66 ـ آزادي كه خصلت ذاتي 
باالترين  ـ  است  حيوان  حكم  در  آن  بدون  و  است  نوعي اش  و خصلت 
جنايت عليه حقوق انسان است، و در عرف پيامبران هيچ گناهي هم باالتر 
نفخة خدايي در حق  اين  و  اين فروغ خدايي  و فروهشتن  از فروكشتن 
انسان نيست  از اين رو، با نفي تمام اسارتهاي ضدتكاملي، هرگونه عبوديت، 
سرسپردگي و عبادت، جز در آن آستان ذات يكتا، چيزي جز بندگي نخواهد بود و 

مذموم و نكوهيده است  قرآن در مورد ابراهيم چنين مي گويد:

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم  ُقوُه َذِلُكْم َخيـْ َراِهيَم ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا اللََّه َواتـَّ »َوِإبـْ
ْعَلُموَنَ «67 تـَ

»و ابراهيم هنگامي كه به قومش گفت كه خدا را بپرستيد و تقوا داشته باشيد، 
براي خودتان هم بهتر است، اگر درك كنيد«

ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َأْوَثانًا َوَتْخُلُقوَن ِإْفكًا«68 »ِإنََّما تـَ
»همانا اين بتهايي كه شما مي پرستيد و )خودتان را در قيد و بند اسارت اينها 

قرار داده ايد(، اينها دروغ است و واقعيت نيست« 
ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَِّه َل َيْمِلُكوَن َلُكْم ِرْزقًاً «69  »ِإنَّ الَِّذيَن تـَ

66- تعريف آزادي را در مورد انسان، بعدًا خواهيم گفت  
67- سوره عنكبوت، آيه16 
68- سوره عنكبوت، آيه17 

69- همان آيه 
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»آن چيزهايي كه قواي خودتان را در پايش ريختيد و مي پرستيد و به خط آن 
مي رويد، نمي تواند رزاقيت، و رزق و روزي، و كمال و حيات واقعًا انساني شما 

را عهده دار شود«

البته مي دانيم كه كدام خداپرستي  به قول قرآن:
اُغوَت«70 َنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسوًل َأِن اْعُبُدوْا الّلَه َواْجَتِنُبوْا الطَّ َعثـْ »َوَلَقْد بـَ

»و همانا برانگيختيم در هر امتي رسولي، كه بپرستيد خدا را و دوري كنند 
از طاغوت«

همه رسولها مي آمدند و اين حرفها را مي زدند، خالصه حرفهايشان اين بود كه 
خدا را بپرستيد؛ پرستيدني كه در اجتناب از سركشها و طغيانگرها، متجّلي است، 

اين تجّلي رهايي است!
اما در ضمن بحث، از وارستگي هم صحبت كرديم  پس اجازه دهيد وارستگي 

را نيز توضيح دهيم 

3.وارستگي،رهنمودتكامل

از  استقالل  و  رهايي  تكامل،  براي  الزم  شرط  گفتيم،  كه  همان طور 
وابستگيها است، وابستگيهاي بازدارنده و غيرتكاملي كه راه كمال را سد 
كرده اند و نمي گذارند انسان راهش را ادامه دهد  بنابراين بدون اين كه اين 
و  عادات  وابستگيها،  انواع  با  پس  نيست   متصور  پيشرفت  بزنيم،  كنار  را  سدها 
اعتياداتي كه تكامل هر سيستمـ  چه يك ارگانيزم، يك فرد، يك جامعه و چه يك 
سازمان انقالبي ـ را به عقب مي اندازد، بايد مبارزه كرد، بايد آنها را محكوم شمرد 

مي شوند،  ظاهر  متعدد  بسيار  به صور  وابستگيها  انساني،  دنياي  در 
از وابستگي به مال، مقام و جاه گرفته تا خانواده و اهل و عيال؛ و چنين 
است كه قرآن همه اين وابستگيها را در راه خدا و راه كمال، نفي مي كند؛ 
چون مانع رهايي هستند  و طبيعي است كه هرگونه عدول و انحراف از جاده 

70- سوره نحل، آية 36 
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يگانه تكامل، فرجامي جز سقوط نخواهد داشت  و به همين دليل همه وابستگيها 
و انگيزه هاي غيرتكاملي مردودند  انگيزه هاي غيرتكاملي، انگيزه هاي ناپاك، 
ولو چند صباحي هم ما را به جلو برانند، ولي سرانجام با سر به زمينمان 

خواهند زد 
انگيزه هاي غيرتكاملي، آلوده و ناپاك، مثل سالحهاي كهنه يي هستند 
كه كارايي خود را از دست داده اند، و بي ترديد در روز معركه، انسان را 
تنها خواهند گذاشت؛ پس اينها را بايد از خودمان بزداييم  اينها ما را بسته اند، ما 
را در مدار حيواني مي كشانند؛ بايستي انگيزه هاي عاليتر و وابستگيهاي متعاليتري 

پيدا كرد  در غير اين صورت عقب نشيني، شكست و ارتجاع حتمي است 
در سايه اين»تشريحات«؛ وابستگي به سود، مصرف، رفاه و همه انگيزه هاي 
نتايج  و  مي شوند  محسوب  تكامل  جاده  از  انحراف  راحت طلبانه،  و  سودجويانه 
اجتماعي و  تمام نظامهاي  اجتماع(   براي  براي فرد و چه  دارند )چه  نابودكننده 
اقتصادي هم كه انگيزه شان براي حركت، سود است، انگيزه شان رفاه است، آنها 
هم به زمين خواهند خورد  تكامل، چنين چيزهايي را به رسميت نمي شناسد، همه 

آنها محكوم به زوال هستند 
اين جا است كه با يك مفهوم بسيار ژرف ديگر فرهنگ اسالم، آشنا مي شويم 

 قصد قربت
»قصد قربت«، قصد نزديكي و يگانگي، مفهومي كه فكر مي كنم براي همه 

ما روشن است 
»قصد  كاري،  هر  و  قدمي  هر  عبادتي،  هر  پذيرش  شرط  اسالم،  در 
قربت« است، قصد يگانگي است، و نه قصد سودجويي  همه حركتهايمان اعم 
از پرستش، عبادت، توليد، و    اگر در آنها قصد نزديكي و تقرب به خدا نباشد، 
تباه هستند  مي بينيم در فرهنگ اسالمي، از صدر تا ذيل كارهاي شخصي انسان 
هم با »بسم اهلل« شروع مي شود؛ نه اين »بسم اهلل« صوري و مجازي! نه؛ براي 
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دواندن اين هدف در تمام رگ و ريشة كارمان 
چه بسيار اعمالي و چه بسيار افرادي كه در آستان تكامل تباه هستند؛ 
ظاهرالّصالح  هم  بسيار  اين كه  ولو  نداشتند،  قربت  قصد  اين كه  به خاطر 
باشند؛ و مي دانيم كه قربت، هميشه مالزم با قرباني و مالزم با فداكردن است  

به اين ترتيب است كه صبح نزديك مي شود  صبح يگانگي و رهايي!
»َأَلْيَس الُصْبُح ِبَقِريٍب«71 

»آيا صبح نزديك نيست، قريب نيست؟«

 صديقين در رديف انبيا
و در همين جا، در رابطه با همين صداقتها و قصدهاي پاك و خالص قربت است كه باز 
هم در فرهنگ قرآن مي بينيم »صديقين« و صادقها، در رديف انبيا قرار مي گيرند  بنابراين 
ارزشهاي  از گراميترين  انبيا روشن مي شود؛ يكي  مفهوم صدق و خلوص در فرهنگ 

هستي بشري  همه چيزها نفي شدني هستند، جز صدق و خلوص بشر  به قول قرآن:
ِر الَِّذيَن آَمُنوْا َأنَّ َلُهْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّهْم«72  »َوَبشِّ

»بشارت ده آنهايي را كه ايمان آورده ا ند به اين كه گامهاي صدقشان در نزد 
خدا به حساب مي آيد«

براي اين كه گام صدق، فقط در جاده تكامل است  انگيزه هاي پست، آدم را 
بازمي دارد و سرعتش را مي گيرد؛ يا به قول قرآن:

َعَم الّلُه َعَلْيِهم«  »َوَمن ُيِطِع الّلَه َوالرَُّسوَل َفُأْولَـِئَك َمَع الَِّذيَن َأنـْ
»كسي كه اطاعت كند از خدا و رسول ـ از راه آنها ـ، در شمار كساني هستند 

كه خدا به آنها نعمت داده، انعام كرده«

يعني همان طور كه در نماز مي گوييم:

71- سوره هود، آيه81 
72- سوره يونس، آيه2 
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« اينها چه كساني هستند؟ در شمار آنهايي هستند  »ِصَراَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهمْْ
كه خدا به آنها نعمت داده 

اِلِحيَن« َهَداء َوالصَّ يِقيَن َوالشُّ دِّ »مَِّن النَِّبيِّيَن َوالصِّ
»از پيامبران و صديقان و شهيدان و صالحين«

ببينيد! صديقين را در رديف انبيا قرار مي دهد، از پيامبران و صديقان و شهيدان، 
داده شده،  نعمتي  ايشان  به  از شهيدان، گواهان و صالحان(   باالتر  )يك مرتبه 
يعني استمرارشان و تداومشان در جاده تكامل تضمين شده است؛ براي اين كه 

دربند انگيزه هاي ناصادقانه نمي مانند 
»َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيقًا«73 

»و چه رفاقت نيكويي!«

4.رهايي،معيارترّقي

حاال كه با مفهوم رهايي آشنا شديم، به معيار ترّقي مي پردازيم؛ چيزي كه از 
ابتداي همين بحث دنبالش بوديم  اين معيار چيست؟

گفتيم كه رهايي جوهر يگانگي و جوهر كمال است، پس معيار پيشرفت است  
حيواني  درجات  ـ  تكامل  پايين  درجات  از  يا  ضدتكامل  از  انسان  رهايي  هرچه 
بيشتر  تكاملش  و  است  كرده  صعود  عاليتري  مراحل  به  باشد،  بيشتر  ـ  تكامل 
محّقق شده است  چرا كه تكامل، در يك كالم، سير مداوم از قلمرو ضرورت 

و اجبارات، به قلمرو آزادي است 
بنابراين هر سيستمي ـ چه يك دايناسور، يك فرد، يك اجتماع يا يك سازمان ـ 
هرچه از قلمرو ضرورتها و اجبارات كاهنده، پست و پايين آورنده، رهاتر شود؛ با 

كسب استقالل و اقعي، به قلمرو آزادي نزديكتر شده است 

73- سوره نسا، آيه69 
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 مفهوم قرآني تقوا
معني واقعي تقواـ  تقواي تكاملي و رهايي بخشـ  در فرهنگ قرآن هم، همين 
است  با اين معيار است كه قرآن محور حركت فرد و تاريخ را، انسان و اجتماع 

معرفي مي كند 

َباِئَل  َها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـَ »َيا َأيـُّ
َعاَرُفوا« ِلتـَ

»اي مردم! ما شما را مرد و زن آفريديم؛ و شعبه، شعبه و قبيله، قبيله و ملت، 
ملت قرار داديم  تا )در همين رابطه تناقض و تضادها(، شناخت پيدا كنيد« 

محور  و  معيار  شدند،  تقسيم  زن  و  مرد  يا  طبقه،  و  ملت  به  كه  حال  اما 
ارجحيت چيست؟

َقاُكْم«74  »ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأتـْ
»باالترين شما نزد خدا، باتقوا ترين شماست«

با تقوا ترين هستند  پس تقوا، خصيصه رهايي بخش و يگانه ساز  باالترينها، 
دارد  تقوا، محور ارتقاي فرد و تاريخ است  »مسيح« هم در انجيل گفته بود كه:

»حقيقت هم شما را آزاد خواهد كرد« 
زياد  قرآن،  در  »حقيقت«  عملكرد  محور  درباره  است   آزاديبخش  كه  چرا 

خوانده ايم كه: »انبيا آمدند، تا غل و زنجيرها را باز كنند«

ِإْصَرُهْم  ُهْم  َعنـْ َوَيَضُع   ... اُلمِّيَّ النَِّبيَّ  الرَُّسوَل  تَِّبُعوَن  يـَ »الَِّذيَن 
َواَلْغَلَل الَِّتي«75 

نتيجه بگيريم، چه كساني باالتر هستند، آنهايي كه از حيوانيت و خوي حيواني 
چنين  پس  مي كنند   حركت  يگانگي  جهت  در  بيشتر  كه  آنهايي  هستند،  دورتر 

74- سوره حجرات، آيه13 
75- سوره اعراف، آيه157 
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است كه ماهيت انسان محّقق و اثبات مي شود  چيزي كه جز با نفي و سركوب 
وابستگيهاي حيواني و خروج بر جبر غرايز، بر جبر محيط و طاغوتهاي اجتماعي 
امكان ناپذير است  بنابراين تقوا الزامًا حاوي رد خرسندي از وضع موجود، به خاطر 
ارتقا به يك موقعيت باالتر است  يعني خروج بر جو جبري جامعه، هجرت فعال از 

آن، هجرت رزمنده از آن، بر شوريدن و قيام كردن  به قول قرآن:

َعِن  َهْوَن  نـْ َوتـَ ِباْلَمْعُروِف  َتْأُمُروَن  ِللنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ُأمٍَّة  َر  َخيـْ »ُكنُتْم 
اْلُمنَكِر«76

»بهترين گروه آنهايي هستند كه خروج مي كنند از آن جو، براي امر به نيكي، 
و براي نهي از بدي«

پس به راستي آنهايي كه وضعيت غيرتكاملي موجود را در هر شرايطي 
پذيرفته اند و قدرت شورندگي و قيام را درقبال آن از دست داده اند، هرگز 
نشاني از تقوا ندارند  در نتيجه تقوا، نه يك مفهوم پاسيو، منفعل، گوشه نشينانه 
مفهوم  است   مبارزاتي  و  تكاملي  رزمنده،  مفهوم خاّلق،  انزواگرايانه، كه يك  و 
واژگونه آن، همان مقدس مآبي و مقدس بازي است، دست به سياه و سفيدنزدن 

است  اما مفهوم واقعي آن، اين چنين نيست 
در جريان تكامل، چه كساني رهاتر بودند؟ آنهايي كه تجهيزات تطابقي كاملتر 
و پيچيده تري داشتند، در مقابل محيط فعالتر بودند و زيادتر استقامت مي ورزيدند  
چون معيار عوض نشده، اين جا هم همين طور است؛ يعني حركت كردن به سمت قلل 
بيشتر است،  انسان مترّقي تر است؟    آن كه درجه تقوايش  آزادي  كدام 
آن كه رهاتر است  كدام جامعه مترّقيتر است؟    جامعه يي كه آزادتر است 

 اساس آگاهانه تقوا و آزادي
نيست   آگاهي  از  منتزع  هيچ وقت  معني،  اين  به  آزادي  و  تقوي  مفهوم  ولي 
آزادشدن در مقابل اجبارات، تجهيزات مي خواست، بدون تجهيزات كه آزاد نمي شد  

76- سوره آل عمران، آيه110 
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آزادي شعار توخالي نيست، مي بايست آگاه باشيم تا بتوانيم آزاد باشيم 
اجازه بدهيد در اين مورد بيشتر توضيح بدهم  در مورد جامعه هم همين طور، 
رشد  يعني  آگاهانه،  مبناي  يك  است،  آزاد  جامعه  مي گوييم  وقتي 
داشته  وجود  بايد  و     تكنولوژي  و  فنون  رشد صنعت،  مولد،  نيروهاي 
نه  اركان و  از  اين است ـ يكي  اركانش  از  باشد  زيرا جامعه مترّقي تر، يكي 
تماميت ـ كه در رابطه با طبيعت هم رهاتر باشد، يعني تجهيزات و ابزارآالت 
استفاده  اجتماعي، عادالنه  امكانات، در روابط  اين  از  و  باشد  مجهزتري داشته 
كند  چون اركان زندگي اجتماعي، يكي توليد است  براي معاش، وسايل، البسه 
و    الزم است، ولي كافي نيست  بايد ديد با چه روابطي اين توليدات را با هم 
پس  عادالنه؟  روابط  يا  پايين(،  و  باال  )طبقات،  ناعادالنه  روابط  درمي آميزيم؛ 
وقتي مي گوييم جامعه يي آزادتر است، اين آزادي بي رابطه با مباني توليدي اش 
آزادي  و  يگانگي  در  ترّقي  و  تكامل  نگفتيم  مگر  اين كه  براي  چرا؟  نيست 77 

هرچه بيشتر است؟78 كه براي حصولش آگاهي الزم است 

 معيار ترقي، تكامل و ارجحيت فرد و جامعه
پس در مجموع جامعه يي مترّقي تر است كه چه به لحاظ آگاهي و چه به لحاظ 
روابط اجتماعي اش، تطابق يافته تر و از قيد اجبارات و نيروهاي بنده ساز ـ چه طبيعي 
و چه اجتماعي ـ آزادتر باشد  خالصه، هم فن، توليد و صنعتش باالتر باشد كه به 

جاهاي ديگر وابسته نباشد، و هم روابطش عادالنه تر باشد  اگر نبود چي؟   
اگر هر دو شرط باشد، چه بهتر  اگر نظام صنعتي و سرمايه داري پيشرفته با اين 
تكنولوژي مافوق پيشرفته اش، به جهان عدالت صادر كند؛ چه بهتر! ولي اين طور 
نيست  در آن جا در يك بعد پيشرفت است، ولي در بعد ديگر به عكس، چپاول، 
77- گرچه تمام قضيه اين نيست و قضيه را ما در مجموع كه مي سنجيم، روي روابط انساني كه در جامعه 

هست، مي سنجيم؛ يعني اين را مالك مي گيريم، كه بعدًا باز هم توضيح خواهم داد  
78- در جريان تكامل ديديم كه پديده پيچيده تر، تجهيزات انطباقي قو يتر الزم دارد  
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غارت، دزدي، بدبختي و گرسنگي صادر مي كند  هزاران تن شير و گندم و    را در 
دريا مي ريزند، براي اين كه سرمايه داري، ورشكسته نشود، ولي در آن سوي جهان، 
در آفريقا هزاران هزار، از گرسنگي مي ميرند  هم چنان كه در مورد يك فرد، اگر 
فردي هم آگاهتر باشد و هم آدم تر ـ به اصطالح معمول ـ يعني روابط پاك و 

عادالنه تري با ديگران برقرار كند، خوب، بهتر است 
و  نيستند،  جمع  يكديگر  با  جامعه  يك  در  بعد  دو  اين  كه  وقتي  ولي 

مي خواهيم مقايسه كنيم؛ چه خواهيم كرد؟
به همين  رهايي(   و  )يگانگي  است  اصل  انساني،  عنصر  است  طبيعي 
خاطر جامعه يي در مجموع پيشرفته تر است، كه رهاتر و آزادتر است و تضادهاي 
آزادي ِ مابعد  بديهي است كه منظورمان،  بيشتري در درون آن حل شده است  

آگاهي است و نه مادون تضاد و آگاهي 
البته اگر با يك ديد صرفًا اكونوميستي، اقتصادي و ماترياليستي ببينيم، شايد 
نتوانيم اين مسأله را درست حل كنيم، كه كدام جامعه پيشرفته تر و ارجح است؟ 
يا كدام فرد ارجح است؟ ولي با معيار يگانگي و با معيار توحيد: آن جايي كه تضادها 
اساس  كه  تذّكر  اين  با  هستند   رهاتر  آن جا  هستند،  يگانه تر  آن جا  هستند،  كمتر 
صحبت  هم  قباًل  است     بيشتر  صنعتي  پيشرفته  جوامع  در  البته  آزادي،  آگاهانه 
كرديم، ما براي اين كه به جامعة امام زمان برسيم، يكي از شروطش ـ به اصطالح 
كاًل  و  دستگاهها  بهتر،  توليدات  است،  طبيعت  با  تضادمان  حل  ـ  پايه اش  شرط 
كافي  اما  است،  اين  الزم  شرط  باشيم   مسّلطتر  طبيعت  بر  تا  پيشرفته تر،  صنعت 
نيست  يك شرط كافي هم مي خواهيم و آن، همان روابط اجتماعي عادالنه تر و 
خالصه يگانه تر است ولي وقتي كه فقط يكي از اين دو باشد، عنصر انساني را ـ 
يگانگي انساني را ـ مالك قرار مي دهيم  خالصه در مجموع مي سنجيم كه كدام 

جامعه وحدت بيشتري دارد 
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 غرب زدايي ارتجاعي
بنابراين ما شرط الزم يا پايه تكنولوژيك تكامل را، كه همان پيچيدگيها يا 
ارتجاعي  غرب زدايي  دچار  ما  نه!  نمي كنيم   نفي  است،  الزم  انطباقي  تجهيزات 
نيستيم  همه چيز غرب بد نيست، روابط آن بد است  براي آزادكردن انسان در 
همين جوامع صنعتي آن قدر تجربه و تكنيك هست كه البته ما آن را مي خواهيم، 
ولي نه در يك رابطه استعماري  علم و تجربه و تكنيك را مي خواهيم، اما رابطه 

نامتساوي استعماري را نمي خواهيم 
بنابراين ما نمي آييم با يك ديدگاه ارتجاعي، غرب را در تماميت آن بكوبيم 
و بگوييم هرچه كه دارد بد است؛ اگر هرچه دارد بد است، پس اين چيزهايي كه 
اين جا است چي؟ اين روابط نامتساوي است كه ما رد و محكوم مي كنيم، چون 
بيشتر  طبيعت  با  و  كرده  حل  طبيعت  با  را  تضادش  كه  آن جايي  نيستند   يگانه 
يگانه شده است، اين نقطه مثبتي است  ولي آن جايي كه معكوس عمل مي كند، 

بيگانگي اجتماعي را ترويج مي كند، آن جا بد و محكوم است 
ببينيم كجا درست  بايد  مواجه مي شويم،  با هر مكتبي كه  ترتيب  به همين 
حرف زده است و كجا درست تضاد را حل كرده است، در آن نقطه قابل احترام 
است  با افراد يا سازمانها هم كه برخورد مي كنيم، همين طور است، اينها را يك 
كل يكپارچه بي تضاد نمي بينيم، بايد ببينيم كجا درست و كجا غلط عمل مي كنند 

5.برداشتهايانحرافيازمفهومرهاييوآزادي

 تفاوت رهايي و آزادي انقالبي و تكاملي با هرج و مرج
همان طور كه در جريان تكامل هم ديديم، آزادي انقالبي، يك مفهوم خاّلق، 
مثبت و مقاوم است كه ايستادگي و سّلطه هرچه بيشتري را در مقابل عوامل جبري 
و درهم پاشيدگي  در هرج ومرج  را  آزادي  آنهايي كه  بنابراين همه  طلب مي كند  
مي بينند، خيلي ساده انديشانه و واژگونه با آزادي برخورد مي كنند  چرا كه ما هر 
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چه ديديم، نظم، به هم پيوستگي و انسجام بيشتر بود  مگر شاهد نبوديم كه هرچه 
جلوتر مي آمديم، آنارشي نبود، بلكه تقيد هرچه بيشتر به قانونمنديها و نظم بود؟

يا  خرده سرمايه داري  يك  آنارشيسم  اجتماعي  پايگاه  هم،  اجتماعي  نظر  از 
به اصطالح، خرده بورژوازي است كه راه آينده ندارد  با نظم و توليد كالن و انبوه 
صنعتي مخالف است  پابه پاي آن كه نمي رسد، پس مي زند و خراب مي كند  مي تواند 
خراب كند، ولي نمي تواند بسازد  اين واكنش آن غريزه وحشي و سازمان ناپذير 
وصيت  مي بينيم  نهج البالغه  در  درحالي كه  است   موجوديتي  چنين  آنارشيك  و 

حضرت علي )ع( به امام حسن و امام حسين اين است:
 79» ْقَوى اللِه، … َوَنْظِم َأْمِرُكمْْ »ُأوِصيُكَما ِبتـَ

»سفارش مي كنم شما را    به تقواي خدايي و نظم در كارهايتان«

تقواي رهاييبخش، دقيقًا قرين با نظم است  درجريان تكامل هم عماًل 
ديديم هرچه جلوتر مي آمديم، آنهايي رهاتر بودند كه منضبط تر و پيچيده تر بودند  
در ساير زمينه هاي اجتماعي هم وضع به همين قرار است، در نظم پذيري! 
يك  بر  حاكم  و  نظم  اصول   ديسيپلين،  پذيرش  تشكيالتي،  تقواي  في المثل 
انقالبي است، اگر بخواهيم آن را  تشكيالت است  تا وقتي كه اين تشكيالت 

به هم بزنيم، كاري ضدانقالبي و ضد تكاملي كرده ايم 
تقواي سياسي، پايبندي به يك نظم، پرنسيب، اصول و اخالقياتي در روشها 
و عملكردهاي سياسي است  پس آزادي، رهايي تكاملي و انقالبي، با آنارشي و 

هرج و مرج، فاصله زيادي دارد 

 تفاوت رهايي و آزادي انقالبي و تكاملي با ليبراليزم
    و مفهوم منفي و فردگرايانه آزادي

آزادي،  از  منفي  مفهوم  با  ليبراليزم،  با  ما  مورد نظر  آزادي  ترتيب  به همين 
با  ما  زيادي  موارد  در  است   متفاوت  اساس  از  آزادي،  از  فردگرايانه  مفهوم  با 

79- نهج البالغه، نامه 47 



75

متضاد  معناي  دو  مي شد  عبد  از  كرديم؛  برخورد  ذوجنبتين  كلمات  يك سري 
آزادي  مورد  در  هم  اين جا  كرد   متفاوت  تفسير  دو  تسليم  از  يا  كرد  برداشت 

مشهود است، كما اين كه تقوا نيز 
منظور از آزادي و رهايي، و لنگ و وازي، يلگي، بي مسئوليتي و هرچه دلم 
به آن، برخورد  اين برخوردها ـ برخوردهايي كه  بخواهد، نيست  جوهر 
ليبراليستي و آزاديخواهانه به اصطالح سرمايه داري مي گوييمـ  خودگرايي 
غربي،  دموكراسيهاي  كما اين كه  است   انديويدآليسم80  و  فردگرايي  يا 

دموكراسيهاي بورژوايي و دموكراسيهاي سرمايه داري، محورشان فرديت است 
در تاريخچه سرمايه داري هم مي بينيم، زماني فيزيوكراتها، مكتبي واسط بين 
دوران فئودالي و دوران سرمايه داري بودند و پس از آنها مشخصًا كالسيكها81 

يكي از شعارهايشان اين بود: آزاد بگذار، بگذار هرچه مي خواهند بكنند 
در  نه  را  ثروت  منبع  خود،  از  پيش  نظريه پردازان  بر خالف  فيزيوكراتها82، 
طال و نقره، بلكه در زمين مي دانستند  آنها از يك طرف، زمين كه سنگ بناي 
مادي دوران فئوداليسم بود را حفظ كرده، از طرف ديگر مي خواستند طنابهاي 
را  فئوداليسم  دوران  اقتصاد  و  تجارت  محدوديتهاي  و  قوانين  پاگيِر  و  دست 
پاره كنند  از اين رو، آنها بر اين باور بودند كه بايد همه را آزاد گذاشت تا هر 
به  باشد   قوانين  از  خارج  بايد  امكان  حد  سر  تا  تجارت  بكنند؛  مي خواهند  چه 
باور فيزيوكراتها، آزاد گذاشتن و بي قانوني، بيشترين بهره با كمترين هزينه را 

در پي خواهد داشت 
آزادي  بپاشانيم   درهم  يعني  بگذاريم،  آزاد  نمي توانيم  كه  اين طور  ولي   
وحدت  بيشتر  هرچه  يگانگي  ما،  نظر  مورد  تكاملي  رهايي  و  تقوا  انقالبي، 
هرچه بيشتر است،حديث وصل است و نه فصل  گريز از خودكامگي، گريز از 

Individualism -80: فردگرايي 
81- مكتب كالسيك در اقتصاد، هم زمان با پيدايش سرمايه داري صنعتي مدون شد، و معتقد به اصالت 

فرد و نفع شخصي است   
82- پدر مكتب فيزيوكراتها، فرانسوا كِنه است  او پزشك ويژة لويي پانزدهم، پادشاه فرانسه بود  
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خودخواهي، گريز از منفعت طلبيهاي شخصي و گريز از بالتكليفي و بي مسئوليتي 
و ولنگ و وازي است  آزادي به آن شكل، پوچ است، ميان تهي است، محتوا ندارد 

آزادي موردنظر ما، آزادي از اجبارات به زمين زننده و كاهنده است، و 
نه آزادِي جداشدن از مسير تكامل  جوهر ليبراليزم يعني، اول من، خوبترش 

مال من، بهترش مال من، كم زحمتترش مال من؛ آزادم؟ نه؟!   

6.انضباطآهنيندرتشكيالتانقالبي

در يك تشكيالت انقالبي، در يك طرز تفّكر انقالبي به اين آزادي نمي گويند  
به عكس، آزادي موردنظر ما با انضباط انقالبي، انضباط آهنين قرين است 

اگر قرار است يك تشكيالت انقالبي به مثابه يك ارگانيزم و يك بدن 
انضباط  نهايت  با  بايستي  انقالبي،  آزاديخواهي  نهايت  كند،  كار  واحد 
بود كه در دوران مبارزات چريكي ـ و  به همين دليل  انقالبي عجين باشد  
اگر الزم باشد، همين االن ـ وقتي فرمانده مي گفت بمير، بايد مي مرديم؛ ولو 
بود  قادر  اين كه اصلي حفاظت مي شد كه آن اصل  به دليل  اشتباه مي كرد   كه 

با دشمن بجنگد؛ آن اصل نبايد مي شكست  آن اصل، انضباط انقالبي بود83  
حال اجازه بدهيد به تيتر ديگري هم بپردازيم 

7.آزاديومسئوليت

در مورد انسان آگاه و آزاد صحبت كرديم كه به باالترين تجهيزات انطباقي 
رهاييبخش، يعني تفّكر، آراسته شده است؛ قدرت تسخير آسمان و زمين را دارد  

آيا اين مرادف با يلگي و بي مسئوليتي است؟! نه 

تشكيالت  يك  در  است   متفاوت  ارتشهاي ضدخلقي،  در  كوركورانه  اطاعت  با  كيفًا  البته  امر  اين   -83
به  كنيد  رجوع  محض   سانتراليزم  آن جا  در  درحالي كه  است،  حاكم  دموكراتيك  سانتراليزم  انقالبي، 
صفحات27ـ 23 كتاب »بررسي امكان انحراف مركزيت دموكراتيك يا تفاوت شك علمي و غير علمي در 

امر تشكيالت« از انتشارات »سازمان مجاهدين خلق ايران« 
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اين مفهوم منفي رهايي است  شما بچه را آزاد بگذاريد كه از مدرسه فرار كند 
و برود بازي كند؛ اسم اين آزادي نيست  اين مفهوم منفي آن است  كما اين كه 
در مورد خيلي كلمات ديگر هم به مفاهيم منفي شان را اشاره كردم  پس آزادي 
مقيدبودن  با  است  مالزم  خارجي،  دنياي  در  تكاملي  رهايي  و  واقعي 
هرچه بيشتر به قانونمنديها، نظمها و تجهيزات انطباقي، تجهيزاتي دائمًا 

پيچيده شونده، به خاطر غلبه بر مشكالت 
پس فرار از مشكالت، فرار از مسئوليتها، تن دادن به وابستگيها، تحت عنوان 
آزادي و »ز هر چه رنگ تعلق پذيرد«، خود را آزاد عنوان كردن؛ اين آزادي نيست، 

با منطق تكامل سازگار نيست  به قول قرآن:

»َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثاًً«84 
»آيا پس پنداشتيد كه شما را به عبث آفريده ايم؟«

آيا همه اين قضايا براي اين است كه ما ولنگ  و  وازي داشته باشيم؟ كي در 
جريان تكامل چنين چيزي بوده است؟ عبث بودن، بيهودگي و بي مسئوليتي نداريم!

بر  بيشتري  سّلطه  بدهيم،  ادامه  را  تكامل  آزادي،  و  آگاهي  خصيصه  با  بايد 
محيط به دست آوريم، رهاتر و رهاتر بشويم، و با طبيعت، با جامعه و با خودمان 
منطبقتر شويم  پس تمام نظاماتي كه مانع بروز اين ويژگيها هستند، مانع نظم 
هستند، مانع مسئوليت هستند و ازهم پاشيدگي و هرج و مرج را تبليغ مي كنند؛ 
محكوم هستند  همه فرزانگان جهان، اين را در تمام سالها، در تمام طول تاريخ 

دريافته اند  كمتر كسي پيدا شده است85  كه آزادي را آن چنان تفسير كند 
به  يگانگي اش  بازگرداندن  يعني  انسان،  آزادي  گرداندن  باز  بله، 
خودش، يعني خروجش از بيگانگي و حركت به سمت جامعه يي كه در آن، 

هدف؛ كاال و اشياي بي جان نيست 

84- سوره مؤمنون، آيه115 
85-از آنهايي كه لب مطالب قرآن را مي فهمند و به قول قرآن »اولوااللباب« هستند  
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بنابراين بايد تأكيد كنيم بر ميثاق ذاتي انسان در مسيري كه تابه حال آمده ايم، 
بيان مسئوليت  اين  و  استعدادهايش،  و  قوا  به  فعليت بخشيدن  در جهت  ميثاق 
است، نتيجه ضروري آگاهي و آزادي است  ما براي چه آگاهيم؟ چرا حيوانات آگاه 
نيستند؟ آيا جز اين است كه اين آزادي كارمايه تكامل است؟ آيا جز اين است كه 
اقتدار كنوني انسان بر صحنة زمين، نتيجه همان فروغ جاودانه يي است كه در 
وجود انسان شعله ور گشته است؟ همان نفخه! قرآن از همين، به عنوان عهد خدا 

و ميثاقي در برابر خدا نام مي برد:
 86» »الَِّذيَن ُيوُفوَن ِبَعْهِد الّلِه َوَل ِينُقُضوَن اْلِميَثاقََ

»كساني كه وفا مي كنند به عهد خدا و پيمان نمي شكنند«

هنوز ما نمي خواهيم به مسئوليت انسان حكم كنيم، جاي اين بحث، در مبحث 
انسان است، ولي مي خواهيم نظر گاه قرآن را بگوييم:

براساس تفّكر قرآني، افراد ژرف بين، خردمند و غيرسطحي، دقيقًا متذكر اين 
نكته هستند كه آزادي مبين مسئوليت است  نمونه اش را در نهج البالغه ببينيم:

َوِقَياُم  اْلَحاِضِر  ُحُضوُر  َلْوَل  النََّسَمَة  َرَأ  َوبـَ اْلَحبََّة،  َلَق  فـَ َوالَِّذي  »َما 
َعَلى  َقارُّوا  يـُ َألَّ  الُعَلَماِء  َعَلى  اللُه  َأَخَذ  َوَما  النَّاِصِر  ِبُوُجوِد  ِة  اْلُحجَّ

ِة َظاِلم، َول َسَغِب َمْظُلوم...« ِكظَّ
»به آن كسي كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر اين حضور حاضرين 
نبود )در موقع پذيرش خالفت حضرت علي )ع( است( و اگر نبود كه حجتها 
به وجود كسي كه بيايد و ياري كند، پايان يافته بود و حجت تمام شده بود 
)ببينيد از شكافتن دانه و خلق انسان شروع كرد( و اگر نبود كه خدا از علما، 
دانايان و آگاهان پيمان گرفته بود كه صبر نكنند و راضي نشوند بر سيري ظالم 

و گرسنگي مظلوم  « 

86- سوره رعد، آيه20 
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َلَها َعَلى َغاِرِبَها«87  »َلَْلَقْيُت َحبـْ
»اين ريسمان خالفت را روي كوهان شترش مي انداختم«

پس در منطق تكامل، رهايي و آزادي، هميشه با مسئوليت عجين است 
و نه گريز از آن؛ عجين با عملكردي است كه ما را به يگانگي و وحدت 

روزافزون نزديك كند  بحث درباره اين فصل را هم در همين جا خاتمه مي دهم 

87- نهج البالغه، خطبه3، فراز 17 
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8.سؤال

ولي باز، حسب المعمول، جاي يك سؤال باقي است:
به چيزي  يا هدفي، و نسبت  اين كه مسئوليت در مقابل مبدأيي  به  با توجه 
مطرح است، اگر فرضًا در جريان تكامل، انسان موجود مسئولي باشد، يعني آزادي 
با مسئوليت قرين باشد، و اگر بخواهيم انسان را دقيقًا وجودشناسانه88  و نه اخالقي 
و اعتباري و ذهني، مسئول تلّقي كنيم؛ آيا مبين اين است كه در جهان هدفي 
هست؟ يك هدف واقعي و رئاليك كه در متن خود جهان حضور داشته باشد و 

نه  فقط در ذهن ما؟
هم چنين بايستي بپرسيم نهايت اين آزادي و آزادگي كجاست؟

كجا  به  را  ما  تكامل،  مطلق  و  رفيع  قلل  درنورديدن  سرانجام  آيا 
مي رساند؟ رهايي مداوم از قيد اجبارات، از قيد محدوديتها، در اوج كمال 

مطلق، به چه كسي واصل خواهد شد؟
آيا به كسي خواهيم رسيدكه حتي محدوديت زمان و مكان هم بر او 
كارگر نيست؟ آيا به كسي خواهيم رسيد كه از قيودات زمان و مكان هم 
فوق  ولي  هست،  يعني  نمي شناسد!  هم  مكان  و  زمان  يعني  است؟  رها 

زمان و مكان است؟!

88- يعني در متن وجود ريشه داشته باشد 






